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YAHUDĠLĠKTE DĠNĠ SEMBOLLER (MAGEN DAVĠD ÖRNEĞĠ) 

  Bilinen ilk monoteist din olan Yahudiliğin başlangıcından günümüze gelen 

tarihsel sürecinde, hem kullanılan dil hem de görsel açıdan zengin bir sembolik 

ifade tarzı ile karşılaşılmaktadır.  Özellikle günümüzde, ilk bakışta Yahudilik ile 

özdeşleştirilen “Magen David” (Davut Kalkanı), bu sembol dünyasında neredeyse 

ön planda yer edinmiş görünmektedir.  Kimi kez “Süleyman Mührü” olarak da 

adlandırılmış olan bu sembolden, Yahudi Kutsal Kitap Literatürü’nün kanonik 

kabul edilen metinlerinde bilinen görsel haliyle bahsedilmemektedir.  Buna karşın, 

aynı literatürün Kral Davut’tan söz edilen çoğu yerinde, Davut’un sığındığı tek 

merci olarak Tanrı’yı kabul etmesinin ve O’nu yegâne “Kalkan” olarak nitelemiş 

olduğunun okunması, bugün aynı isim ile bilinen diyagrama, halen temsil ettiği 

seküler alanın çok ötesinde Metafizik bir temsiliyet boyutu katmaktadır. 

En erken tarihli örneği Bronz Çağı'na uzanan bu diyagram; günümüzde 

işaret, simge ve sembol temsiliyet kategorilerinin ait oldukları tam karşılıklarını 

kaybetmiş olması hasebiyle, sadece seküler bir temsiliyete indirgenmiş 

gözükmektedir.  Bundan dolayıdır ki, söz konusu sembol de sadece bir etnisiteye ya 

da belli bir geleneğe atfedilmektedir.  Oysa tarihsel süreçteki hemen her sahih 

geleneğin ontolojik, kozmolojik ve metafizik sahalarında zengin örneklerle geniş bir 

coğrafya ve zaman perspektifinde sembol temsiliyeti ile kullanılmış olduğu 

anlaşılmaktadır.  Yahudi otoritelerinin görüşü de, bu diyagramın başlangıçta 

Yahudi dini ya da etnisitesi ile özel bir ilişkisi olmadığı, bugün kazandığı temsiliyete 

yaklaşık son üçyüzelli yıllık süreçte ulaştığı yönündedir.  Günümüzde çoğunlukla 

Yahudilik ile özdeşleştirilen “Magen David”, Asli Gelenek’ten tevarüs edilen gerçek 

bir sembol iken, XVII. yüzyılda Yahudi kimliğini ayırt edici simge kategorisine 

indirgenmiş, XIX. yüzyılın sonlarında uluslararası platforma taşınan Siyonist 

hareketlerdeki kullanımı ile de bu temsiliyeti pekiştirilmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: 

Sembol, Davut Kalkanı, Magen David, Heksagram, Süleyman Mührü, Kabala, Siyonizm. 
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RELIGIOUS SYMBOLS IN JUDAISM (THE LIKE MAGEN DAVID) 

In the process from the beginning to the present of Judaism, the earliest 

monotheistic religion, encountered with the style of a rich symbolic expression both 

the language used and in a visually. Especially nowadays, at first glance, "Magen 

David" (Shield of David) identified with the Judaism, seems to be adopted at the 

forefront in the same rich symbol-world.  Most of the times, about the symbol 

named as "Seal of Solomon" has been mentioned of the visual form. However, when 

reviewing of the literature, in most places (where is) refered to King David, David 

had accepted the authority of God as it is the only refuge and described the god as a 

only "Shield” .  Additionally, the diagram, today, is known by the same name, adds 

a different meaning to this metaphysical representation than its own. 

The earliest example of around Bronze Age, Hexagram diagram, dating back 

to the Hebrews Period, today seems to be reduced to just a secular representation 

because it is lost of sign, symbol, and symbols are the full equivalent of the 

categories. This has, accordingly, been attributed to only one ethnicity or a single 

tradition. However, almost every authentic tradition of the historical process is 

understood that the perspective of geography and time using with a wide 

representation of the symbol with rich examples on ontological, cosmological and 

metaphysical fields.  The opinion of the Jewish authorities, in this diagram, initially 

there wasn’t a special relationship with the Jewish religion, or ethnicity, is that 

today, with representation in nearly reaches three hundred and half year period.  

Nowadays, symbol of "Magen David", often considered together with Judaism, 

reduced to the category of distinctive symbol of Jewish identity in the XVII
th

 

century and  carried in the international arena end of the XIX
th

 century, with the 

use of this representation is corroborated by the Zionist movements. 
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ÖNSÖZ 

 

Herhangi bir akademik çalışmanın konusunu “sembol” teşkil ediyorsa; konuyu nedensellik, 
kronoloji, işlev ve temsiliyet gibi değişkenler bağlamında irdelemek, diğer disiplinlerden önce hiç 
kuşkusuz Dinler Tarihi kapsamında yapılacak bir çalışmayı gerektirir.  Ne var ki, seçilecek  
sembolün tarihsel süreçteki varlık nedenlerinin ve bunlara bağlı işlevlerinin izi kabaca sürülecek 
olsa bile, sadece tek bir sosyal bilim yöntemi ve kapsamının yeterli olmadığı anlaşılmakta,  
“sembol” gibi çok spesifik bir alanda, pek çok disipline ait yöntem ve kaynak elzem olmaktadır.   
Hele bir diyagramın Metafizik alanın içine giren sembol kategorisindeki temsiliyetine 
yönelindiğinde ise, pozitivist ve rasyonalist yöntem ve disiplinlerin tamamen dışında, bugün pek 
de alışık olmadığımız  “Tradisyonel”  perspektif kaçınılmaz olmakta, bu kapsamda bir çalışma da 
her şeyden öte farklı idrâklerin vukûfiyetini gerektirmektedir. 

Sembolü kendisine ilgi alanı olarak seçmiş farklı geleneklere ait otoritenin, konunun 
tarihsel sürecini, örneklerini ve işlevlerini ayrıntısıyla ele alırken sembol kategorisine girmeden, 
deyim yerindeyse bu kategorideki temsiliyetinin etrafında dolaşması, ya özellikle Metafizik gibi 
farklı bilgi alanlarına tamamıyla gözünü kapamasından ya da bu kategorinin idrakinde olsa bile, 
kendine has nedenlerle bu alana girmemesinden kaynaklanmaktadır. Yöntem ve kapsamı bu iki 
nedene bağlı olan çalışmalardan, seçilen herhangi bir diyagramın pek çok yönü hakkında ayrıntılı 
bilgi edinilebilirse de, sembol kategorisindeki temsiliyetinin yani Metafizik alanda karşılığı olan 
hakikatin kavranabilmesi asla mümkün görünmemektedir.  Buna karşın, herhangi bir sembolün 
salt mahiyeti ve  sembol kategorisindeki temsiliyetine yönelik çalışmalarda ise, hemen hemen 
tarihsel, coğrafi, konumsal, teknik, estetik vb. hususiyetlerin bir yana bırakılmış olduğu 
zorlanmadan anlaşılabilmektedir. Farklı idrâk vukûfiyetinin apaçık hissedildiği, pozitivist 
rasyonalist yöntemleri ve indirgemeci disiplinlerin konuyu ele alış biçimlerini tamamen dışarıda 
bırakarak kaleme alınmış bu tür çalışmalar; yine herhangi bir diyagramın  sembol kategorisindeki 
tam temsiliyetini apaçık bir şekilde dile getirmeseler de, kategori farklılıklarını ısrarla  
vurgulamalarıyla, okuyucuda zihni bir hata oluşmasının önüne geçmektedirler.  Sembolleri farklı 
bakış açılarıyla ele alan her bir otoritenin, kendi içinde bu tür yöntem ve kapsam ayrımına 
girmesindeki belirleyici faktörün bireysel vukûfiyet ve entellektüel ufukla orantılı olduğunu fark 
edebilmek hiç de zor  olmamaktadır. 

Burada, tezin amaç ve kapsamının, -seçilen sembolün- “sembol kategorisindeki 
temsiliyeti” ne yönelik olduğunu iddia etmenin, “haddi aşmak” anlamına geldiğini kabul etmek  
gerekir.  Zira, bu tez konusunun ele alınışında, ilk grup otoritenin yöntemi ve seviyesi tercih 
edilmiştir. Yeri geldiğinde sembol kategorisiyle ilgili farklı otoritelere ait görüşler belirtilmiş olsa 
da, özellikle Metafizik alana ait bilgiye tam anlamıyla vâkıf olmanın  mutlak zorunluluğundan 
ötürü, söz konusu sembolün aslolan mahiyeti ve Metafizik kategorideki hakikatine yönelik 
herhangi bir kişisel görüşten uzak durulmuştur. Tamamıyle sosyal bilim yöntemi ve kaynakları 
kullanılarak yapılan bu çalışmada,  seçilen belli bir sembol; bugün ilk bakışta kendisiyle 
özdeşleştirilen bir gelenek içinde ortaya çıkışı, adlandırılması, söz konusu geleneğin geçirdiği 
dönemler ve ayrışmalar boyunca ona yüklenen anlamlarıyla ele alınmış, yine aynı gelenek 
mensuplarınca seküler bir simgeye indirgenme süreci ile günümüze kadar getirilmiştir.  Sembolün 
diğer geleneklerdeki eş zamanlı kullanımları da tezi desteleyebileceği düşünülerek temel 
özellikleriyle örneklenmiştir.   

Konu başlığının sınırlandırılmasında ise; ülkemiz akademik çalışmaları içinde, belli bir 
sembolün yine belli bir gelenek bağlamında  başlı başına bir tez konusu olarak ele alınıp 
ayrıntılandırıldığı muhtemelen ilk çalışma olması belirleyici olmuştur.  Bunun yanı sıra, tamamıyla 
metafizik alana ait olan sembol kategorisine girip de, bu bağlamdaki bazı modern kaynaklarda 
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karşılaşıldığı gibi, bir nevi hurafeler manzumesi şeklinde bir yanılsamaya neden olacak kategori 
hatasına mahal vermemek için de bu sınır gerekli görülmüştür.   

Kendi adıma söylemem gerekirse;  tez başlığı seçiminin, belirtilen nedenlere göre  
sınırlandırılmasının ve konunun bilimsel olarak ele alınmasında tercih edilen yöntem ve kapsamın, 
bugüne değin ülkemiz bilimsel platformunda enine boyuna ele alınmamış bir alan için örnek 
oluşturarak önemli bir eksikliği fark ettireceği umudundayım. Öncelikle bu yöntem ve kapsama 
dayalı bilimsel çalışmaların, çok üst seviyede vukûfiyet gerektiren sembol kategorisi ekseninde 
yapılacak ileri seviyedeki çalışmalar ve bu kategoriye ihtiyaç duyan zihinler için bir ilk adım 
oluşturacağı inancındayım.   

Tez başlığında adı belirtilen diyagramın, sembol kategorisinden daha alt bir seviyedeki 
gerçekliğinin esas alındığı bu çalışmayı, konunun Metafizik boyutunun farkında olan bir  danışman 
rehberliğinde yapmış olmasaydım, muhtemelen bu tespitlerde bulunamayacaktım.  Öte yandan 
başka bir konu çalışmak zorunda kalsaydım, çalışmanın bitiminde yine muhtemelen  görsel ifade 
alanına dönecek ve uzun yıllar bu bağlamda yaptığım okuma ve gözlemlerle içine düştüğüm fâsid 
dairede, hala mucizevi bir şekilde  her şeyi bir anda gözler önüne sereceğine inandığım referans 
arayışlarımı çaresizce sürdürüyor olacaktım.  Daha da kötüsü, bir  müddet sonra yeterlilik 
yanılsamasıyla, Metafizik alanda tam olarak karşılık geldiği hakikati idrâk etmeden – ki, kendi 
adıma bu durum hala geçerlidir- sembol alanında söz söyleme hatasına eninde sonunda 
düşecektim.  Her ne kadar, zihni planda her şeyin yerli yerine oturtulmasında en fazla rol oynayan 
faktörün tüm doktora eğitim süreci olduğunu tereddütsüz söyleyebilirsem de, kayıplarımı 
önleyerek bana zaman kazandıran tez konusunun hakkını burada teslim etmem gerekir.  Tezin 
başlığını şekillendirip arkasında durarak, bu konuda yıllar süren bölük pörçük ve sonuçsuz 
çabalarımın ve âtıl sonuçlarının zâyi olmamasını saygı değer hocam Yrd.Doç.Dr. Süleyman SAYAR 
sağladı.  Sağduyulu yaklaşımı, tradisyonel ve akademik derinliği ile sadece bu çalışma sürecinde 
değil, tüm doktora eğitimim boyunca  her an düşebileceğim zihni  hataları izâle eden bir rehber 
oldu.  Kendisine bu vesile ile şükranlarımı sunuyorum. 

Tez çalışmalarım süresince Uludağ Üniversitesi’nin farklı bilim dallarından pek çok 
akademisyenin görüşüne başvurdum.  Burada adlarını tek  tek zikredemeyeceğim değerli bilim 
insanlarının paylaşımlarına müteşekkirim.  İlahiyat Fakültesi’nin değerli öğretim üyelerine 
teşekkürü ayrıca bir borç biliyorum.  Yıllar süren amatör uğraşlarımın önünü açan profesyonel 
desteği gerçek anlamda bu fakültede aldığımı bir kez daha ifade etmek isterim.  Başlangıcından 
bugüne tüm doktora eğitimim boyunca, gerek literatür önerileri gerekse kişisel görüşlerini almak 
için kapısını çaldığım her hoca, her defasında bana ciddiyetle uzun zamanını ayırdı.  

Bu çalışmayı tamamlama sürecinde en fazla ihtiyaç duyduğum kaynak zamandı. 
Kadrosunda olduğum "Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne Bağlı Güzel Sanatlar Bölümü" başkanı 
Doç.Dr. M.Ersin KUŞDİL’e de tüm tez çalışmalarım süresince bu kaynağı sağladığı için teşekkür 
ediyorum.  
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GİRİŞ 

 

En erken tarihli vahye dayalı monoteist bir din olan Yahudilik, farklı sosyal bilim dallarınca 

düzenlenen bilimsel etkinliklerin yanı sıra, ortaya konan telif ve tercüme yayınlara konu olmakta, 

dolayısıyla bu alanda ülkemizde gittikçe zenginleşen bir literatür oluşmaktadır.  Yahudiliğin 

herhangi bir yönünü kendisine akademik ilgi alanı olarak belirlemiş ülkemiz akademisyenlerine ve 

bağımsız araştırmacılarına ait çalışmalara ilaveten, üniversitelerimizde aynı dinin farklı yönlerini 

mercek altına almaya yönelik yapılan lisansüstü tezler ve bu tezler esas alınarak yapılan yayınlar 

da, ülkemizde gerçekleştirilen telif çalışmalar olarak özellikle son yıllarda dikkat çekmektedir.  

Bugün her biri büyük önemi haiz bu telif eserlerin bibliyografyasını çıkarmak bile büyük uğraşı 

gerektirmektedir.  Yine de, sayısı gittikçe artan bu telif literatür aynı bağlamdaki batılı kaynaklarla 

karşılaştırıldığında, söz konusu alanda ülkemizde enine boyuna irdelenmesi gereken hala çok 

sayıda konu başlığının bulunduğu ortaya çıkmaktadır.  Sosyal bilimlerin diğer alanlarınca ya da 

disiplinlerarası çalışmalarla ele alınması gerekenler bir yana, “Dinler Tarihi” yöntemiyle 

derinlemesine incelenecek pek çok konu başlığı, Yahudiliği doğuş ve gelişme süreçleri 

çerçevesinde ait olduğu doğru yere koyabilme açısından büyük önem arz etmektedir.  Bu 

başlıklardan biri kuşkusuz,  Yahudiliğin tarihsel sürecinin pek çok döneminde değişik vesilelerle 

sıkça karşılaşılan ve ülkemizde farklı platformlarda üzerinde spekülasyonlar yapılan, ama bu güne 

kadar bir türlü enine boyuna ele alınmamış olan “Yahudi Geleneği’ndeki Semboller” alanıdır. Bu 

alandaki Batı literatürüne kabaca bir göz atıldığında bile, sadece Yahudilikte değil, pek çok 

gelenekte varlık gösteren sembollere değin şaşırtıcı zenginlikteki bir bibliyografyaya zorluk 

çekmeden ulaşılabilmektedir.  Bunlar arasından özellikle gelenekçi ekolün dilimize çevrilen eserleri 

dikkate alınacak olursa, birbirinden hem coğrafya hem de tarihsel süreç olarak çok farklı 

geleneklerdeki sembollere ait temsiliyetlerin geniş bir perspektifle çoktan ele alınmış olduğu 

kolaylıkla gözlemlenebilmektedir.1  Batı'nın pek çok farklı dilinde kaleme alınıp da henüz Türkçe’ye 

çevrilmemiş eserleri de katılırsa, bu alandaki tüm batılı kaynakların sadece adlarını alt alta 

sıralamak bile bugün için kapsamlı bir çalışmayı gerektirir.  Oysa ülkemizde yapılan çalışmaların, 

                                                           
1
 Daha pek çok tercüme eserin kolaylıkla ilave edilebileceği örnek literatür için  bkz., Gilberd Durand, Sembolik İmgelem, 
çev. Ayşe Meral, İnsan Yayınları, İstanbul, 1998.; Mircea Eliade, Babil Simyası ve Kozmolojisi, çev. Mehmet Emin 
Özcan, 1.b., Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2002.; René Guenon, Niceliğin Egemenliği ve Çağın Alametleri, çev. Mahmut 
Kanık, 1.b., İz Yayınları, İstanbul, 1990.; Guenon, Maddî İktidar Ruhanî Otorite, çev. Birsel Uzma, 1.b., Ağaç Yayınları, 
İstanbul, 1992.; Guenon, Doğu Düşüncesi, çev. Lütfü Fevzi Topaçoğlu, 1.b., İz Yayınları, İstanbul, 1997.; Guenon, Dante 
ve Ortaçağ’da Dini Sembolizm, çev. İsmail Taşpınar, 1.b., İnsan Yayınları, İstanbul, 2001.; Guenon, Yatay ve Dikey 
Boyutların Sembolizmi, çev. Lütfü Fevzi Topaçoğlu, 1.b., İnsan Yayınları, İstanbul, 2001.; Guenon, Âlemin Hükümdarı, 
Dinlerde Merkez Sembolizmi, çev. İsmail Taşpınar, 1.b., İnsan Yayınları, İstanbul, 2004.; Guenon, Büyük Üçlü, çev. 
Veysel Sezigen, 1.b., İz Yayınları, İstanbul, 2006; Seyyid Hüseyin Nasr, Bilgi ve Kutsal, çev. Yusuf Yazar, 1.b., İz 
Yayıncılık, İstanbul, 1999. 
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gerçekte herhangi bir sembolün temsiliyeti, mahiyeti, varlık nedeni ve birbirinden uzak 

geleneklerde görünme sebepleri gibi konularda etraflıca bilgi vermekten uzak içerikleriyle, çoğu 

Batılı kaynakta kolaylıkla erişilebilecek  ansiklopedik bilgi seviyesinde oldukları söylenebilir.  Yine 

de bu çalışmaları, ülkemiz akademiyası için henüz bâkir sayılan bir alanda, sonradan yapılacak telif 

çalışmalar için çok önemli  referanslara işaret etmeleri açısından atılmış birer adım olarak görmek 

gerekmektedir.2  Akademik çalışmaların tamamen dışında olmak üzere yine farklı geleneklerdeki 

semboller üzerine ülkemizde son yıllarda kaleme alınmış bir kısım yayın ise, bilimsel verilere ya da 

geleneksel literatüre dayanmayan, genellikle okültist, spiritüalist veya neo-spiritüalist 

yaklaşımların ve fantastik spekülasyonların ön planda tutulduğu çalışmalar olarak karşımıza 

çıkmaktadır.3   

Toplumun  mevcut ilgi düzeyinin  bu boyutta kalması nedeniyle, genelde herhangi bir dine 

ya da geleneğe, özelde ise Yahudiliğe ait bilimsel çalışmaların en azından bir yönüyle eksik kaldığı 

söylenebilir.  Zira mensuplarınca ilk Yahudi atası kabul edilen İbrahim’den bugüne yaklaşık dört bin 

yıllık bir tarihe sahip olmasının ötesinde, Hıristiyanlık gibi bir geleneği bünyesinden çıkarmış, 

İslâmiyet ile karşılıklı etkileşim içine girmiş, dahası sözlü ve yazılı zengin bir dini literatürce 

şekillenmiş bu geleneğin sahip olduğu semboller manzumesi, her biri farklı bir hakikate işaret 

etmesi sebebiyle söz konusu geleneğin ihmal edilmeyecek derecede önemli bir  yönünü teşkil 

etmektedir.4   Teolojik ve sosyolojik açıdan farklı yönlere sahip İbrani, İsrailoğulları ve Yahudi 

kavramlarını dahi neredeyse aynı karşılıklarla kullanan  ve hemen her dönemini çoğu kez 

kalıplaşmış spekülasyonlar ve ön yargılarla değerlendiren toplum bilincimiz için, bu geleneğin 

başlangıçtaki mahiyeti kadar, bugün için de ne olup ne olmadığının anlaşılabilmesinin, onun 

göstergelerinin menşei ve aidiyetleriyle doğru okunmasından geçtiği söylenebilir.  

 Nitekim her geleneksel toplumda olduğu gibi Yahudilikte de, yazılı ve sözlü dini literatürün 

yanı sıra felsefe, bilim, sanat, ekonomi ve siyaset gibi seküler yaşamın hemen her boyutuna sirayet 

                                                           
2
 Örnek için bkz., Galip Atasagun, İlahi Dinlerde (Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’da) Dini Semboller, Selçuk Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Konya, 1996.; Atasagun, “Yahudilikte Dini Sembol ve 
Kavramlar”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.7, Konya, 1997, ss.125-156.; Atasagun,, “Hıristiyanlığın 
Tanıtımı, Yorumu ve Kurumsallaşmasında Sembollerin Yeri”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı.X, 
Konya, 2000, ss.181-199; Atasagun, İlâhi Dinlerde (Yahudilik, Hıristiyanlık, İslâm’da) Dini Semboller, Sebat Ofset, 
Konya, 2002.;  Yusuf Besalel, “Magen David”, Yahudilik Ansiklopedisi, I-III, 1.b., C.II, Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın 
A.Ş., İstanbul, 2001, ss.372-373.; Besalel, “Menora”, Yahudilik Ansiklopedisi, I-III, 1.b., C.II, Gözlem Gazetecilik Basın ve 
Yayın A.Ş., İstanbul, 2001, ss.394-395.; Mehmet Aydın, “Magen David”, Ansiklopedik Dinler Sözlüğü, 1.b., Din Bilimleri 
Yayınları, Konya, 2005, ss. 460-461.; Aydın, “Menora”, Ansiklopedik Dinler Sözlüğü, 1.b., Din Bilimleri Yayınları, Konya, 
2005, ss. 486-487. 

3
 Örnek için bkz., Alparslan Salt, Ansiklopedi; Neo-Spiritüalist Yaklaşımlarla  Ezoterik Bilgilerin Işığında Semboller, 2.b., 
Ruh ve Madde Yayınları, İstanbul, 2010. 

4
 Örnek için bkz., L. Abrahams, “Symbolism (Jewish)”, Encyclopaedia of Religion and Ethics, ed. James Hasting, I-XIII, 

Vol. XII, New York: Charles Scribner’s Sons-Edinburg:T&T.Clark, 1922, pp.144-145. 
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etmiş olan sembolik ifade tarzı; geçmişte ve bugün, bu toplumun varlığı ve yaşamı nasıl tasavvur 

ettiğinin ve onu nasıl algılayıp anlamlandırdığının göstergesi durumundadır.   

Dinler Tarihi’nin önemli bir otoritesi kabul edilen Mircea Eliade (1907-1986),  kadîm 

Mezopotamya medeniyetinin Astroloji, Kozmoloji, Kozmogoni, Simya, Metalurji vb. bilimlerini 

temel özellikleriyle ele aldığı çalışmasında; bu medeniyet insanının tasavurları bir an bile akıldan 

çıkarılırsa onlar hakkında hiçbir şey anlamama tehlikesiyle karşılaşılacağını belirtirken, geçmiş 

insanının yaşam tasavvurlarının layıkıyla kavranabilmesinin yolunun onlara ait sembol ve 

kozmografilerden geçtiğini belirtir. O,  söz konusu medeniyetin metinlerine verilen önem kadar bu 

noktaya da önem verilmesi gerektiğini ısrarla vurgular.  Aksi takdirde geçmişin hatalı bir 

perspektifle ele alınacağı konusunda uyarıda bulunur.5  Eliade’nin son derece haklı görünen bu 

bakış açısı Yahudiliğe yönelik çalışmalara tahvil edildiğinde,  zengin sembol dünyasına sahip bu 

gelenek insanının hayatı nasıl algılayıp yaşadığı, tasavvurları, dolayısıyla geleneğin bizzat tanınması 

açısından son derece önemli ipuçları sağlayabileceği  mümkün görünmektedir. Yazılı ve sözlü 

kaynakları son derece zengin bir sembolik ifade tarzına sahip bu geleneğin geçirdiği süreçlerin, 

değişimlerin ve dolayısıyla farklılaşmaların doğru tanınabilmesi için  bu yöntem hiç de ihmal 

edilemeyecek bir nitelik taşımaktadır. 

Ancak, söz konusu gelenek bünyesindeki sembolik ifade tarzlarının tümüyle ele alındığı 

bireysel bir çalışma, cesaret edilebilecek bir teşebbüs değildir.  Teşebbüs edilse bile, böyle bir 

çalışma çok geniş bir coğrafyaya, uzun bir tarihsel sürece ve birbirinden farklı geleneklere 

uzanmayı gerektireceğinden, her bir sembol hakkında çok sınırlı bir bilgiyi ihtiva edecektir.  Bu 

nedenle, söz konusu geleneğin sembolik ifade tarzına yönelik, mümkün olduğunca enine boyuna 

yapılacak çalışmalar için sembolleri grup grup ya da tek tek ele almak, bu tür olumsuzlukları aşmak 

adına tercih edilecek bir yöntem olarak görülmelidir.  Zaten Metafizik alana girmeksizin, derin bir 

bakışla sembollerin tarihsel süreçlerine ve bu süreçte onlara yüklenen farklı anlamlara yönelmiş 

çalışmaların konuyu ele alış biçimi de bu şekildedir.  

Aynı yöntem çerçevesinde; söz konusu gelenekle ilişkilendirilen çok sayıdaki sembol 

arasından bir seçim yapılması gerektiğinde, hiç tereddüt etmeden ilk aşamada seçilecek sembol, 

özellikle günümüzde ilk bakışta doğrudan Yahudilik  ve Yahudi kimliği ile özdeşleştirilen “Magen 

David” (Davud Kalkanı) olacaktır.  

                                                           
5
 Mircea Eliade, Babil Simyası ve Kozmolojisi, çev. Mehmet Emin Özcan, 1.b., Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2002, s. 21. 
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Çizim. 1,  Magen David (Davud Kalkanı) 

 

Sözlü ya da yazılı Yahudi Kutsal Kitap Literatürü’nde bu görsel haliyle yer almayan söz 

konusu diyagrama karşın, aynı literatürde, “Menora” gibi bizatihi adıyla zikredilen diğer semboller 

ise, zaman içinde neredeyse göz ardı edilerek daha geri planda kalmıştır.  Bu toplumsal kabuldeki 

en büyük etkenin, hiç kuşkusuz yine bu gelenek mensuplarınca seküler alanda ona yüklenen simge 

temsiliyeti olduğu söylenebilir.  Nitekim bu seküler temsiliyet, bugün adı söz konusu gelenekle yan 

yana yazılan İsrail devletinin resmi bayrağına kadar taşınmıştır.  Ancak, seküler alan için bir simge 

olarak kullanılmaktaysa da bu diyagram, aslolan ve hiçbir zaman hakikatini kaybetmeyen Metafizik 

alandaki sembol temsiliyeti  ile büsbütün farklı bir kategoridedir.  Yakın geçmişe kadar İslam da 

dahil olmak üzere farklı geleneklerin fikri ve pratik alanında zengin örneklerle var olması da, 

günümüzün modern zihniyeti içinde kendine pek yer bulamayan bu kategoride tekabül ettiği 

hakikat ile alakalıdır. 

Yahudi Geleneğinde Magen David adıyla bilinen diyagram, diğerleri gibi  Metafizik alanda  

belli bir hakikati temsil eden gerçek sembol olarak, asli gelenek dışında hiç bir geleneğin özel 

mülkiyetinde değildir.  Her ne kadar bu gelenek mensuplarınca münferit temsiliyetlerle 

kullanılmışsa da, günümüzdeki temsiliyetine kavuşmasının son üçyüz - üçyüzelli yıllık bir süreçle 

alakalı olduğu yapılan incelemelerden  anlaşılabilmektedir.  Nitekim Yahudi otoriteleri de, sözü 

edilen sembolün kaynağının kendi gelenekleri olmadığı görüşünde büyük oranda birleşmektedir. 

Sadece sahiplenilerek edinilmiş görünen bugünkü simgesel işlevi, adı ne olursa olsun, söz konusu 

diyagramın Metafizik alana ait sembol kategorisindeki aslî temsil niteliğine ne yazık ki  bütünüyle 

kalın bir perde çekmiş gözükmektedir. Metafizik tekabüliyet seviyesinde yapılacak çalışmalar, aynı 

diyagramın hakikatte ne olduğu kadar, ne olmadığını da gözler önüne serebilecektir. Genelde her 

gerçek sembolün asıl temsiliyeti için “Önsöz”de en genel hatlarıyla belirtilen  zorunlu yeterlilikler, 
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özelde bu  örnek için  de geçerlidir.  Tezin gerek başlığı gerek konuyu ele alış biçimi ve 

sınırlandırılması böyle bir tekabüliyete yönelik değildir. Aksine, sadece bu tür çalışmalar için bir 

giriş niteliğindedir. 

Türkiye’de henüz  Sembol, Simge ve İşaret kavramlarının tam karşılıklarından ziyade, çoğu 

zaman birbirleri yerine kullanıldığı ve kategori hatalarının bu bağlamdaki  çalışmalarda zihni 

yanılgılara sebep olduğu göz önünde tutulduğu için, her şeyden önce adı geçen kavramlara yönelik 

mutlak bir terminoloji oluşturma ihtiyacı hâsıl oldu.  Hele tez başlığında yer alan “Magen David”  

örneğinde olduğu gibi, çoğu sembolün tarihsel süreçte farklı dönem ve toplumlarca bugün 

bildiğimizden farklı isimlerle kullanılmış olmasının yanı sıra, aynı gelenek içinde dahi farklı adlarla 

karşılaşılması, böyle bir terminoloji oluşturmayı ve hakkı sahibine teslim etmeyi gerekli kıldı.   Bu 

nedenle, üç ana bölümden oluşan tezin birinci ana bölümü,  söz konusu terminolojiye ayrıldı.  

Yahudilik dışı geleneklerdeki sembol karşılıkları yine bu bölümde ele alındı.  İkinci ana bölümde  

söz konusu diyagram, kendisiyle özdeşleştirildiği Yahudi Geleneği’nin tarihsel süreciyle eş zamanlı 

olacak şekilde, Metafizik ve Kozmolojik  kategorilerdeki  sembol temsiliyetiyle incelendi.  Aynı 

sembolün seküler bir simge kategorisine indirgendiği XVII. yüzyılın ortalarında başlayan ve XX. 

yüzyılda İsrail Devleti Bayrağı’nda yer alma süreciyle devam ettirilen üçüncü ana bölüm ise,  aynı 

simgenin modern İsrail Devleti’nin kurum ve kuruluşlarındaki örnek kullanımlarıyla sonuçlandırıldı.  

Tarihsel süreçteki temsiliyet farklılıklarının ele alındığı ikinci ve üçüncü ana bölümün kendi içindeki 

alt başlıkları oluşturulurken Yahudi Geleneği’nin kendine has kronolojisi göz önünde 

bulunduruldu.  Konunun Yahudilik açısından ele alındığı çalışmada, sembolün diğer geleneklerdeki 

varlığına ve tekabül ettiği hakikatlere ancak asıl konuya katkı sağlayacak ölçüde yer verildi. 

Okumayı zorlaştırmamak amacıyla metin içerisinde verilen teknik çizimler, geometri 

kuralları çerçevesinde gerçekleştirildi.  Tez konusunu destekleyecek  hayli görsel malzemeye 

ulaşılmasına rağmen, çalışmanın Dinler Tarihi disiplininden uzaklaşarak Arkeoloji ya da Sanat 

Tarihi çalışmasına dönüşmesine neden olmamak için, metinde sunulan görüşleri 

somutlaştırabilecek yeterli sayıda görsel malzemenin seçilerek kullanılmasına dikkat edildi.   Aynı 

endişe ile görsel malzemenin teknik, sanatsal, estetik vb. özelliklerine değinilmeksizin, teolojik ve 

kozmolojik boyutlarıyla ilgilenildi. Metin içinde atıf yapılan her bir görsel, “Sonuç” bölümünün 

hemen ardından,  metinde geçtiği sıra gözetilerek “Ekler”de sunuldu ve her birinin altında da, 

alındığı kaynağın künyesi belirtildi.  

“Önsöz” ün yanı sıra, yukarıdaki paragraflarda da değinildiği üzere, ülkemizin herhangi bir 

sosyal bilim alanında böylesi bir çalışmanın muhtemelen ilk kez yapılıyor olması nedeniyle bu teze; 
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öncelikle Sembol, Simge, İşaret gibi görsel ifade unsurları hakkında bilgi edinmeye yönelik okuma 

ve görüşmelerle başlandı.  Asıl konu ile ilgili literatür taramasına geçildiğinde ise yine aynı nedenle, 

Dinler Tarihi alanına yönelik en genel yayınların bir kez daha okunması tercih edildi.6   Gerekli 

görülen notların alınmasından sonra, Yahudiliğe yönelik kaynaklara odaklanılarak,7  söz konusu 

sembolün bu geleneğin tarihsel süreci;  inanç, ibadet, mistik, siyasi vb. yönleriyle olası 

bağıntılarının araştırılmasına başlandı ve gerekli referans tespitleri yapıldı.  Bu arada Eski ve Yeni 

Ahit okumaları da sürdürülerek, metin içinde geçen ve Magen David ile ilgili olabileceği tahmin 

edilen tüm ifade tarzları ve  ibareler belirlendi.  Nihayet, sembol konusuna yönelik Türkiye’de 

yapılmış çok az sayıdaki bilimsel yayının gözden geçirilmesi tamamlandı.8 

Asıl literatür taraması denilebilecek yoğun çalışma ise Batılı kaynaklara yönelik oldu. 

Gerçeği söylemek gerekirse, başlangıçta ülkemizde bu konudaki çalışma kıtlığının kaynak 

yetersizliğinden kaynaklanmış olabileceği ön yargısı vardı ve bu da bir tür tedirginlik yaratmıştı.  Ne 

var ki, incelenen her bir yayında karşılaşılan çeşitli referanslar sayesinde kaynak yelpazesinin 

genişlemesi ile, söz konusu sembolün Yahudi geleneğinin tarihsel sürecinde birbirinden çok farklı 

işlev ve anlamlarla kullanımını örnekleyen zengin bir literatürün varlığı ortaya çıktı.  Bu zengin 

literatürün bu çalışmada  bütünüyle kullanıldığı elbette iddia edilemez.  Çünkü, çalışmanın 

kapsamını  başlığından uzaklaştırabileceği endişesi ile aynı sembol bağlamındaki içeriğini farklı 

geleneklere ve spekülatif iddialara  kadar genişleten kimi yayına temkinli yaklaşıldı.  Magen David'i 

Siyonist bir simge olarak alıp Yahudiliğin siyasi alanına yönelen, yine sayıca dikkat çekici boyuttaki 

kaynaklar konusunda da, kapsamın Dinler Tarihi alanından Siyasal Bilimler’e kaymasını engellemek 

amacıyla seçici davranıldı.  Araştırma konusu sembolün asıl metafizik alandaki sembol kategorisine 

                                                           
6
 Örnek için bkz., Mehmet Aydın, Dinler Tarihine Giriş, 4.b., Din Bilimleri Yayınları, Konya, 2008.; Ekrem Sarıkçıoğlu, 
Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, 6.b. Fakülte Yayınevi,  Isparta, 2008.; Yaşayan Dünya Dinleri, 1.b., ed. Şinasi 
Gündüz, Diyanet İşleri Başkanlığı  Yayınları, Ankara, 2007.; Günay Tümer - Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi, 4.b., 
Ocak Yayınları, Ankara, 2002:  A. Ranjan Mohapatra, “Budizm”, çev. Hidayet Işık, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, S.XVI, Selçuk Üniversitesi Yayını, Konya, 2003 Güz, ss. 167-179.: Mohapatra, “Hinduizm”, çev. Hidayet Işık, 
Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.XIII, Selçuk Üniversitesi Yayını, Konya, 2002 Bahar, ss.211-227. 

7
 Örnek için bkz., Maurice Bucaille- Dargazelli, Mûsa & Firavun: Çıkış Kitabı, çev., Ayşe Meral, 1.b., Gelenek Yayıncılık, 
İstanbul, 2002.  Hans Joachim Schoeps, Yahudi Hıristiyanlığı: İlk Dönem Hıristiyanlığında Cemaat Oluşumu ve 
Mezhep Kavgaları, çev. Ekrem Sarıkçıoğlu, İz Yayıncılık, İstanbul, 2010.; Salime Leyla Gürkan, Yahudilik, 2.b., İslam 
Araştırmaları Merkezi, İstanbul, 2008.: Jonathan M.Golden, Ancient Canaan and Israel: New Perspectives, ABC-CLIO 
Inc., California, 2004.;  Dan Cohn Sherbok-Laviana Cohn Sherbok, Yahudiliğin Kısa Tarihi, çev. Bilal Baş, İz Yayıncılık, 
İstanbul, 2010.; Paul Johnson, Yahudi Tarihi, çev. Filiz Orman, 1.b. Pozitif Yayınları, ty. 

8
 Örnek için bkz., Galip Atasagun, İlahi Dinlerde (Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’da) Dini Semboller, Selçuk Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Konya, 1996.; Galip Atasagun, “Yahudilikte Dini Sembol ve 
Kavramlar”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.VII, Selçuk Üniversitesi Yayını, Konya, 1997, ss.125-156.: 
İskender Pala, “Mühr-i Süleyman”, T.D.V. İslâm Ansiklopedisi, I-XLIV, C.XXXI, İstanbul, 2006, ss.524-526.; Sadi Bayram, 
“Mühr-ü Süleyman ve Türk Kültürü’ndeki Yeri”, ‘Sanat Tarihinde İkonografik Araştırmalar’: Güner İnal’a Armağan, 
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  Armağan Dizisi: 4, Ankara, 1993, ss.61-72.: Mehmet Aydın, “Magen David”, 
Ansiklopedik  Dinler Sözlüğü, 1.b., Din Bilimleri Yayınları, Konya, 2005, ss.460-461; İdil Türeli, Türk Sanatında Altı 
Köşeli Yıldız: Mühr-i Süleyman, 1.b., Kitabevi, İstanbul, 2011. 
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ait temsiliyetine neredeyse hiç değinmeden, en fazla kozmolojik alandaki temsiliyet derecesine 

kadar çıkmış olmaları ve genellikle birbirini tekrar eder nitelikteki içerikleri,  incelenen Batılı 

kaynakların  dikkat çekici ortak yönlerini oluşturmaktaydı.   

İnternet ortamındaki çoğu bilgiye ihtiyatlı yaklaşılması gerektiği bilinse de, farklı görüşlerin 

eksik kalmaması adına, bu kaynaktan seçilerek alınan referanslar da kullanıldı ve dipnotlandırıldı.  
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Birinci Bölüm 

TERMİNOLOJİ 

 

 

1. SEMBOL, SİMGE, İŞARET KAVRAMLARI VE TEMSİL  KATEGORİLERİ 

 

1.1. SEMBOL KAVRAMI VE SEMBOL’ÜN TEMSİL KATEGORİSİ 

Fantastik kurgular ve spekülasyonlardan öte, herhangi bir bilimsel çalışmanın konusu 

“sembol”, “simge” ya da “işaret”  alanıyla bir açıdan kesişiyor ya da bu çalışma örneğindeki gibi 

seçili bir sembol başlı başına çalışmanın konusunu teşkil ediyorsa, her şeyden önce bunların 

temsiliyet alanları arasında bir kategori farklılığı bulunduğunun ve bu kategorilerin hangi varlık 

alanına ait olduğunun göz önünde tutulması gerekir.  Özellikle sembol temsiliyet kategorisi; çoğu 

zaman kendisinin yerine, bazen de tam tersine kullanılan simge ve  işaretlerin ait oldukları  

temsiliyet alanlarından tamamıyla ayrı ve beşer düzeyini aşan bir kategoridedir.  Oysa, kimi Batılı 

kaynak da dahil olmak üzere, bu bağlamdaki çalışmalarda genellikle çoğu sembolün asıl mahiyetini 

oluşturan kendi temsiliyet alanı ile simge temsiliyetinin iç içe geçirilmiş olduğu fark 

edilebilmektedir. Bu durum, sembol alanına giren kimi tercüme eserde bazen çeviri hataları 

sebebiyle de karşımıza çıkmaktadır.  Günümüzde pek çok sembole peşin hükümle verilen aidiyet, 

çoğu kez bu farklı temsiliyet düzeylerinin birbirine karıştırılması nedeniyledir.  Aslında sahih 

gelenekler içinde taşıdığı sembol karşılığının yanı sıra, geçmişteki Yahudi toplumlarının bazı 

dönemlerinde olduğu gibi, günümüz İsrail Devleti’nde de siyasi olarak seküler bir simge temsiliyeti 

ile kullanılan Magen David bu noktada önemli bir örnek teşkil etmektedir. Nitekim bu yöndeki 

yanlış kategori algısının ilginç bir örneği ülkemizde 1980’li yıllarda yaşanmıştır.  Dönemin Kültür 

Bakanlığı, toplumun bazı kesimlerinden gelen bir uyarıyı dikkate alarak, bazı camilerimizde 

bulunan ve toplumumuzda çoğunlukla Mühr-i Süleyman olarak bilinen sembolün bulundukları 

yerlerden kaldırılmasını Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden talep etmiştir.1  Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 

kendilerine sunulan gerekçelerin bilimsel araştırmalara dayanmadığı yönünde gayet doğru bir 

karar vererek, talebin bir nevi üzerini örtmüştür.2  Türk toplumundaki yaygın kanaatlerden dolayı, 

bu talepte sunulan gerekçelerin neler olduğunu tahmin etmek hiç de zor değildir.  

                                                           
1
 Sadi Bayram, “Mühr-ü Süleyman ve Türk Kültürü’ndeki Yeri”, ‘Sanat Tarihinde İkonografik Araştırmalar’: Güner İnal’a 

Armağan, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  Armağan Dizisi: 4, Ankara, 1993, s.61. 
2
  Bayram, a.g.m., s.61. 
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Dolayısıyla, herhangi bir sembolün simgesel kullanımıyla sembolik temsiliyetine ait 

alanlarının birbirine karıştırılmadan ele alınması, her şeyi yerli yerine koymak adına son derece 

önemlidir.  Bu nedenle, “sembol”ün,  tamı tamına neye karşılık olarak kullanıldığı kadar, bu terime 

ait olmayan karşılıkları bir şekilde içine sokuşturma uğraşından vaz geçilmesi de en az bir o kadar 

önemlidir.  Ülkemizde  “sembol” ile herhangi bir şekilde ilişkili özgün çalışmalarda yer alan terim 

ve kavramların çoğu zaman tatmin edicilikten uzak kalması hatta kimi kez zihin bulandırmasının 

nedeni büyük ölçüde buna bağlıdır.  Nitekim,  seçilen belli bir sembolün mercek altına alınması bir 

yana, daha genel başlık altında dahi onu tam karşılığıyla ele alan telif çalışmalar bir elin 

parmaklarını geçmeyecek sayıdadır ve bu kaynaklarda da görülen sembol tanımları birbirinden o 

kadar uzaktır ki, hangi tanımın gerçekte sembole karşılık geldiğini anlayabilmek neredeyse 

imkânsızlaşmaktadır. Mesela Türkçe Sözlük’te dahi sembol; 

“1. Bir manayı, kavramı veya varlığı ifade eden şekil, remiz, rümuz. 2. Alâmet, nişan, işaret.” 

karşılıklarıyla geçmektedir.3  Hatta aynı kaynakta "simge" nin karşılığı olarak da, “remiz, sembol” 

terimleri kullanılmaktadır.4  Sembol’e yine doğrudan “simge” karşılığı veren diğer bir  kaynak ise;  

“Bir nesne, bir düşünce ya da bir fikrin yerini tutan, bir düşünceyi ya da bir kavramı 
belirten gözle görülür ve anlamı bilinir işaret; Bir anlam, nitelik, soyutlama, nesneyi 
göstermek, onu ifade etmek için kullanılan sözcük, işaret ya da mimik” 

şeklinde bir sembol tanımı getirmektedir.5  Bu güne değin farklı sosyal bilim dalları ve disiplinleri 

uzmanlarınca yapılan pek çok tanıma referans göstererek yer veren bir başka kaynaktaki;  

“Remiz, alem, misal, timsâl ve alâmet karşılığında kullanılan Sembol; duyu organlarıyla 
idraki imkansız herhangi bir şeyi, tabî bir münasebet yoluyla hatıra getiren veya belirten 
her türlü müşahhas şey yahut işarettir.” 

“Sembol, kendisinden başka bir realiteye dikkat çeken, bir şeyin yerine geçen veya onu 
tasvir eden bir nesne, bir fiil veya insanlar tarafından yapılmış herhangi bir işarettir.” 

“Sembol, açıklanamazın ifade biçimidir.” 

“Sembol, bazı şeylerin bilinmesini sağlayan, görünür işaretlerdir.” 

gibi sembol tanımları her ne kadar ilk bakışta benzer gibi gözükseler de, birbirinden farklı 

temsiliyet alanlarının yan yana kullanıldıkları muğlak ifadeler olarak karşımıza çıkmaktadır.6  Zaten, 

bütün bu tanımları alt alta sıralayan söz konusu kaynak da, bunları birbiriyle bağdaştırmanın 

neredeyse mümkün görünmediğine değinmektedir.  Ancak bu tespiti yapan aynı araştırmacının, 

                                                           
3
  Mehmet Doğan, Büyük Türkçe Sözlük, 8.b., Rehber Yayınları, Ankara, 1990, s.978. 

4
  Doğan, a.g.e.,  s.990. 

5
  Ahmet Cevizci, “Sembol”, Paradigma Felsefe Sözlüğü, 4.b., Paradigma Yayınları, İstanbul, 2000,  s.840. 

6
 Galip Atasagun, “Hıristiyanlığın Tanıtımı, Yorumu ve Kurumsallaşmasında Sembollerin Yeri”, Selçuk Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.10, Selçuk Üniversitesi Yayını, Konya, 2000, s.181-182. 
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hemen hemen aynı tanımları vererek başladığı ve başlı başına sembolü konu aldığı bir başka 

çalışmasında, sembolün asıl temsiliyet kategorisinin ne olduğunu kestirmek de mümkün 

görünmemektedir.7 

 Sembol’ün en erken Antik Yunan toplumunda kullanıldığı ve bu terimin Grekçe’de  

“Sumbolien” olarak yer aldığı zikredilmekte ve Türkçe’ye “Toptan Atmak” ya da  “Birleştirmek” 

şeklinde çevrilebileceği ifade edilmektedir. Ayrıca Grekçe’de; 

“iki ayrı varlık arasında birbirlerini bir tür tanıma alameti” 

şeklinde tanımlanmış olduğu da vurgulanmaktadır.8  Kimi çağdaş kaynak da kelimenin aslının 

"Sum-ballein" olduğunu belirtirken, önce IV.yüzyılda Latince'ye "Symbolum", daha sonra batı 

dillerine "Symbole", "Symbol" ve "Simbolo" şeklinde geçtiğini ileri sürmektedir.9 Bu çerçevede, 

Antik Dönem toplumunda birbirlerini dışa kapalı olarak tanımaları gerekenlerin, yanlarında 

bulundurdukları bir işaretin ya da tasvirin yarısına veya bütünleyici parçasının, bir başkasının 

elindeki aynı işaret ya da tasvir parçasına bakarak birbirlerini tanıyabilmiş oldukları 

anlaşılmaktadır.10  Antik Yunan’da sembol bu işleviyle, kendisinden başka bir olguya gönderme 

yapan, bir şeyi çağrıştıran doğal nesneler, şekiller, figürler ve diyagramlar şeklinde kullanılmış; 

dolayısıyla süreç içerisinde bir kısım taahhütler, ittifaklar gibi alanlarda kişilerin birbirlerini tanıma 

aracı olmuştur. İnsanlar arasında müşterek uzlaşma ve anlaşma kararlarının işaretleri olarak 

ortaya çıkmış olan sembollere, güçlü duygusal değerler atfedildiğine de değinilmektedir.11  

Böylece Antik Dünya’da sembol; belli bir amaç çerçevesinde şekillenen kapalı toplum üyelerinin 

birbirlerini tanımak için ikiye, üçe ve daha fazlasına böldükleri bir nesnenin bir parçası olarak da 

ele alınmaktadır. Bu parçalara sahip olan kişiler, karşılaştıkları ya da bir araya geldiklerinde, sahip 

oldukları parçaları bir araya getirip aynı kapalı toplumun mensubu olduklarını bir nevi parola 

şeklinde teyit etmiş gözükmektedirler.  Zaten sembolün Antik Dünya’daki bu işlevinin en dikkat 

çekici yönü, herhangi bir yönden dışa kapalı toplum mensuplarının birbirlerini bir tanıma-tanıtma 

alameti olduğudur.  Bu haliyle, taşıyıcılarında bir gelenek, dolayısıyla inisiye tarzı bir ilişkinin 

varlığını sezdirmektedir.  Zira aynı toplum için sembolün bugün pek de bilinmeyen bir Metafizik 

boyutunun olduğu göz ardı edilmemelidir. Özgün bir örneği rölyef (kabartma) olarak ülkemizde 

Didim Apollon Tapınağı’nda (inş. M.Ö. III.-II. yüzyıllar) bulunan ve yılanlarla çevrili bir insan başı 

şeklinde tasvir edilip, ona bakanı taşa dönüştürdüğüne inanılan Antikite’nin meşhur 

                                                           
7
  Galip Atasagun, “Sembol ve Sembolizm”,  Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.7, Konya, 1997, ss.369-387. 

8
   Mehmet Aydın, “Sembol”, Ansiklopedik Dinler Sözlüğü, 1.b., Din Bilimleri Yayınları, Konya, 2005, s. 682. 

9
   Latif Tokat, Dinde Sembolizm, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2004, s.9. 

10
  Aydın, “Sembol”, a.g.e., s. 682. 

11
  Aydın, “Sembol”, a.g.e., s. 682. 
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“Medusa”sının mitolojik bir tasavvurdan öte “Hikmetin bozulması”nı, başındaki yılanların ise 

“Hikmet”i   temsil ettiğinin belirtilmiş olması, söz konusu dönem için sembolün Metafizik alandaki 

temsiliyet kategorisinin varlığına işaret etmesi noktasında çok önemli bir veridir.12  Esasen, Batı’nın 

Antikite’sinden daha erken dönemlere tarihlenen Hinduizm’e gözler çevrilirse, her birinin 

temsiliyeti beşer düzeyini katbekat aşan bir sembol dünyası, kendini apaçık gözler önüne 

sermektedir.  Kelimenin tam anlamıyla Metafizik hakikatlerin içkin olduğu bu sembol dünyası için, 

profan düşünce düzlemine aidiyetin telaffuzu bir yana, şüphesi bile mümkün görünmemektedir. 

Sembol sözcüğünün kökenini Grek toplumuna bağlayan bir başka görüş, sözcüğün 

Grekçe’de “akit, antlaşma”, “hüviyet” anlamlarını taşıdığına değinmekle birlikte, asıl işlevindeki 

dini boyuta dikkat çekmektedir.13  Bu görüşün yer aldığı kaynakta, sembolün; Antikite’den sonra 

tüm Ortaçağ boyunca da bir gelenek bağlamında varlığını sürdürdüğü, Epistomolojik ve Ontolojik 

alanda temsiliyeti olduğu ama onun ilişkisinin hakikatin alanına girdiği, özellikle Hıristiyanlık 

doktrini ve Kutsal Kitap literatürünü görselleştiren alegori ve ikonografideki örneklerle 

vurgulanmaktadır. Sembolün Metafizik alandaki asıl temsiliyetini vurgulaması açısından son 

derece önemli olan bu kaynak, konuyu yoğunlukla Hıristiyanlık çerçevesinde ele alsa da, diğer 

geleneklerden de verdiği örneklerle, fenomenler dünyasının İlahi bir güç ile olan ilişkisi ve bu 

nizamın sürekliliği noktasında her bir prensibin bir sembol ile temsil edildiğini özetler niteliktedir. 

Hatta, tarihsel süreçte farklı yüzeyler üzerine tasvir edilmiş pek çok profan özellikteki figürün, bir 

bezemeden öte ilahi birer temsiliyet taşıdıklarını fark ettiren bir içeriğe sahiptir. 

Günümüzde, dönemlerinin birer Hıristiyan alegori ansiklopedisti olarak kabul gören, VI. -

VII. yüzyılların ünlü İspanyol teoloğu Sevilla’lı Isidore ile IX. yüzyılın meşhur Alman keşişi Rabanus 

Maurus da kaleme aldıkları metinlerinde sembollerden söz ederek, Ortaçağda’ki çok sayıda 

enteresan sembol örneğine işaret etmektedir.14  XIX. yüzyılın ünlü Fransiz şairi Baudelaire (1821-

1867) de, Ortaçağ insanının “Semboller Ormanı”nda yaşamış olduğunu söyleyerek, bir önceki 

kaynak gibi sembolün Ortaçağ sürecindeki konumunu vurgulamaktadır.15  Ancak aynı insan için 

sembolün ne olduğu kadar ne olmadığına yönelik asıl ipucunu günümüze uzatan, Ortaçağ 

Hıristiyan ilahiyatının önde gelen teologlarından  Aurelius Augustinus (354-430)  olmuştur.  Zira, 

Augustinus sembol için; “ne bir edebi yöntem, ne bir üslup, ne de pisikolojik bir oyundur, aksine o, 

                                                           
12

 René Guenon, Hıristiyan Mistik Düşüncesi, çev. İsmail Taşpınar, İnsan Yayınları, İstanbul, 2005, s. 61, dipnot. 69. 
13

 Kurt Moritz Artur Goldamer, “Symbolism and Iconography, Religious”, The New Encyclopaedia Britannica, Pub. Helen 
Hemingway Benton, I-XXX, 15 

th 
Edition, Chicago v.dğr., 1974, p. 900. 

14
 Goldammer,, a.g.md., p. 901. 

15
 Zeki Özcan, “Ortaçağ’da Birey ve Bireyleşme”, Doğu Batı: Ortaçağ Aydınlığı, S.33, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2005, s. 
20. 
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hakikatin ifade edilme biçimidir” demektedir.16  Antikite’deki bugün için bilinen işlevinden 

tamamen farklı bir temsiliyet kategorisi ile ele alınan sembol, Augustinus’a göre, “deşifre edildiği 

takdirde kendisiyle hakikate ulaşılan bir araç” dır.  O’nun bakışıyla; “Ne açık seçik kavramlarla, ne 

de yalın fikirler düzenleyerek ulaşılamayan hakikate semboller vasıtasıyla varılabilir.  Sembol, 

nesnelerde ve olaylarda hakikati görülebilir hale getirir”.17  Kendisine ait olan “Göstergeler Teorisi” 

nde; “Hakikatin tüm eşyaya, tarihe, kozmosa, kısaca şuraya buraya yayıldığı her yerde tezahür 

eden tecellisi birer göstergedir ve bu göstergeler semboller biçiminde somutlaşmıştır.” der ve “Bir 

gösterge, deneysel anlamdan daha fazlasına sahiptir ve kendisinden başka herhangi bir şeyi 

düşünmeye izin verir” şeklinde açıklama getirir.18  O’nun “Göstergeler Teorisi” olarak tanımladığı 

ve kendi Kâinat anlayışıyla eş merkeze oturan Ortaçağ’ın Kâinat tasavvurunun, sembollerin ifade 

edilmesindeki asıl belirleyici rolü üstlenmiş olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır.  Augustinus’un 

“Göstergeler Teorisi” nin omurgasını her ne kadar Aristo Metafiziği teşkil etmiş olsa da, sembole 

yüklediği anlam noktasında, Platon’a (M.Ö.427-347) ait “Varlık Alemlerinin Kategorisi”nden de 

uzak kalmadığı sezilebilmektedir.  Öyle ki, Augustinus’un sembol temsiliyetine verdiği anlam, tüm 

varlık alemini kategorik olarak derecelendirip tek bir düşey çizgi üzerinde izah etmeye çalışan 

Platon’un “Bölünmüş Çizgi Analojisi”19  nde tam da yerini bulmaktadır. 

O’nun idealar ve fenomenler alemi olarak ayırarak kategorize ettiği ve mağara benzetmesi 

metaforu ile izah etmeye çalıştığı metafiziğinde, bütün varlık alanını “Bölünmüş Çizgi Analojisi”  

adını verdiği düz bir düşey çizgi ile sembolize edilir.  Platon’un bu kuramına göre; düşey boyutta 

birbirinden kesin olarak ayrılan asıl ilkeler diyebileceğimiz İdealar alemi ile bunun alt kategorisinde 

Mahsusat yani Fenomenler alemi yer almaktadır.  Bu iki kategori Demiurgos’un oluşturduğu sınır 

çizgisi ile ayrılır.20   Augustinus’un “sembol”e anlam verirken işaret ettiği “deşifre edildikleri 

takdirde, kendisiyle ulaşacağı  hakikat” ın alanı,  kelimenin tam anlamıyla Metafiziğin alanıdır. 

Tradisyonel ekolün “Demiurgos’un Mülkü” olarak tanımladıkları Fizik alem, her zaman Metafizik 

alanın değişmeyen, bozulmayan ilkelerinin birer gösterge ve fenomen  olarak tezahür ettiği alandır 

ki, asıl ilkeler ve hakikat bu alanda birer sembol ile somutlaşır. Gerçekte sembolün,  asıl 

mahiyetinin ve temsiliyetinin, hiçbir nesnelliğin söz konusu olmadığı saf matematik alanıyla 

örtüşmesi, ikisini de  aynı varlık kategorisinde olmasıyla açıklanmaktadır.   

                                                           
16

 Özcan, a.g.m., s. 20. 
17

 Özcan, a.g.m., s. 20. 
18

 Özcan, a.g.m., s. 20. 
19

 Ahmet Cevizci, Felsefe Tarihi: Thales’ten Baudrillard’a, 2.b., Say Yayınları, İstanbul, 2010, s.89. 
20

 Ahmet Cevizci, “Platon”,  Paradigma Felsefe Sözlüğü, 4.b., Paradigma Yayınları, İstanbul, 2000, s.750. 
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Çizim. 2, Platon’un Bölünmüş Çizgi Analojisi’ne Göre Sembol Temsiliyeti’nin Alanı 

 Ortaçağ’ın günümüze ulaşan maddi mirası referans alındığında, kendi insanının zihinsel 

tasavvur aleminde her hakikatin bir sembole tahvil edilmiş ve tabiatıyla kutsalın en iyi taşıyıcısı 

konumunu üstlenmiş olduğu söylenebilirken, zaman içinde bu deruni vechesini kaybeden sembol, 

ya avami hurafeler manzumesine indirgenmiş ya da estetik kaygılarla yapıldıkları gibi düşüncelerle 

materyalize olmuştur.  Hatta temsiliyeti o derece kişiselleştirilmiştir ki,  1880’lerde Fransa’da 

başlayıp, kısa sürede tüm Avrupa’ya yayılan düşünce ve sanat üslubu olarak bir Sembolizm 

akımının varlığı dahi söz konusu olabilmiştir.  İlk emarelerini 1886’da Fransız şair Jean Moréas 

(1856-1910) ile Paris edebiyat çevresinde göstermeye başlayan Sembolizm akımı, XX. yüzyılın 

başlarına kadar tüm sanat akımlarında kendini hissettirmiştir.21 Manifestosunu, özellikle Fransız 

İhtilali sonrasında neredeyse tüm bilim ve sanat ortamının pozitivist, realist ve natüralistliğine 

                                                           
21

 Jennifer Shaw, “Symbolism”, New Dictionary of The History of Ideas, I-VI, ed. in ch. Maryanne Cline Horowitz, Vol.V, 
Thomson Gale, USA, 2005, p.2278. 
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karşı şiddetli bir karşı duruş olarak kuran bu akım taraftarları, yaşamı bir semboller manzumesi 

olarak ele alıp, eserlerinde dış gerçekliği betimlemekle yetinmek yerine, objesinin imgeleminde 

neye karşılık geldiğiyle ilgilenmişlerdir.   

Bugün de durum bundan pek farklı gözükmemektedir. Nitekim herhangi bir sembol, 

Metafizik alandaki asıl mahiyetinden o denli uzak ve üstelik kişisel analoji niteliği taşıyan izah 

tarzları kazanmıştır ki,  “Sembolizm” ya da “Göstergebilim” adı altında çağdaş felsefenin bir ilgi 

odağına dönüşmüştür.  Örneklerden yola çıkıldığında, artık günümüzde herhangi bir sembole, 

göstergebilimin ölçütlerinde ve tamamıyla profan bakış açısıyla psikolojik zorlama anlamlar 

yüklenmeye çalışılmakta olduğunu söylemek pek de iddialı bir görüş sayılmaz.  Bu bölümün 

başında örneklenen çağdaş kaynakların yaptığı sembol tanımlarının, birbiriyle bağdaşmamasının 

nedeninin altında bu faktörün yattığı söylenebilir.     

Sembolün, bir diyagram olarak varlığını Metafizik alandaki temsiliyetiyle sürdürürken, 

süreç içinde bu derece anlam sapmasının izahını felsefi bir taban oturtmaya çalışan, ileri sürdüğü 

Süreç Felsefesi Kuramı ile tanınan Alfred North Whitehead (1861-1947) olmuştur.  Bir süreç olarak 

bizatihi zamanın kendisinin ve dolayısıyla varlığın değişmez bir yapıda olmadığını, aksine varlığı 

süreç içerisinde devinen bir öz olarak tasarlayan, bu nedenle de matematikten felsefeye kadar ele 

aldığı çalışmalarını süreç felsefesi omurgasına oturtan, XX. yüzyılın önemli matematikçi ve filozofu 

Whitehead; Ontoloji, Epistomoloji ve Siyaset Felsefesi bağlamında ele aldığı konferanslarında,  

sembolün de süreç içerisinde anlam ve temsiliyet bağlamında sürekli değişime sahip olduğunu 

savunmuştur.22  Pradigmasını uygarlığın geçirdiği süreçleri sembol temsiliyetinin geçirdiği büyük 

farklılıklarla izah etme yolunu tercih eden Whitehead, sembolün özellikle Ortaçağ’da insan 

düşüncesine olan tahakkümünden sonra, modernçağ ile birlikte sembole karşı düşüncenin mutlak 

gerçekliklerin doğrudan kavranışına odaklandığını değişim ile güçlendirmeye çalışmıştır.23  Modern 

düşüncenin sembolü “aptalca ve boşuna icat edilmiş şeyler” olarak görerek bir tepkinin dahi 

başlamış olduğuna vurgu yapan Whitehead, kendi deyişiyle sembolün artık hayatın ancak eşiğinde 

durduğunu ve bu haliyle yaşamın kendi oluşumu çerçevesine bundan böyle bir temel 

oluşturmayacak bir görünüme indirgendiğini belirtmiştir.24  

Asıl temsiliyet kategorisinin modernite öncesi insanı için geçerli olduğunu 

söyleyebileceğimiz sembolün, modernitede ise, aslolan temsiliyetine insanın gözünü kapatmasının 

hangi geleneğe mensup olursa olsun  Kutsal olanla bağını kopartmasından ziyade, hayatını 

                                                           
22

 Alfred North Whitehead, Sembolizm, çev. Kadir Yılmaz, Şule Yayınları, 2009, s. 11. 
23

 Whitehead, a.g.e., s. 17. 
24

 Whitehead, a.g.e., s. 18. 
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yaşarken merkezine aldığı ilkenin değişmesi ile alakalı olduğu söylenebilir.  Bilimden sanata, 

ekonomiden siyasete kadar hemen tüm alanlara sirayet etmiş olan bu merkez değişimi, doğal 

olarak sembolün temsiliyet alanında da köklü değişikliklere neden olmuş, onu seküler alana 

indirgemiştir.  Bugün artık, pek çok profan bilim dalının sembollerinden bahsedilmektedir.  Oysa, 

Ortaçağ’ın Trivium (Gramer, Retorik, Diyalektik) ile Quadrivium’u (Aritmetik, Geometri, Astronomi, 

Müzik) çok güçlü bir geleneğe dayanıyordu.25  İlgi alanlarını ele alış biçimleri gibi, kullandıkları 

semboller de kutsal ile ilişkiliydi.  Bunların, günümüzün farklı adlarla tanımladığımız bilim dallarına 

ait profan simgelere tahvil edilerek Metafizik alandan uzaklaştırılıp, tamamıyla materyalize 

edilmelerine  XIX. yüzyıl ile XX. yüzyılda ulaşmış olduğunun zikredilmesi,26 ihmal edilemeyecek 

derecede önemli bir  veridir. 

Ne var ki, uygarlığın moderniteye geçiş sürecinde her ne kadar Sosyolojik ve Teolojik 

alanda zaman zaman baş gösteren ayrışmaların da sebebiyet verdiği temsiliyet kaymalarına, hatta 

kimi gerçek sembolün, simge temsiliyetiyle seküler alana indirgenmesine rağmen aynı sembol 

alanı, –çok az sayıda da olsa- sahih geleneğin ilkesine bağlı kalanlarca bugün de varlık nedenlerinin 

farkındalığıyla korunduğu söylenebilir.  Bunun en çarpıcı örneği Tradisyonel (Gelenekçi) Ekol’dür. 

Bu ekolün görüşüne göre, modern eğitim sitemindeki bozukluk ve onun ön yargıları, geleneğe ait 

olanı, hurafelerden müteşekkil bir yapıdan başka bir şey olduğunun görülmesine engel 

olmaktadır.27  Bundaki en önemli faktörü de, her hakikatin bir sembole dönüştüğü geçmişin 

insanın tasavvur dünyasının ve hayatı yaşama ölçütünün, bugüne artık avami hurafeler seviyesine 

indirgenmiş ve hatta materyalize olmuş halleriyle ulaşma gayretinin neden olduğunu söyleyen 

Gelenekçi görüş, modernitenin insana yüklediği profan bakış açısından sıyrılabilindiği ölçüde, 

sembollerin temsil ettikleri hakikatleri tespit etme imkanına yeniden kavuşulacağını satır 

aralarında ısrarla vurgulamaktadır. Özellikle başta René Guénon (1886-1952) olmak üzere 

Toshihiko Izutsu (1914-1993), Frithjof Schuon (1907-1998), Martin Lings (1909-2005), Ananda 

Coomaraswamy (1877-1947), Julius Evola (1898-1974), Gai Eaton (1921-2005) ve Seyyid Hüseyin 

Nasr (d.1933) gibi adları bu ekol içinde öne çıkan entellektualite; geçmişin insanına ve onun 

tasavvur dünyasına yönelik çalışmalarıyla, "sembol" ün asıl mahiyetini ait olduğu yere koymak 

adına paha biçilmez referanslardır.  Augustinus’tan moderniteye dek uzanan süreçte, kalın bir sis 

perdesinin gerisinde kalmış olduğu söylenebilecek olan Metafizik alandaki sembolün temsiliyet 

kategorisi, bilhassa Gelenekçi Ekol sayesindedir ki, yeniden fark edilir olmuştur denilebilir.  Keza 

                                                           
25

 Cemal Yıldırım, Bilim Tarihi, 2.b., Remzi Kitabevi, İstanbul, 1983, s. 80. 
26

 Goldammer, a.g.md., p. 900. 
27

 Julius Evola – René Guenon, Savaş Metafiziği ve Sembolik Silahlar, çev. Atilla Ataman – Mustafa Tahralı – İsmail 
Taşpınar, İnsan Yayınları, İstanbul, 2000, s.15. 
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bu ekolün mensuplarınca kaleme alınmış eserler farklı dillere tercüme edilerek yaygınlaştıkça, 

sembolün asıl ait olduğu kategorideki temsiliyeti, Whitehead’ın da işaret ettiği modern 

zihniyetteki hurafeler manzumesi algısından gittikçe uzaklaşmaktadır.  Böylece, günümüzde bir 

kıymetler manzumesine tekrar kavuşma ümidini sağlamaya yönelmiş  gözükmektedir.  Asıl ait 

olduğu Metafizik alana zihni direnç gösterenler dahi, en azından bugün için sembolün bir “Zarf” 

değil ama bir “Mazruf” olduğunu söyleyebilmektedir.  Ve yine Gelenekçi ekol mensubunun, hakkı 

ait olduğu yere koyan görüşleri sayesindedir ki,  kimi çağdaş yayın sembol için; 

“Kendisiyle doğal bir ilişki aracılığı kurulamayan, izafi olarak bilinemeyen ve açık bir 
biçimde tüm mahiyetiyle isimlendiremediğimiz ve aşkın ya da içkinlliğinden dolayı ifade 
edemediğimiz ve betimleyemediğimiz bir hakikati temsil eden diyagramlardır.”  

şeklindeki tanımlamalarıyla, “aşkınlığı” ve “içkinliği” bir nebze olsun hatırlatabilmekte,28  ya da;  

“Sembol, kendisine ortak bir anlaşma, sözleşme ya da gelenek aracılığıyla belli bir anlam 
aktarılan uzlaşımsal işareti, belirli bir nesne, süreç ya da işlemi ima etmeye yarayan şeyi 
tanımlar.” 

ifadesinde olduğu gibi "gelenek" ile irtibatından bahsedebilmektedir.29 

 Whitehead’ın deyişiyle; modern düşüncenin “aptalca ve boşuna icat edilmiş şeyler” olarak 

görerek bir tepki dahi başlattığı ve artık hayatın ancak eşiğinde bıraktığı, bu haliyle yaşamın kendi 

oluşumu çerçevesine bundan böyle bir temel oluşturmayacak bir görünüme indirgediği "sembol" 

ün, kendine ait temsiliyet kategorisini tekrar kazanmasındaki en önemli faktörün Gelenekçi Ekol 

olduğunu hatırdan çıkarmamak kadar, asıl katkının aynı ekolün öncüsü olarak ifade edebileceğimiz  

René Guenon’a ait olduğunu da göz ardı etmemek katbekat önemli gözükmektedir.  Zira, gelenek 

ve dolayısıyla sembol alanının çağımızdaki gerçek otoritesi kabul edilen Guénon, modern 

zihniyetin her tür güncel kaygısından uzak kalarak derin bir entellektüel vukufiyet ile ele aldığı 

sembolün mahiyetini hiçbir seküler ideolojiye ve sahte geleneğe ödün vermeden ait olduğu 

Metafizik alan içerisinde ele almıştır.  Öyle ki, Guenon daha en  baştan; “Sembol’ün, insanî 

koşulların oluşturduğu ve herkesin keyfine göre şekil verdiği bir tasavvur olmadığını, aksine onun 

kesin bir bilimin (Science Exacte) konusu olduğunu ve alanının da tüm diğer kategorilerden farklı 

olarak Metafizik alan” olduğunun altını kalın çizgilerle çizer. Guenon’a göre; “Her gerçek sembol, 

kendisinde birden fazla anlam barındırır ve bu anlamların görülebilmesi entellektüel ufuk ile 

bağıntılıdır.  Sembollerin, birbirlerinden farklı coğrafya ve dönemlerdeki geleneksel toplumlardaki 

temsiliyetleri ortaktır ve bu temsiliyet birbirlerinden alınmamıştır aksine bunlar, ilk gelenek olan 

                                                           
28

 Gilberd Durand, Sembolik İmgelem, çev. Ayşe Meral, İnsan Yayınları, İstanbul, 1998, s.9. 
29

 Cevizci, “ Sembol”, a.g.md., s.840. 
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Aslî Geleneğe aittir”.30  O; “ilk gelenekten tevarüs eden tüm sahih gelenekler, bir sembolün ihtiva 

ettiği temsiliyeti hangi süreç ve faktörlerle elde etmiş olurlarsa olsunlar, aralarındaki mutabakat 

aynı hakikatlerin bilincinde olduğunu söyler”.31  Yine Guenon; “Sembollerin ait olduğu alan ne 

pagan, ne Yahudi, ne de Hıristiyan ya da başka bir dinin kendi alanıdır.  Sembolün ait olduğu alan 

bunların aksine Metafizik alandır ki, bu alan tüm zaman ve mekânların ötesindedir,  evrenseldir”,32 

“ebedi, değişmez ve külli ilkelerin alanıdır”.33  “Gerçekte bu alan, sadece bugünle de ilgili değildir, 

bütün zaman ve mekânla sınırlı tüm koşulların dışında ve ötesindedir. Aynı şeklide ne o coğrafyaya 

ne de bu coğrafyaya aittir”,34  şeklindeki ifadesiyle de sembolün ait olduğu alanı kesin sınırlarıyla 

belirler. 

Guenon’un sembol temsiliyetinin doğrudan aidiyetini bağladığı Asli Gelenek; ilahi 

kökenlidir ve doğrudan vahiyle bağlantılıdır.  Bu nedenle, tam anlamıyla Metafizik alana aittir.35  

Aslî Gelenek; Adem peygamberden, Hz. Peygamber’e kadar insanlık tarihi boyunca her nebi ve 

resûlün muhatap kılındığı vahiyde içerilen tüm nas, doktirin, emir, nehiy, bilgi, hukuk vb. tüm sahih 

prensiplerin ayırt edilmeksizin  tevarüsüdür. Asli gelenek insanlık tarihinin tüm süreci boyunca 

nâzil olan tüm vahiyleri ve her vahiyde mesajın yenilenmesiyle varlığını sürdürmüş hakikati ifade 

etmektedir.36  O ne alışkanlık ya da miras olarak alınmış düşünce kalıplarıdır, ne de âdettir.37  

Nasr’ın ifadesiyle; "Asli Gelenek yaşayan bir varlık gibidir, iz bırakır, ama asla bu ize 

indirgenemez".38 

  Ancak bu noktada hatırlanması gereken iki husus vardır ki, bunlardan ilki; semboller, 

diyagram hallerinde  ilgili oldukları toplumlara bağlı olarak şekil farklılıkları gösterebilirlerse de, bu 

çeşitliliğe karşın sahih geleneğin mevzu bahis olduğu her yerde aynı öz ve esası temsil ederler.39 

Hatırlanması gereken diğer husus ise, her sembol müstakil olarak birden çok manayı da 

barındırabilmesidir. Ne var ki, herhangi bir sembolün sahip olduğu farklı anlamlar asla birbirini saf 

dışı bırakmadığı gibi, birbirleriyle tenaküz halinde de olamazlar.  Olası farklı anlamları gerçekte 

birbirlerini tamamlar mahiyettedir.40  Eliade; “Bağlamı ne olursa olsun bir sembol her zaman 

                                                           
30

 Guenon, Hıristiyan Mistik Düşüncesi, s.101. 
31

 René Guenon, Dante ve Ortaçağ’da Dini Sembolizm, çev. İsmail Taşpınar, 1.b., İnsan Yayınları, İstanbul, 2001, s.44. 
32

 Guenon, Dante ve Ortaçağ’da Dini Sembolizm, s.11. 
33

 Henri Bergson-Gabriel Marcel-Réne Guénon, Metafizik Nedir, çev. Ahmet Aydoğan, Mustafa Tahralı, 2.b., Birey 
Yayıncılık, İstanbul, 2001, s.16. 

34
 Bergson - Marcel- Guénon, a.g.e., s.96. 

35
 Evola – Guenon, a.g.e., s. 17. 

36
 Seyyid Hüseyin Nasr, Bilgi ve Kutsal, çev. Yusuf Yazar, İz Yayıncılık, İstanbul, 1999, s.83. 

37
 Nasr, a.g.e., s.78. 

38
 Nasr, a.g.e., s.78. 

39
 Bergson – Marcel - Guénon, a.g.e.,  s.96. 

40
 Evola – Guenon,  a.g.e., s. 54. 
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gerçeğin birkaç alanının birliğini açığa vurur.”41 derken tam da buna işaret etmektedir.  Pierre 

Emanuel’in “Bir sembolü entellektüel açıdan incelemek, bir soğanı bulmak için o soğanı soymak 

gibidir.”42 demesi de sembolün bu özelliğini vurgular niteliktedir. 

Konu sembol olduğunda, modern zihniyetin neden olduğu temsiliyet kaymaları dışında, 

aynı bağlamda karşılaşılan bir başka hata ise, gerçekte Dilbilim terminolojine ait olan Mecaz, 

Kinâye ya da Remiz gibi terimlerin özellikle tanımlarında yer alan “Sembolik Dil” ya da “Sembolik 

İfade” gibi ibarelerden dolayı, diyagram halindeki sembollerle karıştırılmalarıdır.  Söz konusu 

terminolojiye göre; söz içinde geçen asıl anlamın yanında bir başka anlamı da taşıyan sözcük ya da 

terkip olan "kinâye" nin olması için, hem asıl anlamının hem de mecazi anlamının doğru olması 

gerekir.  Oysa, hakiki mananın kastedilmediği ifade şekli olan "mecaz" klişelerine gelince, bunlar 

belli bir kültür, bilgi ve tabiat ile ilişkili insanlar için geçerli olan genel durum ve konumlara göre 

oluşur.43  Kinayenin bir alt kademesi niteliğinde dolaylı anlatım türü olup, bir şeyin kendisini değil, 

alakalısını zikredip anlatmak olan "remiz" ise, bu anlatım biçimleri arasında en kapalı anlatım 

tarzıdır. 44   Halbuki sembol bir diyagram haliyle ne bir mecaz, ne kinâye ne de remizdir. Her ne 

kadar kimi zaman, birbiriyle çelişmeyen farklı temsiliyetlere sahip olabilse de, sembolün ifade tarzı 

herhangi bir ifadeyi güçlendirmeye ya da örtmeye değil, bilakis temsil ettiği hakikatin aşkınlığından 

ya da içkinliğinden dolayı ifade edilemeyene yöneliktir ve bu temsiliyetinin ifade şekli de açık ve 

doğrudandır. 

Oysa "sembol", dilbilimin söz konusu terimleriyle ilişkilendirilmesinden öte asıl “Delâlet” 

ile bir anlam yakınlığına sahiptir.  “Bir şeyin öyle bir hal ve keyfiyette olmasıdır ki, onu bilmekle 

başka bir şeyin de bilinmesi lazım gelir”  şeklinde tanımlanan "delâlet", özellikle mantıkta ve fıkıhta 

zihnin bir şey hakkındaki bilgiden başka bir şeyin bilgisine ulaşılması olarak da bilinir.45  Ancak yine 

de temsiliyetteki hakikat-sembol ilişkisinin, delâletteki delîl-medlûl ilişkisiyle tam anlamıyla 

örtüştüğü söylenemez.   

 

1.2. SİMGE KAVRAMI VE SİMGE’NİN TEMSİL KATEGORİSİ 

Simge Türkçe bir sözcüktür. Kimi kaynak, simgenin “uydurma” bir sözcük olduğuna 

dikkat çekerek, başka hiçbir tanım yapmadan doğrudan “remiz; sembol” karşılığını vermektedir.46  

Bir başka kaynak da, bu tür bir yargıya varmaksızın bu kavram için yine kısaca  “remiz, sembol” 
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 Durand, a.g.e., s. 69. 
42

 Durand, a.g.e., s. 35. 
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 İsmail Durmuş, “Kinaye”, T.D.V. İslâm Ansiklopedisi, I-XLIV, C.XXVI, İstanbul, 2007, s.34. 
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 İsmail Durmuş, “Remiz”, T.D.V. İslâm Ansiklopedisi, I-XLIV, C.XXXIV, İstanbul, 2007, s.556. 
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 M.Naci Bolay, “Delâlet”, T.D.V. İslâm Ansiklopedisi, I-XLIV, C.IX, İstanbul, 1994,  s.119. 
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karşılığını kullanır.47   Bunların dışında aynı sözcüğü  sadece “sembol” ün eş anlamlısı olarak 

kullanan başka kaynaklar da bulunmaktadır.48  Ancak, "simge" için; 

“1. Belli bir insan topluluğunun uzlaşarak kendisine belli bir anlam yüklediği somut nesne 
ya da im, işaret. 2. Bir düşünceyi, soyut bir kavramı belirten somut nesne ya da im, işaret. 
3. Bir özelliği bütünüyle kendinde toplamış olan örnek. 4. Kimyasal bir elementi kısa olarak 
belirtmek için kabul edilmiş harf ya da harfler.” 

şeklinde birbirinden farklı tanımlar veren kaynaklar da yok değildir.49 Ne var ki, bu son kaynağın 

yaptığı tanımlar, tıpkı sembolde olduğu gibi birbiriyle bağdaşmayan anlam farklılıklarını 

içermesinin yanı sıra, simgeyi farklı temsiliyet kategorisine sahip "işaret" ile dikkat çekici bir 

şekilde eşleştirmektedir.  Oysa her ne kadar "işaret" ile aynı seküler alanda temsil işlevi olsa da, 

simgenin temsiliyeti  işarete göre daha üst bir kategoride durmaktadır.  Simgenin farklı 

kaynaklardaki birbiriyle pek de bağdaşmayan bu karşılıkları, bir önceki bölümde örneklenen 

sembol tanımlarıyla birlikte ele alındığında, bir göstergenin temsiliyetine yönelik kavramların 

gerçekte ne derece iç içe geçmiş oldukları fark edilebilmektedir.  Her ne kadar kimi kaynak 

tarafından “uydurma” olarak nitelendirilmiş olsa da, "simge" sözcüğünün bugün artık dilimizde 

edindiği yer, bu tür temsiliyetlerin tam ait oldukları karşılıklarla kullanılabilmesine son derece 

önemli katkı sağlamaktadır. Keza, bundan sonra benzer konularda yapılacak çalışmalarda "sembol-

simge-işaret" şeklinde hiyerarşik bir temsiliyet kategorisini ifade etme olanağına en azından 

potansiyel olarak sahip olduğumuz söylenebilir.  Ne var ki, modern zihniyetin bakış açısıyla, 

temsiliyet alanları ve dolayısıyla kategorileri biri diğerinin yerine kullanılacak derecede iç içe 

geçmiş gözüken "sembol-simge-işaret" kavramları için, dil açısından bir ifade potansiyelinin 

varlığına rağmen ülkemizde bu bağlamda henüz hükme bağlanmış bir tasnifin olduğundan 

bahsedilememektedir. 

Bu kavramlardan her birinin ayırt edici tekabüliyetlerine geçmeden önce hatırlanması 

gereken bu tezin başlığını teşkil eden örnekte olduğu gibi, herhangi bir diyagramın hem sembol, 

hem de simge hatta nadir de işaret temsiliyeti ile de var olabileceği hususudur.  Böyle bir durumda 

söz konusu diyagram, Metafizik alandaki sembol temsiliyetinden inici bir tahakkukla seküler 

alanda simge veya işaret temsiliyeti kazanır.  Ancak, yine böyle bir durumda tekabül ettiği olgular 

arasında herhangi bir rabıtanın söz konusu olması mantıken mümkün olmadığı gibi, bu 

tahakkukun aksi yönde olması da söz konusu değildir.   Zira Guenon;   “Altta olan üstte olanı 
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 Mehmet Doğan, Doğan Büyük Türkçe Sözlük, 15.b., Vadi Yayınları, Ankara, 2001, s.1182. 
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 Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 10.b., Ankara, 2005, s.1770. 
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simgeleyebilir, ama bunun tersi imkansızdır.”50 derken bu hiyerarşiye dikkat çekmektedir. 

Aralarındaki tek ortak noktanın; her ikisini de emredici olmadığı söylenebilen "sembol" ve 

"simge", farklılıklar noktasında ele alındığında; sembolün temsiliyetinin Metafizik alana ait 

olmasına karşın, simgenin seküler alanda temsil işlevi bulunduğunun her şeyden önce göz önünde 

tutulması diğer tüm farklılıklardan çok daha fazla önem arz eder.  Zaten her birinin  asıl belirleyicisi 

olan bu  faktörün diğer tüm farklılıkların da kaynağı olduğu söylenebilir. Simgenin en az bu kadar 

önem taşıyan bir başka ayırt edici özelliği,  kullanıcıları açısından sahih bir geleneğe ya da 

insiyasyona gerek duyulmaması ve  anlam-kabul özelliklerinin bilme zorunluluğunun olmamasıdır. 

Buna karşın sembolün mahiyetinin, Aslî Gelenek ve bundan tevarüs eden her sahih gelenekle 

doğrudan bağıntılı olması nedeniyle, temsil ettiği hakikat belirli bir eğitim süreci ile kazanılarak 

bilinir. Ayrıca, açık toplumlarda genel uzlaşı ile belirlenmiş olan simge temsiliyetinin, tarihsel 

başlangıcını tespit etmek mümkün olabilir.  Oysa,  bir diyagramın sembol olarak mahiyetinin 

kaynağını kronolojik olarak tespit etmek kadar onun uzlaşımsal olup olmadığını saptamak da  olası 

değildir. Bu nedenle sembolün ilk örneği değil ama ancak erken tarihli örneklerinden 

bahsedilebilinir. Bunların dışındaki diğer bir fark ise; simgenin yönlendirici özelliği olmasına karşın, 

sembolün böyle bir işlevi olmamasıdır. 

 Simge tüzeldir ve  bu nedenle daima bir kimlik, konum ve statü belirleyici temsiliyete 

sahiptir.  Dolayısıyla bayrak, sancak, flama, fors, nişan, amblem, kokart, logotype gibi seküler 

temsil işlevlerine sahip formatların her biri "simge" kategorisindedir.  Simgenin seçimi, tasarım ve  

kullanım hakkı yasal sınırlar içerisindedir. Ona; belli bir toplum, bir siyasi yapı, cemiyet, kurum, 

kuruluş hatta kişi bazında sahiplenebilinir.  Ancak, sembol için herhangi bir tüzelliğin söz konusu 

olmadığı gibi, temsil ettiği hakikatin aşkınlığından ve/veya içkinliğinden dolayı sahiplenilmesi de 

mümkün değildir.  Ona sahip çıkmak, ancak Metafizik alanda tekabül ettiği hakikatin idrakiyle 

mümkün olur.  Haçın Hıristiyanlığın, hilalin de İslam'ın  bir sembolü ve amblemi olarak kabul 

edildiğinden bahsetmek,51 sembol temsiliyetinin ait olduğu Metafizik alan ile amblemin dahil 

olduğu seküler alanının yan yana kullanılması açısından, her şeyden önce bir kategori hatasıdır.  

Gerçekte, hem haç hem de hilal başlı başlarına gerçek birer sembol iken adı geçen dinler için, 

tarihin bir döneminde kendilerine aidiyet atfedilmesi, seküler anlamda simge olarak 

kullanılmalarından daha fazla bir şey değildir.   Zira günümüzde hilal her ne kadar İslam 

toplumlarını ayırt edici temsiliyetiyle tanınıyorsa da, onun gerçek bir sembol olarak  asıl aidiyeti 

bugün olduğu gibi geçmişin de  tüm sahih geleneklerini kapsamaktadır.  Keza Guenon, hilali  
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sembol haliyle "İlâhi Kalp" olarak ele aldığı  “Graal” ile irtibatlandırmakta ve potansiyel ya da bilfiil  

ama daima hazır olan "İlâhi Kelam" ın yeryüzündeki insanlar üzerine tecellisiyle arasında bir bağ 

kurmaktadır.52 Aynı durum haçın sembol tekabüliyeti için çok daha dikkat çekici boyuttadır.  

Bugün artık Hıristiyanlık ile özdeşleşmiş olan haçın temsiliyeti tamamiyle seküler alandadır ve  bu 

haliyle bir sembol tekabüliyetine sahip değildir.  Zira, diğer semboller gibi tüm sahih geleneklere 

ait olan haçın sembol temsiliyeti diğer pek çok gelenekte olduğu gibi Tasavvuf'da da son derece 

büyük önemi haizdir.  Guenon’un Mısır’lı Şâzeli Şeyhi Abdurrahman Uleyş’e  ithafen kaleme aldığı 

ve  çıkış fikrinin söz konusu şeyhe borçlu olduğu belirtilen “Le Symbolisme de la Croix” (Haç’ın 

Sembolizmi) adlı eserinde, şeyhin  “Hıristiyanlar Haç’ın şekline sahipse,  Müslümanlar da onun 

manasına vâkıfdır.”53   şeklindeki çok önemli ifadesinin olduğundan bahsedilmesi, haçın her 

şeyden önce gerçek bir sembol olarak asıl aidiyetini ve temsiliyetini vurgulaması açısından ihmal 

edilemeyecek derecede önemli referanstır.  Nitekim bu eserin Türkçe’ye “Yatay ve Dikey 

Boyutların Sembolizmi” adıyla tercüme edilmesi, günümüzdeki bu malum temsiliyet yanılgısının 

karşısında durmak adına tercih edilmiş olabileceği şeklinde yorumlanmıştır.54  

Tabiatı gereği kendi başına Metafizik alanda belli bir hakikate karşılık gelen herhangi bir 

sembolün;  bayrak, sancak, flama, fors, nişan, kokart, amblem, logotype gibi,  belli bir kişi ya da 

toplum vb. için seküler işlevlere sahip  tasarımların içinde yer alması durumunda artık  onun 

Metafizik alandaki sembol temsiliyetinden bahsedilmesinde dikkatli olmak gerekir.  Zira bir düzen 

içinde diğer ögelerle bir tasarım olarak bütünleştiği bu haliyle artık seküler alanda simge  

temsiliyetine indirgenmiş olduğu söylenebilir. 

Bu tezin başlığını teşkil eden Heksagram’ın, tarihsel süreçte hem bir sembol hem de simge 

temsiliyetiyle varlığını devam ettirmesi, bu hususta önemli bir örnek oluşturur.  Keza, kendi başına 

gerçek bir sembol iken, Yahudi toplumu içinde oluşan Siyonist Hareketin amblemi, akabinde İsrail 

Devleti’nin resmi bayrağı başta olmak üzere, aynı toplumun pek çok kurum ve  kuruluşunun flama, 

sancak gibi göstergelerinin yanı sıra, bireysel bazda da amblem, logo gibi simge kategorisine 

indirgenen bu diyagramın,  bu konumunda da Metafizik bir temsiliyetin etkisinin olabileceğine dair 

olası düşüncelere bir cevap verilmesi gerekirse, bu cevabın bulunacağı yer temsiliyet kaymasının 

yaşandığı tarihsel süreç olacaktır.  Nitekim, tezin bundan sonraki bölümlerinde geniş olarak ele 

alınacağı üzere;   Yahudi toplumunun tarihsel sürecinde mühür, mezar taşı, kandil, kap kacak ya da 

ritüel işlevlere sahip objelerin yanı sıra el yazmaları ve muskalar üzerinde de erken tarihli örnekleri 
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görülen ve Mesihî ya da kozmolojik temsiliyetlerle ilişkilendirilen,  süreç içerisinde Kral Davut ile 

özdeşleştirilen Heksagram diyagramının seküler alanda simge işlevinin ilk kullanımının XIV. 

yüzyılda Kral IV. Charles’ın (yön. 1346 -1378) Prag’daki Yahudi cemaatini ekonomik nedenlerle 

koruma altına alarak onlara, merkezinde Heksagram diyagramı bulunan kendi bayraklarını taşıma 

hakkını vermesiyle başladığı söylenebilir. XVI. yüzyıla gelindiğinde de yine Prag Yahudi cemaatinin 

kendilerini “Kral Davut’un Bayrağı” olarak nitelendirilen bir bayrak ile temsil etme imtiyazı verildiği 

bilinir.  Ne var ki, bu diyagramın söz konusu bayraklar üzerinde yer almasının herhangi bir 

Metafizik temsiliyete yönelik olduğuna işaret eden en ufak bir veri olmamasının yanı sıra, Kral 

Davut’un aynı diyagrama sahip bir bayrağa sahip olduğuna dair ne dini ne de bilimsel bir referans 

bulunmamaktadır.  1656 yılında, Viyana Yahudi Cemaati’nin yaşadıkları bölgenin, şehrin Hıristiyan 

bölgesinden ayrılması için bir yüzünde haç bulunan sınır taşına bir de Heksagram'ın tasvir edilmesi, 

söz konusu diyagramın topyekün bir şekilde Yahudi kimliğini temsil edici bir simge olarak kabul 

edilmesinin ilk aşaması olarak kabul edilebilir. 

Böylece aynı toplumun, o tarihe dek bir kısım resmi mühürlerinde, antetli kağıtlarında ve 

aile amblemlerinde de kullanmakta oldukları altı uçlu yıldız üzerine fikir birliğine vardıkları iddia 

edilir.  Ne var ki, Avrupa’nın ve doğunun mutaassıp Yahudilerinin Kozmolojik objeler ve Kabalistik 

eserler üzerinde görmeye alışık oldukları, hatta zaman zaman Mesihî anlam yükledikleri bu 

sembolün Metafizik temsiliyetine bakılmaksızın, sekülere edilmiş bir Yahudi aydınlanmasının 

meşru simgesine dönüşmesinin ironik bir durum oluşturduğuna dair refaransların varlığı da dikkat 

çekicidir.55  Bundan sonraki süreçte de, Orta ve Batı Avrupa’dan, Doğu Avrupa’ya ve diğer doğu 

coğrafyalardaki Yahudi cemaatlere kadar bu sembolün seküler temsiliyeti kuvvet kazanmış 

gözükmektedir.  Hatta etnik bir temsiliyete dönüşerek,  sembol temsiliyetini neredeyse kaybettiği 

fark edilebilmektedir.  Yahudi kimliği ile özdeşleşen bir simge temsiliyetine indirgenen Heksagram, 

süreç içerisinde Yahudi kuruluşlarının amblemlerine kadar yayılır ki, 1873’de Basel’de toplanan 

yerel Siyonist Kongresi’nde, Amerikan Yahudi Yayın Topluluğu (İng. American Jewish Publication 

Society) tarafından da bir amblem olarak benimsenir.  Ancak, bu kuruluşun kendisine amblem 

olarak seçtiği Heksagram'ın yanlarındaki  “Kutsal Yasa İçin, Şehadetlik İçin” anlamına gelebilecek 

İbranice bir yazı kuşağı, sadece  bu örneğin  Metafizik bir temsiliyet taşıdığına işaret eder gibidir. 

Buna karşın, Theodor Herzl’in (Benjamin Ze’ev, 1860/Budepeşte-3 Temmuz 1904) 1896 yılında  

Yahudi Devleti Partisi’nde de teklif ettiği, merkezinde bir Heksagram bulunan bayrak tasarımında 

Metafizik alanda bir temsiliyetin söz konusu olması mümkün gözükmemektedir. Zira Heksagram’ın 

bu tasarımda simge olarak seçilme nedeni, onun hiç  bir kutsal metin bağıntısının bulunmamasına 
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dayandırılır.  Herzl, vaat edilmiş topraklarda kurulacak modern İsrail Devleti’nin dini bir tabana 

oturmasını istemediği gibi, bu devleti temsil edecek diyagramın da dini bir bağıntısının olmasını 

istememektedir. Çünkü, vaat edilmiş topraklarda oluşturulacak bağımsız Yahudi Devleti’nde, 

Yahudi dini otoritesinin devlet işlerine karışması istenmez.  Nitekim, bu topraklarda kurulacak 

devlette; 

(…) Din adamları, devletin yönetimine de, kendi danışmanlıkları dışında karışmamalı, 
sadece kendi alanları içinde, içerideki ve dışarıdaki sorunları hatırlamalılar.

56
 

diyen Herzl, 1897’de yayımladığı Siyonizm’in resmi yayın organı niteliğindeki haftalık gazetesi Die 

Welt ( İng. The World) için de Heksagram’ı seküler temsiliyetle bir amblem olarak kullanır.  Her ne 

kadar Herzl’in teklif ettiği bayrak tasarımı üzerinde bir takım değişiklikler yapılsa da, Heksagram 

Siyonist cemiyetlerin nüfuzuyla, ilki İsviçre Basel’de 1897 yılında toplanan Uluslararası Siyonist 

Kongresi’nde de Siyonist Hareket’in resmi simgesi olarak kullanılır.57  Herzl’in ölümünden sonra 

Siyonist Hareketi’n başına geçen David Wolfson (1856-1914) başkanlığında, 1914 yılında yapılan 

toplantıda kendi çizdiği bayrak tasarımını, Yahudi Ulusu’nun resmi simgesi olarak önerir.  Bu 

tasarım 28 Kasım 1948 tarihinde kabul edilen  İsrail Devleti bayrağının ilk eskizi niteliğindedir. 

Heksagram’ın laik ve seküler bir temsiliyete indirgenerek Siyonizm ile ilişkilendirilmiş olması, 

günümüzde dahi Satmar ve Neturai Karta gibi kimi Siyonizm karşıtı Yahudi gruplar arasında 

hoşnutsuzluk yaratmaktadır. Ultra-Ortodoks Yahudi cemaati ise, Heksagram'ın geçmişte kimi 

kozmolojik alandaki uygulamaların vaz geçilmez ögesi olmasından dolayı, genel bir Yahudi kimliğini 

temsil etmesine karşı çıkmışlardır. Artık sadece bir simge olarak Yahudi kimliğinin seküler planda 

temsiline indirgenen Heksagram'a, Franz Rozenzweig’ın 1912 yılında yayınlanan “Star of 

Redemption” adlı çalışmasındaki “Yaradılış, Vahiy ve Kurtuluş”, “Tanrı, İsrail ve Yaşam” şeklinde, 

Heksagram’ın altı ucu için düzenlediği üçlü takım kompozisyonundan yola çıkılarak tekrar 

Metafizik alanda bir sembol temsiliyeti kazandırılmaya çalışılmışsa da,58 bu gayret, bir sembolün 

hiç bir zaman kabul etmeyeceği tarafgirlikten dolayı yapay kalmaktadır.    

Tezin bundan sonraki bölümlerinde referanslarıyla geniş olarak ele alınacak olsa da; tez 

başlığını oluşturan ve gerçek bir sembol olan diyagramın süreç içinde kendisiyle özdeşleşen Yahudi 

toplumunca simgeye indirgenmesini örneklemek amacıyla yapılan bu açıklamadan sonra; aynı 

toplumca aktüel olan bu işlevinin ötesinde hala Metafizik alanda bir sembol temsiliyetinin 
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varlığına dair ihtimal verenler olursa, sembolün ait olduğu alanı ölçüt alarak argümanlarını sunmak 

zorunda olduklarını belirtmekte fayda vardır. Bu sembolü, söz konusu toplumun kendileri için 

seküler alanda bir simge olarak seçmelerinde ve hala popüler olarak kullanmalarında, aynı 

toplumun geçmişten taşıdığı bir takım dini olguların  etkisinin olabileceği olasılık dahilindeyse de, 

gerçekte temsil ettiği hakikati,  bugünkü simge konumuyla da hala sürdürdüğü iddiasında 

bulunmakta dikkatli davranılması gerekecektir.  Tabi, onu asıl sembol temsiliyetiyle alanlar 

dışında. 

 

1.3. İŞARET KAVRAMI VE İŞARET’İN TEMSİL KATEGORİSİ 

Bu tezin başlığını teşkil eden ve Yahudi Geleneği içinde Magen David adıyla bilinen 

Heksagram diyagramının "işaret" temsiliyeti ile kullanıldığına dair herhangi bir örnekle 

karşılaşılmamış olsa da, günümüzde çoğunlukla yapılan "sembol-simge-işaret" kategori hatalarının 

neden olduğu yanılgıları örneklemek adına bu kavram da, en azından temel özellikleriyle ele 

alınması gerekliliğini hissettirmiştir.  Bu sayede, bir önceki bölümlerde izah edilmeye çalışılan 

sembol ve simge temsiliyetlerini daha açıklayıcı bir destek de sağlayacağı düşünülmüştür. 

Tıpkı sembol ya da simge gibi, bir diyagramı ya da bir figürü tanımlamak için  

kullandığımız “işaret”, Arapça’dan dilimize geçmiş bir sözcüktür.  Temsiliyet noktasında simgeden 

tamamıyla farklı işleve sahip olmasına karşın tanımında; 

“1. Bir düşünceyi, bir dileği anlatmakta başvurulan, vücut uzuvlarının hareketleriyle ortaya 
konulan dil unsuru. 2. Îma, kaş atma, kaş-göz ile anlatma. 3. Âlamet, Nişan. 4. Bir şeyi ifade 

etmek için yapılmış şekil. 5. Gösterme; el, yüz vb. şeyle gösterme. 6. İhtar, Hatırlatma.”
 59 

“1. Anlam yükletilen şey, anlamlı iz. 2. Belirti, gösterge, levha, tabela, alâmet. 3. El, yüz 
hareketleriyle gösterme.”

60
 

 “1. İm. 2. Belirli gösterge, iz. 3. El, yüz vb. hareketleriyle gösterme. İşaret etmek. 
Belirtmek, imlemek.”

61
 

şeklinde çeşitli sözlük anlamları verilmektedir. Her ne kadar farklı anlamlara sahip olabileceği 

kabul edilse de, ona yüklenilen “Âlamet, Nişan, bir şeyi ifade etmek için yapılmış şekil” gibi 

anlamların, kimi sembol ve simge tanımlarında da yer almış olması, hiç bir temsiliyet kategorisini 

göz önünde tutmadan yapılmış eşleştirmeler olarak kategori yanılgılarına  neden olabilmektedir.    

İşaret temsiliyetinin simge ile olan en önemli benzerliği, her ikisinin de aynı seküler 

temsiliyet alanına ait olmalarıdır.  Buna rağmen,  işaretin mahiyeti simgeye göre daha alt 
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derecededir ve ondan daha açık ve en yalın göstergedir.  Her ikisi de uzlaşımsal ve yönlendirici 

fonksiyonlara sahip olsa da, işaret simgeden farklı olarak normatifdir ve emredicidir. İşaretin 

fonksiyonu toplum içinde belirli bir durumu ya da akışı yönlendirici olmasıdır.  İşaret; mevcut olan, 

gösterilebilir ya da doğrulanabilir bir faktöre gönderme yapan, en kısa yoldan, ekonomik bir 

biçimde onun yerini dolduran tasvir ya da diyagramdır.62 Olguların, edimlerin ya da olasılıkların 

algıdaki zihinsel işlemlerini hafifletmeye ve hızlandırmaya yarayan göstergesi olan işaretin 

belirlenmesi ve  tasarımı simge gibi tüzel etkenlere bağlı olsa da, yine  simgeden farklı olarak 

kısmen keyfidir. İşaretin, simge gibi statü, kimlik ya da konum belirleyici temsiliyeti yoktur. 

İşarete verilebilecek en bariz örnek –adı üzerinde- tüm trafik işaretleridir. Sosyal bir alan 

içinde erkeklerin kullanımına  ayrılmış  lavaboyu gösteren fötr şapka ya da pipo tasvirleri ile 

bayanlara mahsus lavaboyu belirleyen topuklu bayan ayakkabısı  tasviri  birer işarettir.  Yine kapalı 

bir sosyal alandan çıkış yönünü gösteren, belli bir yöne doğru koşar vaziyette betimlenmiş insan 

tasviri bir işarettir. Daha da çoğaltılabilecek bu örnekleri işaret yapan ayırt edici özellikleri  

tamamen seküler alanda hiçbir statü belirtmeksizin normatif, emredici, yönlendirici olmalarıdır. 

  Bir diyagramın "sembol-simge-işaret"  olarak her bir kategorideki temsiliyeti ile var 

olabileceğinin en bilinen örneği haç diyagramıdır.  Kategori farklılıklarını daha iyi anlaşılması için 

bâriz bir diyagram olan haç, sembol haliyle Metafizik alanda varlık derecelerine mahsus hakikati 

temsil ederken, simge haliyle seküler alanda Hıristiyan kimliğini toplayıcı bir temsiliyet üstlenir.  

Aynı haç diyagramı işaret olarak ise, karayollarında hem zemin kavşağı gösteren bir fonksiyon 

kazanır. 

Bunun yanı sıra, Tasavvuf terminolojinde de karşımıza çıkan "işaret" sözcüğü, buradaki 

ıstılâhi haliyle farklı bir  anlam taşımaktadır.  Nitekim “Tasavvufta, herkesin bilmesi gerekmeyen, 

açığa vurulması halinde yanlış anlamaya yol açacak ya da çok derin ve ince bir anlam taşıması 

nedeniyle kelimelerle dile getirilemeyen hakikat, düşünce ve olguları ehil olmayanlara açmamak 

için kullandıkları anlatım şekline de işaret denilir” 63  şeklinde ifade edilen ıstılahi anlam, her ne 

kadar bir temsiliyetin varlığını vurguluyor olsa da,  maksatlı bir üstü örtülü anlatma fonksiyonuyla, 

bu çalışmada örneklenen işaretin en kısa yoldan ama emredici ve yönlendirici işleviyle tam 

anlamıyla zıt konumdadır.  İşaret; tasavvuftaki bu ıstılahi anlamı ile, Antikite’deki sembolün 

fonksiyonuna yakın durmaktadır.   
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2.   TERİM VE KAVRAM KARŞILIKLARIYLA MAGEN DAVİD VE HEKSAGRAM 

 
2.1. TERİM VE KAVRAM KARŞILIĞIYLA MAGEN DAVİD   

Magen David; Geometri terminolojisinde Heksagram olarak adlandırılan ve hemen tüm 

geleneklerde sembol temsiliyetine sahip diyagramın Yahudi Geleneği’ndeki özel adıdır.  İbranice 

(İbr. dwd Ngm)  bir tamlama olan Magen David, Türkçe’de “Davut Kalkanı” anlamını taşır. 

“Koruyucu” anlamına gelen “Magen” (Ngm) sözcüğü, İbranice’de hem sıfat hem de isim haliyle64 

kullanılan bir sözcüktür.  Türkçe’deki “Korumak” mastar halinin İbranice karşılığı “Lehagen” (Nghl) 

ve “Koruma” fiilinin karşılığı “Hagana” (hngh)  ile aynı kökten gelmektedir.65    

“Magen” sözcüğü isim haliyle kullanıldığında,  “Magen David” de bir isim tamlaması 

olarak Türkçe’de “Davut’un Kalkanı” ya da kısaca “Davut Kalkanı” karşılığında bir nesneyi belirten 

terim özelliği kazanır.  Muhtemelen, “Magen” sözcüğünün bugüne kadar genellikle isim hali öne 

çıkarılmış olmalı ki, bu nedenle Davut Kalkanı ibaresi de terim olarak hep bir nesneyi akla getirmiş, 

tabiatıyla zihinlerde nesnel bir bireysel korunma objesinin imgesi oluşmuştur.  Sözcüğü sadece bu 

haliyle alanlar da, Kral Davut’a atfedilen kalkana ilahi bir güç atfedilmiş olduğuna inanmışlardır.  

Kimileri için zamanla kalıcılık kazanarak günümüze kadar gelen böyle bir inancın oluşmasını bu 

yönde zaten var olan başka inançların da tetiklemiş olabileceğini söylemek fazla da iddialı olmaz.  

Keza Ernst Cassirer (1874-1945) geleneklerde bu tür objelerin bir kutsiyete dayandırılmasının 

yaygınlığından bahseder.66  Bir mücadele esnasında zafer ve gücün adeta silahların iyi iradelerine 

bağlı olduğuna ve çarpışma esnasında yoğunlaşan duygulara değinen Cassirer; 

“Bu duygulanım kavganın kritik bir anında karşı konulmaz şekilde galeyana gelir.  Bir tanrı 
bir silahı kullanmak için dua yoluyla uzaktan çağrılmaz; duayla silahın kendisi, yardım eden  
ve koruyan bir tanrı olur.” 

şeklindeki bir ifadeyi referans vererek kullanır ve kendisine ait; 

“Araç gereç sırf yapılmış bir şey olarak, yapanın ve icat edenin serbestçe yaptığı seçimlere 
göre ortaya çıkmış bir şey olarak değil, ‘yukarıdan hediye’ olarak kabul edilir.  Onun 
kaynağı insana değil bir ‘kurtarıcıya’ dayanır.” 

görüşü ile de bu tür objelerin, deyim yerindeyse ilahi kaynaktan beslenen bir özelliği olduğunu 

vurgular.67  Cassirer’in bu görüşü bir argüman olarak kabul edilirse bundan,  Magen David 

ibaresiyle gerçekten Kral Davut’a ait kalkanın ilâhi bir desteğe, “Kurtarıcı” ya  dayandığına 

inanıldığı ve bu ilâhi desteğin bugün bilinen diyagram ile sembolleştirilmiş olabileceği gibi bir 
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anlam çıkarılabilir.  Hatta, nadir de olsa söz edildiği gibi söz konusu sembolün doğrudan kalkanın 

üzerine tasvir edildiği de kabul edilebilir. Oysa, ne dini ne de bilimsel kaynaklarda Kral Davut’un 

savaşlarında üzerinde herhangi bir diyagram işlenmiş bir kalkana sahip olduğundan 

bahsedilmemektedir.  Dahası, daha İbraniler Dönemi’nden itibaren İsrail kavmini meydana getiren 

kabilelerin sembollerle temsil edilen sancaklara sahip olmaları hasebiyle pek çok sembolün dini 

referansları olmasına rağmen,  Davut gibi neredeyse bütün yaşamını savaş ile geçirmiş bir kralın 

bizzat taşımış olabileceği bir kalkanın ne formu ne de tasvirine yönelik bir bilgiye şimdiye kadar 

ulaşılamamıştır.  Üstelik  Magen David araştırmaları konusunda çağımız otoritelerinden Gerbern S. 

Oegema (d. Hollanda/1958), bu diyagramın Antik Yahudi sembolleri arasında arayan kişinin onu 

bulamayabileceğine işaret etmektedir.68  

“Magen” sözcüğü isim haliyle değil de, sıfat haliyle kullanıldığında ise “Magen David” 

ibaresi  “Davut’un Koruyucusu” anlamında bir kavrama karşılık gelir ki, sözcüğün asıl ihmal edilen  

karşılığı da bu kavram hali olsa gerektir.  İleriki bölümlerde yeri geldiğinde ayrıntısıyla ele alınacağı 

üzere,  Tanah literatüründeki özellikle Davut ile ilgili pasuklar (Eski Ahit'teki herbir cümle) göz 

önünde tutulacak olursa, bu koruyucunun terim olarak bir nesne değil, bizatihi Tanrı’nın kendisi 

olduğu ve bu ibarenin kavram karşılığıyla ele alınması gerektiği düşüncesi daha ağır basmaktadır.  

Latince’de “Scutum Davidis”, İngilizce’de “Shield of David” şeklinde geçen Magen David, Aşkenaz 

Yahudileri’nin Yidiş dilinde “Mogein Dovid” ya da “Mogen Dovid” olarak telaffuz edilir. Magen 

David, Ortaçağ Hıristiyan Bizans coğrafyasının VI. yüzyıla tarihlenen muskalarında Latince   

“Sigillum Salomonis“ yani “Süleyman Mührü” olarak adlandırılmıştır.69 

Her zaman olmasa da kimi kez Müslüman toplumlar tarafından da Süleyman peygamberle  

ilişkilendirilerek, ya Farsça ibare ile “Mühr-i  Süleyman” (Far.  )  ya da Arapça karşılığı ile 

“Hâtem’ü Süleymân”  (Ar.  ) adını almıştır. Ancak, bazı tasavvuf metinlerinde beş uçlu 

yıldız Pentagram için Mühr-i Süleymân adı kullanılırken, altı uçlu yıldız  Heksgram için “İsm-i Ferd” 

adının kullanılmış olması temsiliyet açısından son derece dikkat çekici bir önem taşımaktadır (Ek.1, 

s.327).70  Sadece altı uçlu yıldız için değil, farklı uç sayısına sahip diğer yıldızlar için de ayırt 

edilmeksizin “Mühr-i Süleyman” adının kullanıldığı  başka bir tasavvuf metninde ise, her birine 

sahip olduğu  uç sayısına göre farklı temsiliyetler verilmiş olması da bir önceki kadar dikkat 
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çekicidir.71  

 Koruma olgusunu ve koruyucu bir faktörü ifade eden “Magen” sözcüğünün çoğunlukla 

isim halinin öne çıkartılmasından olsa gerek, Ortaçağ Yahudi metinlerinde “Kral Davut Zırhı” ndan 

söz edildiğini ve bu ibarenin de daha sonra yıldız motifiyle ilişkilendirildiğini belirten kimi kaynak 

da, “Kral Davut Zırhı” ifadesinin eş anlamlısı gibi bir yanılgıya neden olacak şekilde,  hemen yanına 

açtığı parantezde “Magen David” tabirini kullanmaktadır.72  Ayrıca yine tarihsel süreçte, Magen 

David için kimi kez de “Davut Yıldızı” hatta “Yahudi Yıldızı” şeklinde bir tabir kullanıldığına şahit 

olunur.  Bu türden kimi  örnekte  “Davut Yıldızı” anlamına gelen “Necmet’ü Dâvud” (Ar.  

)73 gibi Arapça bir ifadenin  yer alması, bu anlamda bir kullanımın da en azından bazı 

Müslüman coğrafyasında bilindiğini gösterir.  Lâkin yukarıda ana hatlarıyla değinilen dilbilimsel 

açıdan, “Magen David” tabirine kimi kez verildiği anlaşılan “Kral Davut Zırhı” yakın dursa da, 

bunun dışındaki “Davud Yıldızı” ya da “Yahudi Yıldızı” gibi adlar, onun sözlük anlamındaki ne terim 

ne de kavram karşılığıyla örtüşmemektedir. Gerçekte,  “Davud Yıldızı” ya da “Yahudi Yıldızı” gibi 

başka isimlerle adlandırılması, ileriki bölümlerde de ele alınacağı gibi, Magen David’in  Mesihi 

Judaizm bağlamında kökleri Tanah literatürüne dayanan Mesih temsiliyetiyle ilişkili görülmektedir.   

Zira  Magen David’in konu edinildiği kimi kaynakta aynı diyagramın “Yakup’un Yıldız”ı olarak da 

bilindiğinden bahsetmiş olması,74 olasılıkla Sayılar (Çölde Sayım) Kitabı’nda Balam’ın dördüncü 

kehanetinde Yakup’un soyundan çıkacak karizmatik önderin Yıldız metaforu ile temsil edilmiş 

olmasıyla ilintili gözükmektedir.75  Aynı yıldız metaforu, bu diyagramın yaklaşık son üç-üçyüz elli 

yıldır Yahudi kimliği ile özdeşleşen  seküler alandaki simge temsiliyetiyle de yan yana durmaktadır.  

Zira Yahudilikle bağdaşlaştıran bu yöndeki temsiliyetini XVII. yüzyıla kadar geri götürerek daha 

iyimser davranan kimi kaynağın, aynı diyagram için “Davut Yıldızı” tabirini kullanması bu olasılığa 

destek sağlamaktadır.76  

2.2.  MAGEN DAVİD SEMBOLÜNE YÖNELİK YAPILAN ARAŞTIRMALAR 

Yahudi Geleneği dahilinde Heksagram’ın  kökeni ve tarihsel serüvenine dair 

araştırmaların her ne kadar XVIII. yüzyılda başladığına değinilmekteyse de, bu araştırmaların 

genellikle folklorik seviyede kaldığı, bu bağlamda ayırt edici hipotez kuran özgün çalışmaların ise 
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1900’lü yıllara tarihlenebileceği ileri sürülmektedir.77  Nitekim,  Viyana Yahudi cemaatinden Rabbi 

Dr. Max Grunwald’ın 1900’da başladığı çalışma, Magen David araştırmalarına yönelik yapılan ilk 

çalışmalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.  Rabbi Grunwald çalışmasında,  bu diyagram için  

Magen David isminin verilmesinin Yahudilere mahsus olduğuna değinirken, beş uçlu yıldız 

Pentagram’ın Süleyman Mührü olarak adlandırılmasının da İslam dünyasına ait olduğunu söyler.78   

Rabbi Grunwald, Kral Davut’un üzerine bu diyagramın tasvir edildiği bir kalkana sahip olduğunu, 

bu nedenle söz konusu diyagramın Davut adıyla bağıntısının kökenini antik döneme bağlar. 

Aggada'ya göre; Babil Yahudi cemaatlerinin başkanları olan Egzilarkların Magen David adını 

taşıyan heraldik silahlar taşıdığı yine Rabbi Grunwald’ın iddiasıdır.79  Böylece aynı diyagramın 

Bağdat coğrafyasından,  Babil Yahudileri ile Prag Yahudilerinin yoğun kontak içinde oldukları ve 

sonraları egzilarkların ikamet ettikleri Prag’daki Albeuschul’a sirayet ettiğini söyleyen Rabbi, söz 

konusu diyagramın Magen David ismiyle ilişkilendirilmesinin bir Yahudi efsanesinden de çıkmış 

olabileceğine değinirken, Davut’un sahip olduğunu söylediği kalkanı ile  AGLA sözcüğü arasında 

ilişki kurar. “Parlayan Kalkanlı” anlamına gelen Grekçe "Aglaspis" sözcüğünün kısaltılmış hali olan 

AGLA; Yunan panteonunundan Zeus, Athena ve daha sonra Herakles ile de ilişkilendirilir.80  Rabbi 

Grunwald’in bu görüşünden yola çıkılırsa, Magen David ile Antik Yunan mitosları arasında bir 

ilişkinin varlığı söz konusu olur. 

Magen David’in Etrüsk toplumlarında tanrıça Fortuna’yı temsil ettiği, hatta Kelt  

toplumlarının rahipleri olan  Druidler tarafından kullanıldığı, Grekler'ce de tanrıça Athena’nın 

kalkanında tasvir edilmiş olduğunu iddia eden ve Druidler  ile  arasında bir ilişkinin varlığına 

değinen Moritz Güdemann ise, 1916’da yazdığı makalesinde ilginç biçimde bu diyagram ile değil 

ama beş uçlu yıldız ile Kral Davut arasında bir bağ kurar. 81 Druid sözcüğünün Dvid şeklinde yanlış 

okunmasından kaynaklandığını belirterek, ne beş uçlu yıldız olan Pentagram’ın ne de Magen David 

olarak adlandırılan altı uçlu Heksagram’ın Yahudi kaynaklı olmadığını, sonradan Yahudi Geleneği 

içine dahil olduğunu savunanlar arasında yer alır.82   

 1938 yılında yayınladığı makalesinde, Heksagram’ın kozmoloji ile ilgili bir simge olarak 

Akdeniz havzası kaynaklı olduğu, Koptlar, Araplar ve Yahudilerce bu coğrafyadan İtalya ve 

İspanya’ya geçirilerek Avrupa’ya yaygınlaştığı ihtimali üzerinde duran Rabbi Tulo Nussemblatt ise, 

köşelerinden geçen bir çember içinde yer alan  Heksagram’ın on iki üçgen oluşturduğunu, böylece 

                                                           
77

 Oegema, a.g.e., p.21. 
78

 Oegema, a.g.e., p.23. 
79

 Oegema, a.g.e., p.23. 
80

 Oegema, a.g.e., p.24. 
81

 Oegema, a.g.e., p.23. 
82

 Oegema, a.g.e., p.24. 



 

30 

 

on iki İsrailoğlu kabilesini temsil ettiğini öne sürer ve  tüm otoritelerden farklı olarak bu 

diyagramın Yahudi orijinli olduğunu belirtir.83 

1953 yılında İbranice olarak yayınladığı makalesinde Paul Diamont da Heksagram’ın XIV. 

yüzyıl Yahudi toplumlarında geniş bir kullanım alanı olduğundan bahsederken, XVIII. yüzyıla 

gelindiğinde Frankfurt, Prag ve Viyana cemaatlerine mensup bireylerin üzerlerine Heksagram 

işlenmiş silahlar taşıdığını söyler.84 

Kabala konusunda tartışmasız önemli bir otorite olduğu kadar velud bir yazar olan 

Gershom Scholem (5 Aralık 1897-21 Şubat 1982), 1947 ila 1963 yılları arasında Magen David 

üstüne yaptığı çok sayıdaki çalışmasıyla,85 söz konusu diyagramın Yahudi toplumundaki en erken 

tarihli örneklerine yönelik  önemli bir referanstır. Ne var ki, söz konusu diyagramın en erken tarihli 

örneklerini M.Ö. III binli yıllara Bronz Çağına kadar geriye götüren ve  bunları hem Mezopotamya 

hem da Britanya coğrafyasıyla ilşkilendiren Scholem, değerlendirmelerinde referans göstermekte 

ketum davranır.  Bu konuda yaptığı yorumlarda, Magen David olarak adlandırdığı diyagramın diğer 

toplumlardaki varlığını kabul eden Scholem, yine de onu Yahudi toplumu açısından ayrıcalıklı bir 

yere koyar ve neredeyse Yahudi kimliğiyle özdeşleştirici bir değer yükler. 

Kanada’lı reformist Rabbi W. Gunther Plaut da, Magen David’in daha çok tasvir yönünü ele 

aldığı 1991 yılına ait makalesinde, Scholem’i destekler şekilde söz konusu diyagramı Yahudi 

kimliğiyle bağdaştırarak üzerinde durur.86  O da Scholem gibi antik çağlarda farklı toplumlarda 

varlığına vurgu yaptığı Heksagram’ı, Ortaçağ’da beri sıklıkla bir Yahudi simgesi olarak kabul 

görmeye başlandığında ısrarcı davranır.  

Farklı uç sayısına sahip yıldız diyagramların Antik Dönemdeki örnekleri üzerinden yola 

çıkan Goodenough ise, beş, altı hatta daha fazla uç sayısına sahip yıldız diyagramının Antik 

dönemlerden günümüze ulaştığını söyler. Ama o da Magen David’in Antik kaynağı hakkında bilgi 

vermez. Çok az sayıda sunduğu beş ve altı uçlu yıldız diyagram örneğinin büyü ile ilişkisi olduğu 

ihtimali üzerinde durur.  Kalkan ve Mühür olarak ayrı ayrı belirttiği bu örneklerin sinagog  ya da 

kandillerde kullanılmış olabileceğini söylemekle yetinir.87 

Magen David adıyla bilinen malum diyagramı tarihsel süreç boyunca geçirdiği coğrafi 

yayılımının yanı sıra  farklı kullanımlarını ve bu kullanımlarla ilişkili temsiliyetlerini kurdukları 
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hipotezlerle adları öne çıkan bu otorite, kendilerinden sonra gelen kimi araştırmacı için de 

referans kaynağı olmuştur.  Bela Vajda, Ludwig Blau, Joseph Gutmann, Johanna Michaelis, Asher 

Eder, Gerbern Oegema gibi Yahudi Geleneği’nin belli başlı araştırmacıları da, bu grubun içinde yer 

alarak Magen David’in varlığını  Yahudi toplumlarına ait sinagoglar, mezar taşları, kandil, mühür, 

kap kacak ya da ritüel işlevlere sahip diğer objeler veya el yazmalarıyla sınırlamamışlar aksine, 

tarihin diğer toplumlarındaki varlığına da işaret etmişlerdir.  Bugün hala aynı bağlamda pek çok 

yayın bu mevcut çalışmalara ilave olmaktadır.  Ne var ki, güncel yayınların içerik olarak söz konusu 

diyagramın sembol temsiliyetinden ziyade, ağırlıklı olarak Yahudi kimliğine yönelik siyasi bir simge 

temsiliyetini kazandığı tarihsel süreci içeren yayınlar olduğu tereddütsüz söylenebilir. 

 

2.3. TERİM VE KAVRAM KARŞILIĞIYLA HEKSAGRAM   

Magen David olarak tanınan diyagram, bugün ilk bakışta Yahudi toplumu ve 

Geleneği’ne mâl edilmekte, hatta neredeyse özdeşleştirilmektedir. Bu günümüzde inkâr 

edilemeyecek bir olgudur.  Günümüzdeki Yahudiler kadar, neredeyse dünyanın dört bir yanındaki 

diğer toplumlar da onu Judaizm’in ve Yahudi kimliğinin bir simgesi olarak görmektedirler.  Hatta 

Ortaçağ’dan beri doğrudan “Yahudi Yıldızı” olarak adlandırılmasından da bahsedilerek, adının 

Yahudiliğin Kutsal Kitap’a dayanan sembolü “Menora” ile birlikte anıldığına değinilmektedir.88  

Ancak, “Yahudi Yıldızı” gibi bir adın Ortaçağ’dan beri kullanılmış olduğuna dair bir iddia da temkinli 

yaklaşılması gerekecek kadar taraflı durmaktadır. Zira söz konusu diyagramın, M.Ö. 3.200–M.Ö. 

1.200 yılları arasına tarihlenen ve  Mezopotamya ile Britanya gibi biribirinden çok uzak iki 

coğrafyada gözlemlenen en erken örneklerinin,89  İbrani Atalar ile olası bir bağıntısının varlığına 

işaret eden bir referansa rastlanmadığı gibi, aynı diyagramın Antik Dönem’deki örneklerinin de  

dönemin Yahudi toplumuyla özel bir aidiyeti olduğuna dair somut bir kanıt yoktur. Zaten adı geçen 

geleneğin mensuplarının geneline yakınında da, bu yönde bir aidiyet iddiası söz konusu değildir.  

Aksine çoğu Yahudi otoritesi bu diyagramın Yahudi orijinli olmadığı ve antik dönemleri de dahil 

olmak üzere Yahudiliğe has bir temsiliyetle kullanılmadığını belirtmiştir.90 Magen David 

araştırmaları konusunda adı öne çıkan Gerbern S. Oegema bile; M.Ö. VII. yüzyıl ile  M.S. III. yüzyıl 

arasındaki sürece yayılan ve  üzerinde Magen David diyagramı bulunan mühürlerden başlayarak, 

Nebati kâseleri, Herod Dönemi yapı kalıntılar, kandiller, mezar taşları ve Jarussalem duvarlarına 

kadar farklı işlevdeki objeyi örnekleyerek,91  “Eğer herhangi biri Davut Kalkanı’nı antikitenin 
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Yahudi sembolleri arasında ararsa, onu bulamayabilir.” der.92  Dahası, ne Kutsal Kitap 

literatüründe ne de Rabbani öğretilerde diyagram haliyle adı geçer. Talmud’da adı geçen93 

“Süleyman Mührü” ibaresinden de ne tür bir diyagramın ifade edilmek istenmiş olduğuna dair bir 

ipucu yoktur. Jewish 44 Almanac, 10 Yahudi sembolü ve anlamları üzerinde bilgi sunarken, altı 

uçlu yıldız ya da Heksagram olarak adlandırdığı bu diyagramın Yahudi kökenli olmadığını 

vurgular.94  Çok daha önemli olan “Davut Kalkanı” şeklindeki bir kavramın bu diyagram ile temsil 

edilmesinin Yahudi geleneğine mahsus orijinal bir kökeninin olmadığını söyleyen kaynakların 

olmasıdır.95 Bu yüzden; erken tarihli ve ardından Antik Dönem örneklerinin tarihsel sürecine has 

pek çok yönünün hala kapalı olduğu söylenebileceği gibi, bunların Yahudi toplumuna yönelik 

aidiyeti olduğuna dair kesin  bilgiye sahip olunmadığı da kabul edilmelidir. Ortaçağ’da da durum 

bundan farklı gözükmemektedir.  Bu kanıya varmak için yazılı referans aramaya bile gerek yoktur. 

Çünkü, farklı işlevlerle günümüze gelen maddi örneklerden yola çıkıldığında, İslam toplumlarının 

da aralarında olduğu, hemen her coğrafyadaki farklı gelenekte aynı diyagramın zengin örneklerle 

varlığı tartışmasızdır.   

Söz konusu diyagramın oluşan ön yargılarla, ilk bakışta Yahudilik ile özdeşleştirilerek, 

Yahudi kimliğinin bir göstergesi olarak kabul görmesi ve nihayetinde aynı kimlikle bağıntılı siyasi 

bir devleti çağrıştırması, onun sembol temsiliyeti ile ilişkili değil, hemen hemen son üç-üçyüzelli 

yıldır kendisine yüklenen seküler simge işlevine indirgenmesiyle bağıntılıdır. Bunun ayrımını 

baştan yapmak, Metafizik alanda tekabül ettiği hakikati, seküler plandaki temsiliyetiyle karıştırma 

hatasına düşmemek adına zaruret taşır.  Guenon’un dediği gibi; “hiç bir gerçek sembol kendine 

mahsus temsiliyet alanı itibariyle, şu ya da bu geleneğin özel mülkiyetine tâbi değildir. Onun 

aidiyeti asli geleneğe mahsustur”.96 

Oysa “Magen David” ismi, gerçek bir sembol olan ve Geometri terminolojisinde 

Heksagram olarak adlandırılan malum diyagramın,  sadece belli bir geleneğin, üstelik  kendi 

tarihlerinin belli bir döneminden itibaren verdiği isimden öte değildir. Bu nedenle, hangi gelenek 

olursa olsun bu diyagramın görüldüğü her coğrafyadaki ve her toplumdaki örneğini “Magen 

David” olarak adlandırmak kadar “Davut Yıldızı”, “Yahudi Yıldızı” ya da “Süleyman Mührü” gibi 

adlarla adlandırmak da doğru değildir.  Doğru olan, belli bir toplumdaki sürecini, mahiyeti ve 

temsiliyetini ele alırken o toplumdaki adının kullanılması, bunun bilinmediği takdirde yanılgılara 
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sebebiyet vermemek adına “Heksagram”  olarak adlandırılmasıdır.  Aksi halde, farklı 

coğrafyalardaki farklı dönemlere ait toplumlarda karşılaşılan her Heksagram örneğinin, bu gün 

belli bir toplumun kullandığı “Magen David” adıyla olduğu gibi, yukarıda zikredilen adlarla da 

kullanımı, günümüzde sıklıkla karşılaşılan  menşe ve aidiyet hatalarına neden olan etkenler 

olmaktadır. 

Sembol ya da simge temsiliyeti bir yana, söz konusu diyagram herşeyden önce geometrik 

bir birleşimdir.  Nadir olarak “Altı Uçlu Yıldız” ya da “Altı Kollu Yıldız” adı da kullanılsa, Geometri 

terminolojisindeki tam adı Grekçe bir terim olarak “Heksagram” (Gr. έξάγραμ) dır.  Söz konusu 

dilde “Altı” anlamına gelen “Hexa” ile yine Grekçe “Hat / Çizgi” anlamına gelen “Gramma” 

kelimelerinden oluşan bileşik ve eril bir isimdir.97 Aslında “Hex” ya da “Hexa” Grekçe'de bir ön ek 

görevi görmektedir.98  Hex, Hexo ya da Hexa şeklindeki ön ekler Heksagram örneğinde olduğu gibi 

Heksagon, Heksoteuch, Hexsarchy, Hexangular vb. çok sayıdaki Grekçe kökenli sözcük 

kombinasyonlarında kullanılır.99  Kimi kaynak ise onu “Altı dallı yıldız” ve “Hexalpha” olarak 

tanıtır.100  Heksalpha terimi olasılıkla bu diyagramı oluşturan altı ucun her birinin Grekçe’nin ilk 

harfi olan Alpha () ile ilişkilendirilmesiyle ilintilidir. 

“Hex” isim hali, Amerikan İngilizcesi’nin konuşma dilinde “Nazar”, “Büyü”, “Efsun” 

sözcükleri karşılığında kullanılırken, “Hex on” şeklindeki fiil haline ise “Büyü yapmak” ya da “nazar 

değmek” anlamları verilir.101  Bu anlamlara benzer şekilde “Hex” teriminin kökeninin “kötü büyü”, 

“Cadı” yahut “büyülemek” anlamına geldiğini belirten başka kaynaklar da bulunur.102  

Muhtemelen bu anlamlarda Heksagram’ın büyü metinlerinde ve nazara karşı yapılan muskalarda  

çok  sık kullanımının bir payı olmalıdır. Latince’de  “Sexagram” adıyla kullanılan bu diyagramın 

Heksagram olarak Grekçe adla adlandırılması 1871 yılı gibi yakın bir zamana  dayandırılır.103    

Pek çok gerçek sembol gibi bir merkez ve bu merkezi esas alan eksen sembolizminden yola 

çıkılarak oluşturulmuş Heksagram’ın çizimi, tamamıyla geometri kural ve yöntemlerine dayanır ve 

oluşumu, kendisi gibi gerçek bir sembol olan eşkenar üçgenin varlığına bağlıdır.  Heksagram; kenar 

uzunlukları eşit iki eşkenar üçgenden birinin x,x’ ve y,y’ eksenlerindeki konumu sabit tutularak, 
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  “Hexagram”,http://www.memidex.com/hexagram, (04.10.21012). 
98

 “Héx(a)”, Focus: Encyclopédie Internationale, I –VI, Directeur de L’édition Française Georges Pascal, , Tome II,  
Bordus Paris Illustrations et Texte Français, Paris, ty., p. 1682.; “Magen David”, Dictionnaire Encyclopédiqu du 
Judaisme, ed. Sylvie Anne Goldbérg, Editions du Cerf, Paris, 1993, p. 677-678. 
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 “Hex-, Hexa-, Hexo-“, Grand Larousse Encyclopédique: en dix volumes, I–X + Supplement, Priemiére Edition, Tome V, 

Librairie Larousse, Paris, 1962, p. HEX. 
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   Oğuz, a.g.e., s.535. 
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 “Hex”, English – Turkish Dictionary, Third Edition, ed. Robert  Avery – Serap Bezmez – Anna G. Edmonds – Mehlika 
Yaylalı, Redhouse  Yayınevi, İstanbul, 1977, s.457. 
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  Graham, a.g.e., p.29. 
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diğerinin öncekine düşey simetri oluşturacak şekilde sadece y,y’ ekseninde çevrilip, her iki eşkenar 

üçgenin merkezlerinin 0,0 koordinatında birleştirilmesi ile oluşturulur. 

Çizim. 3, İki Eşkenar Üçgen’den Heksagram’a Geçiş. 

Heksagram’ın kimi kez “Altı Köşeli Yıldız”, çok seyrek de olsa “Altıgen” olarak 

adlandırılması yanlış bir kullanımdır. Zira Geometri terminolojisinde “Heksagon” olarak 

adlandırılan “Altıgen” Heksagram’dan farklı bir diyagramdır.   

Her ne kadar Heksagon’un da kimi zaman Hıristiyan mistisizminde kutupsal bir sembol 

olarak “İmanın Kalkanı” nı temsil ettiğine, hatta aynı gelenek dahilinde zodyakla ilişkilendirilmiş 

olduğuna dair referanslara şahit olunursa da,104 sembol temsiliyeti bakımından Heksagram ile  

karıştırılmaması ve tamamıyla ayrı tutulması gerekir. 

 

                                                           
104

 Schimmel, a.g.e., p. 126. 
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                                               Çizim. 4, Heksagon / Altıgen  

 

 İlk bakışta Heksagram ile görsel açıdan yakınlık gösteren ama iki üçgenin birbiriyle 

kesintisiz biçimde birleştirilmesiyle oluşan “Unicursal Heksagram” ise, yine Heksagon gibi 

Heksagram’dan farklı sembol temsiliyetine sahip bir diyagramdır. 

          Çizim. 5, Unicursal Heksagram 

Genellikle merkezine yerleştirilen beş yapraklı bir çiçek ile birlikte çizilen Unicursal Heksagram’ın, 

bu kombinasyon ile oluşan on bir ucuyla ilahi birliği temsil ettiği iddia edilir.105 

                                                           
105

 “Unicursal hexagram”,http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Unicursal_ hexagram&oldid=529121177, 
(25.12.2012). 
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Bayraklarında genellikle beş uçlu yıldız olan Pentagram’ı kullanmayı tercih eden İslam 

toplumları, kimi kezi Heksagram diyagramını da Türkçe “Süleyman’ın Mührü” anlamına gelen 

Farsça tabirle “Mühr-i Süleyman” adıyla kullanmıştır. Ancak, Heksagram’ın “Süleyman’ın Mührü”  

olarak adlandırılmasında dikkatli olmak gerektiği konusunda uyaran kimi kaynak, Kral Davut’un 

oğlu  Süleyman’ın babasının altı uçlu yıldızını değil, beş uçlu yıldızı benimsediğini iddia etmiş olsa 

da,106  bu yönde bir iddiaya temkinli yaklaşmak gerekir. 

Pek çok modern Yahudi, muskalar üzerinde yer alan Heksagram için “Davut Yıldızı” adını 

değil, “Davut Kalkanı” tabirini kullanırken, Pentagram da modern Yahudilikte “Süleyman Mührü” 

olarak adlandırılır.107 

Çizim. 6, Pentagram / Pentalpha 

 

Bunu destekleyen diğer bir kaynak da, sadece Yahudi kaynakları Heksagram için Davut 

Kalkanı ifadesi kullandığını belirtir ve aynı diyagram için Süleyman Mührü ifadesi kullanan 

kaynakların Yahudi Geleneği dışındaki kaynaklar olduğunu vurgular.108 

Geometri terminolojisinde “Pentagram” olarak yer alan “Beş Uçlu Yıldız” ın her bir ucu 

Grek alfabesinin ilk harfi olan “” (Alfa) ya benzediği için, Heksagram “Beş Alfa” anlamında 
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“Pentalfa” olarak da adlandırılmıştır. Erken Tarihli örnekleri  Erken Suriye keramiklerinden Ur ve 

Kalde pişmiş toprak eserlerine kadar geri götürülen Pentagram’ın Hexagon ve Heksagram’dan çok 

daha önceye dayanan varlığına işaret edilmektedir.109  Hint Geleneği’nde Vişnu’nun on Avatar’ını 

temsil ettiği iddiasının yanı sıra Şiva’nın da sembolü olduğu belirtilen Pentagram’ın, Antik 

Mısırlılar’ca hierogliflerinde  tanrılarını ifade etmek için kullandıkları da zikredilir.110 Pythagoras 

(M.Ö. 570-500) ve takipçileri açısından ise Pentagram’ın evrenin ve mükemmelliğin sembolü 

olarak kabul edildiğine işaret edilir.111   Heksagram ya da Pentagram’ın herhangi birinin Metafizik 

alandaki sembol temsiliyetlerine yönelik çalışmalarda mutlaka bir şekilde diğerinden de 

bahsedilmesi sahip oldukları uç sayılarıyla ilgili olmalıdır.  Nitekim Guenon’un; altı rakamının 

Makrokozmosu, beş rakamının ise Mikrokozmozu temsil eden sayısal semboller olduğunu 

söylemesi,112  bu noktada önemli bir referans olarak durmaktadır. 

Sembol kavramının ele alındığı önceki bölümde de genel hatlarıyla değinildiği gibi, 

sembolün ait olduğu Metafizik alana kavranılabilir bir izahat kazandırmak için önemli bir model 

oluşturan Platon’un Bölünmüş Çizgi Analojisi, tüm diğer semboller gibi Heksagram’ın da her 

şeyden önce Metafizik alanın ideal bilgisi olan saf  Matematiğe ait  bir ifade unsuru olduğunun 

göstergesidir.  Bu nedenle, Heksagram ile ilgili ülkemizde yapılan bir ilk telif çalışma olarak, 

bundan sonraki aynı bağlamdaki çalışmalar için fikir vermeye ve ayrıntılandırılmaya yarayacak 

matematiksel bağıntılardan en azından en belirgin olanlarına başlıklarıyla değinmek faydalı 

olacaktır. 

Yüzeysel ve hacimsel geometrik sembolleri sahip oldukları uç, yüzey ve formlarına göre 

XIX. yüzyılda formülize eden Ludwig Schläfli Heksagram’ı; iç açılarına göre “Düzenli Poligon” tipine, 

kutupsal yapısıyla da “Dihedral (D6)” simetri grubuna dahil etmiştir.113  Aynı sistemde kendisine 

matematiksel ifadeyle ,6/2-, 2 ,3- ya da ,,3-- şeklinde bir formül de getirilen Heksagram, “ Kök 

Sistemleri” nin de bir konusu olmuştur.114  Aynı diyagramın Matematik’teki diğer bir kullanımı ise 

doğrudan “Davud Yıldızı Teoremi” olarak adlandırılmıştır.115  Bu alandaki çok önemli diğer bir 

özelliği ise, Heksagram’ın Altın Oran kurallarını da ihtiva eden bir diyagram olmasıdır. Altın Oran; 

bir AB doğru parçasının C noktasıyla ikiye bölümünde AB:AC=AC:CB orantısına sahip bir orandır ki, 

her zaman   1.61803… sayısal değerini verir.  Altın Oran kendisine 1 eklendiğinde kendi karesine 
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eşittir. Bu durum başka hiçbir sayıda rastlanmayan bir özelliktir.116   

 

Çizim. 7, Heksagram’da Altın Oran   

Doktrinlerini sayılar ve formlar  üzerine kurduğu kadar, semboller üzerine de inşa etmiş 

olan ve kendi adıyla hala günümüz modern geometrisinin temel kuramlarından birini oluşturan 

meşhur “Dik Üçgen” ininde Pythagoras’ın insan cinsine indirgeyerek verdiği Eril-Dişil temsiliyeti, 

Heksagram’ın asla birbirine karşıt olmayan, tam tersine birbirini tamamlayan ilkelerin 

temsiliyetine olan yakınlığıyla dikkat çekicidir.117   Bu yakınlık Heksagram’ın özellikle kozmolojik 

alandaki kullanımlarında sayıca çoğaltılabilecek boyuttadır.   

Çizim. 8, Pythagoras’ın Dik Üçgen Temsiliyeti 

 

Tarihsel süreç içerisindeki bu kullanımlarına karşın, herhangi bir diyagram veya sembol ya 

da simge temsiliyetiyle hiçbir surette bağıntısı olmayacak şekilde kullanıldığı örneklerden biri 

Nümizmatik’in alanıyla ilgilidir.  Bizans İmparatorlarından Constans II (yön. 641-668) ile halefi 

Constantine IV (yön. 668-695) döneminde basılan gümüş sikke Heksagram adıyla bilinir.  Söz 

konusu sikkenin Heksagram adını alması, ağırlığının dönemin tartı birimlerinden 6 grammata (6.84 

                                                           
116
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gr.) olmasından başka bir nedene dayanmaz.118    

Botanik terminolojisinde “Polygonatum Multiflora” adıyla geçen bitki türünün halk dilinde 

“Süleyman Mührü” şeklindeki  kullanımı da bir önceki örnek gibi bağımsız bir durumdur.  Adını 

aldığı Süleyman Mührü ya da Heksagram sembolizmiyle hiçbir surette ilgisi olmayan bu bitkinin 

söz konusu ad ile tanınmasında, keskin uçlu yapraklarının muhtemelen her yıl solarken altı uçlu 

yıldız biçiminde mühüre benzer bir görünüm almasıyla ilişkili olsa gerektir.119  

Heksagram’ın, sembol temsiliyeti ile karıştırılmaması gereken diğer bir örneği de XIV. 

yüzyıldan bugüne Almanya’daki alkollü içki sektöründe bir simge olarak seçilen halidir. 

Almanya’nın özellikle güney bölgelerindeki han ve taverna çapaları üzerinde görülen Heksagram,   

biracı esnafının bir simgesi olarak bira fıçılarında da yer alır.  Hamburg Yahudi Araştırmaları 

Merkezi’nden Peter Fremark’ın 1990’da yayınlanmış olan makalesini referans alan bir kaynak, 

aralarında 1397 tarihli bir amblemin de bulunduğu Güney Almanya’daki bira üreticilerinin 

simgelerinden yola çıkarak, Heksagram ile bira üreticileri arasında olası bir ilişki üzerinde durur.120  

Söz konusu kaynağın ifadesiyle Almanya’daki bira sektöründe Heksagram için  “Bierstern” (Bira 

Yıldızı) ya da “Brauerstern” (Biracıların Yıldızı) denildiğinden bahseder. Benzer bir durum, yine 

Heksagram’ın konyak dükkânlarının kapı üstlerindeki tabelalarda görünmesinde de ortaya çıkar. 

Bu durum, dönemin Yahudi çevresinde etkili olmasa da,121 Ortaçağ simyacılarının;  yukarıya bakan 

üçgenin (  ) ateşi, ucu aşağıya bakan üçgenin (  ) ise suyu temsil ettiği görüşleriyle 

ilişkilendirilerek, "Ateşli su" olarak tabir ederek kullandıkları konyağın, Heksagram diyagramıyla 

temsil edilmiş olmasıyla açıklanır.122 

Bu sektörün dışında Heksagram diyagramın kullanımına, Ortadoğu’da başlangıcı uzun bir 

tarihsel sürece dayanan kılıç endüstrisinde de rastlanır.  Özellikle Şam atölyelerinin imalatı olan ve 

Batı ordularının dahi tercih etmelerine neden olacak şekilde sağlamlığını ve güvenilirliğini garanti 

edecek  bir nevi patent ya da “Alamet-i Fârika” fonksiyonuyla da kullanılmış olduğuna şahit olunur.  

Ortadoğu’nun geçmişte tercih edilen bu kılıçlarının imalatı bugün için artık söz konusu olmasa da, 

Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri ordusunda halen kullanılan resmi merasim  kılıçları 

için aynı damganın vurulduğu mâmuller talep edilmektedir.123  
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3.  YAHUDİLİK DIŞINDAKİ GELENEKLERDE  SEMBOL OLARAK HEKSAGRAM 

 

3.1.  ANİMİST-PANTEİST DİN ANLAYIŞLARINDA HEKSAGRAM 

Uygarlığın erken dönemlerinden beri pek çok toplumda popülerlik kazanmış 

Heksagram, sıkça tercih edilerek farklı mekan ve objeler üzerinde kullanılmıştır.  Ancak burada 

üzerinde önemle durulması gereken noktalardan biri, onun mimari yapılar başta olmak üzere 

bugüne kadar farklı objeler üzerindeki örneklerinden yola çıkarak,  salt dekoratif amaçla 

kullanılmış olduğunu söylemenin mümkün olmadığıdır.124  Sadece estetik değer katmak için 

kullanılmış olduğu söylenen örnekler için bile, bu sembolün yerine neden başka bir diyagramın 

kullanılmadığı araştırmacılar için merak konusudur.125    

Çağımızın perspektifiyle bakanlar için, tıpkı dekoratif bir bezeme ögesi olarak görenler 

kadar, aynı kolaycılıkla onu ilk bakışta sadece tılsım, sihir, muska vb. büyü uygulamaları ve 

objeleriyle ilişkilendirenlerin varlığı da azımsanacak sayıda değildir.  Bu güne kadar yapılan 

okumalardan bu çıkarıma ulaşmak çok da zor olmamaktadır.   Hatta, daha tanımın başında “sahip 

olduğuna inanılan bir güçle, kötü ruhları bulunduğu yerden ya da insandan kovan ve insanları 

kötülüklere karşı koruyan bir tılsım” fonksiyonu olduğunu doğrudan zikredenler yanında başka 

hiçbir temsiliyet ihtimali bile gözetilmeyen görüşler de yok değildir.126 

Tarihsel sürecin pek çok toplumu için isimler değişse de Sihir, Şa’bezen ya da Tılsım gibi 

uygulamaların dolayısıyla muska veya beduh gibi objelerin bulunmadığını söylemek elbette doğru 

değildir.  Aksine tarihsel süreçte büyü olgusunun varlığı ve toplumların buna kimi zaman yoğun 

olarak başvurdukları, hatta söz konusu diyagramın büyü ile ilgili objelerde de sıklıkla  kullanılmış 

olduğu kaynaklarla malumdur.  Büyü uygulamaları ve bunlarla ilgili tasarlanan objelerin Sümer-

Akkad metinlerine kadar gittiği,  Hinduizm, Şintoizm ve Taoizm gibi uzak doğu geleneklerinden 

İran geleneklerine ve Türk toplumlarına kadar kullanıldığı kaynaklarla sabittir.127  Eski Yunan’da da 

büyünün gücüne inanıldığı, Hekata adlı bir tanrıça ile ilişkilendirildiği ve bu bağlamdaki bazı Yunan 

metinlerinin Huneyn ve yardımcıları tarafından Arapça’ya tercüme edilmesiyle eski Yunan büyü 

yöntemlerinin Sâmi toplumlarına da sirayet ettiği dile getirilmektedir.128  Yaygınlığına karşın, 

geçmişin ilk bakışta fonksiyonu anlamlandırılamayan her şeyini büyü ile açıklamak, çok da mantıki 
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dayanağı olmayan kolaycı bir yaklaşım seviyesinde durmaktadır. 

Dönemlerindeki özgün işlevleri bugün için layıkıyla bilinmeyen geçmişe ait hemen her 

şeyin altında ilk bakışta büyünün aranması gibi görüşler büyük ölçüde, Animist - Panteist 

tasavvurlar ile Evrimci din anlayışıyla kurgulanan  hipotezlerden kaynaklanmaktadır. Zira 

oluşumuna George Ludwig Hegel’in (1770-1831) de etken olduğu bu yöndeki hipotezlere göre, 

insanın bu dünyadaki sürecinde, bugünkü anlamda anladığımız bir “Din Çağı” öncesinde bir “Büyü 

Çağı” olması gereklilik taşımaktadır.129   Lewis Henry Morgan (1818-1881), James George  Frazer 

(1854-1951),130  George Thomson (1903-1987) gibi adları öne çıkan evrimci din kuramcıları da 

Hegel’in izinden giderek büyüyü dinin temeline koymuş ve büyünün dinden önce geldiğini 

savunmuşlardır. Frazer’e göre; insanlığın erken döneminde, insanın büyü gücüyle doğayı, doğal 

olayları  kontrol altına alabileceği düşünüldüğü bir sürecin varlığı söz konusu olmuş, ne var ki bu 

çabasında seçtiği yöntemlerle etkili olamayan insan bu kez de, daha üstün saydıkları ruhlara, 

tanrısal güçler atfettikleri atalara ve varlıklara yönelmişlerdir.131  Bu tezi kabul etmek, dinin 

olmadığı bir sürecin varlığının da kabul edilmesi demektir.  Oysa, Arkeolojik ve Antropolojik 

çalışmaların verilerine göre, tikel herhangi bir dini benimsemeyen bireylerin varlığı her zaman olası 

olan tarihsel süreçte öyle ya da böyle dini olmayan hiçbir topluma rastlanmamaktadır.132 

Büyüyü dinin önüne koyarak, geçmişe ait kimi objenin ya da tasvirin ilk planda büyü ile 

ilişkilendirilme yanılgısına sebebiyet veren evrimci din anlayışının diğer bir zihni yanılgısı Kült ile 

büyüyü doğrudan ilişkilendirmesidir.  Gerçekte bir kültün varlığı öncelikle bir dinin varlığına 

bağlıdır ve bir dinin içerisinde yer alır.  Kültler, içe kapalı cemaat anlayışları ve gizemcilikleriyle 

içinde bulundukları din mensuplarından ayrılırlar.  Özellikle bir dini gelenek içerisinde belirli bir 

obje, varlık, kavram ya da değerin ön plana çıktığı, hatta çoğu zaman başka geleneklerin de işin 

içine girdiği kültlerde öne çıkan ne ise, onunla ilgili ritüeller ve objeler belirgin bir önem taşır.  

Oysa çoğu kez aynı evrimci anlayışın etkisiyle, kültlerin ritüel ve objelerine büyüsel etkiler 

atfedilerek zihni yanılgılara sebebiyet verilmiştir. 

“Deus Otiesus” anlayışının da,  geçmişe ait olanı büyü olgusundan hareketle açıklama 

hatasına düşüren faktörlerden biri olması kuvvetle muhtemeldir.  İslam ve Yahudilikte Tanrı, tüm 

varlığın yaratıcısı olmanın yanı sıra, yarattıklarını yöneten ve yönlendiren Kâdir-i mutlaklığıyla da 

bilinir.  Oysa bazı inanç sistemlerinde yalnızca ilk yaratıcı olarak kabul görür ve var etme sonrası, 

aşkınlığından dolayı mâsivadan elini çeken bir “Deus Otiesus” olur.  Hiyerarşik bir yapı gösteren bu 
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tür inanç sistemlerinde, asıl yaratıcı olan bu  yüce varlıkla irtibatın ikincil tanrılarla kurulması esas 

alınır.133   İslam öncesi cahiliye Arapları’nın aslında ilahi, aşkın bir Tanrı anlayışına sahip iken, ona 

ulaşmak için aracı tanrıları temsil eden putlara ta’zim etmeleri134   bu tür inanç sistemleri için en 

bilinen örnektir.  Aslında tevhidi bir inancın daha sonraki süreçte  sapmaya uğramalarıyla ortaya 

çıkan bu inanç sistemleri, evrimci din kuramcılarınca,  görüldükleri yerde “İlkel Dinler” olarak 

adlandırılmışlardır.  Bunların aracı tanrılara yönelik  ta’zim ve ritüelleri ve bu amaçla kullandıkları 

objeleri de  özellikle çağımızın insanı için büyü uygulamaları ile karıştırılmaktadır. 

Evrimci din kuramının Arkaik insana atfettiği din-büyü algısı,  çağımızın Dinler Tarihi 

otoritelerinden Mircea Eliade (1907-1986) tarafından ele alınarak;  kimi evrimci antropolog 

tarafından ilkel dinler adıyla ve tamamen mensuplarının sosyo-kültürel yaşamlarının belirleyici 

olduğu bir sınıflandırma  içine yerleştirdikleri eski inançların hiç de iddia edildiği gibi iptidai değil, 

tam tersine gelişmiş olarak tabir edilen günümüz dini geleneklerinde var olan özelliklerin bunlarda 

da var olduğu ortaya konulmuştur.135 Geçmişin insanı için geçerli olan büyü algısı ve anlamını 

günümüz çağdaş insanın algısından çok farklı bir yere koyan Eliade’ye göre;  geçmişin insanının 

esas aldığı ilke onun başka kozmik düzeylere nüfuz etmesini de olanaklı kılmıştır.136 Kozmosu 

örnek alan geçmişin  insanı, onun güçlerini kullanarak mükemmelliğe ulaşmayı hedeflemiştir.137  

Süreç içerisinde insanoğlu yeni deneyim alanları kazandıkça Eliade’nin deyimiyle çok farklı 

gerçeklik düzeyleri fark etmişse de, bu gerçeklik düzeylerinde kurduğu anolojiler, gelişiminde yeni 

aşamalar sağlamasına rağmen zihni planda her zaman ileriye doğru atılmış bir adım olamamıştır. 

Hatta, geçmişin insanının her bir şeyin canlı ve cinsiyet sahibi olduğu Fenomenler dünyası ile 

Metafizik dünya arasındaki bire bir karşılıklı ilişkilerin hakikatini temsil eden sembol dilini de 

anlaşılmaz hale getirmiştir.  Modernizmin  bugüne kadar sonu gelmeyen pozitivist ve mekanik 

tasavvuru, geçmişi artık  fantastik bir kurgudan ibaret görerek, onun canlı olan her şeyini ölü bir 

madde olarak modern biliminin objesi haline dönüştürmüştür.  Geçmişin insanının hayatını 

yaşarken merkezine aldığı ilkeden uzaklaştığı ölçüde kategori gerçeğini de kaybetmiş olan çağımız 

insanı için artık, varlık aleminin erillik ve dişillik gibi tamamlayıcı prensipleri dahi tuhaf karşılanacak 

derecede materyalize olmuş bir kozmos için gereksiz duruma düşmüştür.  Bu yüzden geçmiş 

insanın sembolleri de doğal olarak modern insanın bakış açısıyla kimi zaman salt bir bezeme ögesi, 

kimi zaman da sadece bir tılsım, muska vb. işlevlere indirgenmiştir.  
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 3.2. HİNT GELENEKLERİNDE HEKSAGRAM 

Gerçekte Heksagram, saf Metafizik alanda tekabül ettiği hakikate yönelik temsiliyetiyle, 

Asli gelenekten tevarüs eden gerçek bir semboldür.  Süreç içerisinde simge kategorisine 

indirgenerek,  seküler temsiliyetlerle kullanılmışsa da,  onun işlevi her şeyden önce sembol 

alanıdır.  Zaten  Uzakdoğu’dan Hint’e, İç Asya’dan Mezopotamya’ya, Anadolu’dan Kıt’a Avrupa’ya 

kadar geniş bir coğrafyaya yaygınlık gösteren örnekleriyle, tarihsel süreçteki pek çok toplumun 

mimari yapı, yapıt ve objelerinde karşımıza çıkması bundan başka bir şeyle izah edilememektedir. 

Heksagram sembolizmine, pek çok yönden birbirine bağımlı üç önemli özelliğini ele 

almakla başlamak doğru bir yaklaşım olur.  Bunlardan ilki onun simetri bir "sembol" olmasıdır.  

Düşey eksende kutupsal olarak konumlanmış iki eşkenar üçgenin Heksagram’ı oluştururken 

meydana getirdikleri simetri, temsiliyet açısından ayrı bir önemi haizdir.  Zira Simetri; çift yılanın 

sarıldığı Kaduse ya da heraldik kalkan örneklerinde olduğu gibi Başarı, Zafer ve Denge’nin söz 

konusu olduğu temsiliyetlerle bağıntılandırılmıştır.138 

İkinci özelliği ise, onun Kutupsal bir sembol olmasıdır.  Sembolleri, kutupsal ve şemsi 

semboller şeklinde iki farklı grup altında ele alan Gelenekçi Ekol;  kılıç ya da yıldırım tasvirleri gibi 

kutupsal (axial) olan sembollerin, bir merkezden çıkarak ışınsal dağılım gösteren şemsi sembollere 

göre “ilksel” (Promordial) bir karaktere sahip olduklarını belirtirken, her ne kadar birinden diğerine 

geçişler vâki olsa da kutupsal olanın daha temelli olduğunun altını çizmektedir.139  Kutupsal 

semboller, gerçekte birbirini tamamlayan ama zâhiren   düalist bir görüş yanılsaması oluşturacak 

şekilde birbirine karşıt duran tezahürlerin her derecesinin ve her modunun hakikatini temsil eder.  

Varlığın; Uzakdoğu geleneğinde “Soluk Alma” ve “Soluk Verme” ya da Hermetik doktrinde 

“Pıhtılaşma” (İng.Coagulation) ile “Çözülme” (İng.Solution) diye tabir edilen halleri bu kutupsallığa  

tekabül etmektedir. Eski Yunan felsefesindeki “Oluş” (Ar.Kevn/İng.Generation) ve “Bozuluş” 

(Ar.Fesad/İg. Corruption) ilkeleriyle de aynı kutupsallık kasdedilir. 

Kılıç sembolizmi burada önemli bir örnek olarak durur.  İki yüzlü olan kılıç hem "yaratıcı" 

hem de "mahvedici" iki kudreti birden temsil etmesi örneğinde olduğu gibi, birbirine zıt görünen 

ama hakikatte birbirini tamamlayan ilkelerin görselleşmesidir. Benzer şekilde,  “üretme” 

(İng.Production) ve “yok etme” (İng.Destruction) şeklindeki çift yönlü temsiliyeti ile "yıldırım" 

sembolizmi de kutupsaldır. Yine hem “açma” hem de “kilitleme” işlevine sahip olan "anahtar" da 

bu çift yönlü  işleviyle kutupsal semboller arasında yer alır. 
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Geometrik şeklinden dolayı şemsi bir sembol olarak da görülen Heksagram, iki eşkenar 

üçgenin bir düşey eksen doğrultusunda kutuplaşmasıyla, her şeyden önce kutupsal sembol olarak 

değerlendirilir ve  bu kutupsallığının en genel haliyle semavi varlık aleminin, cismani ya da beşeri 

olarak nitelenen fenomenler alemine olan yansımasını ve bu iki varlık aleminin biribirini 

tamamlamasının sembolü olarak nitelenir.  Dolayısıyla, geleneklerin çok bilinen “Aşağıda olan 

yukarıdaki gibidir, yukarıda olan aşağıdaki gibidir” şeklindeki prensibinin bu sembol ile örtüştüğü 

kabul edilir.  Bu ilkesel olarak, zorunlu varlık ile mümkün varlık alanları arasındaki ilişkinin, daha 

açık bir şekilde İlâhi olanın aşağı alemdeki tezühürü ya da rahmeti  ile  aşağı alemin yani 

mahsusatın yukarıya yükseliş iştiyakının temsili şeklinde de ifade edilir. 

İki varlık aleminin söz konusu bu temsiliyetine sahip Heksagram, İslam Geleneği’ndeki 

Lâhût ile Nâsût alemlerin birleşmesi, birbirlerine yansımasına tekabul eder.140  Benzer bir 

temsiliyet, yer ile göğün ya da kutsal doğa ile beşeri doğanın birleşmesi temsiliyeti ile Hıristiyan 

Hermetizm’inde de görülür.  Hatta Hekssagram temsiliyeti ile ifade edilen bu birleşme aynı 

zamanda İsa Mesih'in şahsınde kişileştirilir.141  Modern kaynakların Makrokozmos olarak 

adlandırdıkları tüm alemlerin birliğinin yanı sıra İnsan-ı Kâmil’in ya da Logos’un  da aynı sembol ile 

temsil edildiğine şahit olunur.142 

Heksagram’ın tıpkı simetri ve kutupsal olma özelliği gibi üçüncü bir özelliği ise, var 

olabilmesi için bir merkeze, eksene ve sınırlandıran bir çembere ihtiyaç duymasıdır (Bkz. Çizim.3, 

İki Eşkenar Üçgenden Heksagram’a Geçiş, s.34). Her yöndeki eksenin başlangıç noktası olan  

“merkez“ (0 noktası) hareketsiz, değişmez, bozulmaz ve bölünmez niteliğiyle tanınır. O her 

hakikatin ilkesidir. Hindu Geleneği’nde Tanrı’nın sudurlarından Manu’nun fonksiyonunu sembolize 

eder ve O’nun temsilcileri için kullanılır.143  Budist Gelenek’te de “Şakravarti” olarak bilinen bu 

merkez “teker döndüren” anlamına gelir.144  Gerçek anlamıyla, her şeyin merkezinde yer alan ama 

bizzat kendisi katılmaksızın tüm hareketleri başlatan ve yönlendiren ilkeyi sembolize eder.  

Aristoteles'in “hareketsiz hareket ettirici” ifadesiyle izah etmeye çalıştığı ilke, tam da bu "merkez 

sembolizmi" nde kendini gösterir. 
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Çizim.9, Merkez, Eksen ve Çember 

Uzakdoğu geleneğinin ”değişmez orta” olarak adlandırdığı mükemmel denge mahalli olan 

"eksen" ise, tüm zıtlıkların uzlaştığı ya da yok olduğu yer olarak ifade edilir.145  Her örneğinde 

görünmese de yine Heksagram sembolizmi ile doğrudan bağıntılı olan "çember" de;  “tüm 

alemlerin”, “Kâinatın” sembolü olarak ele alınır.146  Ancak, onun kimi batılı kaynakta okunduğu 

gibi, sonsuzluğa tekabül eden bir temsiliyeti yoktur.  Onun temsiliyeti “yokluğun yokluğu” na 

yöneliktir. Dolayısıyla, aslında bir varlık olan “yokluk alemi” de aynı çemberin içine dahildir.  O, 

yaradılmış herşeyi kuşatması nedeniyle bir çemberdir ama tüm mahlukata kendi alanı içinde yer 

vermesi nedeniyle de aynı zamanda bir dairedir.  Merkez, eksen, çember ve Heksagram  

sembollerinin Metafizik alandaki birbirlerini bütünleyen ve diğer  geleneklerde daha anlaşılır kılan 

temsiliyeti özellikle Hindu Geleneğinde göz çarpmaktadır.  Bu  geleneğin “Sri İantra” ismiyle 

bilinen Heksagram kombinasyonu, burada verilebilecek özgün bir örnektir. 

“Sri İantra” diyagramındaki dış çemberin varlık alemini, bunun içinde yer alan 

Heksagram’ın ise varlık alemindeki eril ve dişil prensipleri temsil ettiğine işaret edilirken, merkezde 

yer alan çemberin ise bir Hindu azizin röliklerine ait olduğu belirtilir.147   Bu sembol, Hinduların 

tefekkür, zikir ya da diğer ritüellerinde kullanılacak şeklide bir satıh üzerine yerleştirilirken, 

doğusunda Brahma, batısında ise Lakshmi gelecek şekilde tasarlanmasıyla dikkat çekicidir.148  

Hinduların yanı sıra Budistlerce de kullanılan Sri İantra diyagramının Budist versiyonu, içteki 

dairenin içine Hindu aziz röliğinin yerini alan Budda imajı ile ayrılır.149 
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Çizim. 10, Sri İantra 

 

Heksagram’ın bu haliyle yukarıda belirtilen amaçla kullanılırken batısına yerleştirilen Lakshmi 

de yine bir yıldız diyagramı ile temsil edilir.  Vişnu’nun eşi tanrıça Lakshmi’yi temsil etmesinden 

dolayı “Lakshmi Yıldızı” olarak tanımlanan bu yıldız, iki karenin merkezleri aynı olmak şartıyla 

birbirlerine 45 derecelik açıyla birleşmesiyle oluşturulan sekiz uçlu diyagramdır.150 

Kimi zaman ilk bakışta Heksagram ile karıştırılan Lakshmi Yıldızı, Türk- İslam Sanatı’nda 

“Selçuklu Yıldızı” ya da “Selçuklu Sekizgeni” olarak adlandırılır.  Aynı diyagram, Bizans kutsal 

ekmek mühürlerinde de ortaya çıkar.    

Çizim.11, Lakshmi Yıldızı 

Hinduizm'in son derece zengin görselliğe sahip çok sayıdaki tasvir ve diyagramı, 

Kozmolojik ve saf Metafizik alanda tekabül ettikleri hakikatlerin ifadesi açısından, diğer 
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geleneklerde görülmeyecek derecede hem zenginlik hem de özgünlük taşır.  Özellikle değişen uç 

sayılarıyla  farklı temsiliyetlere tekabül eden yıldız diyagramların  sayıca çokluğu dikkat çekici 

boyuttadır.  Bunların bir kısmı zaman zaman ilk bakışta Heksagram ile karıştırılabilir.  Ne var ki, 

Hint mabetleri ve mezar yapılarının yanı sıra kimi kez Hint gemilerinin flamalarında da olduğu 

gibi,151  söz konusu geleneğin pek çok objesi üzerinde farklı kombinasyonlarla görünen Heksagram 

hakkında fikir beyan eden çoğu kaynak, bu diyagramın doktrinel temsiliyetlerine fazlaca 

değinmeksizin, erken tarihli Hint kaynaklarındaki konumundan bahsedip, Hinduların bu diyagramı 

korunma amaçlı kullandıklarını belirtmekle yetinir.152 Her bir prensibini özgün adlarla tamı tamına 

belirlemiş bu gelenek, söz konusu diyagramın sembol temsiliyetini en anlaşılır kılacak anahtar 

mesabesinde durmaktadır ki, Vişnu ve Shiva’nın tekabül ettikleri ilkeler burada kilit noktada 

gözükür. 

“Sanatâna  Dharma” tabiriyle kendisini  ezeli ve ebedi bir din olduğunun altını çizen 

Hinduzim’de, her ne kadar dış görünüşü itibariyle pek çok tanrı ve tanrıça adı zikredilmekte ise de 

özü itibariyle Hindu doktrini, kullandığı bu isim ve sıfatların tek bir Tanrı’nın farklı tezahürleri 

olduğunu açıkça bildirir.153  Tanrı’nın çok sayıda adlandırmaya ve  benzetmeye başvurulma 

nedenine özü itibariyle  aşkınlığını, sınırlı idrake sahip insanın kavramasındaki imkansızlığı aşmak 

olduğu şeklinde izah getirilir.154  Politesit bir izlenim veren çok sayıdaki isme rağmen her şeyin 

yaratıcısı, yaşatıcısı ve  hâkimi “Lokomaheşvara” da denilen “İshvara” dır.155  O’na denk bir varlık 

olmadığı için, kâinatın katmanlarındaki herhangi bir varlıkla O’nun özdeşleştirilmesi doğru 

görülmez.  İshvara, her şeyin özü ve kaynağıdır.156  Ishvara, Kâinatın ebedi Rab’bidir ve diğer tüm 

kutsal varlıklar O’nun birer fani hizmetçisi fonksiyonundadır.157 Genelde bilinenin aksine, Hint 

panteonunun başında bulunan Brahma, Hinduizm’in en yüce ilahı olarak kabul görmemektedir.  O, 

ancak Tanrı İşvara’nın emriyle yaratılışı gerçekleştiren ve düzene sokan ilkesidir.158  Bu bakımdan 

Demiurgos  ile özdeşleştirilebilinecek olan Brahma ismi, yaratılma söz konusu olduğu zaman 
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telaffuz edilir.  Yaratıcı Brahma ile birlikte Hint panteonunun büyük üçlüsünde, koruyucu ilke 

“Vişnu” ile yok edici ilke “Shiva” yer alır.  Vişnu; eril, aydınlık ve lütuf prensiplerine tekabül eder, O 

Kâinattan sorumludur ve Dharma’nın muhafızıdır.  Dharma’yı korumak için zaruri olarak 

ebedileşmektedir, yani Avatar olmaktadır.  Shiva ise dişil prensibe tekabül eder. O, rahmetin ve 

bereketin kaynağı gibidir. 

Hindu Geleneği’nde Heksagram; Brahma-Vişnu-Shiva büyük üçlüsüne tam tekabül 

etmektedir.  Öyle ki, Hindu irfanı dahilinde, tepe uçlarını biri aşağıda diğeri yukarıda olacak şekilde  

iki üçgenin Heksagram oluşturacak şekilde kilitlenmesi ilahi uyumla özdeşleştirilir.  Bu birleşimi 

meydana getiren unsurlar olan üçgenlerden birine Sanskrit gelenek içinde “Om” diğerine “Hrim” 

adı verilir ve bu haliyle insanın yeryüzü ve semavâttaki uyumuna tekabül ettiği zikredilir.159   “Om” 

hecesinin; A’nın Brahma’yı, U’nun Vişnu’yu ve M’nin Shiva’yı temsil ettiği “AUM” hecesinden 

geldiği belirtilirken, Her Hindu’nun işine ve ibadetine “Om” diyerek başladığının, bu nedenle 

Hinduizm’de “OM”un, İslam inancındaki Besmele gibi olduğundan  bahsedilmesi,160 söz konusu 

diyagramı bu gelenek içinde çok önemli kılar. 

Kimi kez de, Vişnu’nun koruyuculuğuna karşın Shiva’nın yıkıcı prensibi de temsil ettiğine 

değinilen Hindu gelenekte Heksagram; fenomenler aleminin yaradılışı ile yok oluşunu sembolize 

edecek şekilde Koruyucu “Vişnu” üçgeni ile  yok edici “Shiva” üçgeninin iç içe geçmiş şekli olarak 

yorumlanır.161  Benzer görüşte olan başka kaynaklar da vardır.  Nitekim bunlardan birinde 

Heksagram için; birbirini tamamlayacak şekilde üst ucu yukarıya bakan üçgenin erilliği ve Vişnu’yu, 

ucu aşağıya dönük olan üçgenin ise dişil prensibi ve Shiva’yı  temsil ettiğinden söz edilirken, bu 

üçgenlerin Heksagram’ı oluşturacak şekilde iç içe geçmeleri ile “Sherkun”u yani Vişnu ve Shiva’nın 

birlikteliğini ve uyumunu oluşturdukları zikredilir.162  Yine Heksagram’ın Hindu geleneğinde Vişnu-

Shiva temsiliyetine değinen bir diğer kaynak da, evrenin yaradılış ve yokediliş sürecini bu diyagram 

ile ilişkilendirirken163 yukarıya bakan üçgen yaşamın iyi ve olumlu yönlerini,  ucu aşağıya bakan 

üçgenin  ise maddi, yıkıcı ve kötü yönlerini temsil ettiği gibi bir açıklama getirir.164  Hatta, aynı 

üçgenlerin bir ucundan diğer üçgenin ucuna dek bir yılanın yerleştirildiği haliyle Hindu 

Geleneği’nde hikmetin temsil edildiği iddia edilir.165 

Bu görüşe paralel başka bir görüş ise Vişnu’nun yerine dişil prensip “Shakti” yi koyarken, 
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Shiva eril prensibe dönüşür.  Heksagram’ın, ucu aşağıya bakan üçgeni ile temsil edilen “Shakti” 

dişilliğin kutsal cisimleşmesini, ucu yukarıya bakan üçgen ile temsil edilen “Shiva” ya da “ Agni 

Tattva” nın da eril prensip yönü temsil ettiği, böylece bu diyagramın yaratılış sürecindeki ilahi 

birliğe tekabül ettiği belirtilir.166  Kimi zaman üçgenler biri siyah diğeri beyaz olarak tasvir edilirken, 

kimi kez de biri kırmızı diğeri yeşil olarak gösterilir.  Şiva ve Shakti'nin bu birliği, Hindu doktrininde  

“Shri-Yantra” ya da “Yantra” olarak da tanımlanır. İki üçgenin simetri olarak birbirini tamamlaması 

ile oluşan bu diyagrama da, Shiva ve Shakti’nin birlikteliğinden oluşan nesile tekabül eden 

“Kartikeya” nın altı yüzünü temsil ettiği için altı yüzlü anlamına gelen  “Shanmukha” adı verilir.  Bu 

nedenle Heksagram; tefekkür ile zihni bir noktaya toplamaya yönelik tekniğiyle, kişinin ruhsal 

yönünü harekete geçirici biyolojik faktörler üzerine etki ettiğine ve zihni faaliyetleri arttırdığına 

inanılan Mandala'yla ilişkilendirilir.  Yine Hindu geleneğin çok özel ve ilahi bir yönüne atfedilen 

Yantra’nın bir çeşidi olarak kozmolojik bazı hakikatlerin görsel ifade biçimi olan Mantra ile de 

bağıntılanır.  Bu nedenle Heksagram, Mandala’da “Satkona Yandra” ismiyle bilinen bir semboldür 

ki,167  bu tamı tamına Sâmi Geleneği’ndeki  Magen David’e benzetilir.168   

Heksagram’ın bu gelenekteki daha özel bir temsiliyeti ise Fenomenler aleminin ilkesini 

temsil eden "Purusha" ile nedensel ilke olarak tanımlayabileceğimiz "Prakriti" nin birbiri içindeki 

uyumu gibi gözükmektedir. Heksagram’ı oluşturan üçgenlerden ucu aşağıya bakan, Prakriti’nin 

Prusha üzerine tecellisine tekabül ettiği de düşünülebilir. Nitekim Hindu doktirininde Prakrati’nin 

Prusha’ya inişi için kullanılan “Avalokiteshwara” tabiri bu düşünceyi desteklemektedir. 

Meru Dağı’nın merkez alındığı Hint Kozmogoni ve Kozmolojisi’ne göre; en üstte altı 

katman, bunun altında yedi katman ve nihayet en altta da korkunç olarak nitelenen yedi katmanlık 

alemin bulunduğu inancından169 yola çıkıldığında ise -bir referans gösterilemese de- Heksagram’ın 

altı kolu ile  en üst kategorideki altı katman arasında bir ilişkinin olabileceği imkan dahilindedir.  

Aynı şekilde; Zihinsel Araştırma (Mimamsâ), Yöntem (Nyâya), Doğanın incelenip betimlenmesi 

(Vaisheshika), Ruhun Kurtuluşuna yönelik düşünme biçimi olarak sayı (Sâmkya), Ruhun maddi 

bağlardan kurutuluşuna yönelik felsefeler ve uygulamalar (Yoga), Ruh ile Brahma’nın temeldeki 

özdeşliğini inceleyen çalışma (Vedânta Sutra) şeklinde  Hint Felsefesi’nin alt temel prensibinin ya 

da Darshana’yı temsil eden altı sayısal değerinin170 altı uçlu Heksagram ile bir temsiliyet bağlantısı 

olabileceği de hatırda tutulmalıdır. 
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Hinduizm’den neşet etmesine karşın, yaşamda orta yolun devamı üzerine bir doktirin 

oluşturan ve Hinduizm’in ağır ibadet disiplinleri ve kurban törenlerini yerine getirerek kurtuluşa 

erileceği inancını reddederek pratik bir ahlak anlayışını esas alan  Budizm’de171 de sıklıkla altı 

rakamsal değerinin  temsiliyetlerine değinilmekte, ama bu temsiliyetlerin Heksagram’ın altı ucuyla 

bir alakasının olup olmadığı ise müphem kalmaktadır. Hinduizm’in Metafizik yoğunluğunun aksine 

pozitivist-fenomenal bir inanç doktrinine ve basit yaşamsal prensiplere sahip, müstakil bir dinden 

ziyade bilgiye vurgu yapılan ve ahlak temelleri üzerine kurulmuş, cehaletin tüm ızdırapların 

kaynağı olarak gören, cehaleti ortadan kaldırmak suretiyle kişiyi yaşamını geliştirmesine ve 

özellikle dengeye  dayanan   toplumsal bir disiplin sistemi olan Budizm;  varlığı  Toprak, Su, Ateş, 

Hava, Esir ve Bilgi şeklinde altı unsur olarak ele almaktadır. 172   Yine altı sayısal değerinin Budist 

gelenekte “Beceri”, “Nitelik” ya da "Fıtrat" a tekabül edecek şekilde “ilk özellik” karşılığında 

kullanılan “Guna" yı temsil ettiği de vâkidir.173  Buna rağmen Budist doktrin dahilinde Heksagram 

için, Hinduizm’de olduğu gibi bir temsiliyet açıklaması göze çarpmamaktadır. 

Oysa Budizm; “Üç cevher” (Tri-ratna) olarak adlandırlan ve  “Dharma’ya sığınırım”, 

“Buddha’ya sığınırm”, Sangha’ya (Rahipler sınıfı) sığınırım” şeklinde formüle edilmiş iman 

ikrarıyla174 Heksagram Sembolizmi’nin öncülü olan büyük üçlü prensibe sahiptir.  Budizm’in tüm 

ekollerinin üzerinde mutabakat sağladıkları175 ve doktirinde asıl vurgunun yapıldığı “Nirvana” 

üzerine yapılan araştırmalarda, kişinin dünyevi kaygılarından ve yaşamın sınırlarından kurtulup, 

nefsani isteklerin ortadan kaldırıldığı, bütünüyle arzu ve onun getirdiği gerilimlerden âzade 

olunduğu ve nihayetinde ilahi olan ile sükunete ulaşıldığı ana tekabül eden “Nara Narayana”  ile 

Heksagram imajı arasında, tıpkı Kabalistler'de oldğu gibi bir ilişkinin varlığı sezilmekteyse de, 

bunun hakkında kesin yargıya varmak mümkün görünmemektedir. Aynı durum, Samsara 

Çarkı’ndan kurtulma hali olan  “Mokşa”  konusunda da geçerli olmaktadır. 

Budist gelenek içinde kapalı bir sembol temsiliyeti olan Heksagram, Tibet’in Budist  Tantra 

ekollerinde daha belirgin hale gelmektedir.  Nitekim, Tantra’da üçgenin üst ucu yukarıda 

olduğunda () eril olduğu kabul edilen  ateşi simgelerken, baş aşağı olan bir üçgenin ise () ateşin 

yandığı yeri yani dişil olarak kabul edilen Ocak’ı temsil ettiği belirtilmektedir.176  Bu temsiliyeti ile 

Heksagram, Tibetçe’de “Görünenin Esası” anlamına gelen “Chos-kyi byung-gnas” adıyla 
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kullanılmakta, özellikle “Vajrayogini” ve “Mandala” nın merkezi ile ilişkilendirilmektedir.177  

Nepal’da ise, Ruh ile Madde arasındaki ahengin sembolü olarak kullanıldığı zikredilen 

Heksagram’ın, kralın tacına işlenmiş olarak taşındığının belirtilmesi178 ona verilen öneme işaret 

etmektedir. 

Tıpkı Budizm gibi M.Ö. VI. yüzyılda Hinduizm’in kast sistemine ve kurban törenlerine karşı bir 

reaksiyon olarak ortaya çıkan bir başka hareket de Caynizm’dir.179  Hinduizm’in zâhitlik ve aşırı 

çileci vurgusu üzerine temellenen ve gerçek kurtuluşun katı bir riyazet ve zühd hayatıyla 

ulaşılacağına inanılan Caynizim’de de, tıpkı Budizm’de olduğu gibi apaçık bir Heksagram temsiliyeti 

dile getirilmez.  Ne var ki, Caynist varlık anlayışını temellendiren, “Pudgala” (Madi dünyanın sınırsız 

sayıdaki maddesi) ile “Jiva” (Ruh atomları) nın birbirini tamamlar nitelikte iki prensip haliyle ele 

alınışı, Heksagram'ın kutupsal  temsiliyeti ile yakınlık içindedir.  Bu bağlamda bir açıklama yoksa 

da, böyle bir görüş bir argüman olarak bir kenarda tutulmalıdır. 

Tıpkı Budistler’de olduğu gibi “Üç Mücevher” (Triatnas) ifadesi  ile özetlenen büyük üçlüden 

oluşan iman ikrarının temel alındığı Caynist doktirinde altı sayısının rakamsal değeri yine 

Budizm’de  varlığı oluşturan altı cisim yani tözlerin temsiliyeti ile örtüşmektedir.180 Bunun yanı sıra, 

“Zahitlerin Büyük Öğütleri” (Mahavratalar) ile “Zahit olmayanların Küçük Öğütleri” (Anuvaratalar) 

şekinde altı esas üzerinde formüle edilen Caynist Darshana görüşü de Heksagram’ın altı ucunu 

hatırlatır derecede altı rakamsal değerine takabül etmektedir.  Şiddet kullanmaktan kaçınma 

(Ahimsa), Dürüst olma (Satya), Doğruluk (Asteya), Zinadan uzak durma (Brahma), Mal mülk 

edinmeden uzaklaşma (Aparigraha) ve geceleri yemek yememe181  esasları olarak açıklanmış 

Caynist Darshana’nın, Heksagram’ın altı ucuyla temsil edilmesi ile bereber Mahavrata ve 

Anuvarata’nın da aynı diyagramın iki üçgenine tekabül etmesi gibi  bir tasavvur da olasılık 

dahilindedir. 

Bunun yanı sıra Heksagram’ın altı ucu ile olası bir rakamsal yakınlık Caynist Eskatoloji’nin 

içinde yer alan çöküş süreci inancının altı evresi için de geçerli bir durum arz etmektedir.  Özellikle 

Yahudi Geleneği’nde Heksagram’ın kimi zaman Mesih ile özdeşleştirildiği akla geldiğinde, ruhani 

lider Mahavira  ile başlayan altı evrelik son dönemin Heksagram temsiliyeti ile olası bir yakınlığının 

olabileceği  ihmal edilmemelidir.  Nitekim, Kâinat’ı ezeli-ebedi olarak gören Caynist Kozmoloji'de, 

Kâinat bir çevrim şeklinde birbirini izleyen yükseliş ve çöküş süreçlerinden oluşmakta ve her biri 
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yerini diğer bir çevrime bırakarak sonsuza dek devam etmektedir.  Bu prensibe göre, insanların 

uzun ömre sahip olduğu yükseliş sürecinde mutluluk ve huzur hakimdir.  Bu nedenle insanlar 

kendilerini doğru yola sevk edecek ruhani liderlere ihtiyaç duymadıkları için bu kişiler yoktur. 

Ancak yükseliş süreci bitip, çöküş süreci başlayınca insanlar arasında huzursuzluk ve kargaşa baş 

gösterir.  Huzur ve mutluluğu arayan insanlara yardımcı olmak için de Tirthankara adında Ruhani 

liderler ortaya çıkar. Mahavira, kendi içinde  altı döneme ayrılan çöküş sürecinin yirmidört 

Tirthankara’sının sonuncusudur. İnsan ömrünün kısalacağı ve insanlarda tüm fazilet duygularının 

kalkacağı bu beşinci dönem yirmi bir bin ya da kırk bin yıl sürecektir.182  Bu sürenin sonunda 

herşeyin daha da kötüleşeceği altıncı ve son dönem başlayacaktır. Bu son dönemde sadece çok az 

kişinin kurtulacağı büyük yıkım yaşanarak çöküş süreci sona erecektir.  Böylece her şeyin yeniden 

iyileşeceği yeni bir yükseliş dönemi başlayacaktır.183    

 

3.3.  TÜRK VE ÇİN GELENEKLERİNDE HEKSAGRAM 

Caynist ya da Budist öğreti dahilinde apaçık bir şekilde kendini göstermeyen 

Heksagram diyagramının, İslamiyet öncesi Asya Türkleri’nde ve Uzak Doğu geleneklerinde 

bilindiğine tanık olunur. Çin kaynaklarında Xinjiang, Türk tarihinde de Turfan Vahası’nda Bezeklik 

olarak geçen bölgede bulunan bir kurganın (Yer altı mezar odası) muhtemelen giriş koridoruna ait 

bir duvar resminde kılık kıyafeti, küpeleri, kolye ve bilezikleriyle tasvir edilmiş bir figürün sol 

kolunda, içinde Sanskritçe bir ibarenin bulunduğu Heksagram görülür (Ek.2, s.328).184  Bu duvar 

resmini veren kaynak, söz konusu figürün  İslamiyet'in etkili olmadığı ya da en az etkili olduğu 

Nepal ve Hindistan’ın güneyi ile ilişkili Budist Tantra Okulu Vajrayana’nın rahibi olan ve büyüsel 

güçlere sahip olduklarına inanılan Tantra ustası bir Siddhu185  ya da bir Brahmin olduğu ihtimali 

üzerinde durmaktadır.  Miladi VII.-IX. yüzyıllara arasına tarihlenen bu duvar resminin arka planında 

düşey vaziyette Uygur yazısının yer alması, resmin yer aldığı mekanın bir Türk mezarı olma 

olasılığını arttırmaktadır.  Zaten figürün çiziminde kullanılan teknik bir Türk tasvir uslubunu 

yansıtır.  Ancak bu örneğin yer aldığı kaynak, Siddhu’nun sol kolundaki Heksagram’ı Budizm ile 

ilişkilendirmekte ve diyagramı, bu doktrinde bozuluş ve yaradılış prensiplerinin bir uyumu ve 

kombinasyonu şeklinde yorumlamaktadır.186   Siddhu’nun sağ elinde taşıdığı tespihi örnek 
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gösterilerek bu diyagram için Yahudi-Hıristiyanların etkisi de olabileceği düşüncesini işin içine dahil 

edilmekte, Turfan Bölgesi’nde hüküm süren Türk Kavimleri arasında özellikle Uygurlar’ın yaşadığı 

bölgeye gelen Nesturi Hıristiyanların Heksagram’ı bu tür resimler üzerine taşınmasında rol 

aldıkları,  bu nedenle bu coğrafyanın VII. ve IX. yüzyılları arasına ait eserlerinde senkretik bir 

inancın yansıtıldığı görüşü ileri sürülmektedir.187   

Oysa, Miladi I. yüzyılın sonlarında Orta Asya’dan güneye inerek Pencab ve Keşmir bölgesini 

ele geçiren ve aralarında Türkler’in de olduğu göçebe toplumlarının Budizmi kabul etmeleri doğal 

olarak kültürlerini de etkilemiştir. Bu etki hiçbir zaman tek taraflı olmamış, hatta Budizm’in 

Mahayana Ekolü, yeni intisap edenlerin yaşam koşulları ve ihtiyaçlarına göre  yorumlamalarıyla 

oluşmuştur.188 Miladi VII. yüzyıl’da Budizm içinden Mahayana ve Hinayana’dan sonra Vajrayana 

Mantrayana mezhebi doğmuş, bu mezhep Siddhuların bir takım gizemli uygulamaları ile dikkat 

çekmiştir.  Bu nedenle Asya toplumlarınının Heksagram ile tanışmalarını Nesturiler’e bağlamak 

dayanağı tutarlı gözükmemektedir.  Zaten Türkler’in de aralarında bulunduğu Asya toplumlarında  

Heksagram diyagramının ve sembol temsiliyetinin varlığı Nesturiler’in IX. ve XIII. yüzyıllarda Turfan 

Bölgesi’ni etkilemesinden önceye dayandığı kaynaklarla sabittir. Hatta, erken tarihli Heksagram 

diyagramı örneklerinin Türkler’in Oniki Hayvanlı Takvimleri’nde  kullanıldığı bilinmektedir.189  

Bunun ötesinde Heksagram örneklerine İdil-Ural Bölgesindeki Proto-Türkler’e ait eserlerde bile 

rastlandığına değinen kaynaklarda,  Proto Türkler’in “Gök İkilisi” temsiliyeti ile kullandıkları bu 

diyagrama “Uçu-Eki” adını verdikleri belirtilmektedir.190  İslamiyet’ten önceki Türk dininde Kâinat;  

gök ve yer olarak iki düzlemin birleşimi şeklinde tasavvur edilmiştir.191 Bu nedenle Orhun 

Kitabeleri’nde Kâinat; “Mavi Gök” ile “Yağız Yer” şeklinde birbirini tamamlayan iki ana kozmik 

alem olarak tasavvur edilmekte, bu tasavvur da Heksagram temsiliyetine son derece yakın 

durmaktadır.  Ne var ki, “Gök” ifadesi çoğu zaman ön yargı ile İslamiyet öncesi Türk toplumlarının 

animist bir inanca sahip oldukları gibi bir yanılgıyı da peşi sıra getirdiği de vâkidir. “Gök” tabirinin 

Türkçe’de “Yüce” anlamı192 taşımasından dolayı, “Gök Tanrı” ifadesinin Türkler’de animist bir 

inancın varlığını değil, aksine aşkın bir varlığı işaret etmesiyle ilgilidir.  Ayrıca erken Türk tarihinden 

itibaren Tanrı’nın antropomorfik bir tasavvuru ile de karşılaşılmamış, herhangi bir objeye ta’zimde 

de bulunulmamıştır.193 Erken Türk toplumlarına ait inançların temel esasları dikkate alındığında 
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tek Tanrı inancının İslamiyet’ten önceki Türk tarihinin en erken dönemlerine kadar uzanan 

varlığından söz etmek mümkündür.194  Çin, Bizans, Arap, Ermeni ve Süryani kaynakları da Türk 

boylarının hepsinde tek tanrı inancının bulunduğunu belirtmektedirler.195  Bununla birlikte Türk 

toplumlarında bazı gezegen ve yıldızlar ile ilgili kimi inançların da gelişmiş olduğu gözlerden 

kaçmamaktadır.  Sabah Yıldızı olarak adlandırılan Venüs örneğinde olduğu gibi kimi zaman bunlara 

kutsallık atfedildikleri de malumdur.196   Göktürk ve Hazar devletlerinin kültür çevrelerindeki 

bayrak, sancak ve tuğ örneklerini gösteren çizimlerde Pentagram’ın yanı sıra, üzerlerinde 

Heksagram bulunan flama ve sancaklara da rastlanmasının197  atfedilen bu kutsallıkla olası bir 

ilişkinin varlığı hala ilgi alanından uzaktır. 

Yine Türk tarihinin Kazak-Kırgızlara ait  falcılık, kehanet ile ilgili kimi orijinal metninde 

Davut ve Süleyman peygamberlerin isimlerinin geçmesi hayli ilginçtir.198  Hatta Uygur Hükümdarı 

Bögü Han’ın da tıpkı Süleyman peygamber gibi kuşlarla konuştuğunun zikredilmesi, Türkçe’deki 

“Büyü” tabirinin kaynağı hakkında son derece enteresan bir etkileşimin varlığını göstermektedir.199 

Suy-Şu gibi VII. yüzyılın Çin kaynaklarında Türkler’in “Hu” adını verdikleri ve sihirle uğraşan kişileri 

oldukları bahsedilmektedir.200  Bu kaynaklar göz önüne alındığında  Asya’nın Türk toplumlarında 

fal, afsun gibi uygulamaların kendisine yer bulduğu anlaşılmaktadır. Bu uygulamalar arasında 

üzerinde üçgen çizimleri görülen kürek kemiği falı denilen bir uygulamadan bahsedilmekte ama  

bu uygulamada Heksagram diyagramına rastlanmamaktadır.    

Bir başka Türk kaynağı da; Heksagram diyagramının temsiliyetini ele alırken, diyagramı 

oluşturan üçgenlerden ucu yukarıya bakan üçgenin ”Yaradılış” ı, aşağıya bakan diğer üçgenin ise 

bu yaradılışın potansiyelden faal alana geçmesini, böylece iki üçgenin birlikteliğiyle tüm varoluşun 

tevhidine işaret edildiği yönünde bir açıklama getirir.201  Yine aynı kaynak, söz konusu diyagramın 

altı koluna merkezi de ilave ederek vardığı yedi rakamı ile Heksagram arasında bir bağ kurar ve 

yedi sayısal değerinin Apollo kültünün karakteristiği olduğu gibi spekülatif bir başka görüş beyan 

eder.202  Heksagram’ın kaynağının kayıp Mu uygarlığı olduğu, diğer pek çok sembolde olduğu gibi 
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bu sembolün de daha sonraki geleneklere Uygur Türkleri vasıtasıyla aktarıldığına dair bir başka 

spekülatif görüş de başka bir kaynaktan gelir.203 

Uzak Doğu geleneğinde ise Heksagram, bilinen geometrik diyagram haliyle görülmez. 

Hatta Çin Geleneği’nde “San-Jüe” ya da “San-cüe” adıyla bilinen Üçgen dahi çok nadir karşılaşılan 

bir semboldür ve görüldüğü yerde de dişil prensiple bağıntı kurulur. 204    Çin coğrafyasında yapılan 

arkeolojik mezar kazılarında ele geçen çanak-çömlek gibi keramik mamüller üzerinde yer alan 

üçgen için  bir kısım Batılı araştırmacı tarafından üst ucu aşağı tarafa baktığı haliyle, kadın cinsel 

organını temsil ettiğine yönelik yorumlar yapılmışsa da, güçlendirecek doğrulamalar 

sağlanamadığından, çoğunluğun gözünde  bu yorumlar kabul görmemiştir.205  

Mensuplarının “Kiao” adını verdikleri206 eski Çin dininde “En büyük imparator” anlamında 

“Şang-ti” adıyla bilinen yüce bir varlığın mevcudiyeti kabul edilmiştir.207  Bu isim daha çok tanrı 

tasavvurunu  daha kavranabilir antromotfik bir tasavvura yönelik kullanılmış, Tanrı’nın mücessem 

olmayan ve aşkın yönü ise “T’ien” olarak ifade edilmiştir.  Hiç bir zaman düalist bir karşıtlık yapısı 

arz etmeyen, aksine birbirini tamamlar nitelikteki Mikrokozmos-Makrokozmos arasındaki ayrılmaz 

ilişki ise bir prensip olarak Kiao’nun kaburgasını oluşturmuştur.  En özgün haliyle Yin-Yang 

doktiriniyle daha belirgin bir hal alan söz konusu prensip, tezin konusunu teşkil eden Heksagram 

diyagramının sembol temsiliyeti ile neredeyse bire bir örtüşür görünümdedir.   

Çin irfanına göre; her şeyin başlangıcında “En Büyük ve En Yüksek Olan”, “Yaratıcı Prensip” 

ya da “Yüce Hakikat”  anlamında “Tai-Chi” kavram yer alır. Bundan, “Yin” ve “Yang” prensiplerine 

bölünecek olan “En Büyük Bir” yani “Tai-yi” doğar.  Yin ve Yang'in birbirlerini karşılıklı etkilemeleri 

sonucu “Beş Element” adı verilen Tahta, Ateş, Toprak, Maden ve Su meydana gelir. Sonuçta bu 

beş elementten “Onbin Nesne” yani “Wan Wu” meydana çıkar.208  Çin Kozmolojisi’nde varlığın 

meydana gelmesi “Birden iki doğar, ikiden üç, üçten onbin nesne doğar” şeklinde özetlenir.  Çin 

dilinde, yüzbin, milyon gibi nicelikler doğal olarak yer almaktaysa da, geleneksel günlük yaşamda 

“onbin” nicel olarak en yüksek miktarı, en üst sınırı ifade etmek için kullanılır.209  Yin ve Yang 

prensipleri arasında gerçekte hiçbir zıtlık yoktur.  Aksine, her yerde ve her şeyde  birbilerini 

tamamlayan ve ahengi sağlayan iki prensip olarak, her şeyin nihai ve zorunlu nedeni kendilerine 

bağlanmış halleriyle evrensel birlik doktrinini ifade etmiştir. Yang olumlu, etken ve eril ilkelere 
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tekabül etmektedir. Semavat, güney yön ve sıcaklık Yang’dır ayrıca, tüm tek sayılar Yang’dır.210  Yin 

ise  dişil ilkedir, olumsuz ve edilgen olanı temsil etmektedir. Yeryüzü, kuzey yön ve soğuk Yin ile 

bağıntılıdır.  Zaten Yin sözcüğünün kökü “dağın güneşe bakmayan tarafı” ya da “gölgeli taraf” 

anlamındadır.211 

Sadece eski Çin dininde değil, Konfüçyus ünvanıyla bilinen K’ung Fu-Tzu’ya (M.Ö. 551-479) 

atfedilen Konfüçyüscülük ya da daha yaygın adıyla Konfüçyanizm’in de üzerinde temellendiği bu 

iki prensibin gelişimine düalist bir karşıtlığın aksine, bir varlıkta birisinin etkisi artarken diğerin 

azaldığı, her şeyin karşılıklı olarak birbrleriyle ilişki içinde olduğunu ve sürekli bir değişimin varlığı 

görüşü etkili olmuştur.  Nitekim Çin Geleneği’ne; kimisinde eril ilke, kimisinde de dişil ilke baskın 

olmak koşuluyla, bu iki prensibin kosmosdaki herşeyde bulunduğu inancı temel teşkil eder. Aynı 

zamanda evrendeki her bir olayın oluşması da aynı şekilde bu iki ilke ile bağıntılıdır.  Yang bulunan 

tüm maddeler az ya da çok kozmik ilkenin erdemlerine sahip bulunurlar.212  Bunun için Yang 

dağılmaya karşı mücadelede eder.  Bir madde de Yang ilkesi ne kadar fazla ise o kadar soyludur.  

Ying içeren maddeler ise, madenlerin ve bitkilerin rahmi olan verimli toprağa mahsusturlar ve 

bundan dolayı dağılma ilkesi, Yin’in bir işlevi olarak kabul görür. 

Çin Geleneği’nin bir nevi bâtını yönünü teşekkül eden ve Li Tan, Lao Chin ya da Lao Tan 

adlarıyla bilinen Lao-Tzu’ye (M.Ö. VI. yüzyıl) atfedilen Taoizm’de de Yin-Yang prensibi en az kadim 

Çin dini ve Konfüçyanizm’deki kadar temel teşkil eder. Taoizm’de öncelikle yaratıcı bir prensip 

olarak her şeyin ilkesi olan “Tao” vardır. O, ilk olandır ve her şeyi kucaklayan yaratıcı prensiptir.213 

“Tao” ile birlikte bir de “Te” prensibi bulunur ki "Te", Tao’nun bütün varlıklara tezahür etmesi 

halidir.  “Te”, Demirgous’da olduğu gibi alemdeki her şeyi değiştiren gücün kendisidir.214   Yin 

Yang’in  menşe’i ve dayandıkları ilke “Tao” dur.  Tao, kelime olarak bu alemin nizamı ve 

değiştirilemez kanunlarına göre gidişidir.  Tao, T’ien’in iradesiyle var olmuştur ve Tao’ya uygun 

yaşamak demek doğrudan T’ien’e teslim olmak demektir.  Tao’ya göre Kâinat mevcut olan Yang ile 

mevcut olmayan Yin’in birleşmesinden meydana gelmiştir.   Yang ve Yin bir üfleme ile 

canlanmıştır.215  Onların hareketi devri daimdir ve biri en etkin durumda iken diğeri pasifleşir.  Lao-

Tseu’ya göre yaradılış esnasında Tao’dan bir yani “Ti” doğmuştur.  Bir’den Yin Yang olarak “İki”, 

İki’den  “Üç” yani  "Nefes" doğmuştur.  Nihayetinde de Üç’den Onbin varlık yani Kâinat  
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varolmuştur. 216   

   Tez başlığıyla belirlenen sınırları aşmamak adına, sadece örneklemek maksadıyla en 

temel özelikleriyle değinilen Yin-Yang’ın tasvir hali, her ne kadar Heksagram’ın geometrik 

diyagram çiziminden farklı ise de, her iki sembolün Metafizik kategorideki sembol temsiliyetleri 

arasındaki  yakınlık  dikkatlerden kaçmayacak kadar belirgindir. 

Geometrik bir diyagram  haliyle Heksagram tasvirine rastlanmasa da, Çin Geleneği’nde, 

“Pa Kua” adı verilen farklı kombinasyonlardaki birbirine paralel bütün ya da kesik çizgiden oluşan 

altılı figür takımlarının oluşturduğu 64 figüre de Heksagram adı verilmektedir.217  Konfüçyüs’ün beş 

klasik eserinden biri olarak kabul gören ve “Değişiklikler Kitabı” olarak da bilinen “Chou I”, “Yi 

King” ya da “I Ching” Kitabı’ndaki  “Pa Kua” adı verilen farklı kombinasyonlarda kesik çizgiler Yin’i, 

düz çizgiler ise Yang’i temsil edecek şekilde 64 Heksagram oluşturmaktadır. Oluşturulan bu 

formülasyonlara alegorik bir izah getirilip, yorumlanmaktadır.218  Aynı Heksagramlar’ın evrenin 

sırları hakkında ipuçları verdiğine inanıldığı ve bunların dönemin Çin toplumunda kehanet ve fal 

bakmada yoğun olarak kullanıldığı belirtilmektedir.219  Heksagramlardaki kesik ya da kesiksiz düz 

altılı paralel çizgi kombinasyonları Guenon’a göre, Kelâm’ın grafiklerini oluşturmaktadır.220 Hatta 

Guenon, aynı Heksagram hakkında; “kombinasyonlardaki durumları onları, Heksagram’ın iki dik ve 

birbirine ters olan  iki üçgeni ile özdeşleştirir” demektedir.221 

 

3.4.  ZERDÜŞTLÜK'TE  HEKSAGRAM 

Heksagram diyagramı, Zerdüştlük’te astrolojik bir temsiliyetle önemli bir konuma 

sahiptir.222 Nerede ve ne zaman doğduğu hakkında çeşitli spekülasyonların yapıldığı bu dinin 

kurucusu olarak bilinen Zarathustra’yı M.Ö. binli, hatta M.Ö. 1600-1400’lü yıllara kadar götüren  

kimi kaynağa rağmen, O'nun yaşamı  genellikle  M.Ö. 630/628 – 553/551 yılları arasına 

tarihlenmektedir.223 Kısaca Zerdüşt olarak adlandırılan Zoroaster ya da Zarathustra ile alakalı 

mitosda, dağılmakta olan bir yıldızın kendisine çarparak O’nu göğe çıkarttığı, bu nedenle kendisine 
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“Yaşayan Yıldız” anlamında Zaratuştra denildiği anlatılmaktadır.224 

Zerdüştlük’te Yüce Tanrı, “Ahura Mazda” olarak adlandırılır. Kainat’taki tüm nizamı 

yaratan Ahura Mazda’dır.  O ezeli ebedidir, her şeyi gören ve bilendir, hakîmdir. Ahura Mazda’dan, 

İlahi Ruh ve Kutsal Ölümsüz manasına gelen “Spenta Mainyu” nun altı ilahi varlığı yani “Amenşa 

Spenta” sudur etmiştir.225  Voha Mana (İyi düşünce), Aşa Vahişta (İyi gelecek), Spenta Armaiti (iyi 

sadakat), Khşatrha Vairya (Cazip hükümranlık), Haurvatat (Bütünlük) ve Amertat (Ölümsüzlük) 

olarak adlandırılan bu altı ilahi zuhurun her biri aslında Ahura Mazda’nın birer vechesi olarak kabul 

görür.  Bunların sudurundan sonraki süreçte ise yine Ahura Mazda’dan  diğer ilahi varlıklar olan 

Yazatalar sudur etmiştir.  Tezahür eden tüm varlıklar arasından kötülüğe ve yalana yönelişler 

nedeniyle Angru Mainyu’nun egemenliğindeki kötülüğün ortaya çıktığına inanılmıştır.  “Aşa” tabir 

edilen sağ duyu, iyilik ve aydınlıktan oluşan Âlem, Spenta Mainyu ile ilişkilendirilirken suç, kötülük, 

yalan, anarşi, fesat ve karanlığa tekabül eden “Drug”, Angru Mainyu’nun alanı ile 

ilişkilendirilmiştir.226  Böylelikle Kâinat’ta biri “Spenta Mainyu” adıyla iyilik prensibi, diğer “ Angra 

Mainyu” adıyla kötülük prensibi şeklinde birbirine karşıt iki ilke algısının neden olduğu düateist bir 

inanç yanılgısına düşülmüştür.227  Oysa, Çin Geleneği’nde Yin-Yang prensibiyle varlık sahnesine 

çıkan birbirini tamamlayıcı iki ilkenin,  Zerdüştlük’te Spenta Mainyu - Angra Mainyu prensipleriyle 

bire bir örtüşebileceği ihitimali pek de göz önüne alınmamıştır.   Tıpkı Çin Geleneği’ndeki Yin-

Yang’da olduğu gibi Zerdüştlük’te de Spenta Mainyu - Angra Mainyu prensipleri, Heksagram’ın 

karşıt kutuplardaki birbiri içine geçmiş iki üçgenin karşıtlığına benzerliğiyle dikkat çekmektedir.  

Üstelik, Ahura Mazda’nın tecellileri olan ve Amenşa Spenta’yı oluşturan altı varlığın Heksagram’ın 

altı ucunu hatırlatması, Heksagram’ın sembol  temsiliyetinin Zerdüşt Kozmogoni ve Ontolojisi’nde 

önemli bir konuma sahip olma ihtimalini beraberinde getirmektedir. 

 

3.5.  ANTİK YUNAN VE MISIR MEDENİYETLERİNDE HEKSAGRAM 

Antik Anadolu Coğrafyası’na gelindiğinde ise, M.Ö.2100-2000 yılları arasına tarihlenen 

Ankara Hasanoğlan arkeolojik buluntuları arasındaki gümüş bir kadın heykelciğinden228 yola çıkan 

kimi kaynak, heykelciğin avret yerlerinin ters üçgen biçiminde betimlenmesini, o dönemde dahi 

baş aşağı üçgenin dişil prensibi temsil etmesiyle ilişkilendirir.229   İddiasını daha da ileri götüren bu 
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kaynak, Heksagram’ın eril dişil prensiplerin oluşturduğu ve  “Hieros Gamos” tabiriyle ifade edilen 

“Kutsal İzdivaç” a tekabül ettiğini belirtir.  Bu bağlamda yapılan araştırmalarda, üst ucu aşağıya 

doğru bakan ters üçgenin hemen her toplumda dişil prensibi temsil ettiği, kimi toplumlarda ise 

“Venüs Dağı” anlamında “Mons Veneris” terimiyle adlandırıldığına şahit olunur.230 

Pythagoras müntesipleri de  Delta’yı yani Eşkenar üçgeni kusursuz bir geometrik şekil 

olmasının yanında evrensel bereketin kaynağına ilişkin ideal bir arketip olarak görürler.231  Daha da 

önemlisi  Heksagram’ın Yahudi geleneğine dahil edilip, giderek onunla birlikte anılmasında 

Talmudik dönemlerden itibaren Pythagorien Okul’un rol oynamış olabileceği iddia edilirken, bu 

iddianın şahitliğini de Sefer Yezirah’ın (Yaradılış Kitabı) yaptığı vurgulanır.232  Pythagorien Okul’un 

da dahil olduğu Helenik Felsefe’deki "ilkelerin kutupsallaşması" doktirini, düşünce tarihinin 

tanıdığı ilk ve en büyük sistemin kurucusu Platon (M.Ö. 427-347) ile gündeme gelir. Kâinatta 

değişmez ve kalıcı varlıklar olarak İdelar’a vurgu yapan Platon, temel varlık bilgisini 

temellendirirken de İdealar’ı esas alır.  Bunun karşısına yerleştirdiği fenomenler ise, duyusal bir 

mekan ve zaman içinde değişen, bozulan, kalıcı olmayan varlıklardır. Bu iki varlık kategorisi 

birbirinden tamamen farklıdır ve birbirileriyle doğrudan ilişki kuramazlar.  Platon Metafiziğinde 

değişmez olan İdealar,  fenomenler alemini herhangi bir değişmeye uğratmazlar.233  Ancak, 

herhangi bir fenomen idealardan aldığı pay oranında kendi ideasına yaklaşabilir.  Platon’un varlığa 

yönelik kuramlarını ele aldığı İnsan Felsefesi’nde de, beden ve ruhun bileşeninden yaratılmış insan 

modelinde aynı kutuplaşma esası teşkil eder. Ruh, akılla kavranabilen idealar alemine dikkatini 

vermişken, bedenin alemi fenomenler dünyasıdır.  Dolayısıyla, içinde insanın da içinde yer aldığı 

tüm varlık alemi kutupsaldır.  Birbirine zıt gibi görünen bu kutupsallık, gerçekte birbirini 

tamamlamadığı müddetçe varlığın olmaklığı mümkün değildir.  Helenik Felsefe’de ilk kez Platon ile 

gündeme gelen bu kutupsallık kuramı, öğrencisi Aristoteles (M.Ö.384-322) ile devam ettirilir. 

 İdealar alanına daha fazla ehemmiyet veren Platon’a karşın, duyularla varlığına şahit 

olunan fenomenlerin bulunduğu aktüel aleme eğilen Aristoteles, aynı alemin kendisinden evvel 

gelen ve Plüralist Okulu’n öncüsü Empodekles (M.Ö.492-432) tarafından  Ateş, Su,Toprak ve Hava 

şeklinde ele aldığı dört temel elementi,  yukarı ve aşağı dönük eşkenar üçgenlerle görselleştirir.  

Dolayısıyla bu temel unsurların bileşenleri de  Aristoteles ile birlikte Heksagram diyagramıyla 

gösterilmeye başlanır.  Scholem’in bu bağlamdaki teorisi; Heksagram Sembolizmi’nin bir 

kaynağının da, dört temel elementi temsil ederken kullandığı üçgenlerin değişik pozisyonlarla yer 
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alan Aristoteles’in yazıları olduğu yönündedir.  

Arsitoteles,  Evreni merkezinde hareketsiz duran Dünya eşmerkezli (Geosentrik) olmak 

üzere iç içe geçmiş ve her birine "felek" adı verilen  küreler kümesi olarak görür.  Bu felekler her 

biri Ay’dan başlamak üzere Güneş ve gezegenlerden oluşan kürelerden oluşur. Bunun dışında ise 

Sabit Yıldızlar Küresi yer alır.  Dünya’ya en yakın felek Ay Küresi’dir.  Aristoteles Ay Küresi’nin 

üstündeki feleklere Ayüstü Alem, Ay’ın altında Dünya’nın da bulunduğu küreye Ay Altı Alem adını 

verir.234  Aristoteles'e göre Ayüstü alemin temel unsuru Esir iken, Ayaltı alemin tüm nesneleri 

bileşik varlıklardır ve her biri dört elementin değişen oranlardaki kombinasyonundan meydana 

gelmiştir.  Aristoteles bu dört unsurun  evrende  kendilerine ait birer yeri olduğunu ve her birinin 

kendisine ait yere ulaşmaya doğru bir hareket içinde olduğunu söyler.  Kendi içinde Ay Feleği’ni, 

en üstte ateş dairesi sınırlar. Bunu altında hava dairesi bulunur, bunu aşağıya doğru su dairesi 

izler.  Su dairesi ise toprak dairesini çevreler.  Zamanla  üç ilahi dinin kozmolojik tasavvurlarını da 

şekillendirmiş olan kozmolojisinde  Aristoteles; Ayaltı alemin tüm nesnelerinin,  kendilerinde 

hareket ilkesine sahip olma gibi bir ortak paydası bulunduğunu belirtir.235  Canlı varlıkların kendi 

hareketlerini belli sınırlar içinde kontrol etiklerini söyleyen Aristoteles, cansız nesnelerin de 

kendilerine ait aleme doğru bir hareket potansiyeline sahip olduklarını, bu nedenle "ateş" in  

Ayaltı alemin üst sınırına yani Ateş Alemi’ne doğru, "toprağın" da arzın merkezine doğru bir 

hareket potansiyeline sahip olduğunu ileri sürer.  Ateş’i yukarıya doğru bir üçgen, Toprağı da 

aşağıya doğru bir üçgen ile temsil eder.  Aynı şekilde, Su ve Hava da buna benzer zıt yönde yine 

düşey  bir hareket potansiyeline sahip oldukları için, üçgenleri farklı kombinasyonlarla üst üste 

yerleştiren Aristoteles, böylece bu elementlerin birbirlerini tamlayan kombinasyonlarını 

Heksagram ile görselleştirerek anlatır.  Var olan her şeyin ilk ilke ve nedenlerinin irdelendiği,  var 

olmanın ne anlama geldiğinin ele alındığı Aristoteles Metafiziği’ndeki bu ifade tarzı vasıtasıyla ilgili 

sembollerin, İslam öncesi Arap düşüncesine geçmiş olduğu iddia edilir.236 

Helenistik Dönem’e gelindiğinde ise varoluştaki kutupsallık ilkesi, Stoacı Okul ile birlikte 

farklı boyut kazanır.  Presokratikler’den özellikle Herakleitos’dan (M.Ö.540-480) ödünç aldıkları 

Logos öğretisiyle beraber Aristoteles’in etken ilkesi Suret (Form) ile, edilgen maddenin birbirlerini 

tamamlayıcısı şeklinde bir kozmos anlayışı üzerine temellenen Stoacı düşünce, etken ilkeyi 

kozmosda içkin olan akıl ya da Tanrı olarak kabul etmiştir.  Cüz’i bir unsur olan insanın akıl sahibi 

bir varlık olmasından yola çıkan Stoacılar, cüz’inin küllinin özeliklerine sahip olduğunu, dolayısıyla 
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kozmosun da akıl sahibi olacağı kuramından hareketle, ona ilahi bir nitelik atfetmişlerdir.  Tüm 

nesnelerin kendinden çıktığı ilk kaynak olarak Tanrı’yı dünyadan ayrı bir varlık olarak görmeseler 

de, O’nu Evrenin sadece aklı değil aynı zamanda, suretten yoksun ilk ögelere suret kazandırıcı ve 

hareket ettirici ilke olarak kabul etmişlerdir.237  Bu nedenle Stoacılar’ın; Tanrı’nın hem aşkın bir akıl 

olarak dünyanın etken prensibi hem de tüm unsurlarda içkin temel maddesi olarak gören varoluş 

kuramı, birbirine karşı kutup gibi görünen ama gerçekte birbirini tamamlayan iki ilkenin 

birlikteliğiyle oluşan Heksagram temsiliyeti ile göz ardı edilemeyecek oranda örtüşür durumdadır.  

Sonraki süreçte Neoplatonik kaynaklara da sirayet edecek tarzda, Antik kaynakların altı rakamsal 

değerine yaradılışın en mükemmel sayısı olarak238   bakmaları bu olasılığı güçlendirmektedir.   

Helenik olduğu kadar Helenistik Kozmogoni, Kozmoloji ve Ontoloji’de, temsiliyetini bu 

denli belirginleştiren Heksagram sadece bu bağlamda değil,  ilginç bir şekilde aynı dönemin büyü 

uygulamaları ile ilgili kaynaklarında da kendinden bahsettirmiştir.  Nitekim Grekçe  yazılmış olduğu 

ifade edilen ve  Yahudi Geleneği’nce apokratif olarak nitelenen Süleyman’ın Ahdi’nde Heksagram, 

daha sonra Yahudi-Hıristiyan büyü uygulamalarına da sirayet edecek şekilde söz edilir.239  Yine bir 

başka kaynak da, Heksagram’ın büyü işleviyle Yunanlılar  ve Romalılar tarafından kullanıldığına 

işaret eder.240  Bu konuda eldeki birincil kaynakların bir kısmı,  XIX. yüzyılın başlarında Mısır’da 

bulunmuştur. 1827’de yapılan bir müzayedede bu kaynakların bazılarının dönemin 

İskenderiyesi’nde diplomatik bir görevde bulunan Jean d’Anastasia tarafından satın alınması 

nedeniyle “Anastasia Koleksiyonu” olarak bilinir. Koleksiyonda,  M.Ö. II. yüzyıldan M.S. V. yüzyıla 

kadar Greko-Romen dünyanın farklı dönemlerine ait büyü  formülleri, ilahiler ve ritüeller yer 

almaktadır.241  Bu koleksiyon içinden tarihlendirilemeyen bir kısım muska ve kurşun tabletin M.Ö. 

VI. yüzyıla kadar geriye gittiği Atina, Anadolu, Roma, Sicilya ve Mısır’a ait olduğu tahmin 

edilmektedir. 

Oysa, günümüzde çoğunlukla Londra ve Paris’de muhafaza edilen papirüslere yazılmış 

Grek Büyü metinlerinde yan yana yirmi iki işaret ve dairesel bir şekilde sıralanmış on iki işaret 

bulunan metinlerde ne Pentagrama ne de Heksagram’a rastlanır.242  Bunun yanı sıra, Helen 

Gnostikleri gibi Mısırlılar’ın da nazara karşı kullandıkları objelerinde beş uçlu yıldızlar kullanmış 

olduklarına şahit olunsa da Heksagram diyagramına rastlanmamıştır.  Antik Mısır duvar 
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resimlerinin özellikle Kozmogoni ve Kozmoloji’ye dair örneklerinde itina ile çizilmiş Pentagram’ın 

sayıca çok oluşuna karşın, Heksagram örneğinin olmaması dikkatlerden kaçmamaktadır.243 

Diğer toplumlarının aksine eril ve etken olanın Arz, dişil ve edilgen olanın Sema olduğu gibi 

bir farklılığı olsa da, 244 Antikite'nin Arz-Sema kutupsallığındaki iki varlık kategorisine  Arkaik ve 

Antik dünyanın da sahip olduğu bilinir.  Halbuki Antikite’nin pek çok toplumunda kutupsal ilkelerin 

temsiliyeti söz konusu olduğunda karşılaşılan Heksagram diyagramının Antik Mısır’da karşılığı 

olduğuna dair açık bir veri bulunmamaktadır.  Yine bu bağlamdaki  kimi görüşe göre, Heksagram 

diyagramı ile piramitler arasında benzerliğin olduğu ileri sürülmekte, söz konusu diyagramın 

firavunu temsil ettiği, bir birine simetri duran iki üçgenin merkez noktasında firavunların 

mezarlarının bulunduğu iddia edilmektedir.245  Hatta bu iddia daha da ileriye taşınarak, bu 

sembolün Kral Süleyman tarafından oluşturulduğuna kadar varmaktadır. Bununla da 

yetinilmeyerek, Heksagram’ın Dünya’ya giriş ve çıkışı sağlayan kozmik bir kapıyı temsil ettiğine 

kadar varan spekülatif ve fantastik tahayyüllerden de bahsedilmektedir.246  Ancak, bu görüşlere 

karşın Antik Mısır inancına ait bir sembol, tam olarak değilse de,  Heksagram’ın eşkenar 

üçgenlerinin kutupsallığını hatırlatan haliyle son derece dikkat çekici durmaktadır. 

 

Çizim.12, Seth ve Horus Diyagramı 

Tıpkı Heksagram gibi düşey eksende birbirlerine simetri duran iki eşkenar üçgen ile tek noktada 

birleşecek şekilde oluşturulan diyagramın;  Aşağı Mısır’a (Kuzey Mısır) ait Horus tapımı ile  Yukarı 

Mısır’a ait (Güney Mısır) Seth tapımının birleşmesini temsil ettiğine dair görüş beyan edilir.247   
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3.6.  SABİİLERDE  HEKSAGRAM 

İlk semavi din olduğu inancındaki mensuplarınca kökleri Âdem’e kadar geri götürülen 

ama M.Ö. II. yüzyılda Filistin coğrafyası ile güney Mezopotamya’da adlarından bahsettirmeye 

başlayan ve  özellikle miladi I. yüzyılda “Büyük Önder” ya da “Işık Peygamberi” olarak kabul gören 

Yahya ile dikkatleri üzerine toplayan Gnostik karakterli Sabiilik, çoğu kez yıldız ve gezegenlere 

tapan Harranilerle  karıştırılır. Putperest oldukları yanılgısına düşülmemek için Harraniler'den ayrı 

tutularak "gerçek Sabiiler" anlamında “Vâsıt Sabiileri” adıyla anılır.248  Özellikle Babil-Asur 

geleneklerinin bazı ritüellerinin yanı sıra kozmolojik tasavvurlarının etkisinde de kaldıklarından 

bahsedilen Vâsıt Sabiiler’in, Babil’in büyü uygulamalarından da etkilendikleri bilinir. Oldukça 

zengin bir dini literatüre sahip olan Sabiiler'in ilahi kaynaklı yazılı metinlerine sahip olduklarından 

bahsedilse de cinleri ve kötü ruhları kovma, kehanet metinleri, astrolojik hesaplara yönelik ve 

özelikle burçlarla ilgili olan Sfar Mahvaşia adını taşıyan literatürüyle dikkat çekerler.  Hastalıklara, 

büyü, kara büyü, bela afet vb. musibetlere karşı formülasyonlar içeren batıni karakterli bu 

literatür, Sabiiler’in bu bağlamdaki ilgilerinin ve uygulamalarının varlığına kanıt teşkil etmektedir.  

Keza koruyucu etkileri olduğu ifade edilen bazı büyü metinlerinin, Sabiiler’ce çanak çömlek ve 

madeni levhalar üzerine yazılmış sır metinleri olduğu bilinir.  Bunların muhtevasında genellikle 

kötü ve karanlık güçleri kovma, büyü bozma, iyi ruhları çağırma ve insana musallat olan şeytani 

ruhları uzaklaştırma ile ilgili şifreler bulunduğundan söz eden kaynaklar249 nazar-ı dikkate 

alındığında, -her ne kadar bugün için aidiyet belirten bir veriye ulaşılamamışsa da-  buluntular 

hakkında bu yönde bir ihtimalin varlığını şimdilik hatırda tutmakta yarar bulunmaktadır. 

Heksagram’ın tarihsel süreci üzerinde yapılan çalışmalarda, Antik Mezopotamya ve Filistin 

Coğrafyasına ait olduğu söylenen ve üzerlerinde Heksagram diyagramı bulunan bir kısım çanak 

çömleğin Sabiiler’le olası bir bağlantısının varlığını gözden uzak tutmamak gerekir.   Çünkü, diğer 

geleneklerde olduğu gibi Heksagram’ın altı ucunu hatırlatır derecede Sabii Geleneği’nde de altı 

rakamsal değerinin göze çarpan bir temsiliyeti vardır.  Sabiiler’de; Adem ile Havva’nın 

evliklerinden üç oğlan ve üç kız olmak üzere altı çocuğun doğduğu ve bu altı kişiden diğer insan 

neslinin çoğaldığı inancı mevcuttur.250 Ancak, yine diğer gelenekler gibi Heksagram sembolizminin 

Sabiilik içinde de olabileceğine dair asıl gösterge, bu geleneğin de kutupsal bir varlık felsefesine 

sahip olmasıyla ilişkilidir.  Monoteist bir inanç olan Sabiilik’de “Yüce Hayat” ilkesi geleneğin özünü 

oluşturur.251  Kutsal Kitapları Ginza’da “Bütün işlerin ötesinde olan, kudretli, bilinmez Yüce 
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Hayat’ın ismiyle” diye geçen ifadelerden, O’nun en yüce en üstün ilke olarak ele alındığı anlaşılır.  

Yüce Hayat’tan yaratıcı ilke “Ptahli” var olmuş, bundan da başında “Malka d Nhura” yani ”Işık 

Kralı” bulunan “Işık Alemi” ile başında “Malka d hşuka” adındaki “Karanlık Kralı” bulunan “Karanlık 

Alemi” neşet etmiştir. Malka d Nhura; gerçekliğin tanrısı, bitmek bilmeyen saf nur, merhametli, 

bağışlayan, rahim, kudretli, akıllı, bilen, her şeye gücü yeten, ortağı olmayan  şeklinde devam eden 

sıfatlarla tüm olumsuzluklardan tenzih edilir.252    O’nun etrafında, O’nu daima takdis ve tesbih 

eden sayısız nurani varlık bulunur.  Işık Alemi her tür eksiklik, fanilik ve kötülüklerden uzaktır. Buna 

karşın Karanlıklar alemi ise düzensizlik, kaos ve eksikliklerden oluşur.  Zerdüştlüğe benzer bir 

kozmogoni sergileyen Sabiilik’de de birbirine zıt prensipler olarak görünen bu iki kutup, ilahi 

planda birbirini tamamlayan iki ilke haliyle Heksagram sembolizmi ile oldukça yakın durmaktadır.  

Dahası insanı; ceset (Pagria), ruh (Nişımta) ve  nefesden (Ruha) oluşan üçlü prensip ile ele alan 

Sabii Ontolojisi’nin varlığına rağmen aynı dönem ve coğrafya ile ilişkilendirilen ve üzerinde 

Heksagram diyagramı bulunan  arkeolojik buluntular, doğrudan bu geleneğe atfedilememektedir.   

3.7.  HIRİSTİYANLIK  VE  MANİHEİZM'DE  HEKSAGRAM 

Heksagram sembolizminin tekabül ettiği temsiliyetlerin çeşitlenmesi en az Yahudi 

Geleneği kadar Hıristiyanlık için de geçerlidir.  Belki başlangıcında değil ama merkezinde kurtarıcı 

Mesih motifinin yer aldığı “Kristosentrik” bir inanç sistemine dönüşmesindan başlayarak, insanın 

asli günahtan kendisini kurtarabilme öğretisini Mesih’in rablığı üzerine temellendiren Pavlus’un   

“Günahtan kurtulup özgürlüğe kavuşmak için fidye ödeme” (Redemption), “Aklanma” 

(Justification) ve “Uzlaşma” (Reconciliation) şeklinde formüle etiği253  üçlü kombinasyona, “Teslis”, 

“İnkarnasyon” (Hulul) ve “Kefaret” (Atonoment) öğretilerinin oluşturduğu diğer bir üçlü 

kombinasyon ile beraber bakıldığında, Hıristiyanlığın bu temel doktrinlerinin iki eşkenar üçgenin 

birlikteliği ile örtüştüğü fark edilebilir. Bu üçlü prensipler üzerine yapılanan erken Hıristiyanlık 

doktirini, Heksagram’ın Metafizik alandaki sembol temsiliyetine değil ama belki diyagram haline 

son derece yakınlık arz eder.  Bugün Hıristiyan toplumlarının seküler bir simgesi olan "haç" ın III. 

yüzyıldan sonra bu temsiliyeti kazanması,254 "eşkenar üçgenin" Teslis’i ifade etmesi ve  sahip 

olduğu altı ucuyla Heksagram’ı hatırlatan “Meryem Yıldızı”255  gibi örneklerden yola çıkıldığında 

diğer geleneklerin yanı sıra, özellikle Yahudilik’ten  Hıristiyanlığın erken dönemine güçlü bir 

diyagram sembolizminin tevarüs edilmiş olduğu söylenebilir. 
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Çizim.13, Meryem Yıldızı 

 

 Erken Dönem Hıristiyanları’nın yoğun olarak yaşadıkları Celile Cafernahum’daki sinagog 

bakiyesinde gözlemlenen ve aralarında Heksagram’ın da yer aldığı semboller, bu bilinirliği teyit 

etmektedir. Hatta Heksagram  kimi Hıristiyan tarafından  sıklıkla “Yaradılış’ın Yıldızı” temsiliyeti ile 

de kullanılır.256  Bu temsiliyetin oluşması muhtemelen Matta ile alakalı olmalıdır.  Zira Matta da; 

1-2  
İsa’nın Kral Hirodes devrinde Yahudiye’nin Beytlehem Kenti’nde doğmasından sonra 

bazı yıldızbilimciler doğudan Yeruşalim’e gelip şöyle dediler: “Yahudiler’in Kralı olarak 
doğan çocuk nerede? Doğu’da O’nun yıldızını gördük (O’nun yıldızının doğuşunu gördük) 
ve O’na tapınmaya geldik”.

257
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9 

Yıldızbilimciler kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda (doğuşunu) görmüş oldukları 
yıldız onlara yol gösteriyordu, çocuğun bulunduğu yerin üzerine varınca durdu. 

10 
Yıldızı 

gördüklerinde olağanüstü bir sevinç duydular.
258 

şeklinde ifade edilen olayda adı geçen "yıldız", olasılılıkla bir kısım Hıristiyan tarafından Heksagram 

ile özdeşleştirilmektedir. Nitekim bazı otorite, Heksagram diyagramının deyim yerindeyse Yer ile 

Gök’ün birleşmesi temsiliyetine atıf yaparak, Kutsal Doğa ile Beşeri Doğa’nın İsa Mesih’in 

kişiliğinde birleşmesiyle Heksagram'ın sembol haliyle tekabül ettiği hakikati aynı şey olarak 

görür.259  İsa Mesih’in eski sembolleri arasında altı kollu yıldız yani Heksagram diyagramının 

bulunmasını da buna kanıt olarak gösterilir.260  İsa Mesih tasvirine Heksagram’ın merkezinde yer 

veren Makedonya Krusevo Aziz Nikola Kilisesi’nin ikonları arasındaki bir örnek261 büyük olasılıkla 

bu görüş ile ilgili olmalıdır.  Buna karşın "yaradılış yıldızı" nın Heksagram diyagramı ile bir ilişkisinin 

olmadığını ileri süren görüşler de vardır.  Bu görüşlere göre ise; Matta'da kâhinlere yol 
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gösterdiğinden söz edilen yıldızı “Bethlehem Yıldızı” ya da “Christmas Yıldızı” olarak 

adlandırılmalıdır.  Çünkü bu yıldızın belli bir diyagramı olmadığı ileri sürülürken, Hıristiyan 

ikonografisi içinde yer alan resimlerde de bazen bir pentagram, bazen de bir kuyruklu yıldız 

şeklinde gösterilmiş olduğuna işaret edilmektedir. Bethlehem Yıldızı ya da Christmas Yıldızı, gök 

bilimcilerce sadece o dönemde vuku bulmuş Satürn  ya da Jupiter ile ilgili sıra dışı astronomik bir 

olay yahut  bir kuyruklu yıldız ile, bazen de bir süpernova ile izah edilmiştir.  Matta’da geçen bu 

olay ve akabinde yapılan ziyaretin, tarihsel bir plana dayanmayan sadece Matta’nın samimi bir 

kurgusu olduğuna dair görüşler ortaya atılmışsa da Hıristiyan teologlarca bu yıldız, mucizevi bir 

işaret olarak kehanetle ilişkilendirilmiştir.262   

Hıristiyanlık Geleneği’ndeki temsiliyetiyle kimi zaman İsa ile özdeşleştirilen Heksagram, 

yine aynı geleneğin mensuplarınca “Süleyman Mührü” adıyla Kral Süleyman’a atfedilmiştir.   

Kanonik Kutsal Kitap Literatürü’nde adı çok az zikredilmiş olan Kral Süleyman’ın dönemindeki 

ihtişamın örneklenmesi263 bir yana, İsa’nın Süleyman’a olan üstünlüğünün vurgulanması264 iki 

ismin mukayesesiyle ilginçtir. Edebiyat da dahil olmak üzere Hıristiyan Sanatı’nda Kral Süleyman’ı 

konu alan pek çok eserin yanı sıra, Bizans el yazmalarında hayatının ele alınmış olması, Ortaçağ 

katedrallerinin vitray ve rölyeflerinde onunla ilgili kıssaların betimlenmesi, Süleyman’ın Hıristiyan 

dünyasında sahip olduğu önemin göstergeleridir.   Bu gelenek dahilinde Heksagram diyagramının  

hem Yaradılış Yıldızı hem de Süleyman Mührü olarak edindiği konum, muhtemelen Kral Süleyman 

ile İsa arasında kurulan bir yakınlığı işaret eder görünümdedir.  Bilgeliği, hikmeti ile efsanevi bir 

sembol olan Süleyman’ın, Ortaçağ Hıristiyan dünyasında İsa’nın bir prototipi olarak kabul 

görmesi265 büyük olasılıkla bu yakınlığı sağlayan faktördür.  

 Ne var ki, Yıldız metaforu Hıristiyan aleminde her zaman Kral Süleyman, İsa Mesih yahut 

kutsal doğum ile ilişkilendirilmemiş, Kutsal Kitap Literatürü içinde yer alan eskatolojik içerikteki 

Yuhanna'da, Yuhanna’nın müşahede esnasında muhatap oduğu;  

20 
Sağ elimde gördüğün yedi yıldızla yedi altın kandilliğin sırına gelince, yedi yıldız yedi 

kilisenin melekleri, yedi kandillikse yedi kilisedir.
266

 

şeklindeki hitapta da yıldız, meleklerle özdeşleştirilmiştir. Yuhanna aynı vizyonun devamında 
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yeryüzünün dört köşesinde duran dört melekten bahsederken, yükselen başka bir meleğe işaret 

ederek, O’nun Tanrı’nın mührünü taşıdığını söyler.  Kutsal Kitap literatürünün kanonik kabul edilen 

metinleri baştan sona tarandığında İsa Mesih, melek, Tanrı’nın mührü ve yıldız metaforunun hem 

sayıca hem de birbirleriyle ilişkili olarak kullanılmış olduğu fark edilir ki, bu ilişkileri 

temsiliyetleriyle el almak, tezin başlığıyla sınırlanan alanın dışında başka bir çalışmayı 

gerektirmektedir. 

Sadece geometrik bir diyagram haliyle değil sahip olduğu altı uç sayısıyla da Heksagram’ın, 

Hıristiyan Geleneği’nin sayıların rakamsal temsiliyetleriyle bir bağıntısının olması muhtemel 

gözükmektedir. Nitekim Hıristiyan Geleneği Altı sayısal değeriyle, İsa’nın çarmıha gerilişi arasında 

bir ilişki kurar. Bu geleneğe göre; İsa’ın çarmıha gerilişi haftanın altıncı günündedir ve çarmıh 

hadisesi günün altıncı saatinde tamamlanmıştır.267  Altı sayısının Hıristiyan  Geleneği’ndeki diğer 

bir temsiliyeti ise Tanrı’ya karşı sorumluk bilinci taşıyan kişinin Tanrı için yapacağı “ Vita Activa” nın 

yani yaşamı süresince yapacağı altı iyi işi ile ilişkilidir.268  Eski Ahit Geleneğini izleyen Yeni Ahit de 

altı sayısal değerini yedinci gün ya da yılda gerçekleşecek nihai huzura bir hazırlık süreci olarak 

görür.  Nitekim mahşer ve kıyamet gününü sembolik bir dille anlatan Vahiy Kitabı'ndan, kıyamet 

günündeki yargı süresince altı meleğin surlarını üfleyeceği, yargının tamamlanıp ilahi tasarının 

tamamlandığında ise yedinci meleğin surunu üfleyeceği okunur.269  

Heksagram’ın tarihsel süreci üzerine çalışan bir kısım Yahudi otorite ise, söz konusu 

diyagramın erken tarihli örneklerinden yola çıkarak bu diyagramın Hıristiyanlığa sirayet etmesinin 

Helenistik, Yahudi ya da Kopt gelenekleriyle alakası olmadığını iddia eder.  Bu otoritelerce 

Hıristiyan rölikleri arasında “İrfan Taşı” adıyla bilindiğine değinirlerken270 onun Templar yani 

Tapınak Şövalyeleri aracılığıyla doğrudan Kabala’ya dahil edildiği iddia edilir.271 Üstelik, Davut 

Kalkanı adını almasından hareketle, Heksagram diyagramına da nesnel bir savunma objesi 

olmasından öte tinsel planda bir savunma temsiliyeti yüklenir. Özellikle şövalyelerin kıyafetlerinin 

omuz ya da kol üzerlerine gelecek tarzda kalkan motifi taşımaları, onların kimliklerini ya da 

statülerini belirlemesinin yanı sıra, karşılaştıkları güç durumlarda onun himayesi altına girme gibi 

moral değerlerini etkileyecek sembolik değerleri bulunduğu zikredilir.272 

Heksagram, erken döneminden itibaren Hıristiyanlık Geleneği’ne o denli güçlü sirayet 
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etmiştir ki, özellikle Ortaçağ’dan başlayarak hem doğunun Ortodoksları hem de Latin Avrupa’nın 

Katolikleri en önemli mimari yapılarında, en belirgin bir şekilde ona yer vermişlerdir. 432-440 

yılları arasında inşa edilen ve XIV. yüzyılda meydana elen depremden sonra 1348 yılından itibaren 

1740 yılına kadar ardarda restorasyon geçiren Roma Santa Maria Maggiore Bazilikası’nın galerini 

örten tonozlarında yer alan Heksagram diyagram ardışık tasarımıyla dikkat çekici konumdadır 

(Ek.3, s.329).  Aynı yapının, opus sectila tekniğindeki zemin döşemelerinde de özenle çalışılmış 

gösterişli bir Heksagram diyagramı yer alır (Ek.4, s.330).    İlk kez IV. yüzyılda, ikinci kez 532 yılında 

çıkan Nika İsyanı’nın akabinde ve nihayet 738 yılında yeniden inşa edildiği bilinen İstanbul Aya İrini 

(Hagia Eirene) Bazilikası’nın naos pandantiflerinde de göze çarpıcı  büyüklükteki Heksagramlar’ın 

yer aldığı görülür.  Bu Heksagram tasvirleri, muhtemelen bazilikanın 726-842 yılları arası 

Bizans’ında yaşanan İkonoklazma Hareketi esnasında tahrip edilen fresko ve mozaiklerden geriye 

bırakılanlar olmalıdır.  İtalya Ravenna’nın bir liman bölgesi olan Classe’de 532-549 yılları arasında 

Bizans İmparatoru Justinianus tarafından inşa ettirilen San Apollaniare Classe Bazilikası’nın zengin 

mozaik bezemelerle kaplı apsisinde yer alan Çoban İsa sahnesinin bulunduğu apsis kavsarasında 

yer alan ve merkezinde yine İsa’nın yüzünün betimlendiği altın yaldızlı Haç’ın  bulunduğu 

madalyonun  zemininin serpiştirilmiş  Heksagram motifleri ile doldurulması da yine Hıristyanlık’ta 

Heksagram sembolü ile İsa Mesih’in yakınlığına işaret eden önemli göstergelerdendir. İznik’te 

bulunan ve Orta Bizans (m. 842-1204) ya da Geç Bizans Dönemi’ne (m. 1261-1453) tarihlenen bir 

sütun başı, Heksagram’ın farklı tasarımlarla Hıristiyan coğrafyasındaki kullanımını örnekleyen 

önemli bir buluntu özelliği taşımaktadır (EK.5, s.331). İnşası 813 yılına tarihlenen ve 1318 yılında 

katedral statüsüne yükseltilen Fransa Alet Les Bains Katedrali’nin gül penceresindeki Heksagram 

formunda tasarlanmış vitraylar da  günümüze gelen önemli örnekler arasındadır (Ek.6, s.332 / 

Ek.7, s.333).  Branderburg, Stendal, Hanover’daki Marktkirche katedrallerinin273  yanı sıra Saint 

Martin Katedrali, Tiberias Basilikası, Burgos, Valencia ve Lerida gibi Ortaçağ Avrupa dini 

mimarisinde özellikle ana giriş kapıları üzerinde Fresk, Rölyef ya da Vitray olarak  karşılaşılan 

Heksagram’a, Anagni Katedrali’ndeki (inş.1266) mermer piskoposluk tahtı üzerinde yer verilmesi, 

Hıristiyan liturjisine ait objeler ile birlikte de kullanılmış olduğunu gösteren ünik örnektir.274  

Sadece Hıristiyan  coğrafyasında değil, İran’ın Isfahan şehrindeki Vank Katedrali’nde (inş.1605-

1664) olduğu gibi,  zımmi statüsündeki Hıristiyanlar’ın İslam ülkelerindeki dini yapılarnda da 

Heksagram’a yer verdikleri vâkidir.  İçinde küçük bir kilise bulunan Amna Perkich Manasıtırı’nın 

yıkılmasından sonra, aynı yerde inşa edilen ve iç mekânında sahip olduğu zengin ikonografik 

bezemesininin tüm masraflarını dönemin Ermeni tüccarlarınca karşılandığı Vank Katedrali’nin, 
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1884 yılında tesis edilmiş ve zengin eserlere sahip kütüphanesinin, giriş kapısı üzerinde275 

Heksagram biçiminde açılmış bir gül pencere kendini gösterir (Ek.8, s.334). 

Heksagram daha az göze çarpacak şekilde de olsa Ahiret Günü Azizleri’nin Kilisesi olarak 

bilinen Mormon Kilisesi’nde görülür.  Mormonluğun Hıristiyanlık bünyesinde bir kilise olup 

olmadığı tartışılmakta, hatta Hıristiyanlık içindeki kiliseler nezdinde Hıristiyanlığın ana 

bünyesinden ayrı, yarı heretik bir akım olarak kabul görmekteyse de, kendilerince Mormonluğun 

Hıristiyanlığın tek doğru yorumu olduğu iddia edilmektedir.276  Mormonlar soylarını, Yahuda 

Devleti’nin M.Ö. 586’da Babilliler’in eline geçmesinden hemen önceki yıllarda, takva sahibi 

Yahudiler’e bu sürgünün Tanrı tarafından önceden haber verilmesiyle, Kudüs’den ayrılarak uzun 

bir deniz yolculuğundan sonra Amerika sahillerine gelen Yahudilere bağlarlar.  Ancak, Smith’e 

Moroni tarafından verilen ve Moromon Kitabı olarak adlandırılan kutsal metinlerin yanı sıra Yeni 

Ahit’in tahrif edilmemiş külliyatına sahip olduklarını da iddia ederek, İsrailoğulları arasından çıkan 

sahih Hıristiyanlar olduklarını kabul ederler. Yahudi Geleneği’nde olduğu gibi eskatolojik bir sona 

inanarak, Tanrı’nın İsrailoğulları’nı bir araya getireceği vaat edilmiş toprakların Amerika Utah 

Eyaleti’ndeki Siyon Salt Lake City şehri olduğu inancında birleşirler. Bu yerin kutsallığının Tanrı 

tarafından vahiyle bildirilmiş olduğu inancına sahip olan Mormonlar, her ne kadar Siyonizm’in 

Filistin’deki vaad edilmiş topraklarla ilişkili olduğunu kabul etseler de, Utah’dan başlayarak 

Amerika’yı bir yeryüzü cennetine dönüştürmenin Siyonizm’in diğer bir ayağını oluşturduğu 

inancını taşırlar.277  Mormonluk’ta Heksagram’ın; aşağı kategorideki insana uzanan Tanrı’yı ve 

insanın Aşkın olan Tanrı’ya uzanmasını temsil ettiği belirtilmektedir.278  Mormonlar’ın hem dini 

hem Siyon merkezi olarak kabul gören Utah Salt Lake City’deki dini merkezlerinin ön cephesindeki 

gül pencerede de tıpkı Ortaçağ katedralleri gibi bir Heksagram yer alır.279 

Navarre kralları’nın hüküm sürdükleri Hıristiyan coğrafyaların X. ve XI. yüzyıllarına 

rastlayan süreçlerinde genellikle “Süleyman Mührü” adıyla bilinen Heksagram, dini mimari ve 

liturjik objelerin dışında, resmi mühür olarak da  kullanmıştır.280  İspanya, Fransa, Danimarka ve 

Almanya’da hem Yahudi hem de Hıristiyan noterler tarafından, Pentagram gibi Heksagram'ın da 

sıklıkla noterlik evrakında kullanılmış oldukları bilinmektedir.281 
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Bu fonsiyonlarının yanı sıra aynı sembol, Hıristiyan-Batı edebiyatı’nın önemli eserlerinde 

de adından bahsettirir.  Bunu, Honore de Balzac’ın (1799-1850) Köy Hekimi romanı ilginç bir 

şekilde örnekler.  Romanın, Napoleon Bonaparte’nin Mısır’a çıkartma yaptığı günleri eski bir 

askerin ağzından anlatıldığı bölümde özetle; Napoleon’un aslında Mehdi’ye ait olan Süleyman’ın 

Mührü’nü çalmış olduğuna ve yeniden o mührü asıl sahibine geçmesi için Mısırlılar'ın onlarla 

(Fransız ordusuyla), savaşmaları gerektiğine, bu savaşta ölmelerini Mehdi’nin önleyebileceğine 

inandıkları anlatılmaktadır.282 Yine çağdaş Batı edebiyatının öne çıkan yapıtlarından olan ve  bir 

kısım Kabalist  ögenin aşırı fantastik kurgu ile ele alınarak örüldüğü Umberto Eco’nun ünlü romanı 

Foucault Sarkacı’nda da Heksagram hayli gizem taşıyan  bir tasavvur olarak ele alınmıştır.283 

III. yüzyıldan başlayarak Güney İran ve Mezopotamya sınırlarını aşıp Batı'da  Mısır, 

Anadolu hatta Avrupa, Doğu'da ise Asya içlerine kadar yayılarak gnostik karakterli yapısıyla 

neredeyse Hıristiyanlığın en büyük rakibi konumuna gelen ve İslam öncesi Ortadoğu toplumlarında 

hayli etkin bir inanç olan Maniheizm’de284 de kutupsal bir karşıtlık görüntüsü veren üçlü 

kombinasyonlardaki kozmogonik ve ontolojik prensipler, olası bir Heksagram temsiliyetinin 

varlığını hissettirmektedir.  “Yüce Işık Babası” ya da Işık Aleminin Kralı” şeklinde tanımladığı bir 

Yüce Tanrı prensibinden yola  çıkan Maniheist Kozmogoni, karşı kutba da kin ve kötülük fışkıran 

“Ölüm Ağacı” ile temsil edilen Karanlık Alemi’ni koymuştur.285  Karanlık alemi, Işık Alemi’nin 

benzeridir ancak onun tam aksi yönde bir yapılanma gösterir ve bunlar arasında bitmek bilmeyen 

bir çekişme söz konusudur.  Her tür kaosun içerildiği Karanlık Alem’in, Düzen ve hayat 

prensiplerine sahip Işık Alemi’ne saldırmasıyla aktif olarak başladığına inanılan Maniheist yaradılış 

tasavvurunda; Işık Kralı aslında kendi tezahüründen başka bir şey olmayan  üç ilahi varlığı 

yaratmıştır.  Bunlardan ilki “Yüce Ruh” ya da “Hikmet” adıyla bilinir.  Bundan “Hayatın Anası” 

zuhur etmiştir.  Hayatın Anası da Karanlık Kralı ile mücadele etmesi için “Anaş Kadmi” ya da 

“Ohrmazd” adıyla bilinen ilk insanı yaratmıştır.286  Aktif mücadelenin  bilfiil başlamadığı geçmiş 

zamanda, her iki alem de birbirlerine nüfus etmeksizin kendi sınırları içindeyken, günümüzde bu 

iki prensip iç içe geçmiş vaziyettedir.  Bu iç içe geçmişlik aktif mücadelenin sürdüğü zamanın 

ifadesi olarak kabul görmektedir.  Üçüncü evre ise, tıpkı geçmiş zamanda olduğu gibi aktif 

mücadelenin pasif bir hal alacağı ve her iki prensibin başlangıçta olduğu gibi kendi sınırlarına 

çekilerek, birbirlerinden ayrılacağı süreç olacaktır.  Karşılıklı zıt kutuptaki iki eşkenar üçgenin,  

birbirleri içine geçmiş haliyle görselleşen Heksagram’ın tekabül ettiği hakikat ile Maniheist 
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Kozmogonik ve Ontolojik tasavvurlar arasında hissedilen örtüşmeyi destekleyecek görsel bir örnek 

olmaması, bu bağlamda kesin bir temsiliyet atfetmeyi engellemektedir. 

 

3.8.  HERMETİK GELENEK VE MASONLUKTA HEKSAGRAM 

Her ne kadar günümüzün modern penceresinden spekülatif hatta fantastik  yorumlar 

manzumesi olarak görülse de, Heksagram diyagramının en fazla kendine yer edindiği alanlardan 

birinin Simya ve Hermetik Gelenek olduğunu söylemek, fazla da iddialı olmaz.   Kökeni  İdris ya da 

Enoh ile kimi kez de Thoth ile özdeşleştirilen Hermes Trrismegistos’a kadar geri götürülmeye 

çalışılan söz konusu gelenek, Kabala öğretileri ile Hıristiyanlık doktrinlerinin müşterek bir takım 

uygulamalarıyla bilhassa XII. yüzyıldan itibaren belirginlik kazanır. XV. ve XVI. yüzyılda da en özgün 

yapısına kavuşmuş olduğu söylenebilir.   Kabala ile Hıristiyanlık öğretilerini birbirlerine mecz  

etmeleriyle tanınan Pico della Miradola (1463-1494) ile Johannes Reuchin (1455-1522) bu 

geleneğin adları bilinen erken dönem mensupları arasındadır.  Kabalistlerle birlikte bir takım Simya 

uygulamaları yapan bu kişilere, XVI. yüzyılda aralarında Paracelsus (1493-1541) ve Hendrik 

Cornelius Agrippa von Netesheim’in (1486-1535) de bulunduğu başka Hermetikler katılmıştır.287  

Söz konusu gelenek, süreç içinde ünlü Alman edebiyatçı Johann Wolfgang von Goethe (1749-

1832) örneğinin de görüldüğü gibi pek çok Hıristiyan düşünürün ve entelektüelin sımsıkı sarıldığı 

bâtıni karakterli prensipler kodifikasyonu olmuştur.  Bugün, sadece edebiyatçı yönüyle tanıdığımız 

Goethe’nin, Opus Magnus’u olarak nitelenen ünlü eseri Faust,  baştan sona üzerine temellendiği 

Kabalist prensipler ile Hıristiyan kozmolojisi arasındaki etkileşimin örneğini günümüze ulaştıran 

çok önemli bir örnektir.288  Goethe’nin Kabalist öğretiye bu derece aşina olması muhtemelen 

O’nun edebiyatçı yönünden ziyade, bir Fizyonomi uzmanı olarak bilimsel yönüyle ilgili olmalıdır. 

XVI. yüzyıla kadar Kabala ve Hıristiyan Hermetikleri arasında o derece yakınlaşma gerçekleşmiştir 

ki, bu iki terim neredeyse Alşemist uygulamalarda aynı anlamı ifade eder duruma gelmiştir.  Hatta 

Hıristiyan Hermetikler için çok önem ifade eden “Filozof Taşı” kavramı bile Davut Yıldız şeklinde 

gösterilmiştir.289  Bunda en önde gelen neden belki de Orta Çağ Hıristiyanları'ndan en azından bir 

kısmının gizli ve büyüsel bir takım güçlerin İbranice karakterlerde, Mezuza ve Kabala’da gizli 

olduklarına inanmalarından kaynaklanmıştır.290  Her biri bu geleneğin mensubu olan Hıristiyan 

simyacıların Yahudi Kabalası’nı kendi içlerinde yeniden yorumlamalarıyla,  pek çok sembol ile 

birlikte Heksagram diyagramı da Hıristiyan dünyasının muskalarına varıncaya dek Kozmogoni, 
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Kozmoloji ve Ontoloji alanlarına sirayet etmiştir.291  Bu nedenle Hermetik Gelenek; Hıristiyan 

Kabalası diye de adlandırılmıştır. Astroloji ve Simya’nın Yahudi Kabalası’nda oynadıkları rolün,292  

Hermetik Geleneğe de sirayet ederek, söz konusu gelenekte Heksagram’a yüklenilen temsiliyetler 

üzerinde de etkin olduğu söylenebilir.  Öyle ki, Ortaçağ simyacıları tarafından bu diyagrama 

atfedilen temsiliyetin aslında, “Shamayim” yani  semavi alem ile üzerinde yaşadığımız maddi alem 

olan “Eretz” in birbiri içine nüfus edişini içeren Talmudik bir yorumu olduğu bile dile 

getirilmiştir.293 

Oysa her iki geleneğe mensup olmayıp da, esas aldığı prensiplere sadece dışarıdan göz 

atanların nazarında Heksagram; Hermetik Gelenek’te Makrokozmos’un temsiliyetine tekabül 

etmektedir.294 Hatta ona, “Makrokozmosun Yıldızı” diyenlerin yanı sıra, “sürekli olarak kendini 

inkar edebilen bireyin manevi potansiyelinin bir işareti” ya da “beşer ruhunda şuur ile suurdışının 

birleşmesinin sembolüdür” şeklinde muallakta kalan tanımlamalar getirenler de olmuştur.295  Buna 

karşın,  bu tanımın tam zıttı olacak şekilde Mikrokozmos’u temsil ettiği de ileri sürülmüştür. 

Heksagram’ın içiçe geçen iki kutupsal üçgeninin birlikteliğinin; tinin kendi bilincinde olması ile 

bilinçsizlik durumlarını temsil ettiğine kadar varan spekülatif görüşlerin yanı sıra, Hermetik 

Geleneğin mensuplarınca Simya’da “Azoth” adıyla adlandırılan maddesel olmayan prensiple 

ilişkilendiren görüşler dahi öne sürülmüştür.296 Yine aynı gelenekte kimi kez de, Hint ve Tibet 

mandalaları örneğinde olduğu gibi diyagramlarında aktüel olarak gösterilmeyen, sadece varlığı 

imge olarak tahayyül edilen merkez noktası ile birlikte Süleyman Mührü adıyla adlandırmıştır.297 

Oysa Hermetik görüş, spekülasyonlardan ve her tür fantastik kurgudan öte bir 

paradigmaya sahiptir.  Nitekim tüm varlığı, tek bir ilkeye bağlayan Hermetik öğretide her şey 

Bir’den çıkar ve Bir’ döner.  Her şey Bir iledir ve Bir içindir.298  Bir’den çıkan, Bir’e dönen, Bir ile ve 

Bir için olan tüm varlık alanı, sınırı tanımsız çember sembolüne tekabül eder görünümdedir.  

Hermetik Gelenek’te kendi kuyruğunu ısıran yılan “Ourobus” ile görselleşen bu çember, 

Heksagram’ın altı ucundan geçen çember temsiliyeti ile yakınlık arz etmektedir.  Kozmolojik ve 

Ontolojik prensiplerinde tam bir Aristoteles Metafiziği resmi görülen Hermetik Gelenek'te;  

Kâinat’ı izah edilirken, aynı çemberin merkezinde hareketsiz duran Dünya ile  eşmerkezli olmak 
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üzere iç içe geçmiş ve her birine Felek adı verilen  küreler kümesi tasavvurunu esas alır.  Dünya’ya 

en yakın felek Ay Küresi’dir.  Felekler, her biri Ay Küresi’nden başlamak üzere dışa doğru, Güneş ve 

gezegenlerden oluşan diğer feleklerden oluşur. Bunun dışında ise Sabit Yıldızlar Küresi yer alır.    

Hermetizm’in kullandığı Aristoteles Metafiziğinin kozmolojik tasavvurundaki belli bir hiyerarişi ile 

eş merkezli olarak iç içe geçmiş daireler ile temsil edilen feleğin her biri, on melek ismiyle 

adlandırılır.  Bu durum, Kabala’nın Sudur doktirinindeki Sefirot ile örtüşür görünümdedir. 

Hermetik tasavvurda en dışta kalan Sabit Yıldızlar Feleği’nin üzerinde ise tahta otumuş İsa Mesih 

yer alır.  Hıristiyan Kabalistler, özellikle bu Sefira'yı İsa Mesih  ile ilişkilendirirler.299  En üstte ise 

birbirine karşıt gibi duran iki daire yer alır.  Saf varlıkta içerilen ama henüz izhar edilmemiş 

imkanlar olarak tasvir edilen  “Bi’lkuvve suret” anlamında Forma in Potentia ile “Bi’l kuvve Madde” 

anlamında Materia in Potentia adları verilmiş300 olan bu dairelerin iki kutup olarak 

adlanlandırılması, kutupsal bir sembol olan Heksagram’ın Metafizik alanda tekabül ettiği hakikat 

ile son derece yakınlık arz etmektedir. 

Bu temsiliyet yakınlığının yanı sıra, yine Hermetik Geleneğin bakışı açısına göre evren 

Makrokozmos,   insan ise Mikrokozmos’dur. Söz konusu gelenekte her birinin bir diğeri üzerine 

yansıdığı görüşü esastır.301  Gelenek mensuplarınca; bu iki kategorinin birinde her ne varsa 

diğerinde de bulunduğu görüşü kabul edilmesi münasebetiyle, Hermetikler bu prensibi “Altta olan 

ne varsa, yukarıdakine benzer.” şeklinde ifade etmişlerdir.  Bu ifade; Hermetik Geleneği’n en 

temel metinlerinden olan ve kimi kez Hz. İdris ya da Enoh ile kimi kez de Thoth ile özdeşleştirilen  

Hermes Trrismegistos’un Zümrüt Tablet’inin (Tabula Smaragdina) temel doktirininden alınmıştır.  

Nitekim bu kadim metinde; 

… Gerçekte, kesinlikle ve şüphesiz olarak, aşağıda ne varsa, yukarıdaki gibidir ve yukarıda 
ne varsa aşağıdaki gibidir …

302
 

ifadeleri geçmektedir.  Hatta, Zümrüt Tablet’in tüm içeriğinin Heksagram diyagramının sembol 

temsiliyetinin bir açıklaması olduğu iddiasına dahi gidilmiş, Heksagram’ı oluşturan üçgenlerin Öz-

Cevher, Forma-Materia, Ruh-Nefs vb. kutupsallıkları temsil ettikleri öne sürülmüştür.303 Maddenin 

özdeştirildiği, Ay altı alemin tüm görünen nesnelerin yani olay, olgu ve edimlerin pasif ve dişil ilkesi 

olduğu Hermetik Gelenek’te Sema ise aktif ve eril prensip olarak kabul edilmiştir.  Bu iki ilke 

Tanrı’nın iki eli gibi anlamlandırılır.  Bu iki prensip birbirine eril - dişil, hatta bazı geleneklerde 
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olduğu gibi baba-oğul ilişkisiyle irtibatlandırılmıştır.  Bunların birbirinden asla ayrılmadığına ve 

yeryüzünde var olan ve yapılan her şeyde Tanrı’nın ilahi gücü olduğu inanılmıştır.   Gerçekte her 

ikisi de  ilahi kaynaklı olan bu iki prensip hiçbir zaman düalist bir karşıtlık içinde görülmemiştir. 

İlkelerini aynı kaynaktan alan bu iki prensibin, her şeyi belirleyen varoluş kutupları olduğu ve 

maddenin, ruhdan ayrılmış bir şey olarak algılanmayacağı aksine onun zorunlu tamamlayıcısı 

olduğu görüşü esası teşkil etmiştir. Dolayısıyla, bi’lkuvve olanın aktüel olarak zuhuru Heksagram 

diyagramı ile görselleşmiş, tüm maddi formların, algılanabilir olanın ve objelerin bu geleneğe göre 

Tanrı’nın  Kelimesi’nin damgasını taşıdığı paradigması ilkeselleşmiştir.304   

Albert le Grand ile Aqiunol’lu Thomas’ın mensup oldukları bir Hermesci ekole göre ise; ucu 

yukarıya bakan eşkenar üçgen kutsiyeti temsil etmekteyken, ucu aşağıya bakan üçgen bu 

kutsiyetin “Suların Aynası” olarak ifade edilen beşeri alana yansımasına tekabül ederek, iki üçgenin 

birleşmesi iki doğanın birleşmesini temsil etmektedir.305  Öte yandan Hermetik Gelenek; birlik, 

birleştiricilik ve aracılık temsiliyetini altı rakamsal değeriyle ilişkilendirir ki, bu sayı Heksagram’ın uç 

sayısına tekabül eder.  Aynı sayı yine bu gelenekte Yaradılış’ın sayısı olarak da kabul görür. Beş ve 

altı kollu yıldızların, sırasıyla Mikrokozmos ile Makrokozmosu, yine sırasıyla beş duyunun ve beş 

cismani elementin tekabül ettiği bireysel insan ile  İnsan-ı Kâmil’i ya da Logos’u temsil ettiği kabul 

görülerek,  Hermetik Gelenek mensuplarınca Kelam’ın rolü de, altı kollu yıldız içine çizilen haç ile 

temsil edilmiştir.306 

Makrokozmos-Mikrokozmos kutupsallığıyla Hermetik Gelenek içinde belirginleşen 

Heksagram sembolizmine, söz konusu geleneğin Ayaltı alem diye tabir ettiği fenomenler alanında 

Aristo Metafiziği ile örtüşecek biçimde bir kez daha karşılaşılır.  Hermetik Geleneğe göre; Ayaltı 

alemin diğer bir deyişle Dünya’daki tüm nesnenler bileşik varlıklardır ve dört temel unsurdan 

meydana gelmiştir.  Arsitoteles'in dört element olarak adlandırdığı unsurlar ile bunların bir nevi öz 

nitelikleri olan sıcaklık-soğukluk, kuruluk-ıslaklık prensipleri Hermetizm’in de temel ögeleri 

olmuştur.  Hatta bu gelenek içinde; varlıkların niteliklerinin hasıl olduğu  sıcak-kuru Ateş, soğuk-

yaş Su, soğuk-kuru Toprak ve sıcak-yaş Hava şeklindeki terkipler, başka hiçbir gelenekte 

görülmeyen bir temsiliyet ile Heksagram diyagramı ile görselleşmiştir.  Bu dört unsurun evrende  

kendilerine ait yerleri olduğu referansıyla, herbirinin  kendisine ait yere ulaşmaya doğru bir 

hareket içinde olduğunu söyleyen Hermetik Gelenek,  Ay feleğini de kendi içinde yine kürelere 

taksim ederek üst sınırını ateş dairesi ile sınırlamıştır. Bunun altına hava dairesini yerleştiren 
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Hermetizm, arzın merkezine doğru sırasıyla  hava, toprak ve su dairelerinin olduğunu 

prensipleştirmiştir. Söz konusu geleneğe göre; "ateş" yukarıya doğru yükselip, genişlemediği için 

ucu yukarıya bakan bir üçgen  (  ) ile temsil edilirken,  "hava" da yukarıya doğru yükseldiği için 

aynı üçgenle ama aynı zamanda genişleme kabiliyetine de sahip olduğu için üzerine bir çizgi 

çekilmiş üçgen  (  ) ile gösterilmiştir.  Bu dört ana maddeden toprak ağırlıkla nitelendirildiği için 

ucu aşağı yöne bakan ters bir üçgen (  ) ile aynı şekilde su da aşağı yöne hareket ettiği için aynı 

üçgenle tasvir edilir ama topraktan farklı olarak genişleme, yayılma özelliği göstermek amacıyla 

ortasına bir çizgi çekilerek   (  ) tasvir edilmiştir.  Yeryüzündeki her bir varlık, bu dört maddeyi 

ihtiva etmesi nedeniyle, her iki kutubun birbirini tamamlar nitelikteki izahıyla varlığın dört temel 

maddesinin sentezi de Heksagram diyagramı ile gösterilmiştir.307    

 

Çizim.14, Dört Temel Elementin Nitelikleri Bağlamında Heksagram Temsiliyeti 

 

Öte yandan, Simya ile Kozmoloijk prensipleri arasında tam bir tekabüliyet oluşturan 

Hermetik Gelenek, tamamıyla sembolik olan ve gerçekte her biri İlahi hakikatin bir prensibine 

işaret eden Astoroloji’nin yedi gezegeni ile Simya’nın yedi madeni arasında da bağıntı kurmuş ve 

yine Heksagram diyagramını bu bağıntının temsilinde de kullanmıştır. 
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Çizim.15, Simya ve Kozmolojik Tekabüliyetler Bağlamında Heksagram Temsiliyeti 

 

Aslında bu temsiliyet bir önceki dört temel madde ve nitelikleri prensibinden tamamıyla 

bağımsız değildir. Hermetik Gelenek ile adları birlikte anılan alşemistlerin kozmolojik 

tasavvurlarının merkezini Altın teşkil eder ki bu Astroloji’nin Güneş’i ile doğrudan ilişkilidir.  

Heksgram’ın üst ucu Gümüş ve Ay’dır.  Alt uç, Kurşun ve Zuhal’dir.  Sağ Üst uç Bakır ve Zühre, sağ 

alt uç Cıva ile Uttarid’dir.  Sol üst uç Demir ve Merih, sağ alt uç Kalay ve Müşteri’ye tekabül eder. 

Heksagram’ın bu yöndeki temsiliyeti, XVII. yüzyılın sonlarında Hermetik Geleneğin özellikle Simya 

metinlerinde oldukça yaygınlaştığı gibi, Yahudi çevrelerinde de aynı diyagram benzer 

tekabüliyetlere sahip olmuştur.308   

XVIII. yüzyıla gelindiğinde ise Kabalistik öğretilerle Hermetik doktrinlerin ve uygulamaların  

iç içe geçişinin diğer bir göstergesi artık,  özellikle İngiltere, Hollanda ve Almanya’daki Mason 

localarıyla belirginleşir. Birbiri içine geçmiş iki eşkenar üçgen, diğer geleneklerde olduğu gibi bu 

yapı içinde de iki karşıt prensibin birliğine tekabül eder.  Biri siyah diğeri beyaz olarak kabul gören 

bu üçgenler; karanlık-aydınlık, yanlış-hakikat, cehalet-hikmet, kötü-iyi  gibi tamamıyla insan 

algısında karşıt gibi görünen olguların aslından birbirinin içine geçmişliğinin temsili olarak izah 

edilir.  Masonik görüşe göre Heksagram, dünyanın en kadim sembollerinden biridir.  Bu 

diyagramın Kral Süleyman tarafından inşa ettirilen Süleyman Mâbedi’nde de var olabileceğini olası 

                                                           
308

 Scholem, “Magen David”, a.g.e., p.338. 



 

77 

 

gören Masonik Gelenek,  çoğu Mason tapınağının iç mekan ve cephe bezeme programında önem 

verilerek kullanımını sürdürmektedir. 

Öte yanda Heksagram’ın, söz konusu geleneğin hiyerarşisi içinde Royal Arch derecesini de 

simgelemektedir.309 Habeşistan cemaati ile 1874’den sonraki tarihlerde Viyana Özgür Mason 

cemaatleri Heksagram’ı kıyafetlerinin üzerinde arma olarak kullanmışlardır.310  İstanbul’da 1909’da 

kurulan Türkiye Büyük Maşrıkı’nın amblemi Heksagram’ın Masonluk’taki kullanımı açısından 

önemli bir örnek teşkil eder.  Amblemin üstünde “Hürriyet Müsavat, Uhuvvet” ibaresi yer alır. 

altındaki büyük bir dairenin, üst yarı yayını Osmanlı Türkçesi ile “Maşrık-ı Azam-ı Osmanî, 

Dersaadet” alt yarı yayını ise  Grand Orient de Turquie, Or. Constantinople” yazsısı çevirir.   

Dairenin ortasında üstte uçlarına ışınlar çizilmiş yıldız, hemen altında ise ay tasvirleri yer alır.  Ay 

ve yıldızın ortasında bir pergel ve gönye, merkezde ise bir Heksagram diyagramı bulunur.  bunların 

altında ise dıştaki daireyi çevreler biçimde “Union Force Progrés” ve “İttihat Kuvvet Terakki” 

ibaresi okunur.311  

Formasonlukta Heksagram’ı oluşturan üçgenlerden birinin; “Kuvvet, Hikmet, Hasene” ye, 

diğer üçgen ise “Hilkat, Hayat, Memat” a delalet ettiği belirtilir.  Bazı Formasonlar Heksagram’ı 

ortasında bir göz ile birlikte tasvir eder ki, bu gözün “Ezeliyet” e ve “Menba’ı serair-i hilkat” a 

(yaradılış sırlarının kaynağına) delalet ettiği zikredilir.312 

1875 yılında kurulan Teosophy Cemiyeti de kendisini Heksagram diyagramı ile temsil 

etmiştir.  Cemiyet içinde Swastika, Arkh, Ouroboros gibi diğer semboller de kullanılmasına rağmen 

Heksagram, Süleyman Mührü adı ile diğerlerinden daha sık telaffuz edilmiştir.  Teozofik görüş 

Heksagram'ı;  doğum-ölüm, ruh-madde ve yer-gök düalitelerinin yani karşıtlıkların ahenginin 

görselleşmesi olarak kabul etmiştir.313 Kimi zaman da Hermetik Gelenek mensuplarıyla karıştırılan 

Batı Okültik hareketlerde, androjenliği yani erdişilliği temsil eden bir sembol olarak benimsenerek, 

yine karşıt kutupların uyumu ile özdeşleştirimiştir. Pek çok batı okültüsti onu, Kabalistik Yaşam 

Ağacı’nın Sephirah ve Tiphereth’sı ile iişkilendirir.   Okültist hareket mensupları  Heksagram‘a 

astroloji tasavvurlarında da yer vererek, yedi gezegene atfen “Saturn Tılsımı” ya da “Süleyman 

Mührü” adıyla kullanmaktadır.  Elizabeth I Dönemi’nin (1558-1603) saray astroloğu Dr. John Dee; 

Yahudi Kabalistlerce Süleyman Mührü olarak tanındığını söylediği bu iki kutupsal üçgenin tüm 

okültist doktrinin geometrik bir sentezi olduğuna işaret ederek, onu; sırların sırı, Arkaik Aryan 
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Mâbedi’nin Sri-Antana’sı, Yaradılış’ın Buddham-Gum’u, Filozofların Taşı, Kötülüğün Sırrı, Yaşam ve 

Ölüm’ün büyük problemi gibi adlarla kullanıldığını bildirmiş, üstü örtülü bir ifade ile yaşam 

döngüsünün karesi olduğunu söylemiştir.314   

Günümüzde, Uluslararası Raelizm Hareketi’nde (IRM) de yer alan Heksagram, hareketin 

kurucusu Rael tarafından bir nevi Elohim gibi kabul görür ve kaynağı, sözde Güneş sisteminin 

dışındaki gezegenlerdeki bir tür genetik mühendislerine atfedilir.  Fantastik bir kurgu olan 

Raelizm’de Heksagram; birbirine düşey eksende simetri duran iki üçgen ile, evrendeki hiyerarşik 

yapının simetrisini temsil eden bir diyagram  olarak yorumlanır. Çağımızda yaygın olan Neo-

Spiritüalist hareketlerin ezoterik bilgilerine göre sadece Babil, Filistin coğrafyası ya da 

Mezopotamya’da değil Maya, Toltek gibi Orta Amerika toplumlarından Pueblo Kızılderililerine 

kadar kendisine yer edinen315 Heksagram için, Kuzey Amerika yerlileri arasında da Ruh ve Madde 

arasındaki birleşimi sembolize ettiği öne sürülür.316   

 

3.9.  İSLAM GELENEĞİNDE HEKSAGRAM 

Orta doğu coğrafyasının İslam öncesi toplumlarında özellikle Araplarda yıldız ve 

gezegenlerle ilişkili kültlerin mevcut olduğu hatta kimi zaman onların tanrılaştırıldıkları 

bilinmektedir.  Özellikle Ay ve Güneş,  Arap toplumlarınca ilahlaştırılmış gök cisimleri arasında 

önemli bir konuma sahipti.317  Arap toplumlarından Kinane Kabilesi Ay’a tapınır, Temim Kabilesi de 

yıldızlara tazimde bulunurdu.  Kays Kabilesi Şi’ra yıldızına, Esed Kabilesi Utarid olarak adlandırılan 

Merkür’e, Lahm ile Cüzam kabileleri ise Jupiter’e ibadet ederlerdi.318  Bilhassa Cahiliye dönemi 

Arap toplumlarına ait muskalarda Heksagram diyagramının tasvir edilmesinden319  yola çıkıldığında 

kimi gök cisminin Araplar tarafından birer diyagram halinde görselleştirildiği olası gözükmektedir.   

İslam öncesi Cahiliye Arapları arasında tazimde bulunulan putların önünde ok çekmek gibi 

uygulamaların hayli yaygın olmasının yanı sıra, beytlere ve diğer kült merkezlerindeki putlara 

hizmet eden din adamlarının iplere düğüm atmak, belirli nesnelere üflemek gibi büyü 

uygulamaları da karşımıza çıkmaktadır.320  İslam Dönemi toplumlarında görülen aynı tür 

uygulamalarda yine Heksagram diyagramına rastlanmasında diğer geleneklerden sirayet eden eski 
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adetler etkin olduğu kadar, Cahiliye döneminin bu alışkanlıklarının da sürdürülmüş olması 

muhtemel gözükmektedir. 

Yahudi ve Hıristiyan toplumlarında Pentagram ve Heksagram’ın her ikisi de dönem dönem 

hem “Davud Kalkanı” hem de  “Mühr-i Süleyman”  adlarıyla adlandırmış olsalar da, İslam 

Geleneği’nde görüldükleri hemen her yerde Süleyman Peygamber’in mührü ile bağdaştırılarak, 

“Süleyman Mührü” anlamında Arapça tabirle “Hâtem-ü Süleymân”  (Ar.  ) ya da  

Farsça karşılığı olan “Mühr-i Süleymân” (Far.  )  olarak adlandırılmıştır.  Davud Kalkanı 

tabiri nadir olarak kullanılmış,  bu diyagramlar ise malum mühür ile özdeşleştirmişlerdir.321 

Zira "mühür" için; 

Bir adamın veya bir dâirenin ismi mahkuk bulunan (kazınmış) ma’den veya taştan damga 
ki, isim yerine mekâtib (mektuplar) ve senedâtın (senetlerin) zirine (altına, aşağısına) ve 
mektup zarfını yahut bir kapı ve kapak ve sâireyi yapıştıran mumun üzerine basılır.

322
 

şeklinde tanım yapan Kâmus-ı Türkî'nin, "Mühr-i Süleymân" ibaresi için verdiği karşılıkta ise;  

Hazret-i Süleyman’ın mühründe mahkuk bulunmuş (kazınmış) olduğu mürevvi  olan griftli 
iki müselles (üçgen) şekil.

 323
 

şeklindeki ifadesinden, Heksagram’a işaret edildiği açıkça anlaşılmaktadır. Yine bir başka Türkçe 

sözlükte de Mühr-i Süleymân için;  

Hz. Süleymân’ın mühründe bulunduğu söylenilen birbirine girmiş iki müselles (üçgen) 
şekli.

324
 

ifadesinin kullanılması, bir önceki tanım gibi Süleyman Mührü’nün en azından Heksagram ile 

sözlük anlamıyla da olsa ilişkilendirilmiş olduğu belirgindir. Arapça eş anlamlısı tercih edilerek, 

“Hâtem’ü Süleyman” adıyla incelendiğinde ise, yine Kâmus-ı Türkî’de “Hâtem”; 

İmza yerine mektubun sonuna basılmak üzere sahibinin ismi mahkuk damga ki, ekseriya 
bir halkaya merbut olup yüzük gibi parmağa geçirilir.

325
 

şeklindeki tanımıyla,  mühür ile benzer  anlama geldiği anlaşılır.   

Kimi Batılı kaynak ise Mühür’ün; bekaretin sembolü olduğunun, bunun yanı sıra dar 
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görüşlülüğü de temsil ettiğine değinmektedir. 326   

“Süleyman Mührü” tabiriyle, Kral Süleyman ve  dönemi ile ilişkilendirilen Heksagram’ın,  

Tanrı’nın ismini temsil ettiği, kötü güçler üzerinde hâkimiyet sağlayıcı bir işaret olarak Süleyman’ın 

yüzüğüne kazındığı rivayeti hem dini hem edebi kaynaklarda yaygın olarak kullanılmıştır.  Yapılan 

araştırmalarda bu rivayetin yaygınlaşmasında büyük olasılıkla Kanonik Yahudi Kutsal Kitap 

literatürünün dışında bırakılan apokrif kaynakların referans alındığı fikri hasıl olmuştur.   Kimi 

kaynak, Süleyman’ın yüzüğünde Tanrı’nın isminin Y-H-V-H şeklinde dört kutsal harfi sembolize 

eden Tetragrammaton (Dörtgen) kazınmış olduğundan, daha sonra Ortaçağ’a ait tılsımlarda 

şahlanmış aslanların eşlik ettiği heksagram veya pentagram’ın kutsal isme karşılık gelecek şekilde 

dörtgenin yerini aldığından bahsetmektedir.  Böylece bu yıldızların kazındığı yüzüklerin tarihsel 

süreç içinde “Süleyman’ın Mührü” olarak adlandırılmaya başlandığı belirtilmektedir.327 

Oysa İslam kaynaklarında; Süleyman’ın Mührü'nde  altı uçlu Heksagram'ın değil, 

Tetragram (dörtgen) diyagramının kazınmış olduğu görüşü ağırlık taşımaktadır.  Nitekim, Süleyman 

peygamberin üzerinde İsm-i A’zam yazılı, Kibrit-i Ahmer’den yapılmış ve sayesinde vahşi 

hayvanları, kuşları, cinleri, isanları emri altına aldığı yüzüğünden bahsedildiği Yazıcızâde Ahmed-i 

Bîcan’ın eseri Envârü’l-Âşıkîn’de, bu yüzüğün dört köşeli kaşı olduğuna işaret edilir.  Köşelerden 

birininin üzerinde; “Allah’dan başka tanrı yoktur, Muhemmed O’nun resûlüdür.” anlamında “Lâ-

ilâhe illa’llah Muhammedün resulu’llah”, diğer kaşının üzerinde ise, “Allah’dan başka tanrı yoktur.  

O’nun zâtından başka her şey yok olacaktır.  Hüküm O’nundur ve siz ancak O’na 

döndürüleceksiniz.” meâlinde “Lâ-ilâhe illa’llah küllü şey’in hâlikün illâ vechehü lehü’l-hükmü ve 

ileyhi türca’un” ibaresi bulunduğu beyan edilir.  Bu ibare,  Kasas sûresinin 88.âyetidir ki, söz 

konusu âyette İllâ hu şeklinde  geçen bu kelime, yüzük üzerinde âyetin anlamını bozmayan bir 

kelime farkıyla illa’llah şeklinde yazılmıştır.  Yüzüğün üçüncü kaşında ise  “Mülk, büyüklük, izzet ve 

hüküm O’nundur.” anlamını taşıyan “Lehü’l-mülkü ve’l-kibriyâ’ü ve’l-‘izzetü ve’s-sultân” şeklinde 

bir ifadenin ve nihayet dördüncü kaşta ise, “Yapıp-yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir.” 

anlamına gelen ve Mü’minûn suresinin 14. âyetinden iktibas edilmiş “Tebâreke’llâhü ahsenü’l-

hâlikin” ibaresinin bulunduğu belirtilir.328 

Süleyman’ın Mührü’nden bahseden diğer bir İslami kaynak olan İsmail Hakkı Bursavî’nin 

eseri Şerhu’l-Muhammediyyeti’l-Mevsûm bi-Ferah’r-Rûh’da ise; Cennet’te Âdem’e verilen mührün, 

Âdem’in cennetten çıkarılmasından sonra Arş’da saklanmış olduğundan ve Süleyman'ın saltanat 
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ile şereflendirilmesiyle Cebrail tarafından kendisine getirildiğinden ve O’nun da bu yüzüğü sağ 

parmağına taktığından bahsedilerek, mühürün üzerinde üç satır yazı olduğuna rivayet edilir.  Bu 

esere göre; mührün üzerindeki birinci satırda “Bi’smi’llâhi’r-rahmânir-rahîm.”, ikinci satırda “Lâ-

ilâhe illâl’llah”, ve üçüncü satırda ise “Muhammed’ün resûlu’llah” yazılıydı.329 

Çizim. 16, Tetragram / Dörtgen 

 

Farklı dönem ve coğrafya toplumlarının Heksagram diyagramı ile ilişkilendirdikleri Dâvud 

ve oğlu Süleyman İslam inancında her şeyden önce birer peygamberdir. Her ikisi, hem kral hem de 

bir peygamber olup, saltanatı ve nübüvveti şahıslarında bütünleştirmişlerdir.. Dolayısıyla bu iki 

peygamber hakkında bazı İslam kaynağına da sirayet etmiş olan ve Tanah külliyatı ile büyük 

oranda örtüşen ayrıntılı rivayetler, genellikle İsrailiyat türü olarak kabul görüldüğünden dolayı,  

İslam düşüncesi  bu konuda ayrıntılı bilgi veren kaynaklar hakkında dikkatli davranmaktadır.  Zira, 

her peygamber gibi Allah’a karşı sorumluluklarında ve ibadetinde azami derecede hassas olan ve 

günah işlemekten titizlikle kaçınan  Davut peygamber’in Tanah’ta okunan zinaya yönelimi gibi bir 

davranışı İslam’ın peygamber anlayışı ile çelişmektedir.  Ancak,  İsrailoğulları’nı savaşın 

şiddetinden korunmaları için Davut peygambere zırh yapma sanatının ihsan edilmesi, 330  ayet ile 
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sâbit olduğu için kesinlikle kabul görmüş, zırhı imal edip ilk giyen kişin de kendisi olduğu yönündeki 

rivayetler331 de nâs ile çelişmediği sürece mâkul karşılanmıştır.  Ne var ki, Allah’ın bir 

peygamberine ait zırhın, İslam’ın büyük günahlarından sayılan büyü ile ilişkilendirilerek ona ilahi 

olmayan bir güç atfedilmesi gibi yaklaşımları içeren rivayetlere ise nâs’a aykırı olması hasebiyle 

uzak durulmuştur.  Aynı hassasiyet  Süleyman Peygamber ile ilgili rivayetler için de geçerli olmuş,  

ne var ki, âyet ve hadisler başta olmak üzere Kısas-ı Enbiyâ türünden tarihi  kaynaklarda tıpkı 

babası gibi öncelikle bir peygamber olan Süleyman peygamber’in Salih, hakîm, ve anlayışlı bir kul 

olduğuna dair üstün vasıfları hakkında genişçe bahsedilmesine rağmen kendisine bahşedilen 

hikmetin, kimi Müslüman zihninde oluşan yanlış intibalar neticesinde büyü ile ilişkilendirilme 

yanlışlığına düşülmüştür. Zira İslam Dünyası’nda Süleyman peygamber hakkındaki tarihi ve edebi 

rivayetler külliyatında kimi kez karşılaşılan muska formülasyonlarında Mühr-i Süleyman tabirinin 

kullanılması bu yanlışlığa işaret eder görünümdedir. 

Oysa Kur’ân-ı Kerîm, Süleyman peygamber’in büyü yapmadığını apaçık bir ifade ile 

bildirmekte,332 ve her iki peygamberin  verdikleri hükümlerin ne derece doğru olduğunu beyan 

etmektedir.333  Süleyman peygamberin, her şeye hükmeden ve hikmet sahibi bir peygamber ve 

kral olmasına rağmen mütevazi bir hayat sürdüğü, hurma ağacından sepet örerek elinin emeği ile 

geçindiği rivayet edilir.334   O’nun yaşamının son günlerinde putperestliğe meylettiği için Allah’ın 

nazarında değerini kaybettiği, peygamberliğinin elinden alınmasıyla tehdit edildiği gibi rivayetler 

hem İslam’ın peygamberlik anlayışıyla hem de Kur’ân-ı Kerîm’in verdiği bilgilerle örtüşmediği 

açıkça beyan edilmektedir.335   

  Heksagram diyagramının, İslam Geleneği’ne Hz. Süleyman ile ilgili iki hadis vasıtasıyla 

girdiği ancak, bu hadislerin İsrailiyat’tan beslendiğine dair  iddialar öne sürülmüştür.336  

Concondarce Sistemi’ne dahil olan temel hadis kaynaklarında Süleyman’a atfedilen mühür, 

“Hâtem” adıyla geçer.  Ebû Hureyre’den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber; 

Yerden bir Dâbbe çıkacak.  Elinde Dâvud oğlu Süleyman’ın Mührü ve İmran oğlu Musa’nın 
asâsı olacak.  Asâ ile mü’minin yüzünü aydınlatacak, mühür ile kâfirlerin burnunu 
damgalayacak (mühürleyecek).  Hatta, ehl-i hiva toplanacak, şuna ey mü’min, şuna da ey 
kâfir diyecek.

337
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buyurmuştur. Yine bir başka hadis kaynağında; 

Dabbe çıkacak, yanında Musa’nın asâsı, Süleyman’ın da mührü olacak.  Ve o mühürle kâfiri 
damgalayacak (mühürleyecek).  Affan demiştir ki;  Dabbe mühür ile kâfirin burnunu 
damgalayacak, asâ ile de mü’minin yüzünü parlatacak.  Ehl-i Hivan toplanacak, mü’mine ey 
mü’min, kâfire ey kâfir denecek.

338
 

hadisi nakledilmektedir.  Ne var ki, bu hadisler referans alınarak Süleyman peygambere ait bir 

mührün varlığı kabul edilse de, zikredilen mührün ne olduğuna dair herhangi bir ipucunun 

olmaması bir yana, Arap toplumlarının cahiliye dönemlerinden itibaren zaten bildikleri kaynaklarla 

sabit olan339 Heksagram diyagramına bu bağlamda bir temsiliyet addedilmesinin de kaynağının bu 

hadisler olması mümkün görünmemektedir.  Zaten söz edilen hadislerde, Ahirzaman’da Dabbe’nin 

kâfirleri  damgalayacağı Süleyman peygamber’e ait mühür ile Pentagram’ın ya da Heksagram’ın 

özdeşleştirilmesi son derece tezat teşkil eden bir durum oluşturmaktadır.  Aksi takdirde, İslam 

toplumlarının yaşamlarının pek çok alanında, kâfirlerin damgalanacağı mührü kullanmayı tercih 

etmiş olduklarının nedenselliğine yönelmek gerekecektir. Söz konusu hadiste zikredilen “Musa’nın 

Asâsı”340 mevzuunda olduğu gibi, Hz. Süleyman hakkında da Kur’ân-ı Kerîm ve hadis kaynaklarında 

geçen sahih bilgilerin yanı sıra, İsrailiyyat’ta geçen çeşitli rivayetlerin de süreç içerisinde İslâmi 

kaynaklara girdiği düşünülmektedir.341 

 Tezin ileriki bölümlerinde ele alınacağı üzere, bu rivayetlerin özellikle Yahudi Geleneği’nce 

Apokrif kabul edilerek kanonik külliyata dahil edilmeyen metinler olması da dikkat çekici ayrı bir 

konudur.  Bu kaynakların zikrettiği rivayetler, pek çok geleneğe sirayet ettiği gibi, İslam 

toplumlarının edebi eserlere hatta menkıbelere kadar nüfus ettiği tereddütsüz söylenebilir.   Zira, 

söz konusu kaynaklarda zikredilen bir kıssaya göre;  ateşe, suya, rüzgara, hayvanlara kuşlara, 

cinlere ve şeytanlara  hükmetme gücüne sahip ve üzerinde altıgen motifte İsm-i Âzam’ın mühür 

şeklinde yazıldığı yüzüğün Cennet’te olduğu zaman Adem’e ait olduğu rivayet edilir.342  Daha sonra 

bu yüzük Süleyman döneminde, Cebrail tarafından Süleyman’a getirilmiştir.  Bu yüzüğü sürekli 

taşıyan Süleyman, mühürdeki İsm-i Azam’a hürmeten sadece abdesthaneye giderken çıkarttığı 

yüzüğü veziri Âsaf b. Beriyâ’ya (Âsaf ben Barakhya) ya da eşi Âmine’ye teslim ederdi.  Yüzük 

parmağında olmadığı zaman Süleyman’ın ateşe, suya, rüzgara, hayvanlara kuşlara, cinlere ve 

şeytanlara  hükmedemediği söylenir.  Bir gün yine abdesthaneye gittiğinde Sahr adlı bir şeytan 
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Süleyman şeklinde görünüp Âmine’den bu yüzüğü aldığı, Süleyman geri istediğinde ise 

sahtekarlıkla suçlanarak şeytanın emriyle  saraydan çıkarıldığı, Süleyman’ın yerine ise şeytanın 

hükmetmeye başladığı rivayet edilir.  Rivayetin devamında; saraydan zorla çıkartılan Süleyman, bir 

sahil kasabasında balıkçıların yüklerini taşıyarak geçimini sağlamaya başladığı, öte yandan kırk gün 

boyunca hükümleri ve halleri hiç de Süleyman’a benzemeyen Sahr’ın sahtekarlığı anlaşıldığında 

başka birinin eline geçmesin diye mührü parmağından çıkarıp denize attığı söylenir. Aynı rivayet 

devamında, yüzüksüz olarak hüküm süremeyen ve dolayısıyla hayvanları ve cinleri  kontol altında 

tutamayan Sahr'ın, kendisine karşı ayaklanan tebası tarafından paralanarak öldürüldüğü zikredilir.  

Aynı günlerde yanında çalıştığı balıkçının, Süleyman’a hizmeti karşılığında para yerine verdiği balığı 

temizlemek için karnını yaran Süleyman'ın mühür yüzüğünün balığın karnında olduğunu 

görmesinin anlatımıyla devam eden rivayet, yüzüğünü tekrar parmağına takan Süleyman'ın, 

sarayına dönerek hükümranlığına yeniden kavuşması ile sonlanır.343 

 Bu rivayetin bir başka versiyonunda, Sahr sahtekârlığı anlaşılınca kaçmak zorunda 

kaldığında, denizin üzerinde uçarken denize düşürdüğü mühür yüzüğünün, bir balık tarafından 

yutulduğundan bahsedilir.  Rivayetin bu versiyonunda; yüzüğünü, tuttuğu balığın karnında bulan 

Süleyman'ın tahtına kavuşunca cinlere Sahr’ın yakalanmasını emrettiği, cinlerin de dünyanın her 

tarafını didk didik arayarak buldukları Sahr’ı, Süleyman’ın huzuruna getirdikleri anlatılır.  

Süleyman'ın bir kayayı oydurup, Sahr’ı içine hapsederek bir başka taşla da üzerini kapattığı ve 

kurşunla da iyice perçinledikten sonra, içinde Sahr’ın hapsedildği bu kayayı denize attığı rivayet 

edilir.344 

 Yine İslam kaynaklarına geçmiş bir başka rivayette ise;  Süleyman’ın hükümdarlığını bir 

süre de olsa kaybetme cezası, eşlerinden Carade’nin isteği üzerine bir put yapmasıyla 

ilişkilendirilir. O’nun insanlardan, cinlerden ve hayvanlardan oluşan ordusu ile Saydun hükümdarı 

üzerine yürüyüp, O’nu öldürerek ganimetlerini ele geçirmesinin ve hükümdarın kızı Carede’yi de 

kendisine eş olarak almasının anlatıldığı rivayete göre; Carade’yi beraberinde Yeruşalim'e getiren 

Süleyman, yüzünün hiç gülmemesi ve sürekli ağlamasının nedenini sorduğunda Carade, babasını 

çok özlediğini, hayalinin gözünün önünden hiç gitmediğini, eğer babasının bir heykeli olursa ona 

bakarak teselli bulacağını söyler.  Eşi Carede’nin bu arzusunu yerine getirmek isteyen Süleyman 

şeytanlara, ölen hükümdarın bir heykelini yapmalarını emreder.  Ölen hükümdara aynen benzeyen 

bir heykel yaptırılır ve Carede’ye verilir.  Ne var ki Carede hizmetçileriyle birlikte gizli olarak bu 

heykele tazimde bulunmaya başlar.  Bu durumu fark eden Süleyman’ın veziri Âsaf b. Berıyâ 
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durumu Süleyman’a bildirince, Süleyman heykeli kırar ve Carade’yi de cezalandırır.  Mahiyetinde 

vuku bulan bu şirke alet olduğuna çok üzülen Süleyman, Allah’tan affı için tövbe etse de, bir süre 

de olsa krallığı elinden alınarak cezalandırılır.345 Süleyman’ın bu eşi, Yahudi kaynaklarında Sidon 

Kralı’nın kızı Tarâda ismiyle geçer ve Süleyman’ın tahtının kaybetmesinin Tarâda'nın sözünü 

dinlemesi olduğu görüşü de, İslam kaynaklarına nüfus etmiş rivayetlerle örtüşür.346 

XIV. yüzyılda kaleme alınmış olan Hikâyet-i Temîm-i Dâri adlı mesnevide ise, Süleyman’ın 

ölümünden sonra, parmağında meşhur mührü olmak üzere bir mağarada altın bir taht üzerine 

yatırıldığından bahsedilirken, bir cinin yüzüğü çalmak istediği fakat Süleyman’ın naaşını bekleyen 

bir yılanın nefesiyle öldüğü rivayet edilir.347  Bir başka kaynağa göre de, söz konusu mührün 

üzerinde yer alan tasvirin asıl şeytana ait olduğunu, çalanın şeytan değil Süleyman olduğu, 

şeytanın ise kendi mührünü ele geçimek için uğraştığı dile getirilir.348 

 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Mehmed Reşad Bölümü’nde 358 envanter no ile 

kayıtlı Menâkıb-ı Süleyman bin Dâvud adlı bir yazmaya göre; Süleyman Peygamber bir “Sâhib-

Kırân” dır.  Kırân, iki yıldızın aynı burçta birleşmesi anlamına gelir ki, “Sâhib-Kırân” tabiri de, iki 

uğurlu yıldız anlamına gelen Sadey’n yani Zühre ve Müşteri’nin aynı burçta birleştiği sırada 

dünyaya gelen  ve yaşamlarında talihli olacaklarına inanılan kişilerin yanı sıra, bu esnada doğmuş 

muzaffer hükümdarlar için de kullanılır. Tarihte mü’min hükümdarlardan  Süleyman ve 

Zülkarneyn, kâfir hükümdârlardan ise Nemrut ve Buhtunnasr aynı adla adlandırılmıştır.349 

 Süleyman’ın hayatı, hikmeti ve kendisine bahşedilen mucizelerini konu edinen gerek 

özgün İslam kaynakları gerekse İsrailiyyat olarak nitelenen kaynaklar, tarih kaynakları ile birlikte  o 

kadar büyük bir yekün teşkil eder ki, bunları teker teker ele almak başlı başına kapsamlı başka bir 

çalışmayı gerektirir. Hele yazılı ve sözlü edebiyatımızdaki aynı bağlamdaki menkıbeler bu 

çerçevenin içine katıldığında kaynak zenginliği kat be kat arttığı gözlemlenir.  Öyle ki hakkındaki 

sayısı belirsiz menâkıbın zengin bir literatür oluşturduğu Hz. Süleyman,  başta Türk ve İran 

sanatına ait olmak üzere Doğu Edebiyatı’nın farklı formlarına da konu olmuştur.  Dîvan 

Edebiyatı’nın pek çok eserinde de Hz. Süleyman; peygamberliği, krallığı, zenginliği, haşmeti, 

mülkü, adaleti gibi farklı yönleriyle ele alınmış, aynı zamanda Belkıs, Âsaf, cinler, kuş dili, rüzgar, 

hüma, karınca örnekleri gibi pek çok motif bu eserlerde sıkça zikredilmiştir.  Şeyhî, Hayalî, 
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Sünbülzâde Vehbî gibi  Divan Edebiyatı'nın önemli şairine ilham kaynağı olan Süleyman 

peygamber ve mührü, Bâki’nin de nazarını celbetmiştir.  Nitekim Bâki; 

Mest olup uyurken öpmüş la’l-i cânânı rakîb 
Ehremenler hâtemi almış Süleyman bîhaber 

dizeleriyle kaleme aldığı beytinde, kendisi ile rakibi arasında kalan sevgilisini ifritler arasındaki 

Süleyman gibi, onun gaflet halinden faydalanmaya çalışan rakibini de Süleyman’dan mührünü 

çalan ifritler metaforuyla temsil etmiştir.350  Dîvan şairlerinin yanı sıra Ruhsatî gibi kimi halk şairi 

de;  

Lebinden nûş ettim beni söyledir 
Ne çâre sevdiğim kader böyledir 
Ak göğsün üzeri uzun yayladır 
Mühr-i Süleymân’a dahi yol vermez 

şeklinde ifade ettiği şiirinde Mühr-ü Sülayman’ı bir iktidar remzi olarak kullanmıştır.351  

Neticede; Tanrı’nın Süleyman’a verdiği ilim ve kudret, Süleyman’ın bir nevi imzası yerine 

geçen Heksagram şeklindeki mühürden kaynaklandığı inancı o denli kabul görerek yaygınlaşmıştır 

ki,352  İslam toplumlarında bir devlet yapısı tesis ederek ona hükmetme yetkisinin ilk defa 

Süleyman Dönemi’nde olgunlaştığına inanılmış, dolayısyla Hz. Süleyman da peygamberliğinin yanı 

sıra, devlete tam manasıyla hükmetmenin  timsali olarak görülmüştür. Hz. Süleyman’a bunu 

sağladığına inanılan mühür de güç ve kudreti temsil etmiştir.353   Diğer İslam toplumlarıyla birlikte  

Anadolu ve Balkan Müslümanları  arasında da tabiat üstü bir bir kuvvete sahip olma arzu ve 

isteğinin yanı sıra, şer güçlerden korunma amaçlı  kullanılması da bu görüşle irtibatlandırılmıştır.  

Nitekim, İslam geleneğinin günümüze kadar gelen havas türü kitaplarında karşılaşılan bir kısım 

formülasyonda Heksgram diyagramına  “Hâtem-i Şerif ve Vefk-i Celil” adıyla yer verildiğine şahit 

olunur.  Bu tür vefki üzerinde taşıyan kimseye düşmanın verebileceği zararın isabet etmeyeceği ve 

fena haller gelmeyeceği gibi iddialar ile karşılaşılır.354  Yine bir başka örnekte de, öğrendiğini 

unutmamak, ezberlemeyi geliştirmek ve hikmet sahibi olmak için hazırlanmış olduğu belirtilen bir 

başka vefkin merkezine yerleştirilmiş  bir Heksagram ile bunu çepeçevre saracak şekilde etrafını 

çeviren Şu’arâ Sûresi’nin 52. ve 53. âyetleri ile birlikte yapılan bir düzenleme, Heksagram’ın bu tür 
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fonksiyonlarla da kullanılmış olmasının355 yine aynı güç ve kudret istemi olduğuna işaret 

etmektedir.  Kâfir cinlerin musallat olduğu kişileri bu tasalluttan kurtarmak için yazılan muskaları 

Heksagram diyagramının bulunduğu bir kombinasyon ile düzenlemeleri356 de doğrudan Süleyman 

peygambere verilen malum özelliği öykünme ile ilişkili gözükmektedir.  Halk arasında cinlerin 

neden olduğuna inanılarak, “Cin Çarpması” denilen bir kısım hastalığın tedavisinde yine 

Heksagram’a yer verilmesi, 357 söz konusu diyagramın önceki örneklerde olduğu gibi Süleyman 

peygamber misali farklı varlık boyutları üzerine hükmetme gücü ve kudretine sahip olma arzusuyla 

tamı tamına örtüşmektedir. 

Ancak, İslam coğrafyasında “Mühr-i Süleyman” ile özdeştirilen Pentagram ve Heksagram 

diyagramları ile, aynı coğrafya toplumunda görülen bir takım büyü uygulamaları arasında görülen  

ilişkinin İslam kaynaklı olduğunu  söylemek güçtür.358   Özellikle, İslam toplumlarının  bu tür 

uygulamalarında görülen Heksagram’ın bu fonksiyonu ile yaygınlaşması öncesinde, nispeten aynı 

coğrafyanın Yahudi çevrelerindeki ender durumlarda kullanımıyla sınırlı gözükmektedir.  Hem 

Araplar hem de Türkler’ce İslamiyet öncesi erken dönemlerinden itibaren yaşamlarında yer 

edinmiş olduğu  kanıtlarla  malum olan söz konusu diyagramın, bu bağlamda bir fonksiyon 

kazanmasında İsrailî kaynaklar ve uygulamaların etkili olduğu kadar, aynı diyagramı Süleyman 

Mührü adıyla kullanan Bizans’ın da etkisi olduğu olasılık sınırları içinde kalmaktadır.  Hatta,  M.Ö. 

III. yüzyıldan itibaren egemen bir din hüviyeti kazanmasa da, misyonerleri sayesinde Suriye’den 

Mısır’a hatta Helen dünyasına kadar, Ortadoğu’da tanınır bir din halini kazanan Budizm’in359 etkisi 

de  göz ardı edilmemelidir.  Zira, Budist Uygur Türkleri’ne ait duvar resminde Budist bir rahibin 

koluna tasvir edilmiş Heksagram diyagramı bu olasılığı güçlendirirken, diğer yandan da söz konusu 

diyagramın Selçuklularca, Yahudi unsurlarıyla iç içe yaşamış olan İranlılar’dan alındığı yönündeki 

bir iddiayı360 çürütmektedir.  Ayrıca, Heksagram’ın İslam coğrafyasındaki örneklerinin, aynı 

diyagramın sonraki süreçte bir Yahudi simgesi olmasıyla herhangi bir alakası olmadığı görüşü de 

bir Yahudi kaynağa aittir.361 

Hangi ad ile kulanılmış ya da hangi yönden gelmiş olursa olsun, söz konusu diyagram; 

İslam coğrafyasında süreç içerisinde kendisine yüklenen farklı fonksiyonlarla yaygınlık kazanmıştır.  

Öyle ki, bulunduğu yere şeytan giremediği ve şeytanı uzaklaştırmak inanışına binaen İslam 
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toplumlarının taş işçiliğinden seramiğe farklı teknikteki bezeme ve el sanatlarında kendisine sıkça 

yer edinmiştir.362  Yaklaşık 1580 yılında İznik Çini Atölyeleri’nde imal edilmiş bir cami kandilinin, sır 

altı tekniği ile bezenmiş madalyonlar halinde çepeçevre dolaşan Heksagram’lardaki özenli işçilik 

dikkat çekicidir (Ek. 9, s.335).363  XV. yüzyıl’da Suriye atölyelerinde, altıgen kesimli sır altı mavi-

beyaz tekniği ile imal edilmiş mimari kaplama malzemesi çiniler olan kâşilerin bezemelerinde de 

Heksagram bulunur.364  Müslüman evlerinde de, nazarlık olarak veya  haneye saadet getirmesi ya 

da ev halkını kötü ruhlardan korumak inancıyla bulundurulmuştur.  Zehirlenmelere karşı bir muska 

olarak tas, tepsi ve tabaklar gibi mutfak eşyalarında, çeşme ve sebillerde kullanılmıştır. XI. ve XIII. 

yüzyılları arasına tarihlenen Bitlis Ahlat’taki Selçuklu ve Anadolu Selçuklu mezar taşlarında, Tokat 

Niksar Danişmendli mezar taşları365  örneğinde olduğu gibi cesetlerin çürümemesi ve onları toprak 

altındaki hayvan ve böceklerden korumak inancıyla mezar taşlarında  sıkça yer almıştır.  

Orhangazi-Yalova arasında yer alan Güney köyü ya da Bursa Harmancık mezarlıklarında bulunan 

bir kısım örnekte olduğu gibi, Heksagram’ın Müslüman mezar taşlarında kullanımı yakın yüzyıllara 

kadar devam etmiştir. Bunların yanı sıra koruyucu muska, hırz ve vefk olarak iç ve dış kıyafetlerde 

bir güç simgesi olarak tolga ve serpuşlarda, savaş zamanında düşmandan korunmak için 

kullanılmıştır.366  Muhtemelen bu nedenle teber, balta, kolçaklar ve çakmaklı tüfeklerin çakmak 

demirlerine de Heksagram diyagramı işlenmiştir.367 Cem Sultan’ın h.885/m.1480 yılına ait 

gömleğinin sol göğüs üstünde bulunan Heksagram’ın da koruyucu bir işleve sahip olduğu inancının 

varlığına işaret edilmektedir (TSM. env. nu. 13/1404), (Ek.10, s.336).368  Şehzade Selim’in, XVI. 

yüzyılın ikinci yarısına ait muskalı gömleğinin her iki göğsüne birer Heksagram işlenmesi de aynı 

fonksiyona yöneliktir (TSM. env. nu. 13 / 1133).369  

Heksagram diyagramı, İslam toplumlarının günlük yaşamlarında o denli yaygınlık kazanmış 

olduğu görülmektedir ki, h.617/m.1220-1221 tarihli, Nasirü’d-din Mahmud’a ait Diyarbakır’da 

basılan sikkenin bir yüzünde de Heksagram diyagramına yer verilmiştir (The British Museum, 

London, 1865-8-5-116), (Ek.11, s.337).370  Osmanlı sultanlarından I. Mehmet (yön. 1413-1421), II. 

Mehmet (yön. 1451-1481) ve oğlu II. Bayezıt (yön. 1481-1512), Kanuni Sultan Süleyman (yön. 

1520-1566), Sultan III.Murat (yön. 1574-1595) ve Sultan II. Mahmut’un (yön. 1808-1839) bastırdığı 
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paralar ile Anadolu’nun çeşitli vilayetlerinde muhtelif tarihlerde basılan Osmanlı mangırları  

üzerinde de yine Heksagram diyagramı kullanılmıştır.371 Sikkelerin yanı sıra, tıpkı dönemin Yahudi 

cemaatlerine ait bireylerin mühürlerinde görüldüğü gibi kimi  Müslümana ait mühürde de yine 

Heksagram diyagramına yer verilmiştir.  Üzerine “Es-seyyid Süleyman Vehbi Tevekkel Allah” 

kazınmış  h. 1213 /m. 1798-1799 tarihli bir mühür, söz konusu diyagramı dönem itibariyle yaklaşık 

yüz yıldan fazladır kendilerine mal etmiş olan dönemin Yahudileri’ne aldırış etmeksizin 

Müslümanlarca hala kullanımının sürdürüldüğüne dair önemli bir örnektir (Ek.12, s.338).372   Ajur 

tekniği ile bezenmiş bir rahle (Edirne Müzesi, env. nu. 1318) üzerindeki Heksagram motifinin,373 

yanı sıra yine XVIII. yüzyıla ait bir çeyiz sandığının üzerine işlenmiş Heksagram (Ek.13, s.339)374 

İslam coğrafyasında karşılaşılan zengin kullanımını örneklemektedir. 

Söz konusu diyagramın en ilgi çekici örneklerinden  biri ise Kur’ân- Kerîm tezhipleri 

arasındaki tasarımıdır.  Nitekim, Meraga Kadısı Abdullah b. Ahmed b. Fazlullah b. Abdülhamid el-

Kazvini tarafından h. 788/ m. 1368-1369 tarihinde tezhiplenen ve günümüzde Ankara Etnografya 

Müzesi’nde muhafaza edilen Kur’an-ı Kerîm’in tezhipleri arasında bulunan Heksagram motifleri 

ustaca çalışılmış tasarımlar olarak karşımıza çıkar (Ek.14, s.340).375  

İslam toplumlarına ait Heksagram örneklerinin en göz çarpıcı olanları hiç şüphesiz mimari 

yapılar ve mimari elemanlar üzerine farklı malzeme ve tekniklerle yapılmış olanlarıdır.  Genellikle 

cami ya da türbe gibi dini yapı cephelerinde ve  tavan bezemeleri arasında bulunan Heksagram, 

kubbe ve kemerleri çökmekten  koruyacağı inancıyla,  kemer yüzeyleriyle kubbe içlerine tezyin 

edilmiştir.  İslam coğrafyasının hemen dört bir yanında bu yönde  sayısı belirsiz örnek 

bulunmaktadır ki, bunların sadece adlarını alt alta sıralamak bile başlıbaşına ayrı bir çalışmayı 

gerekirir.  Bu mimari yapılar arasında belli başlıları arasında;  Hebron’da Memluklular tarafından 

inşa edilen “Harem el-Halil Camii” ile Kudüs’ün  Osmanlılar Dönemi’nden kalan şehir 

duvarlarındaki  Heksagram örnekleri verilebilir.  Konya Sırçalı Medrese Cümle Kapısı, Sivas Divriği 

Ulucami hünkar mahfili korkulukları, Mengücekli Ahmet Şah’ın eşi Melike Turan tarafından aynı 

yapıya bitişik inşa ettirilen Şifahane, Karatay Medresesi duvar çinileri, Bursa Ulucami cephesi, 

Edirne II. Bayezit Külliyesi Şifahanesi, Bursa Muradiye Külliyesi’nde II.Bayezıt’ın oğlu Şehzade 

Ahmet’in Türbesi,  İstanbul Süleymaniye Camii revakları Heksagram diyagramının tezyin edildiği 

mimari yapılar arasında adları öne çıkan belli başlı örneklerdir.  
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Bunların ötesinde, Heksagram diyagramının özellikle Türk-İslam Geleneği’ndeki en dikkat 

çekici örneklerine kimi Türk beyliğini temsil eden bayrak ve flamalarda karşılaşılır.  Beylikler 

Dönemi’nde Konya, Karaman ve çevresinde hüküm süren Karamanoğulları (1256-1438) ile 

Kastamonu civarında hüküm süren Candaroğulları’nın (1292-1461) bayrakları, Avrupa’daki bir 

kısım Yahudi cemaatinin kendilerini temsil ettikleri Heksagram tasvirli flamalarından daha erken 

tarihli örneklerdir. Viyana Şehir Müzesi’nde muhafaza edilen bir Türk sancağında da Heksgram 

diyagramının  bulunduğu belirtilir.376  Aynı diyagram, XVI. yüzyıl Cezayir’inde, Kaptan Paşa 

Sarayı’nın Amirallik Binası’nda bulunan Barboros Hayreddin Paşa’ya ait armalarda da yer alır.   

Barbaros Hayrettin Paşa’nın Kaptan-ı Derya’lığı dönemine (1534-1546) atfedilen ve günümüzde 

Beşiktaş Deniz Müzesi (Env. Nu. 2964) envanterine kayıtlı 287 X 200 cm. ebadındaki yeşil sancak 

üzerinde de  Heksagram bulunur.  Sancağın üst tarafındaki zarif bir kartuş içinde es-Saff Sûresi 13. 

âyetinden alınan “Allah’tan yardım ve yakın bir fetih. Mü’minleri (bunlarla) müjdele” mealinde bir 

bölüm yazılıdır.   Bu kartuşun altına ve sancağın tam ortasına gelecek şekilde, iki ucunun ortasında 

Heksagram işlenmiş bir Zülfikar tasviri bulunur.   Zülfikar tasvirinin dört yanında ise her biri birer 

hilal biçiminde kompoze edilmiş Hulefâ-i Râşidîn’in isimleri bulunur.  Osmanlı donanmasının en 

kudretli dönemlerinde gemilere çekilen sancaklardan bugüne ulaşan ünik örnek olan Barbaros’un 

sancağına Heksagram nakşettirme sebebi, Süleyman peygamberin mühründe bulunduğuna 

inanılan bu diyagram ve İsm-i Azâm ile birlikte rüzgarlara hükmettiği inancına dayandırılır.377   

Belirlenen Tez başlığını aşmamak adına,  İslam Geleneği dahilinde  öne çıkan örnekler 

bağlamında birbirinden farklı konum ve fonksiyonlarıyla ele alınan Heksagram’ın, aynı geleneğin 

mensuplarınca bu denli rağbet edilmesinin nedeni salt  Süleyman peygamber ve O’na atfedilen 

mühür ile ilgili olmasa gerektir.   İlk İslam alimlerinin, İslam’ın erken dönemlerinden itibaren  

“Usul-ü Sitte” adıyla altı esas üzerine topladıkları378 “Âmentü” nün Heksagram’ın altı ucu ile olası 

bir temsiliyet kazanmış olup olmadığı hakkında bugüne gelen bir rivayet yoktur.  Buna karşın, 

İslam kaynaklarının bildirdiği; Hz. Peygamber’in Mirac mucizesine muhatap olduğu esnada, ikinci 

katında Hz. İsa ile,379  altıncı katında da Hz. Musa ile karşılaştığı380  “Tabakât-ı Semaviyye” ile  

Heksagram’ın altı ucu arasında yakın ilişki kurulmuştur.381  Yine İslam Geleneği’nin kimi 

mensubunun Heksagram’ın altı ucunun; İbrahim, İshak, Yakup, Musa, Harun ve Davud olmak 
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üzere altı peygambere işaret ettiği yönünde rivayetleri olsa da,382  adı geçen peygamberlerin 

seçimi göz önünde tutulduğunda, bu tür temsiliyette İsrailiyat etkisi sezilebilmektedir.  

Öte yandan Heksagram’ın İslam Geleneği’nde, Metafizik alandaki tekabüliyetine Tasavvuf 

ile kavuştuğu söylenebilir. Nitekim söz konusu diyagram, Tasavvuf terminolojisinde saf vahdete ve 

hayata karşılık gelen “Lâhut” aleminin, hayatın maddesi olan eşyaya yani “Nâsût” alemine sirayet 

ve tecelli etmesinin temsiliyeti olarak ele alınır.383  Heksagram’ın bu temsiliyeti, Asli Gelenek’ten 

sirayet eden diğer sahih geleneklerde tekabül ettiği ilkeler  ile örtüşür niteliktedir. Bunun yanı sıra 

Rufâi, Mevlevi ve Bektaşi tarikat flamalarında da yer alan  Heksagram,384 farklı uç sayılarına sahip 

diğer yıldız diyagramlarıyla beraber,  Kaadiriyye Tarikatı’nın İsmailiyye ve Eşrefiyye kollarına 

mensup derviş ve meşayihin giydiği taçlar üzerine gül adıyla işlenmiştir (Ek.15, s.341).385  Taç ve 

arakiyelerin  tarikatın usul ve erkânıyla sabit bir disiplin ve âdabıyla belirlenen terklerin sayısı gibi, 

beş uçlu yıldızdan on dokuz uçlu yıldıza kadar çeşitlilik gösteren güllerin kullanımı da tarikatın aynı 

usul ve erkanıyla disipline edilmişlerdir..386  Kaadiriyye Tarikatı’nın kollarına göre dört, yedi, sekiz, 

onbir ve oniki terkli taçların varlığı bilinse de, ayırt edilmeksizin tüm tarikat mensuplarınca kabul 

gören ve şeyhe ait olana ince yeşil bir destar sarılan “Tâc-ı Bağdadi” ya da “Tâc-ı Müjgân” adıyla 

meşhur dilimsiz taçtır (Ek.16, s.342).387  Bu taçın her iki yanındaki ağaç tasvirlerinin “Tûba” yı, 

bunun etrafına serpilmiş üçgenlerin “Ekânim-i Selase”  yi yani “Darb-ı Esma” yı temsil ettikleri, 

ağaçların alt kesimlerinde ve yine tüm zeminde serpilmiş vaziyette bulunan eşit kollu haçların ise, 

Şeriat, Tarikat, Hakikat ve Marifet kavramlarına karşılık gelecek şekilde “Dört Kapı” ya delalet 

ettikleri ileri sürülmektedir.388   Ağaç gövdelerinin altındaki haçların her iki yanında yer alan ve Hint 

Geleneği’nde “Lakshmi Yıldızı” olarak bilinen sekiz uçlu yıldızın bu gelenek dahilinde “Mühr-i 

Süleyman” olarak adlandırılması hayli ilginç bir durum arz etmektedir. Bu adlandırmaya aynı sekiz 

kollu yıldız diyagramının “Vefk-i Süleyman” adıyla kullanıldığı bir muska formülasyonu da389 ilave 

edilirse,  İslam Geleneği’nde sadece Pentagram ya da Heksagram için değil, sekiz kollu yıldız için de 

“Mühr-i Süleyman” adının verilmiş olduğu anlaşılabilir.   Hatta bununla da kalmayıp, bunlardan 

başka uç sayısına sahip diğer bir kısım yıldız için de ayırt edilmeksizin aynı ad kullanılmış olduğu 

ancak, her biri sahip olduğu  uç sayısına göre farklı temsiliyetlerle birlikte anıldığı gözlemlenebilir.  
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Nitekim, Pentagram yani beş uçlu yıldız “Mühr-i Süleyman” adıyla Hamse-i Al-i Âba ile 

özdeşleştirilmiş ve her bir ucunun, Muhammed, Ali, Fâtıma, Hasan  ve Hüseyin’i temsil ettiği ileri 

sürülmüştür.390  Buna karşın hiçbir surette Davut ile ilişkilendirilmeyen altı uçlu yıldız (Heksagram) 

da yine “Mühr-i Süleyman” adıyla kullanılmışsa da, bu kez Hamse-i Al-i Âba’ya ilave edilen 

“Vahdet” ile birlikte altılı bir gruba delalet ettiği iddia edilmiştir.  Aynı Heksagram ayrıca altı ucuyla 

“Tabakat-ı Semaviyye” ye, bunun yanı sıra uçların her birinin Allah’ın “Hayy, Kayyum, Ferd, Vâhid, 

Ehad ve Kuddüs” isimlerini işaret edecek şekilde  “Esma-i Sıfatıyye” nin temsili olduğu da ilave 

edilmiştir.  Hatta bu kadarla kalınmamış, yedi ve sekiz uçlu yıldızlar için de aynı şeklide “Mühr-i 

Süleyman” adı kullanılmış ve yedi uçlu yıldızın “Etvâr-ı Seba” ya, sekiz uçlu yıldızın ise “yedi kat 

sema ile Arş ve Kürsü' ye işaret ettikleri belirtilmiştir.391  

Yahya Agâh Efendi’nin Mecmuatü’z-Zeraif Sandukatü’i-Ma’arif adlı eserinde yer aldığı 

belirtilen bir tasvirde Pentagram çizimi için Mühr-i Süleyman, Heksagram çizimi için ise "İsm-i 

Ferd" adlarının kullanılmış olması, özellikle Heksagram diyagramının İslam Tasavvufu’nda tekabül 

ettiği sembol temsiliyeti için yeni bir ip ucu verir niteliktedir.392 Arapça bir sıfat olan "Ferd"; sözlük 

anlamıyla “Tek. yalnız olan şey, çift olmayan, eşi bulunmayan; Tek olan sayı” anlamnı taşır.393  

Tasavvuf terminolojisindeki ıstılahi anlamıyla “Efrâd” ve “Müferred” ile ilişklilendirilen "Ferd" in,394  

çoğulu olan "efrâd" için; zamanın kutbunun gözetimi dışında kalan ve sayılarının belli olmadığı 

Allah’ın velilerine verilen ad olduğu belirtilir.  Bunun yanı sıra "efrâd" niteliği, Hz Peygamber’e 

mükemmel bir şekilde tâbi olup da, ferdiyet tecellisine mazhar olanlar için de kullanılmaktadır.395  

"Müferred" ise, yine bu terminolojide "efrâd" ile özdeşleştirilmiş ve sadece Allah’ı zikreden veliler 

olarak tanımlanmıştır.396  Tasavvufdaki bu ıstılahlarından yola çıkarak, söz konusu eserde "İsm-i 

Ferd" olarak belirtilmiş Heksgram’ın dönemin efrâdını temsil ettiği gibi bir yorum getirilebilirse de,  

bu yorumu temellendirecek bir referans yoktur.  Bu nedenle bu yöndeki temsiliyette ihtiyatlı 

davranmak gerekir. 

Öte yandan "ferd" sözcüğüne yine ıstılahi açıdan yaklaşan bir başka görüş ise,  İbnü’l-

Arab’i’nin  terminolojisine yönelik şerh ve yorumlarla çok daha yakın durmaktadır.   Nitekim bu 

yönde yapılan şerh ve yorumlarda "ferd"; “Kendisine özgü bir nitelik sayesinde isimlendirilmeyi hak 

eden, kendisini ayrı kılan bir özellik taşıyan.” şeklinde tanımlanarak, kök olarak hem “tek” hem de 
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“birlik” anlamını taşıdığına açıklık getirilmiştir.397  Yine aynı görüşte “Kendisine özgü isimlendirmeyi 

hak ettiği niteliği sayesinde Bir’den ayrışarak ayrı bir mertebe oluşturmuş, onun ferdiyetliği ikinin 

ortaya çıkmasıyla sabit olmuştur. Ortaya çıkan ise çift olmuştur.  Eğer çift yani iki varsa, onları 

birbirine bağlayan ve onları birleştiren ilke yani üç de vardır.  Ancak üç,  ikiye birlik mertebesi veren 

itibariyle bire benzetilmiştir” diyen  Arabi,  bir sayısını ferd olarak kabul etmemektedir. O’na göre 

ferdlerin ilki üç’tür.398 Ancak, ferde yani üç’e ferdiyet verenin bir olduğunu da hemen 

belirtmektedir.   Yine, “Ferd, her üç sayıda ve daha fazlasından ortaya çıkar.  Bütün neticeler de 

ferdden ortaya çıkar” diyen Arabi’ye göre; “Allah’ın alemleri Nefsinden, İradesinden ve Sözünden 

meydana getirmesi üç’ten yani ferd’den yarattığını göstermektedir”.  Bu nedenle Arabi, "ferd"i 

teslis ile ilişklendirir ve yaratmanın teslis şartlarını taşıdığında gerçekleştiğini söyler.399  Yaratmanın 

Allah’ın; Zât, İrade ve Söz sahibi olmasıyla ilişkilendiren Arabî, teslis yani ferdiyeti yaratmanın, bir 

ürün vermenin esası olarak kabul eder.  Arabi’nin görüşüne göre "ferd", alemdeki her yaratılmışa 

sirayet etmiştir. Ancak, Arabî teslis ilkesini Hıristiyanlık’ın teslis’inden tamamen ayırmayı da ihmal 

etmez.  Keza, Hıriitiyanlığın teslisi, yaratma ve sonuç çıkartmaktan ilgisizdir ve şahıslarla belirlenen 

üç uknum bir yapılmıştır.  Oysa Arabî’nin teslis anlayışında, Hıristiyan teslisinin aksine bir’den üç’e 

ulaşılır ve üç yani "ferd" her tür yaratma ve sonuç çıkarmaya nüfus eder.400 
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İkinci Bölüm 

YAHUDİ GELENEĞİNDE SEMBOL OLARAK HEKSARAM 

 

 

1. TORA DEVRİ’NDE SEMBOL OLARAK HEKSAGRAM 

1.1. İBRANİLER DÖNEMİ’NDE HEKSAGRAM 

Her ne kadar Yahudi Kutsal Kitap Literatürü’nde İbrahim’den  Adem’e uzanan bir nesep 

zinciri verilmiş olsa da, bir Yahudi için ilk ata İbrahim’dir (İbr. AvRam; İshak ile müjdelendikten 

sonra AvRaham). Dolayısıyla Yahudi tarihi, bu dinin mensuplarınca ilk Yahudi kabul edilen İbrahim 

ile başlatılır. Bereşit’e göre; dünyaya kutsiyeti getirme görevini tek başına üstlenen İbrahim’in 

doğuşu, yaradılışın yeniden başlaması gibidir.1   Yahudi dini otoriteleri ve tarihçileri nezdinde de  

İbrahim; hem Yahudi dininin, hem etnisitenin hem de Yahudi tarihinin bir nevi nirengi noktasıdır. 

Adem’den İbrahim’e kadar gelen insan neslini “Başarısızlık Devresi” olarak da niteleyen Bereşit,  

İbrahim ile birlikte “Tora Devri” ni başlatır.2    İsrailoğulları’nın M.Ö. 586 yılında Bâbil’e  sürgün 

edilmelerine dek devam eden bu devir kendi içinde de, “Avot” tabir edilen “İbrani Atalar Dönemi” 

ya da kısaca “İbraniler  Dönemi” ile başlayan alt dönemlere ayrılır.  Yahudi Geleneği içinde Magen 

David (Davud Kalkanı) adıyla şöhret bulmuş Heksagram’ın, aynı gelenekteki tarihsel serüvenine ve 

sembol temsiliyeti izinin sürülmesine İbrahim’den hareketle başlamak bu nedenle zaruret taşır.   

Her ne kadar bu dönemle birlikte anılan “İbrani” adı farklı referanslarla kavmin 

İbrahim’den önceki sürecine kadar gitse de, İbraniler Dönemi yukarıda değinilen nedenden dolayı, 

ilk ata olarak kabul gören İbrahim’in adı ile birlikte zikredilir.  Ata’lık statüsü, O’ndan oğlu İshak’a 

ve nihayet torunu Yakup’a tevarüs ederek son bulur.  Bu üç İbrani Ata ile ilişkili coğrafya, - 

İbrahim’in kavmiyle beraber kısa süreliğine gidip, döndüğü Mısır göçünü saymaz isek-  güney ve 

kuzey Mezopotamya, Kenan coğrafyası ve Mısır Deltası’nın doğusuyla sınırlıdır.3   İbraniler 

Dönemi’nin sonunda, Yakup ile birlikte bu coğrafyaya Aşağı Mısır toprakları da dahil olur. 
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İbrani Atalar Dönemi’nin hangi yüzyıllara karşılık geldiği üzerine bu güne kadar farklı 

kronolojik hesaplamalar yapılmışsa da, dönemin ilk atası olan İbrahim’in yaşadığı dönemin 

gerçekte tam olarak bilinemediğini belirten kimi kaynak,  yine de O’nu  M.Ö. 2.100 - 1.900 yılları 

arasına yerleştirilebileceğini zikretmektedir.4 Bir kısım başka kaynak ise, aynı dönemin 

başlangıcının  M.Ö. 1.900’lü yıllardan sonraya tarihlenmesi gerektiğini beyan etmektedir.5 

 Geçtiğimiz yüzyılda antik Yakın Doğu hakkındaki bilgilerde gözle görülür bir artış olmuştur.  

Araştırmacılar elde ettikleri bilgiler ışığında, Yakın Doğu kültürlerinin yaşadığı bu coğrafyayla  

İbrahim ve ailesini M.Ö. ikibinli yıllarla ilişkilendirmeye çalışmışlar, bu tarihi geçerli kılmak ve 

ataların geldiği sosyal çevreyi belirlemek için de, Kutsal Kitap literatüründe geçen isimler,  evlilik ile 

ilgili zorunlu adetler, hamilelik ve miras hakları, çeşitli anlatılardaki göçebe hayatı gibi 

parametreler arasında karşılaştırmalar yapmışlardır.6   İbrahim ile ilgili anlatılara diğer bir 

yaklaşımda ise, efsane ve destanlar gibi söylencelerden yol çıkılmıştır.  Coğrafyanın yerli halkıyla 

karşılaştıkları en erken dönemde, onların  geleneklerine ait ayırt edici özelliklerini ve göçebe 

yaşam biçimindeki asıl durumlarını  tespit edebilme teşebbüsleri olmuştur.  Ne var ki, her iki 

yöntem de İbrani ataları milattan önceki ikibinle başlayan yıllara yerleştirme gayretlerinde 

başarısız olmuştur.7 Keza dönem itibariyle devenin ehlileştirilmiş olması, Filistin ve Arami 

kavimlerinden bahsedilmesi gibi bazı ayrıntıları delil olarak göz önünde tutarak, İbrahim’in bu 

tarihten daha sonraya yani M.Ö. 1.900’lü yıllara tarihlenmesi  uygun görülmüştür.8 Söz konusu bu 

kaynakların dışında, burada atıf yapılmayan aynı bağlamdaki benzer kaynaklar da göz önünde 

bulundurulursa,  İbrahim’in  dolayısıyla İbraniler Dönemi başlangıcının temkinli bir yaklaşımla M.Ö. 

1.900’li yıllarla 1.800’lü yıllar arasına denk geldiği söylenebilir. 

Aynı şekilde, son ata Yakup ile biten söz konusu dönemin bitişine dair tarihte de tıpkı 

başlangıcında olduğu gibi birbiriyle çelişen kronoloji problemi ile karşılaşılır. Kutsal Kitap kaynaklı 

olması hasebiyle kavmin Mısır’a göçünün Yakup zamanına denk geldiği hususunda hem fikir olan 

tüm referanslar, söz konusu göçün Mısır’ın Sâmi kökenli Hiksos sülalesinin yönetimi sürecinde 

olduğu noktasında da birleşmektedirler. İbraniler’in Mısır dönemi ile çıkış sürecinin detaylarını 

konu alan kimi kaynak, Mısır’ın Hiksos Sülalesince yönetildiği dönemi M.Ö. 1.663-1.550 yılları 

                                                           
4
  Ömer Faruk Harman, “İbrahim”, T.D.V. İslâm Ansiklopedisi, I-XLIV, C.XXI, İstanbul, 2000, s.267. 

5
  Dan Cohn-Sherbok - Laviana Cohn-Sherbok, Yahudiliğin Kısa Tarihi, çev. Bilal Baş, İz Yayıncılık, İstanbul, 2010, s.12.;  

Salime Leyla Gürkan, Yahudilik, 2.b., İslam Araştırmaları Merkezi, İstanbul, 2008, s. 211. 
6
   John Van Seters, “Abraham”, Encyclopedia of Religion, I-XIV, ed. in ch. Lindsay Jones, Vol.I,  Second Edition, Thomson 

Gale, USA, 2005, p.13. 
7
  Seters, a.g.md., p.13. 

8
  Seters, a.g.md., p.13. 
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arasına yerleştirirken,9 bir diğeri ise aynı sülaleyi  M.Ö. 1.700-1.580 yılları arasına 

tarihlemektedir.10  Öte yandan, Yakup’un Mısır’ın putperest hayatından hoşnutsuz bir şekilde 147 

yaşında vefatına dek on yedi sene kaldığını rivayet eden bir başka kaynak ise, söz konusu dönemde 

Mısır’ın yönetiminde Sâmi kökenli Hiksos sülalesi olduğunu ve bu sülalenin M.Ö.1.674-1.567 yılları 

arasında hüküm sürdüğünden bahsederek,11 kavmin Mısır’a girişini M.Ö. 1600 lü ya da 1500’lü 

yıllara denk geldiğine işaret etmektedir. Antik Kenan ve İsrail coğrafyası üzerine yapılan diğer 

kaynaklarda da Hiksos Sülalesi’nin Mısır Deltası’ndaki hakimiyeti M.Ö. 1.782-1.570,12 ya da M.Ö. 

1.650-1.550 yılları arasına tarihlenmektedir.13 Aynı sülaleyi daha net bir rakamla M.Ö. 1.630-1.522 

yıllarına tarihleyen referanslar da yok değildir.14  Burada adları ayrı ayrı zikredilmese de, aynı  

bağlamda görüş sunan diğer referanslar birlikte nazarı dikkate alındığında, İbrani Atalar 

Dönemi’nin yine ihtiyatlı bir yaklaşımla M.Ö. 1600’lü yıllar ila 1500’lü yıllar arasında son bulması 

makul gözükmektedir.15  Dolayısıyla, kabaca alınan bu başlangıç ve bitiş tarihlerinden yola 

çıkıldığında İbraniler Dönemi, söz konusu coğrafyanın Orta Bronz (Orta Tunç) Evresi (M.Ö. 2.200-

1.550) içine yerleştirilebilir.   

Heksagram diyagramını, Yahudi Geleneği bağlamında ele alan tüm referansların 

neredeyse kendisinde toplandığı ünlü Yahudi otoritesi Gershom Scholem, söz konusu diyagramın 

bir kültür varlığı üzerinde göründüğü en erken tarihli örneği için atıf yaptığı Bronz (Tunç) Çağı,  

M.Ö. 3.200 başlayıp, M.Ö. 1.200 yılına kadar devam eden süreciyle İbraniler Dönemi’nin dahil 

olduğu  Orta Tunç Evresi’ni de içine alır.  Ne var ki Scholem’in, Mezopotamya ile Britanya gibi bir 

birbinden çok uzak iki coğrafyaya dek yayılım gösterdiğine değindiği,16 ancak buluntu yeri, 

günümüzde hangi müze ya da koleksiyonda muhafaza edildiği gibi referanslar vermediği söz 

konusu Heksagram örneklerini,  hem Tunç Çağı gibi yaklaşık ikibin yıllık uzun bir zaman aralığına 

tarihlemesi, hem de geniş bir coğrafyaya yayması nedeniyle, bunların İbraniler Dönemi ile 

ilişkilendirilmesini olanaksız kılmaktadır.  Çünkü Scholem’in Tunç Çağı ile genelleme yaptığı söz 

konusu en erken tarihli Heksagram örnekleri; Tunç Çağı’nın ilk evresi olan M.Ö. 3.200-2.200 yılları 

arasındaki Erken Tunç Evresi’ne tarihlendirildikleri takdirde, İbrahim’den önceye ait olacaklar, bu 

nedenle İbraniler Dönemi ile dolayısıyla Yahudi Geleneği ile bir ilişkileri olmayacaktır.    Ancak,  

                                                           
9
  Louay Fatoohi-Shetha Al Dargazelli, “Kur’ân’ın Yanılmazlığına Tarih Tanıklık Ediyor: İsrailoğulları’nın Erken Dönem   

Tarihçesi”, Mûsa & Firavun: Çıkış Kitabı, çev., İbrahim Kapaklıkaya, 1.b., Gelenek Yayıncılık, İstanbul, 2002, s. 21. 
10

  Ahmet Suphi Furat, “Ya’kûb”, M.E.B. İslâm Ansiklopedisi, 1.b., I-XIII, C.XIII, M.E.B. Devlet Kitapları, Etam A.Ş. Matbaa  
Tesisleri, Eskişehir, 2001, s.351. 

11
  Furat, a.g.md. s.351. 

12
  Jonathan M.Golden, Ancient Canaan and Israel: New Perspectives, ABC-CLIO Inc., California, 2004, p. chr. 

13
  Curtis (ed.), a.g.e., p. chr. 

14
  Erik Hornung, Mısır Tarihi, çev. Zehra Aksu Yılmazer, 1.b., Kabalcı Yayınları, İstanbul, 2004, s. 189. 

15
  Gürkan, a.g.e., s. 211. 

16
  Scholem, “Magen David”, a.g.e., p.337. 
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Scholem’in bahsettiği bu en erken tarihli örneklerin M.Ö. 2.200-1.550 yılları arasına denk gelen 

Orta Tunç Evresi, ya da aynı çağın M.Ö. 1.550-1.200 yılları arasındaki son süreci olan Geç Bronz 

Evresi’ne ait oldukları tespit edildikleri takdirde, söz konusu örneklerle İbraniler Dönemi arasında 

olası bir ilişkiden bahsetmek muhtemelen mümkün olabilecektir.  Yine de Scholem’in aynı 

Heksagram örneklerini Mezopotamya ile genellemesi,  bu bağlamın bir başka sorunsalını 

oluşturacaktır. Bu nedenle, söz konusu buluntular kronolojik olarak İbraniler Dönemi’yle örtüştüğü 

kabul edilebilse de, kavmin bulunduğu coğrafyanın çok katmanlı kültür yapısı ve toplumsal 

devingenliği, bu konuda varsayımlara dayanan sonuçlar çıkarmamak adına en azından bu gün için 

temkinli olmayı gerektirecektir.  Zira Mezopotamya ve Kenan  coğrafyası ile ne yönde 

ilişkilendirilirse ilişkilendirilsin, İbrani Ataların boş ve yalıtılmış bir coğrafyada tarih sahnesine 

çıkmadıkları hem tarihi hem de dini kaynaklarla sabittir.   Daha Neolitik Dönem’in (M.Ö. 10.– 

5.000) çok öncesinde sahip olduğu Kebera ve Natuf kültürleri ile bilinen Mezopotamya coğrafyası,  

özellikle Neolitik Dönem’de kuzey Mezopotamya’nın Halaf, güneyin ise Erken Ubeyd Kültürü, 

ayırıcı mimari ve sanat usluplarıyla  Uygarlık Tarihi’nin önemli kilometre taşları olarak 

belirginleşmiştir.  Kuzey ve Güney Mezoptamya’nın   Uruk Kültürü ile birleştiği Kalkolitik Dönem 

(M.Ö. 5.000-3.200) ise,  adı geçen coğrafya ile birlikte Kenan coğrafyasında da kentsel ölçekli 

yerleşimlerin  söz konusu olduğu bir dönem olarak karşımıza çıkar ki, M.Ö. 3.500’lü yıllara 

tarihlenen Jarusalem Gihon Kuyusu civarındaki erken tarihli yerleşimler  bu dönemin ürünleridir.17  

Bu nedenle, İbrani Atalar’ı coğrafyada zaten var olan bir geri plan ve kültür katmanlarının 

oluşturduğu alt yapı üzerinde görmek ve dolayısıyla sayısız kültür katmanına sahip söz konusu 

coğrafyanın zengin buluntuları arasında yer alan Heksagram örneklerini de, İbraniler’le 

ilişkilendirmekte ihtiyatlı davranmak gerekmektedir.  Scholem’in, bölgede çoğunlukla kandil ve 

mühür gibi objeler üzerinde rastlandığını söylediği en erken tarihli Heksagram örnekleri için, 

kendisinin de “özel olarak İbraniler’in kullandığına ya da aynı kavimle özdeşleşen veya tanınabilir 

bir öneme sahip olduklarına dair bir verinin  olmadığını” söylemesi,18  muhtemelen bu  etkenler 

nedeniyle olmalıdır.  Erken örneklerinden itibaren pek çok kültür ve uygarlık içinde zengin 

örneklerle karşımıza çıkan ve günümüze gelen tarihsel seyri uzun ve karmaşık bir süreç olan 

Heksagram’ın, yukarıda belirtilen belirsizliklerden dolayı erken tarihli örneklerinin mahiyetini 

anlamak ve işlevine yönelik tespitlerde bulunmak bugün için çok güçtür.19  Neticede; Scholem’in 

zikrettiği bu buluntuların dönem, toplum, işlev vb. nitelikleri bağlamında doğru tespitlerde 

                                                           
17

 Jarusalem: An Archaeological Biography, ed. Hershel Shanks, Random House, New York, 1995, p. Jarusalem Time    
Line. 

18
  Scholem, “Magen David”, a.g.e., p.337. 

19
  Gutmann, a.g.md., p.5558. 
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bulunmak, her şeyden önce söz konusu orijinal örnekler üzerinde yapılacak kapsamlı bir 

Arkeometri çalışmasını gerektirmektedir. 

Heksagram’ın söz konusu en erken tarihli örneklerinin dönemin İbranileri ile özel bir ilişkisi 

olmadığı  geleneğin kendi mensuplarınca dillendirilse de, bu örneklerin coğrafyadaki varlığı vâkidir.  

Çoğu kez yapıldığı gibi bu örnekler de; dönem itibariyle salt bezeme ya da “ilkel bir dinin” büyü 

uygulamaları şeklinde ele alınacak olursa, bu yönde yapılacak yorumlar, Giriş Bölümü’nde özellikle 

Eliade’ye atıf yapılarak değinildiği gibi pozitivist-evrimci bir din görüşünün kolaycılığı olarak kabul 

görecektir.  Zira çoğu çağdaş kaynak, Arabistan ve Fenike coğrafyası da dahil olmak üzere İbrahim 

öncesi dönem için coğrafyanın her toplumunun politeist inancının dışında, başka hiçbir inançtan 

bahsetmemektedir. Oysa, Mezopotamya’nın inanç sistemini takip etmek kültür ve uygarlık izlerini 

takip etmek kadar güçtür. Mezopotamya’da diğer pek çok geleneğin en azından başlangıcında 

olduğu gibi, "Kathenotheist" yani çok tanrıcı gibi görünen bir toplum yapısı içerisinde birbirinden 

farklı tanrı isminin gerçekte aşkın tek bir Tanrı'nın farklı sıfatlarına tekabül eden isimler olduğu 

belirgindir. Sümer-Babil panteonunun başında yer aldığına inanılan “An” ya da “El” in hiç tasvirinin 

ya da heykelinin yapılmamış olması ya da “Nammu”’nun ezeli-ebedi varlık şeklinde telaffuz 

edilmesi gibi öne çıkan örnekler, pozitivist-evrimci görüşün ihmal ettiği hususlar gibi 

gözükmektedir. Gerçekte, bu coğrafyanın toplumu için eril prensipten başka bir şey olmayan  

“Anşar” ile dişil prensibin dışında başka bir şeyi temsil etmeyen “Kişar”, panthenonun birer tanrısı 

değil, ilkesi “El” olan ve kutupsal iki prensibe tekabül eden sıfatlar şeklinde tezahür etmektedir.  

Mısır’da Osiris-İzis-Horus, Ön Asya’da Sin-Şamay-İştar, Hint’te Brahma-Vişnu-Şiva ve Roma’da 

Jupiter-Venüs-Bacchus şeklinde formüle edilmiş Kozmogonik ve Kozmolojik prensipler, bu 

coğrafyada da Anu-Enlil-Ea ya da El-Anşar-Kişar prensipleriyle karşımıza çıkmaktadır.  Dolayısıyla; 

merkez, eksen ve birbirine kutupsal pozisyondaki iki eşkenar üçgenin tekabül ettiği hakikatlerin 

temsiliyetini kendisinde toplayan Heksagram’ın, Birinci Bölüm’de örneklenen geleneklerde tekabül 

ettiği Metafizik alandaki sembol temsiliyetlerinin, bu coğrafya ile ilişkilendirilen erken tarihli 

örnekler  için de söz konusu olması hiç de ihtimal dışı gözükmemektedir. 

Sahip olduğu coğrafi konum, topografya, iklim, üretim alanları gibi çok önemli yaşamsal 

faktörlerin bir arada bulunduğu Mezopotamya coğrafyasının fazlaca devingen bir yapı gösteren 

toplumlarının, kendilerini seküler bağlamda ayırt edici bir simge ile temsil etmeleri ise, Asur 

Dönemi (M.Ö. 1.280-M.Ö. 612) gibi daha geç bir periyot ile ilişkilidir.  Bu nedenle bayrak, sancak 

ya da flama gibi ait olduğu toplumu herhangi bir açıdan diğerlerinden ayırt edici, etrafında 

birleştirici uzlaşımsal bir simgenin varlığı, İbrani ataların bu coğrafyada bulundukları süreçten daha 
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geç dönemlere rast gelmektedir.20  Ninova kaynaklı Asur anıtlarından şahit olunan şekliyle bunlar, 

günümüzün askeri birliklerinin flamalarıyla benzer işlevlere sahip gibidir ve iki farklı standartla  

belirginleşmektedir. Birinci grupta, flamaların yükseldiği üst uçlarında birer daire bulunan 

gönderlerdir ki, bunlar savaş arabalarının kendileri için ayrılmış arka kısımlarına sabitlenmiştir.  

İkinci gruptaki simgeler ise üst uçlarına açılan deliklere, metalden yapılmış birer simge 

yerleştirilmiş gönderlerdir.  Bu simgeler savaş arabasına sabitlenmemiş, arabadaki savaşçılar 

tarafından taşınmaktaydı.21  Ya bir hayvan ya bir kral veya bir boğa üzerinde dikilen bir tanrının 

tasvirinin ön plana çıkarıldığı dönemin coğrafyasından bugüne ulaşan bu tür simgeler arasında 

Heksagram diyagramının varlığına şahit olunamamıştır. 

Buna karşın; “mühür”, “yıldız” ya da “kalkan” gibi Yahudi Geleneği’nin sonraki tarihsel 

sürecinde Heksagram diyagramı ile ilişkilendirilecek sözcüklerin, kimi Yahudi kaynağında İbrahim 

ve dönemi  ile yan yana zikredilmiş olması, dönem itibariyle İbraniler ile coğrafyadaki erken tarihli 

Heksagram örnekleri arasında muhtemel bir bağıntının varlığını akla getirmektedir.  Örneğin; 

İbrahim’in boynunda bir inci ya da değerli bir taş asılı olduğundan, bu taşın gücüyle kavminin 

hastalıklarını tedavi ettiğinden bahseden bir kaynak, bu taş sayesinde tabiat nizamının tüm 

sırlarının İbrahim’e açıldığını rivayet etmekte,22 yine İbrahim’in boynunda değerli bir taş asılı 

olduğundan, insanların kitleler halinde O’na geldiğinden ve her kim o taşa bakarsa sağlığına 

kavuştuğundan söz eden diğer bir Yahudi kaynağı da23  bir öncekini teyit etmektedir.  Ancak, 

kavmin sonraki tarihsel sürecinde, Heksagram diyagramı ile formüle edilmiş objelerin toplum 

tahayyülünde benzer algı oluşturduğu hatırlandığında, söz konusu taş ile Heksagram arasında bir 

ilişkinin olup olmadığı gibi bir ihtimale yönelik araştırmada, bunun varlığına işaret eden en ufak bir 

belirtiye rastlanmamıştır. 

Kavmin daha sonraki sürecinde, özellikle Kral Süleyman adı ile yana yana zikredilecek olan 

“mühür” sözcüğünün Yahudi Geleneği’nde ilk defa Heksagram diyagramı ile değil,  İbrahim ile 

birlikte anıldığı da vâkidir.  Kimi kaynakta “Tanrı’nın Mührü”, bazen de “İbrahim’in Mührü”  

şeklinde ifade edilen mühür, gerçekte herhangi bir obje ya da diyagram ile hiçbir şekilde alakası 

olmayan, sadece İbrahim’in Tanrı ile ahdinin bir nişanesi kabul edilen sünnet için kullanılmış bir 
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  Ze’ev Yeivin, “Banner”, Encyclopedia Judaica, I-XXII, ed. Fred Skolnik, Vol. III, Second Edition, Thomson Gale, U.S.A., 
2007, p. 119. 
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  Yeivin, “Banner”, a.g.e., s. 120. 
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 Kaufmann Kohler, “Abraham”, The Jewish Encyclopedia, I-XII, mng. ed. Isidore Singer, Vol. I, Funk & Wagnalls  
Company, New York and  London, 1901, pp. 87. 
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 Israel Moses Ta-Shama, “Abraham (In the Aggadah)”, Encyclopedia Judaica, I-XXII, ed. Fred Skolnik, Vol. I, Second 
Edition, Thomson Gale, U.S.A., 2007, p. 283.  
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ifade şekli olarak  karşımıza çıkmaktadır.24    

Yine bir önceki örnekte olduğu gibi, “yıldız” sözcüğü de, söz konusu coğrafyada İbrahim 

dönemine kadar geri gitmektedir. Nitekim Yaradılış'ta İbrahim’in yeğeni Lut’u düşmanlarının 

elinden kurtarmasını anlatan kıssalarda25 okunan  ve Türkçe’de “yıldız” anlamını taşıyan  “Aştorot” 

ibaresinin, coğrafyanın İbraniler Dönemi’yle eş zamanlı sürecindeki kimi toplumun, inancı ve 

tapımıyla ilişkili olduğu anlaşılmaktadır.  Süleyman Dönemi’nde Yahudi kavmi içinde belirgin 

biçimde kullanılacak olan “Aştorot“ sözcüğü, kimi zaman Süleyman Mührü ile de birlikte 

zikredilecektir.  

Bunlardan çok daha önemlisi, Yahudi Geleneği’nde günümüze değin “Magen David” 

şeklindeki bir izafet ile dillendirilmiş olan “kalkan” ifadesinin, Tanah’da yaygın olarak bilinenin 

aksine Kral Davut ile değil, O’ndan neredeyse bin yıl önce ilk defa İbrahim adı ile birlikte “Magen 

Avraham” şeklinde kullanılmış olmasıdır.  Bu ifade, söz konusu coğrafyada tespit edilen en erken 

tarihli Heksagram örneklerinin İbraniler ile olası bir ilişkiyi saptamanın ötesinde, kalkan 

sözcüğünün Yahudi Geleneği’nde taşıdığı anlamın kavranılması açısından son derece dikkat çekici 

durmaktadır.  Yaradılış’ın;  İbrahim’in kavmin başında olduğu halde yanında yeğeni Lut ile birlikte 

Mısır’dan çıkarak, Kenan coğrafyasında Beytel ile Ay kenti arasında daha önce yapmış olduğu 

sunağın bulunduğu yere geldiklerinde Lut’un, Şeria Ovası’nı kendine seçerek çadırları ve 

davarlarıyla amcası İbrahim’den ayrılmasının anlatıldığı pasukta, Lut ve halkının Şimar Kralı 

Amrafel, Ellasar Kralı Aryok, Elam Kralı Kodorlaomer ve Goyyim Kralı Şimav’ın birleşik ordusuna 

tutsak düştükleri, bunu duyan İbrahim’in evinde yetişen 318 adamını yanını alıp, bu kralları 

bozguna uğratarak yeğeni Lut’u, O’nun mallarını, kadınlarını ve halkını geri getirdiği belirtilir. 

İbrahim’i bu savaş dönüşünde müttefiki Sodom Kralı’nın karşılaması esnasında, Salem Kralı 

Melkisedek’in de Tanrı’ya İbrahim’i kutsaması için dua etmesi üzerine, İbrahim'in her şeyin 

ondalığını Melkisedek’e vermesinin anlatıldığı pasuklar,26 hemen ardından gelen perek (Eski Ahit'in 

herbir bölümü) ile birlikte ele alındığında kalkan ifadesinin Tanah’ın nezdinde gerçekten neye 

tekabül ettiğini gözler önüne sermektedir.  Nitekim Tanah’ın;  

21 
Sodom Kralı Avram’a “Adamlarımı bana ver, mallar sana kalsın” dedi. 

22-23 
Avram Sodom Kralı’na, “Yeri göğü yaratan Yüce Tanrı RAB’bin önünde sana ait hiçbir 

şey, bir iplik, bir çarık bağı bile almayacağıma ant içerim” diye karşılık verdi, “Öyle ki, 
”Avram’ı zengin ettim” demeyesin. 
24 

Yalnız, adamlarımın yedikleri bunun dışında.  Bir de beni destekleyen Aner, Eşkol ve 

                                                           
24

 Galip Atasagun, “Yahudilikte Dini Sembol ve Kavramlar”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  Dergisi, S.VII, Selçuk 
Üniversitesi Yayını, Konya, 1997, s. 129. 

25
  Yar., 14:5. 

26
  Yar., 14:1-20. 



 

101 

 

Mamre paylarına düşeni alsınlar.”
27

 

1 
Bundan sonra RAB bir görümde Avram’a, “Korkma, Avram”  diye seslendi, “Senin kalkanın 

benim.  Ödülün çok büyük olacak.”
28

 

şeklindeki  ifadesi bizâtihi Tanrı’nın kendisinin, İbrahim’in her türlü müşkülatına karşı koruyucusu 

olduğunun hatırlatması ve taahhüt etmesi açısından tartışmasız bir durum kazanmaktadır.  

Ortaçağ’ın ünlü Tanah ve Talmud yorumcusu Raşi (Rabi Şelomo Yitshaki, 1040-1105) bu son 

pasuktaki  Tanrı’nın kendisini İbrahim için bir kalkan olarak tanımlamasını, “İbrahim’e ne cezadan 

korkması, ne de geleceği için endişelenmesi için herhangi bir sebebin olmadığının bizzat Tanrı 

tarafından bildirilmesi” şeklinde yorumlamaktadır.29  Bu yüzden Yahudiler hafta arasındaki sabah 

(Şahrit), ikindi (Minha) ve akşam (Arvit) ibadetlerinde ettikleri temel dua olan “Şemone Esre” yani 

“Amida Duası” nın ilk Beraha’sında Tanrı’ya “İbrahim Kalkanı” anlamına gelen “Magen Avraham” 

ismiyle dua ederler.30  Rabbani Dönemi’n ilk yıllarına tekabül eden metinlerle ilişkilendirilen bu 

dua,31 Tora'dan sonra Yahudi literatüründe “kalkan” sözcüğünün geçtiği erken tarihli metin olarak 

önem taşır.  Bu duada Tanrı için bu tarz bir sıfat kullanımı, adı daha sonraki süreçte zikredilecek 

Davut Kalkanı’nı Yahudi geleneğinde ait olduğu doğru yere koyabilmek açısından, bir kalkış noktası 

olarak oldukça önemli örnek teşkil eder.  Zira İbrahim’in Tanrı’nın emirlerini şüphe göstermeden 

yerine getirmiş olmasıyla birlikte, ateşle sınanmasından Tanrı’nın emriyle ülkesini terk etmesine 

hatta oğlunu kurban etme yolunda gösterdiği teslimiyete kadar Tanrı’nın tüm sınamalarındaki 

ihlâsı, O’nu Yahudi dindarlığının bir modeli konumuna getirmiştir.32  Nitekim,  Yeşeya’nın; 

8 
”Ama sen, ey kulum İsrail, 

Seçtiğim Yakup soyu,  
Dostum İbrahim’in torunları!

33 

şeklindeki ifade tarzı, İbrahim’in Tanrı’nın nezdindeki değerini  bu vahye muhatap olan diğer 

insanlara vurgulayıcı bir dille örnekleyen cümlelerdir.34  

Şebet Masar ve Sefer Hayyaşar adlı İbranice eserlerde de anlatıldığı üzere, zaten İbrahim 

çok küçük yaşta geçirdiği bir takım şahsi tecrübelerle Tanrı’nın varlığını tanımış idi.35  Aggada; 

şehir dışında yaşayan büyük dedesi Nuh’un öldüğünde İbrahim’in on beş yaşında olduğunu, 

                                                           
27

  Yar., 14:21-24. 
28

  Yar., 15:1. 
29

  Tora: Türkçe Çeviri ve Açıklamalarıyla Tora ve Aftara: 1.Kitap: Bereşit, Leh Leha  101. 
30

  Tora: Türkçe Çeviri ve Açıklamalarıyla Tora ve Aftara: 1.Kitap: Bereşit, Leh Leha  101. 
31

  “Star of David”, http://en.wikipedia.org/wiki/Magen_David, (04.10.21012). 
32

  Harman, “İbrahim, a.g.e., s.268. 
33

  Yeş., 41:8. 
34

  Yeş., 51:2. 
35

 Arent Jan Wensinck, “İbrâhim”, M.E.B. İslâm Ansiklopedisi, 1.b., I-XIII, C.V/II, M.E.B. Devlet Kitapları, Etam A.Ş.  
Matbaa Tesisleri, Eskişehir, 2001, s.879. 
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Nuh’un ölümüne kadar çocukluğunu O’nun yanında geçirdiğini rivayet ederken,  İbrahim’in ilk 

eğitimini Nuh’tan alarak yetişmiş olduğunu zikretmektedir.36  Yahvist ve Elohist  kaynaklara  göre,  

güney Mezopotamya ile bir ilişkisi olmadığı  asıl yurdunun yukarı Mezopotamya’da Aram 

Naharaim’in Haran’ı olduğu söylenen İbrahim, sonraki Pentateuchal Kohenler Kodeksi  

yazarlarınca, güney Mezopotamya’da Kaldeliler’in Ur’u ile ilişkilendirilir ve yaşamının daha sonraki 

sürecinde yukarı Mezopotamya’ya göçtüğü iddia edilir.37 İbrahim’in, Kaldeliler’in astroloji ile olan 

yakınlıklarına muhalefet etmesinin, onların kendisine karşı hiddetlenmesini arttıran neden olduğu, 

bu nedenle de onların yurdundan ayrılarak Kenan’a gitmek zorunda kaldığı belirtilir. İbrahim’in 

Kaldeliler’in astrolojisine olan nefreti Philo Judeas’da (M.Ö. 25-M.S. 40) da teyit edilir.38 M.Ö. II. 

yüzyıla, John Hyrcanus Dönemi’ne ait olan Jubileler Kitabı’nda, İbrahim’in tevhidi dini tanımasının 

Keldaniler’in arasında olduğu belirtilir.  Söz konusu kaynağın anlatımına göre; uluslara lütfu 

yayması görevini veren Tanrı’nın kelimesini baba evinde almış, tüm astrolojik tahminleri geçersiz 

kılmaya muktedir olan Tanrı’nın buyruğu karşısında yapılan duadan sonra Kaldeliler’den 

ayrılmıştır.39  Midraş’ın ifadesi de bu görüşe yakın durur ve putperest Kaldeliler arasında Tanrı’nın 

varlığını ilk tanıyanın İbrahim olduğunu dile getirir.  İbrahim; Yahudi Geleneği'ndeki pek çok 

peygambere rüyada ya da bir vizyon ile verilen vahiy şekli söz konusu olmaksızın, tüm iradi ve akli 

melekeleri normal durumunda, şuurlu bir halde bulunduğu bir vaziyette vahye mazhar olan bir 

peygamber olarak kabul görür.  O, peygamberliğinin yanı sıra,40  Melkisedek sâdadına bağlı ve 

Mâbedi’n kurulacağı Moriah Dağı’nda kurbanı olan bir kâhin olarak da addedilir.41 

İlginç bir şekilde kimi çağdaş Yahudi kaynağınca ise, İbrahim’i tek tanrı inancını sembolize 

eden tarihi bir şahsiyet değil, hayali bir model,42 ya da Philo’nun da dahil olduğu  Helenistik Yahudi 

ekolce, Tanrı’ın varlığı üzerine istidlâl çıkarmaya gayret edinmiş otodidaktik bir filozof olduğu gibi 

iddialar da yok değildir.  Oysa Yahudi Geleneği, sahip olduğu iman ve  kutsal vahiy tecrübesiyle 

önceki bilimsel spekülasyonlar ve filozofların üstüne yerleştirdiği İbrahim’i,  iman modeli kabul 

eder.43 

Sadece otantik Yahudi kaynaklarından yola çıkılsa bile, İbrahim’e bizatihi Tanrı tarafından 

                                                           
36

  Sarıkçıoğlu, a.g.e., s.27. 
37

  Edward Joseph Martin, “Abraham, Patriarch”, New Catholic Encyclopedia, I-XVIII, ed.Thomas Carson-Joann Cerrito,  
Second Edition, Vol. I, Thomson Gale, The Catholic University of America, Washington, 2003, p. 36. 

38
 Kohler, a.g.md., p. 85. 

39
 Kohler, a.g.md., p. 85. 

40
 Ta-Shma, a.g.md., p. 283. 

41
 Seters, a.g.md., p.16. 

42
  Nahum M. Sarna-S.David Sperling, “Abraham”, Encyclopaedia Judaica, I-XXII, ed. Fred Skolnik,  Second Edition, Vol.I, 
Thomson Gale, USA, 2007, p. 283. 

43
 Hannah Kasher, “Abraham (In Jewish Philosophy)”, ”, Encyclopaedia Judaica, I-XXII, ed. Fred Skolnik,  Second Edition, 
Vol.I, Thomson Gale, USA, 2007, p. 284. 
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verilen bu taahhüdün,  salt yaşamının belli bir dönemine rast gelen bir  savaş sonrasındaki tavrının 

değil, tüm yaşamına hakim olan Tanrı’ya teslimiyetinin bir kazanımı olduğu söylenebilir.   Söz 

konusu pasuklar İbrahim’i model alarak, Tanrı’nın kendisine inanan, güvenen, gerekli 

sorumlulukları ihlâsla yerine getiren herkesin koruyucusunun yani kalkanının, bizatihi kendisi 

olduğunu vurgular niteliktedir. Bu perspektifle bakıldığında “kalkan” kavramı, en azından Yahudi 

Geleneği'nin daha başlangıç döneminde neye karşılık geldiğine dair önemli ip uçları verir.  Bu 

durum, yukarıda zikredilen “Amida Duası” ile birlikte nazarı dikkate alındığında Yahudi 

Geleneği’nde, “Davut Kalkanı”ndan daha önce, “İbrahim Kalkanı” şeklinde ifade edilen “kalkan” 

ifadesi için, Tanrı’nın; sadece İbrahim değil ama herkes için, her tür musibete karşı yegâne 

sığınılacak güç olduğunu ve koruyuculuğunu niteleyen bir sıfata birebir karşılık geldiği söylenebilir.  

Nitekim, Kral Davud’a atfedilen 18. Mezmur’da geçen; 

 30  
Tanrı’nın yolu kusursuzdur, 

RAB’bin sözü arıdır. 
O kendisine sığınan herkesin kalkanıdır.

44 

ifadesi bu görüşü pekiştirecek  bir kanıt olarak gösterilebilir. 

Yahudi Kutsal Kitap Literatürü’nde apaçık ifadelerle yer alan ve Tanrı’nın bizzat kendisinin 

kalkan ibaresini kullanarak taahhüt ettiği bu koruyuculuğunun İbrahim’in yaşadığı dönemin 

kavmince ya da sonraki süreçte sembol temsiliyeti kazanacak şekilde herhangi bir diyagram ya da 

tasvir ile görselleştiğine dair en ufak bir ip ucu olmadığı gibi,  bu coğrafyada varlığından bahsedilen 

en erken tarihli Heksagram örneklerinin de, “İbrahim Kalkanı” cihetinde olduğuna yönelik bir veri 

yoktur. 

 

1.2.  İSRAİLOĞULLARININ MISIR DÖNEMİ’NDE HEKSAGRAM 

Son İbrani atası Yakup’un “İsrail” adını alması ile birlikte kavim artık İsrailoğulları olarak 

tesmiye olunur. Yakup’un, kavminin en azından bir kısmı ile Mısır’a gittiği ve orada yaşamaya 

başladığı süreç, Tora Devri içinde “İbraniler Dönemi”’nden sonraki evre olarak “İsrailoğulları’nın 

Mısır Dönemi” olarak adlandırılır.  Bir önceki alt bölümde de değinildiği gibi, aynı zamanda  

İbraniler Dönemi’nin de sonlandığı Yakup’un önderliğinde Mısır’a girişi dolayısıyla Yahudi tarihi 

bağlamında bir Mısır Dönemi’nin başlangıcı  ihtiyatlı  bir yaklaşımla M.Ö. 1600’lü yıllar ila 1500’lü 

yıllar arasına tarihlenmektedir. 
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Bu dönemin, kavmin Musa’nın önderliğinde Mısır’dan çıkıp çöl tecrübesini yaşamaya 

başladığı süreç ile bitişine dair kronoloji de bir önceki dönem kadar farklı görüşleri ihtiva eder.  

Nitekim, İbn-i Hazm (h.384/m.994, Kurtuba–h.456/m.1064, Manta Lişam, Mayorka) Yahudi Kutsal 

Kitap’ındaki çelişkileri ele aldığı eseri Kitâbü’l-Fasl’da, İsrailoğulları’nın Mısır’da ikamet ettikleri 

süreci hem kavmin nüfusu hem de kalış süresi  hakkında var olan tutarsızlıkları ortaya koyduğu 

argümanlarla örneklerken, Çıkış Kitabı’nda, dörtyüz otuz yıl45 olarak geçen İsrailoğulları’nın  Mısır 

sürecinin 372 yılı bile aşamayacağını, hatta, Yakup’un Mısır’a göçünden, Musa’nın kavmini 

Mısır’dan çıkarmasına kadar geçen sürenin 217 yıl kadar olduğu savunur.46 

İsrailoğulları’nın Mısır’dan muhtemel çıkış tarihini M.Ö. 1.441’de XVIII. Sülale’den 

Amenofis Dönemi’ne denk getiren görüşlerin varlığına işaret eden kaynaklar yok değildir.,47 Benzer 

şekilde Joseph ben Matthias’In (Roma vatandaşı ismiyle Flavius Josephus, M.S. 37-110) M.Ö. XV. 

yüzyıla kadar geri götüren görüşü bu meyanda olsa da, kimi bilim insanınca bu görüşler kabul 

görmemektedir.48 Bir kısım araştırmacı ise, çıkışın Ramesses II dönemine denk geldiği,  

İsrailoğulları’nın peşine düşenin bu firavun olduğu ama çıkış esnasında boğularak ölmediğini 

savunmaktadır.49 Maurice Bucaille’nin, aralarında Ramses II’nin mumyasının da bulunduğu Kahire 

Müzesi’nde, akabinde Paris’te sergilendiği dönemde mumyalar üzerinde yaptığı araştırmanın 

çeşitli bilim dergilerinde yayımlanan sonuçlarında, İsrailoğulları’nın peşine düşerek suda boğulan 

firavunun Ramses II olması zayıf bir ihitmal olarak değerlendirilmektedir.50 Yine de, 

İsrailoğulları’nın Mısır’dan çıkışına yönelik geliştirilen tezlerde, çıkışın  Usermare Ramesses II 

Dönemi’nde (M.Ö. 1.304-1.237) ya da Baenre Merneptah Dönemi’nde (M.Ö.1.236-1.223) olduğu 

ağırlıklık kazandığı nazarı dikkate alındığın da “İsrailoğulları’nın Mısır  Dönemi” nin M.Ö. 1200’lü 

yıllarda son bulduğu söylenebilir.  

Mısır kaynakları, coğrafyalarında yaşayan her bir topluluğu  o topluluktan bir kişi 

tarafından taşınan bir gönderin üstünde yer alan ve etrafında birleştirici, uzlaşımsal simgelere 

sahip, bugünkü anlamda bayrak, sancak ya da flamalara benzer objelerin varlığına 

değinmektedir.51  Tanrıların tasvirleri ya da kral isimlerine veya dini sembollere sahip oldukları 

belirtilen bu objelerin bazıları kurdela gibi şeritlerle bezenmiş madeni bir kalkan şeklinde 
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 Çık., 12:40,41. 
46

 Gulam Haydar Asi, İslam’ın Diğer Dinlere Bakışı: İbn Hazm’ın Kitâbü’l-Fasl fi’l Milel ve’l-Ehvâ’ve’n-Nihal Eseri Üzerine 
Bir İnceleme, Çev. İ.H.Karataş, İnsan Yayınları, İstanbul, 2005, s.128. 
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 Ömer Faruk Harman, “Mûsâ”, T.D.V. İslâm Ansiklopedisi, I-XLIV, C.XXXI, İstanbul, 2006, ss.209. 

48
 Fatoohi-Dargazelli, “Kur’ân’ın Yanılmazlığına Tarih Tanıklık Ediyor:İsrailoğullarının Erken Dönem Tarihçesi”, a.g.e., s.58. 
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 Maurice Bucaille, “Mûsâ ve Firavun: Mısır’dan Çıkış”, Mûsa & Firavun: Çıkış Kitabı, çev., Ayşe Meral, 1.b., Gelenek 
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tasarlanarak, elde taşınan bayrak direğinin üst ucuna takılır ve kolayca görülebilecek bir seviyeye 

yükseltilirdi.  Ne var ki, İsrailoğulları’nın Mısır’daki dönemlerinde kendilerini temsil eden bu tür 

objelere sahip olduklarına, varsa da ne tür bir sembol ya da simge taşımış olduklarına dair bir veri 

yoktur. Bugün için bilinen,  Mısır’daki İsrailoğulları’nın daha Yakup’un sağlığında, oğulları nezdinde  

bizatihi Yakup tarafından teker teker kutsanarak, kabilelere ayrılmasıdır ki,52 bu ayrım, Musa 

önderliğinde geçen çöl deneyimi ile karşımıza çıkacak olan, her bir kabilenin kendine özgü simge 

ve sancakların gündeme gelmesinin de bir nevi ilk adımıdır. Yakup’un, İsrailoğulları’nı oluşturan on 

iki oğlunun her birini, deyim yerindeyse fıtratını belirterek teker teker kutsaması, Zodyak ile 

bağıntılı Babilvâri bir  astrolojik anlatımı temsil ettiğine dair teşebbüsler olmuşsa da, bu iddialar 

mesnetsiz kalmıştır.53  O’nun ölümünün hemen ardından, naaşının İsrail topraklarına götürülürken 

kabilelerin tabutunun başında hangi düzenle dizilecekleri ve İsrail yolunda hangi sıra ile yol 

alacakları dahi Yakup’un vasiyetine göre düzenlenmiş olsa da,54  bu uzun yolda kabileleri bir araya 

toplayıcı ve yönlendirici bir işaretin ya da simgenin kullanılmış olduğuna dair de en ufak bir ipucu 

yoktur. 

Oysa, Yakup’un her birinin niteliklerini sayarak ayrı ayrı kutsadığı on iki kabile atasının, 

Heksagram’ın  diyagram şekliyle kendi aralarında muhtemel bir ilişki kurmuş olmaları da kavmin 

daha sonraki sürecinde zaman zaman kendini belli etmektedir.  Bunlardan ilki, gelecekte her bir 

kabilenin atası olacak oğlun,  anneye bağlı nesebiyle ilişkili görünmektedir.  Nitekim Tanah’a göre; 

kardeşi Esav’dan kaçan Yakup, Dayısı Laban’ın yanında yirmi seneye yakın hizmet etmiştir.  

Laban’ın kızlarından Rachel’i sevmiş olmasına rağmen, Leah ile evlendirilen Yakup, daha sonra 

Rachel ile evlenmiştir.  Yahudi tarihinin daha Mısır öncesi sürecinde, Laban'ın iki kızı ile bunların 

cariyeleriyle evlenen Yakup’un on ikisi erkek birisi kız olmak üzere on üç evladı olmuştur. 

İstemeyerek evlendği Leah; Reuben, Simeon, Levi ve Judah’ı doğurmuş, ama Yakup’un asıl sevdiği 

ve Leah’dan sonra evlendiği kardeşi Rachel, maalesef bir süre Yakup’a çocuk verememiştir. O da 

büyük annesi Sarah’ın yaptığı gibi kocasının, cariyesi ile evlenmesi çaresine başvurarak cariyesi 

Bilhah’ı kocasına  vermiştir.  Bilhah’dan Dan ve Naftali dünyaya gelmiştir.  Bu arada Leah da dört 

çocuk doğurduktan sonra uzun süre çocuk sahibi olamamış, O'nun da kızkardeşini izleyerek  

kocasına cariye olarak verdiği Zilpah’tan da Gad ve Asher dünyaya gelmiştir.  Bundan sonra Leah’ın 

kendisi de Issachar, Zebulun ve onların kızkardeşi olan Dinah’ı doğurmuştur. Nihayet yıllar süren 
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kısırlıktan sonra Rachel de hamile kalıp Yusuf’u, Harran’dan dönüş yolunda da Bünyamin’i dünyaya 

getirmiştir. İsrailoğulları’nın genel bir serencamının okunduğu Tanah’ın bütününden, cariyelerden 

doğan oğulların ve onların atalık yaptığı kabilelerin neredeyse daha geri planda kalmış oldukları, 

buna karşın bir yanda Rachel’den doğan Yusuf ve Bünyamin kavimleri, diğer yanda daha sonra 

kaybetmiş olsa bile Reuban’in ilk oğulluk hakkını elinde tutacak şekilde,55 Leah’dan dünyaya gelen 

altı çocuğun kendi aralarında daha belirgin bir yakınlık kurmuş oldukları fark edilebilmektedir.  

Heksagram’ın altı ucu ile, kendilerini bir dönem ayrıcalıklı gören ve kendi aralarında bir yakınlaşma 

ve bütünlük gösteren bu altı kabile atası ile olası bir temsiliyet yakınlığı akla gelse bile, bu yönde 

bir ilişkiyi söz konusu dönem itibariyle kanıtlayacak bir kayıt yoktur. Yine de bu bağlamdaki bir 

ihtimali, göz ardı etmeyerek bir kenara not etmekte fayda vardır.  Keza, İsrailoğulları’nın sonraki 

sürecinde Leah ve Rachel oğulları arasında zaman zaman görülen ihtilaf, ileriki bölümlerde de ele 

alınacağı üzere Heksagram diyagramı ile bu yönde olası bir temsiliyeti daha belirgin hale 

getirecektir.   

Diğer yandan Heksagram diyagramını hatırlatacak şekilde  daha İbraniler Dönemi’nde 

İbrahim’in yaşadığı coğrafyada “Aştorot” adıyla tanıştıkları yıldız tapımının bir kez daha karşılarına 

çıkması yine kavmin Mısır Dönemi’yle ilişkilidir. Daha da önemlisi, İsrailoğulları’nın bu tapımdan 

kendilerini alamadıkları Tanah’ın ifadeleriyle sabittir.  Bir Yahuda’lı olmakla beraber Musa’dan 

hemen hemen beş yüz yıl sonra, M.Ö. VIII. yüzyılda Asur istilasının hemen öncesinde İsrail’de 

yaşamış peygamber Amos, İsrailoğulları’nın çöldeki kırk yıllık tecrübeleri esnasında taşıdıkları 

simgeden bahsederken;  

 25 
Ey İsrail halkı, çölde kırk yıl boyunca 

Bana mı kurbanlar, sunular sundunuz? 
26 

Gerçekte kralınız Sakkut’u, putunuz Kayvan’ı, 
Kendiniz için yaptığınız ilahın yıldızını taşıdınız. 
27 

Bu yüzden sizi Şam’ın ötesine süreceğim.” 
RAB böyle diyor, O’nun adı Şeye Egemen Tanrı’dır.

56
 

şeklinde kullandığı ifadeden açıkça anlaşılacağı üzere, kavmin Kayvan’ı kendilerine ilah kabul 

etmeleri ve bunun yıldızını taşımaları hayli ilginç bir durum arz etmektedir.  Yakup ve Yusuf’un 

ölümlerinden sonra kavmin daha Mısır’da oldukları süreçte bu tarz bir inanca saptıkları kuvvetle 

muhtemeldir.  İsrailoğulları’nın, “yıldız” tapımıyla ilişkili putperestliğe olan bu meylinin, Mısır 

Dönemi’yle ilişkili olduğunun en bariz referansı  Hezekiel’dir.  Kavmin yüzyıllar sonra vaad edilmiş 

topraklarda yerleşip, Kuzeydeki İsrail yönetiminin Asurlular'ca istila edildiği ve ardından M.Ö. VI. 
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yüzyılda Babilliler tarafından güneydeki Yahuda’nın benzer akıbete uğradığı zamanda yaşamış bir 

peygamber olan Hezekiel, hemen sürgün öncesi ve sürgündeki İsrailoğuları’na seslenirken, İsrail ve 

Yahuda’yı, Ohola ve Oholiva adlı iki kız kardeş metaforuyla anlatır.  O'nun; 

1 
RAB bana şöyle seslendi: 

2  
İnsanoğlu, bir anneden doğma iki kadın vardı. 

13 
Gençliklerinde 

Mısır’da fahişelik ettiler.  Memeleri orada okşandı, erdenliklerini orada yitirdiler. 
4
Büyüğünün adı Ohola, küçüğünün Oholiva’ydı. Benim oldular; oğullar, kızlar doğurdular.  

Ohola Samiriye’dir, Oholiva da Yeruşalim.
57

 

ifadeleriyle devam eden metaforu, İsrailoğulları’nın putperstliğe olan eğilimlerinin Mısır 

Dönemi’nde  başladığını kanıtlayan önemli bir argümandır.  Bu pasuklar, daha yukarıda verilen 

Amos'un pasuklarında geçen “İlahın Yıldızı” ve “putunuz Kayvan” gibi ifadelerle birleştirildiğinde, 

kavmin Mısır sürecinde bir yıldız tapımına yönelmiş olduğu belirginleşir.  Her ne kadar söz konusu 

yıldız ifadesinden herhangi bir diyagrama işaret edildiğine dair bir anlam çıkarılamazsa da, bu 

durum Heksagram diyagramının Yahudi Geleneği’ne sirayetinin izinin sürülebilmesi açısından 

ihmal edilemeyecek ölçüde önem arz etmektedir.  

İsrailoğulları’nın  daha sonraki süreçlerindeki toplumsal yaşamlarında sıkça başvurdukları 

büyü uygulamalarına  yine Mısır’da kaldıkları süreçte bulaştıkları, Mısır’ın bu yönde bilinen 

becerileri göz önünde tutulduğunda olası gözükmektedir.  Keza firavunun önünde Musa ile bir nevi 

müsabaka yapan kâhinlerin, eski Mısırlılar’ın büyüde ne derece maharetli olduklarını apaçık 

örneklemektedir. Eski Mısır büyücülerinin; kesilmiş başı yerine koymak, kaybolmuş eşyaları 

bulmak, mumdan yapılmış bir timsahın suçluyu yakalayıp suyun içine çekecek gerçek bir timsaha 

dönüştüren bir takım olağanüstü güçlere sahip oldukları zikredilmektedir.58  Mısır orijinal 

kaynaklarının hatırı sayılır büyüklükteki kesimi büyünün çeşitli versiyonlarına aittir.  Batılı 

kaynaklarda Harris Magical Papyrus ve Salt Magical Papyrus  adlarıyla bilinen bir kısım Antik Mısır 

metni dini ilahiler kadar, büyü içerikli metinleri de içermektedir.59   Felaket, hastalık ve talihsizliğe 

karşı pek çok büyünün telaffuz edildiği zengin bir koleksiyonu içeren Mısır büyü literatürü, yılın 

günlerinin  iyi, kötü ya da kısmi iyi, kısmi kötü şeklinde sınıflandırıldığı, Şans ve Şansızlığın 

Takvimleri olarak adlandırılan  astolojik metinlere de sahiptir.  “Eğer bir insan kendini rüyasında 

görürse…”  cümleleri ile  başlayan kimi papirus ise rüya yorumlarını içerir.60  Ülkedeki pek çok 

problemin çözüm yöntemi kehanetlere dayalıydı.  Üzerlerine kehanet ile ilgili görüşlerin yazıldığı 

çanak çömlekler olan “Ostrogon” ların yanı sıra, uzun kehanet metinlerini içeren papirus ruloları 
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ve çocukların taktıkları silindir formundaki muskalar her tür talıihsizliğe karşı birer koruma unsuru 

olarak kullanılmış örnekler olarak günümüze ulaşmıştır.  İsrailoğulları’nın Filistin coğrafyasına 

yerleşmelerinden, modern dönemlerine kadar devam ettirdikleri bu yöndeki uygulamalarında 

kullandıkları objelerde de sıkça rastlanılan “körlük” olgusu, Antik Mısır’ın Tanrıça Sakhmet ve 

oğluna ait muska ve dualarıyla yakın durmaktadır. 

İsrailoğulları'nın bu tarihsel sürecine ait herhangi bir büyü uygulaması ya da objesinin 

örneğine rastlanmamış olsa da, Heksagram diyagramının da farklı dua kombinasyonlarıyla işin 

içine dahil edildiği sonraki dönemlerine ait özellikle muskaları nazarı dikkate alındığında, tıpkı yıldız 

tapımında olduğu gibi büyü ile ilgili bir takım uygulamaların da,  İsrailoğulları’nın toplumsal 

yaşamına  Mısır’da geçirdikleri dönemde sirayet etmiş olduğu söylenebilir.      

 

1.3. İSRAİLOĞULLARININ MISIR’DAN ÇIKIŞ SÜRECİNDE HEKSAGRAM 

İsrailoğulları’nın M.Ö. 1200’lü yıllara tarihlenen Mısır’dan çıkış süreci, kırk yıllık çöl 

tecrübesinin ardından  Nun oğlu Yeşu önderliğinde aynı yüzyılda Arz-ı Mevûd’a girişleriyle son 

bulur.  Yahudi Tarihi’nde, İsrail kavmini ve bu kavmi oluşturan on iki kabileyi düzenli bir toplum 

olarak yapılandırılmasının ilk izi Mısır yıllarında Yakup’un vasiyeti ile ilgili olsa da,  kavmin 

Mısır’dan çıkmasıyla sürekli hareket halindeki büyük bir nüfusun, çölün zor şartlarına karşı düzenli 

ve kontrollü bir toplum halinde organize edilmesi, etrafında toplanabilecekleri bir merkez motifi 

ve bir önder ile sıkı bağıntılıdır.  İsrailoğulları için bu merkez Musa’nın Horev’den sonra ilk vahiyleri 

aldığı Sinay Dağı’dır ki, Yahudi inancına göre Musa’nın Rabb ile olan bağı burada kurulmuştur.  

Musa’nın önderliği de Tanrı’nın emriyledir.  Dönemin firavunun kızı tarafından tahta yakın 

büyütülen Musa’nın Asur, Kalde ve gizli Mısır öğretileri de dahil olmak üzere, öğrendiği bütün 

ilimleri sıralayan Filozof Philo (M.Ö. 25-M.S. 40)61 gibi başka kaynaklar da O’nun askeri, siyasi, 

idari, diplomatik üst düzey devlet görevleri için yetiştirildiğinden bahseder.62  Ancak kavim için 

durum bundan  farklı gözükmektedir.  Zira Tanah’ın ifadesinden Tanrı’nın Mısır’dan çıkardığı 

kavme ta baştan bir uyarısının  varlığı dikkat çekici şekilde vurucudur; 

1 
RAB Musa’ya şöyle dedi:  

2
 “İsrail halkına de ki, ‘Tanrınız RAB benim. 

3
 Mısır’da bir süre 

yaşadınız; onların törelerine göre yaşamayacaksınız.  Sizleri Kenan ülkesine götürüyorum.  
Onlar gibi yaşamayacaksınız.  Onların kurallarına uymayacaksınız.

63
 

şeklindeki bir buyruk, İsrailoğulları’nın Mısır’dan çıkarken Tanrı’nın tasvip etmediği bir takım inanç 
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ve tutumlarla birlikte çıktıklarını işaret eder görünümdedir.  Hatta, bir önceki alt bölümde de 

zikredildiği  gibi; 

25 
Ey İsrail halkı, çölde kırk yıl boyunca 

Bana mı kurbanlar, sunular sundunuz? 
26 

Gerçekte kralınız Sakkut’u, putunuz Kayvan’ı, 
Kendiniz için yaptığınız ilahın yıldızını taşıdınız. 
27 

Bu yüzden sizi Şam’ın ötesine süreceğim.” 
RAB böyle diyor, O’nun adı Şeye Egemen Tanrı’dır.

64
 

ifadesinden, İsrailoğulları’nın putperestliği de bereberlerinde götürmüş hatta bunun da ötesinde 

bir yıldız olgusunu da yaşamlarına dahil etmiş olduklarını vurgulamaktadır. “Putunuz  Kayvan” 

ibaresinde adı geçen "Kayvan", kimi metinde “Chiun”, “Khiun” şeklinde geçer ve “yıldız” anlamına 

gelir.65  Bir ilah olarak kabul edilen  Saturn gezegeni için kullanıldığı belirtilir.  Aynı ibare, sadece 

İsrailoğulları’nca değil, Hıristiyan Literatürü'nde de Tanah’ın bu pasuklarına atıf yapılarak 

kullanılırken; 

……………………………………………. 

‘Ey İsrail halkı, 
Çölde kırk yıl boyunca, 
Bana mı sunular, kubanlar sundunuz? 
43 

Siz Molek’in çadırını 
Ve ilahınız Refan’ın yıldızını taşıdınız. 
Tapınmak için yaptığınız putlardı bunlar. 
Bu yüzden sizi Babil’in ötesine süreceğim.

66 

 şeklinde geçen cümlelerinde "Refan" şekline dönüşür.  Kimi kaynakta  "Remphan" şeklinde de 

geçen bu sözcük, Kayvan ile aynı anlamı taşıyacak şekilde yine bir ilah olarak kabul gören Saturn 

gezegenini tanımlamaktadır.67  Putperest tapımında tazim edilen bir obje olduğu açıklanan Sakkut, 

Kayvan yahut Chiun sözcüklerinin Saturn gezegenini işaret ettiği, sözcüğün her iki kullanımının 

Akad metinlerinde de yer aldığı, hatta Asurlular tarafında da bir tanrı olarak kabul edildiği başka 

kaynaklar tarafından da belirtilmektedir.68 

Sadece Kayvan tapımının değil, bu tapımın yanı sıra kavmin daha vaat edilmiş topraklara 

girmeden, çöl tecrübesi esnasında Molek ya da Melek tapımı denilen bir başka putperest inanç ile 

de irtibatlı oldukları yine Tanah’ın ifadesidir; 

                                                           
64

 Amos, 5:25-27. 
65

 Graham, a.g.e., p.28. 
66

 Elç., 7:42-43. 
67

 Kutsal Kitap, Eski ve Yeni Antlaşma, (Tevrat, Zebur, İncil), Eski Antlaşma ©
 
The Bible Society in Turkey, 2001, 2008, 

Yeni Antlaşma
 
© The TranslationTrust, 1987, 1994, 2001, 2008, Haritalar © The Bible Society in Turkey & The 

Translation Trust, 2001 2008, Kitâb-ı Mukaddes Şti. Yayını ile Yeni Yaşam Yayınları, İstanbul, 2009, s.1167, dipnot h. 
68

 Graham, a.g.e., p.28, 29. 



 

110 

 

21 
İlah Molek’e ateşte kurban edilmek üzere çocuklarından hiçbirini vermeyeceksin.  

Tanrı’nın adına leke getirmeyeceksin.
69

 

1 
RAB Musa’ya şöyle dedi: 

2 
İsrail halkına de ki, ‘İsrailliler’den  ya da aranızda yaşayan 

yabancılardan kim çocuklarından birini ilah Molek’e sunarsa, kesinlikle öldürülecek.  Ülke 
halkı onu taşlayacak.  

3 
Kim çocuğunu Molek’e sunarak tapıağını kirletir, kutsal adıma leke 

sürerse, ona öfkeyle bakacağım.  Onu halkımın arasından atacağım. 
4 

Adam çocuğunu 
Molek’e sunar da, ülke halkı bunu görmezden gelir, onu öldürmezse, 

5 
adama ve ailesine 

öfkeyle bakacağım.  Hem onu, hem de bana ihanet edip onu izleyerek Molek’e tapanların 
hepsini halkımın arasından atacağım.

70
 

 Mısır’dan çıkış sürecinde  Musa aracılığıyla yapılan bu uyarıya İsrailoğulları’nın kulak 

asmadıkları, Kutsal Topraklara girdikten çok sonraları bile Molek tapımını devam ettirerek  bu 

tapımı Tanrı’nın tapınağına kadar soktuklarının  işareti Hezekiel'de bulunur; 

37 
Çünkü fahişelik ettiler, kan döktüler.  Putlarıyla fahişelik ettiler, bana doğurdukları 

çocukları yiyecek olarak putlarına sundular. 
38-39 

Bununla kalmayarak şunları da yaptılar: 
Çocuklarını putlarına sundukları gün tapınağımı kirlettiler.  Şabat günlerimi hiçe saydılar.  
Aynı gün tapınağıma girip onu kirlettiler.  İşte tapınağımda bunları yaptılar.

71
 

İsrailoğulları’nın vaat edilmiş topraklarda sürdürdükleri aynı tapıma değinen Mezmurlar’da da; 

34 
RAB’bin onlara buyurduğu gibi 

Yok etmediler halkları, 
35 

Tersine öteki uluslara karıştılar, 
Onların törelerini öğrendiler. 
36 

Putlarına taptılar, 
Bu da onlara tuzak oldu. 
37 

Oğullarını, kızlarını 
Cinlere kurban ettiler. 
38 

Kenan putlarına kurban olsun diye 
Oğullarının, kızlarının kanını, 
Suçsuzların kanını döktüler; 
Ülke onların kanıyla kirlendi.

72
 

şeklinde vurucu bir dille ifade edilen Molek tapımının izini, İsrailoğulları tarihinde Kayvan  tapımı 

ile birlikte sürmek gereklilik taşımaktadır. Çünkü Heksagram'ı konu alan bir Yahudi kaynağın bu 

diyagramın, Kral Süleyman Dönemi’nden itibaren Süleyman adıyla birlikte anılmasında söz konusu 

bu iki tapımın etken olduğunu belirtmesi,73 tezin ileriki bölümlerinde ele alınmak üzere şimdlik bir 

kenarda tutulması gereken son derece önemli bir ipucudur. 

Tüm bunlara ilaveten, Musa’nın Tanrı tarafından çağrılarak çıktığı Sina Dağı’nda kırk gün 

kalarak geri döndüğünde, aralarında Harun olmasına rağmen kavminin bir buzağı heykeli yaparak 
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ona tazimde bulunduklarıyla karşılaşması, kavmin uzun süre kaldığı Mısır’da edindiği putperestliği 

örnekleyen bir başka göstergedir.  Musa’nın aralarından kısa bir süre ayrılmasına rağmen onların 

nasıl da geriye dönüş yaptıkları, dönem itibariyle kavmin inanç yapısını anlamak için açık bir 

delildir ki, bu dönüşü aralarında bulunan Harun'un bile engelleyemediği bilinmektedir. 

 Heksagram temsiliyetinin Yahudi Geleneği bağlamında belirginleşen varlığına dair çok 

önemli bir diğer ipucu da, yine aynı çıkış sürecinde kavmin toplumsal ve dini hayatına vahiyle giren 

ve “Menora” olarak bilinen “Kandillik” de kendini dışa vurur.  Bu belirginleşmede öncelikli rol, yine 

Kandillik gibi ilahi emirle aynı süreçte kavmin tüm yaşamının merkezine oturan ve  Yahudi  Kutsal 

Kitabı'nın ifadesiyle “Tanrı’nın Evi” olarak kabul gören Toplanma Çadırı’na aittir.  Zira çöl 

tecrübesinin ilk yılında Sinay Dağı’nın merkez alındığı çıkışın ertesi yılı, Tanrı tarafından Musa’ya 

tüm ayrıntılarıyla tarif edilerek kurdurulmasıyla kavim için merkez artık bu çadır olmuştur. 

Toplanma Çadırı’nın tüm donanımıyla birlikte yapılış aşamasını ve görevlerin dağılımına  dek bütün 

ayrıntısını anlatan Çıkış Kitabı, hemen ardından Toplanma Çadırı’nın kutsal bölümünde akşamdan 

sabaha kadar her gün yakılması emredilen Kandilliğin nasıl yapılması gerektiği, Tanrı tarafından 

Musa’ya  aşağıdaki pasuklarla tarif edilir; 

31 
”Saf altından bir kandillik yap. Ayağı, gövdesi dövme altın olsun.  Çanak, tomurcuk ve 

çiçek motifleri kendinden olsun.
 32 

Kandillik üç kolu bir yanda, üç kolu öteki yanda olmak 
üzere altı kollu olacak.  

33 
Her kolda badem çiçeğini andıran üç çanak, tomurcuk ve çiçek 

motifi bulunacak.  Altı kol da aynı olacak.  
34 

Kandilliğin gövdesinde badem çiçeğini andıran 
dört çanak, tomurcuk ve çiçek motifi olacak.  

35 
Kandillikten yükselen ilk iki kolun, ikinci iki 

kolun, üçüncü iki kolun altında kendinden birer tomurcuk bulunacak. Toplam altı kol 
olacak.

 36 
Tomurcukları, kolları tek parça olan kandillik saf dövme altından olacak. 

 
37  

Kandillik için yedi kandil yap, kandiller karşısını aydınlatacak biçimde yerleştirilsin.
74 

 Kandilliğin, üçü bir yanda diğer üçü bir yanda olacak şekilde ısrarla altı kol olacak şekilde 

vurgulanış şekli, Heksagram’ın  altı ucu ile Kandillik arasında olası bir bağıntının varlığına işaret 

eder görünümdedir.  Musa’nın da Tanrı’nın bu emrini yerine getirerek Kandilliği altı kollu yaptığı 

aynı kitabın; 

17 
Saf altından bir kandillik yaptı.  Ayağı, gövdesi dövme altındı.  Çanak, tomurcuk ve çiçek 

motifleri kendindendi.  
18 

Üç kolu bir yanda, üç kolu öteki yanda olmak üzere altı kolluydu. 
19 

Her kolda badem çiçeğini andıran üç çanak, tomurcuk ve çiçek motifi vardı.  Altı kolda aynıydı.  
20 

Kandilliğin gövdesinde badem çiçeğini andıran dört çanak, tomurcuk ve çiçek motifi 
bulunuyordu.  

21 
Kandillikten yükselen ilk iki kolun, ikinci iki kolun, üçüncü iki kolun altında 

kendinden birer tomurcuk vardı.  Toplam altı koldu. 
22 

Tomurcukları, kolları tek parça olan 
kandillik saf dövme altındı.  

23 
Kandillik için saf altından yedi kandil, fitil maşaları, tablalar 

yaptı.
75
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şeklinde ifade edilen pasuklarında teyit edilir.  Yahudi dini otoritelerine göre “Menora” sözcüğü 

yedi kollu kandilliği değil, bilindiğinin aksine altı kollu kandilliğin ortasındaki yedinci kandilin 

bulunduğu merkezi kolu ifade etmektedir.76   Kimi Yahudi kaynağına göre Davud Kalkanı, altı ucu 

ve eksenlerin birleştiği merkezi ile Yahudi geleneği içinde yedi rakamının sayısal değeriyle 

özdeşleştirilir.77  Bu bakış, altı kol ve ortadaki Menora’dan oluşan Kandillik ile Heksagram arasında 

benzer temsiliyetlerin olduğu düşüncesini çağrıştırır.  Bu nedenle kimi zaman sinagoglarda 

Heksagram diyagramına yer verilmesi, Toplanma Çadırı’nın “Mişkan”ında yer alan Kandilliğin 

3+1+3 şeklinde sıralanan kollarına bir gönderme olduğu şeklinde yorumlanır.  

Yahudi Geleneği’ne göre altı kolu ve merkezdeki Menora ile Kandillik; zekanın ışğını, 

entelektüel başarı ve refahı temsil etmektedir.78  İhtişamlı şekliyle Mişkan’ın saygınlığını da 

gösterdiğine işaret edilirken, bu derece kutsal ve ehemmiyetli olmasına karşın Aron ha-Berit (Ahit 

Sandığı)  ve Kaporet'in (Ahit Sandığı’nın Kapağı) bulunduğu "en kutsal bölüm" e değil, Parohet'in  

(bu bölümü kutsal bölümden ayıran örtü) dışındaki "kutsal bölüm" e yerleştirilme emrinin, onu 

herkesin görebilmesi ve ondan ilham alabilmesine yönelik olduğu şeklinde yorumlanır.79  Kandillik, 

Tanrı’nın emriyle Mişkan’ın kutsal bölümü olan dış odanın güney duvarının önüne, kuzeyde duran 

Şulhan'ın (üzerine kohenlere mahsus oniki ekmeğin dizildiği masa) tam karşısına yerleştirilmiştir.  

Parohet’in arkasındaki Aron ha-Berit her ikisine de eşit uzaklıktadır.    Bu yerleşim düzeni ile 

Tanrı’nın sözü Tora’yı muhafaza eden Aron ha-Berit, maddi refah ve entelektüel başarıyı temsil 

eden Kandillik ile beraber Şulhan’ın üzerine manevi ışığını yansıtmaktadır.  Yahudi  otoritelerince 

bu düzenleme, Yahudi yaşamında dini ve dünyevi yaşamın bir bütün olduğu, hayatın her yönüne 

hitap eden Tora’nın emirleri doğrultusunda hem dini hem de dünyevi yaşamın düzenlendiğini ve 

her Yahudi’nin buna göre yaşaması gerektiğini temsil etmektedir.   

Kandilliğin yakılması yaşamının sonuna dek Harun’un göreviydi. 80 Harun bu görevi 

ömrünün sonuna kadar aksatmadan yerine getirmiş ve Tanrı’nın Musa’ya emretmiş olduğu gibi 

kandilleri Menora’ya yani merkeze doğru yönlendirerek yakmıştır. Ondan sonra gelen Kohen ha-

Gadol'lar da Kandillik'te yedi kandili her akşam yaktığı zaman, altı koldaki kandilleri Menora’ya 

yani ortadaki kol ve üzerindeki kandile doğru çevrilme emrine riayet etmişler, altı kolun alevini 

ortaya doğru yöneltirlerken, ortadaki alevin dik olarak yükselmesine dikkat etmişlerdir.  Kandilliğin 
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 Tora: Türkçe Çeviri ve Açıklamalarıyla Tora ve Aftara: 2.Kitap: Şemot, çev. ve düz., Moşe Farsi, ed., Rav Yitshak 
Haleva-Rav Moşe Benveniste-Rav Yeuda Adoni- Rav Nafi Haleva- Rav İzak Peres-Rav İzak Alaluf, 2.b., Gözlem 
Gazetecilik Basın ve Yayın A.Ş., İstanbul, 2007, Teruma 318. 

77
  “Davud’un Kalkanı”, http://tr.wikipedia.org/wiki/Davud%27un-kalkan%C64%B1, (21.02.2012). 
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  Tora: Türkçe Çeviri ve Açıklamalarıyla Tora ve Aftara: 2.Kitap: Şemot, Teruma 319. 
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  Çık., 27:21. 
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  Midraş- Tanhuma, 5. 
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altı kolundaki kandillerin her birinin alevlerinin merkezdeki kolda bulunan kandile dönük olması, 

tüm entellektüel başarıların Tora’nın merkezi otoritesine dönük olması gerektiğini temsil ettiğini 

de ayrıca vurgulamak gerekir.  Ünlü Yahudi otoritesi Obadia ben Yaakov Sforno’ya (1470-1550) 

göre ise; Kandilliğin sağdaki üç koldaki kandillerin alevleri entelektüel fikirleri, soldaki üç koldaki 

kandillerin alevleri ise bu fikirlerin câri alana ve pratiğe geçirilmesini temsil etmektedir.81  Bu altı 

kolun kandillerinin ışığına, Tora’yı temsil eden ortadaki kolun ışığının rehber olduğu, onları bu 

ışığın yönlendirdiğine inanılmaktadır.  Kandillik hususunda bir başka görüş ise Samuel ben Meir’e 

(Raşbam /1085-1174) aittir. O, kandillerin Şulhan’ı aydınlatması gerektiğini söylerken iddiasına, 

Şulhan’ın üstündeki ekmeklerin maddi yaşamı, geçimi ve bereketi temsil ettiği, ancak bunların tek 

başına bir amaç olmadığı,  sadece manevi bir ışığın bunlar üzerine doğru bir şekilde  

yönlendirildiğinde gerçek bir değer taşıyacakları gibi bir dayanak sunar.82 Yahudi otoritelerince 

Kandillik bu temsiliyetlerinin yanı sıra “Sözlü Tora” ya da tekabül eder. Kandilliğin ilahi ışığı nasıl ki 

insan elinden çıkan yağ ve fitiller sayesinde süreliliğini koruyorsa,  Sözlü Tora da bir Yahudi’nin her 

farklı çağ ve koşulda karşılaştığı yeni durumları değerlendirmek ve yeni problemleri çözmek için 

kendi yaratıcı ve araştırmacı yetenekleriyle işlevselliğini sürdürmelidir.83 

Kandilliğin altı kolu ve ortadaki Menora ile Yahudi Geleneği’nde yedi büyük insanı temsil 

ettiğine yönelik görüş de ihmal edilemeyecek kadar önemli durmaktadır.  Bu görüşe göre, ortadaki 

Menora Musa’yı, etrafındaki altı kol da  İbrahim, İshak, Yakup, Harun, Davud ve Süleyman’ı temsil 

etmektedir.  Bu temsiliyette ortadaki Menora’ya tekabül eden Musa, Yahudilikte diğer 

peygamberlere göre daha önemli bir konuma yükseltilmektedir.  Otoriteler bunu açıklarken; 

herhangi bir kişinin büyüklüğü Tora’nın, dolayısıyla Tanrı’nın emirlerine olan titizliğine bağlı 

olduğu, diğerlerinin titizlikle bu emirleri yerine getirmesine rağmen, bu emirleri aktif olarak 

dünyaya getirenin Musa olduğu gibi bir yorum getirmektedir.84  Kimi İslam kaynağında yer alan, 

Heksagram diyagramının altı ucunun İbrahim, İshak, Yakup, Musa, Harun ve Davut’u temsil 

ettiğine dair görüş ile Kandilliğin bu yöndeki temsiliyeti son derece dikkat çekici bir şekilde 

birbiriyle örtüşmektedir.85 

Tanah’ın  Menora ile ilgili anlatımı ve Yahudi otoritelerinin yorumları üst üste 

konulduğunda altı kolu ve merkezindeki Menora'nın olduğu Kandillik ile Heksagram temsiliyeti 

arasında son derece yakın ilişki olduğu sezilebilmektedir. Ortadaki kolun yani Menora’nın 
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 Tora: Türkçe Çeviri ve Açıklamalarıyla Tora ve Aftara: 2.Kitap: Şemot, Teruma 323. 
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 Tora: Türkçe Çeviri ve Açıklamalarıyla Tora ve Aftara: 4.Kitap: Bamidbar, Beaaloteha 155. 
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Heksagram’ın merkezine, diğer kandil kollarının ise Haksagram’ın altı koluna tekabül etmesi  

yüksek bir ihtimal taşımaktadır.  Zira tıpkı ortadaki kandile bakan diğer kollar gibi, Heksagram’ın 

altı kolu da diyagramın merkezine bakmaktadır. Zaten Magen David ibaresi ile Yahudiliğin asıl 

Kutsal Kitap’a dayanan sembolü olan “Menora” nın birlikte anıldığına değinen kaynaklar da bu 

minvalde bir yakınlaşmayı güçlü kılmaktadır.86  Tıpkı Toplanma Çadırı’nın Mişkan’ı gibi, günümüz 

sinagoglarının en kutsal mahalli olan ve Sefer Tora nüshalarının muhafaza edildiği Aron ha-Kodeş’i 

örten Parohet'in dış yüzüne Magen David tasviri işlenmesi, olasılıkla yine bu yakınlıkla ilgili 

olmalıdır (Ek.17, s.343). 

Ayrıca Kandilliği oluşturan altı kol ile yaradılışın altı günü ve ortada yer alan yedinci kol 

yani Menora ile de yedinci gün yani Şabat arasında  ihmal edilmeyecek derecede temsiliyet 

yakınlığı bu ihtimali daha da güçlendiren bir başka argüman olarak karşımıza çıkmaktadır.  Söz 

konusu gelenekte, yaradılışın günleri ile Kandillik arasında var olan ilişkinin, Heksagram’ın altı ucu 

ve merkezi ile de söz konusu olması hiç de olasılık dışı gibi görülmemektedir.  Zira Tora’nın ilk 

kitabı olan “Yaradılış” ın, İbranice’deki orjinal adı olan “Bereşit” (ty$)rB) sözcüğünü kimi Yahudi 

otoritenin “Barashith” şeklinde okuduğunda İbranice’de “O, altıyı yarattı” anlamına gelmesi87 

sadece bir tevafuk olmamalıdır.  Altı rakamsal değeri için “Yaradılışın Mükemmel Sayısı” 

denilmesinde, farklı geleneklerde sembol haliyle tam da yaradılışın Kozmogonik yönüne işaret 

eden Heksagram’ın altı ucuyla Kandilliğin altı kolunun, Heksagram’ın merkezi ile de Menora 

arasında güçlü bir temsiliyet yakınlığı fark edilebilmektedir.  Ne var ki, başlıbaşına Kandilliğin altı 

kolu ile beraber Menora’nın Kabalist yaradılış doktrini bağlamındaki temsiliyeti ise,88  bu tezin 

sınırlarını aşan farklı bir çalışmayı gerektirmektedir.  

 Diğer yandan Heksagram diyagramında, her biri Yakup’un bir oğlunu yani bir İsrailoğlu 

atasını temsil eden on iki “Vav” harfi bulunduğu yönündeki kimi iddia ise,89  adı geçen sembolün 

İsrailoğuları’nın tam bu dönemine uygun bir temsiliyete yönelik gibi durmaktaysa da, sadece bu 

kadarlık bir bilgi sunmakla yetinmekte ve bu da mesnetsiz kalmaktadır.  Muhtemelen bu iddia, 

Heksagram’ın altı ucunun, “Cursive Hebrew” olarak bilinen yazı çeşidinde yukarıdan aşağıya doğru 

uzanan düz bir çizgi ile gösterilen “Vav” harfinin kullanılarak bir Heksagram diyagramı çizilebilir 

olmasından kaynaklanmaktadır.   
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Oysa, 1938’de Yidiş İbranicesi ile kaleme aldığı çalışmasında Rabbi Tulo Nusseblatt; Giriş 

bölümünde de genel hatlarıyla değinildiği gibi Heksagram’ın Kozmoloji ile ilgili bir işaret olarak 

Akdeniz havzasından çıkarak Koplar, Yahudiler ve Araplar vasıtasıyla İtalya ve İspanya’ya sirayet 

etmiş, oradan da Avrupa’da yaygınlaşmış olabileceği ihtimalini belirttikten sonra, diğer otoritelerin 

görüşlerinin aksine onun Yahudi kaynaklı olduğunu dair teorisini gündeme getirirken,  kavmin 

Mısır’dan çıktığı bu döneme işaret eder.90    Rabbi Nusseblatt’ın görüşüne göre; Heksagram, altı 

ucunun her birinin bir teğet oluşturduğu çember içine alındığında, altısı  içeriye diğer altısı dışarıya 

doğru yönelen on iki alan oluşmaktadır.  Bu alanlar, merkezlerinde kalan onüçüncü bir alanı 

çepeçevre çevirmektedir. 

Çizim.17, Rabbi Tulo Nusseblatt’a Göre Şekina'nın Kamp Düzeni 

 

Rabbi Nusseblatt bu diyagram düzeni ile oniki İsrail kabilesi ve merkezlerindeki Levililer 

arasında bir ilişki kurarken, bu hipotezini de Sayılar’ın ilk perekleriyle desteklemektedir.91  

“Şekina'nın Kampı” olarak da adlandırılan İsrailoğulları kampının, bir saldırıya maruz kalması 

durumunda en etkili savunma düzeninin bu tarz yapılanma olduğuna işaret eden  Rabbi 

Nusseblatt, bu yapılanma ile hangi yönden gelirse gelsin maruz kaldıkları her saldırıda, birden fazla 

kabilenin aynı anda savunmaya geçebilmiş olduğunu belirtir.92  Bu gün için kanıtlayamacağımız bir 

tez olsa da, Rabbi Nusseblatt’in bu hipotezi diğer Yahudi otoritelerinin Heksagram’ın Yahudi 

Geleneği’ndeki temsiliyeti bağlamındaki farklı görüşleri arasında ihmal edilemeyecek değerde  

ünik bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır.  Hele söz konusu dönemde kavmin bir bütün halinde 
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ve disiplin içinde yıllar süren çöl tecrübesiyle ilgili pasuklara açıklık getiren Kutsal Kitap 

otoritelerinin yaptığı yorumlarıyla bakıldığında, bu hipotez dikkate değer bir konumda 

durmaktadır.  Dolayısıyla  Heksagram’ın Yahudi Geleneği’ndeki temsiliyeti açısından bu görüşü 

atlamamak zaruret taşımaktadır.  Ayrıca aynı hipotez, Heksagram’ın yüzyıllar sonra adı kavimle 

birlikte anılacak siyasi bir devletin bayrağına taşınma serancamının belki de en erken tarihli bir 

adımı olarak da ayrı bir ilişki taşır gibi  görünmektedir. Bu nedenle söz konusu hipotezin açılımına, 

belki de her zaman tasvir edilmediğinden dolayı hep ihmal edilen ama asıl nirengi noktasını 

oluşturan Heksagram’ın merkeziyle başlanıldığında, Levililer’in sorumluluk alanına giren Toplanma 

Çadırı ve tam merkez noktası olarak Şekina daha da belirgin bir hal almaktadır. 

 Yukarıda da değinildiği gibi Yahudi inancına göre; Kandilliğin yapımı emredildiğinde, 

onunla birlikte, Toplanma Çadırı’nın yapımı da emredilmiştir. Geleneğe göre; Tanrı’nın 

yeryüzündeki tecellisi “Şekina” nın, Sinay Dağı’ndan Toplanma Çadırı’ndaki Mişkan’a geçmesi, 

onun kurulmasının ardından otuz tam günden sonra başlar. Yüzyıllar sonra Yeruşalim’deki 

Mâbet’e geçecek bu merkez faktörü gerçekte, kavmin her tür organizasyonu için bir nirengi 

noktası mesabesindedir.  Nitekim Toplanma Çadırı sadece kavmin çölde geçirdiği kırk yıllık süreçte 

değil, Kral Süleyman Dönemi’ne dek süren Yeşua, Hâkimler ve ilk iki kral sürecinde de merkez 

fonksiyonunu üstlenmiştir. 

Merkez faktöründen sonraki aşama, kavmin hangi kriterlerle bir organizasyon yapısına 

kavuşturulabileceği konusudur.  Bu da kabilelerin ve her bir kabilenin idari sorumluluğunun 

belirlenmesi ile halledilmiş görünmektedir.93  Öyleki hem hareket halindeyken, hem de geçici 

konaklamalarında, kavmi oluşturan on iki kabileden her birinin hatta Mısır’dan  beraber çıktıkları 

Erev Rav (İsrailoğulları’ndan olmayan “yabancı kavimlerin”) bile  Mişkan’a göre hangi yönde ve 

mesafede, nasıl düzen alacakları tüm ayrıntılarıyla Sayılar’da nedensellikleri ve tüm ayrıntılarıyla 

sabittir. Daha da önemlisi aynı kitapta yer alan bir pasuk, kavmi oluşturan her bir kabilenin 

kendine has ayırt edici işaretleri olduğunu bildirmesi, Heksagram’ın dönem itibariyle kavmin ya da 

kavmi oluşturan kabilelerin temsiliyetleriyle olası bir bağıntısının izini sürebilme açısından önem 

taşır.  Nitekim bu pasuktaki; 

1-2 
RAB Musa’yla Harun’a, “İsrailliler sancaklarının altında, aile bayraklarıyla Buluşma 

Çadırı’ndan biraz ötede çepeçevre konaklasın” dedi.
94

 

İfadesi, İsrailoğulları’nı oluşturan her kabilenin hem bir daire oluşturacak şekilde çepeçevre 

konuşlandıklarına hem de çöldeki dönemleri itibariyle birer aile bayraklarına sahip olduklarına 
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referans olur. Ancak bu pasukta bahis konusu edilen “Aile” ibaresinin  geniş bir kesimi kapsadığı, 

soy olarak Yakup’un, Yusuf dışındaki on bir oğluyla, Yusuf’un iki oğlundan gelen soyları esas 

alınarak oluşturulmuş birer kabile olduklarının belirtilmesi doğru olur.  Nitekim kavmin daha 

Yakup’un ve Yusuf’un hayatta olduğu Mısır günlerinde her bir Yakup oğluna sop olarak bağlı aile, 

sülale ve hatta düzenli bir kabile yapısına kavuşmuş olduğu malumdur.95   Bu açıklama bir yana, bu 

pasuğun asıl önemi, yukarıda da değinildiği gibi, kavmin Mısır’dan çıkmasıyla başlayan erken 

dönemlerinde dahi belli temsiliyet tasvirleri kullanılmış olduğuna apaçık kanıt olmasıdır. Belli ki, 

her bir sancak kavmin uzaktan seçebilecekler şekilde konumlandırılmış, bu sayede her kabile 

mensubunun gerektiğinde kendi sancağı altında düzenli toplanması sağlanmıştır.96 Özellikle 

Heksagram’ın erken Yahudi Tarihi içindeki izini sürebilmek açısından son derece önem taşıyan bu 

pasuk, bu yönüyle bir hareket noktası değerindedir. 

Ne var ki böyle bir iz sürmenin daha başlangıcında, bu bağlamdaki literatürün kimi terimi 

hususunda Yahudi otoritelerce dahi farklı görüşlerin sunulması hasebiyle öncelik, bazı terimlerin 

tam olarak neye karşılık geldiklerinin ele alınmasındadır.  Tanah da dahil olmak üzere bu konuda 

sözü olan kimi kaynak karşılıklı incelendiğinde,  ya bir terimin bir diğerinin karşılığı olarak 

kullanılmış olduğu ya da günümüzdeki fonksiyonlarıyla örtüşmediği belli olmakta, dolayısıyla bu 

önceliği gerekli kılmaktadır.  

  Söz konusu terimler içinde tekabül ettiği anlam hemen hemen en belirgin olan ibare 

“Mappah” tır. İbranice bir kelime olan mappah, tam olarak dilimizdeki “bayrak” kelimesini 

karşılar.97  Konuyla ilgili her metin, kabilelerin kendilerine has bayrakları ve bunların her birinin ait 

oldukları kabileyi temsil eden ayırt edici renk ve simgelere sahip olduğu hususunda birleşirlerse 

de, "mappah" terimi nadir olarak belirginleşmektedir.  Ancak, ifadelerin sibâk u siyâkından 

"mappah" ın herhangi bir göndere çekilmiş ya da çekilmemiş olsun, seküler planda uzlaşımsal bir 

ulusal temsiliyet objesi yani simge olarak günümüzdeki bayrak kavramıyla örtüştüğü anlaşılır.   

İkinci terim olan “Ot” ise bayrakların üzerinde yer alan ve ilgili kabileye mahsus ayırt edici simgeye 

verilen İbranice bir isimdir ki,  günümüzün kimi ülke bayrağındaki sembol ya da semboller ile asla 

aynı temsiliyet alanına girmemektedir.  Her bir "ot", Metafizik anlamda hiçbir hakikate tekabül 

etmeyen ve dönem itibariyle bir nevi “ongun” işlevi gören tasvirler şeklinde karşımıza çıkmaktadır.  

Ancak bunların da gelişi güzel seçilmiş oldukları düşünülemez. Her bir kabilenin kendine has "ot"u, 

o kabilenin İsrailoğulları geleneği içinde öne çıkan ve vurgulanan yönünü temsil eden figür olarak 
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belirginleşmektedir.98  Aynı bağlamda diğer bir İbranice terim olan ”Nes” in ise, Türkçe’deki 

“Sancak” ismiyle eşleştirilme teşebbüsünde bulunulmuş olsa da, günümüzün bayrak direkleri 

(gönder) gibi uzun bir direk ve bu direğin üstünde taşınan bir "mappah" dan oluştuğu fark 

edilebilmektedir. Yahudi Kutsal Kitap Literatürü’nün özellikle Neviim’i oluşturan kitaplarında da adı 

geçen "nes", günümüzün göndere çekilmiş bayrağı gibi, uzaktan görülebilecek derecede 

yükseltilmiş  bir simgeye tekabül eden terim olarak ele alınmaktadır. 

Yahudi Kutsal Kitap Literatürü’nde bu temsiliyet mevzunun geçtiği ilk olay, daha kavmin 

Mısır’dan çıktığı başlangıç yıllarına aittir.  Rab’bin buyruğu ile Sin Çölü’nden ayrılıp, Refidim’de 

konakladıklarında susuz kalan kavmin, Tanrı’nın yanlarında olup olmadığı şüphesiyle sürekli 

serzenişte bulunmaları üzerine Musa’nın asasını kayaya vurup su çıktığı günlerdedir.99   Amalekliler 

ile yapılan savaşı kazanan İsrailoğulları’na,  bu zaferi kayda geçmesini emreden Rab’bin emrini 

yerine getiren Musa, burada bir sunak yapmış ve bu sunağın adını “Rab sancağımdır” anlamına 

gelen “Yahve Nissi” koymuştur. Çıkış Kitabı’nda ayrıntısıyla tasvir edilen  bu savaş,  tezin konu 

başlığı açısından önemli bir konumu işgal etmektedir.  Keza,  İbrahim Dönemi’nde “Magen 

Avraham” ifadesiyle sığınılacak bir kalkan olarak nitelenen Tanrı, bu kez de altında toplanılacak 

sancak olarak nitelenmiştir. Dolayısıyla  tıpkı kalkan ibaresinde olduğu gibi, Yahudi Geleneği’nin 

erken döneminde  "nes" de, altında /etrafında toplanılacak merciin bizatihi  Tanrı olduğunun  

metaforu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İbranice’de “sancak” anlamına gelen bir başka kelime olan “Degel” ise, belli bir “nes” ile 

temsil edilen ve onun etrafında toplanan, baba tarafından Yakup’un bir oğlunun soyundan gelen  

kabilenin oluşturduğu düzenli bir toplum için kullanılmıştır.   Tanah’da da açıkça zikredilen 

“degel”, İsrailoğulları’nın çöl tecrübelerinde, özellikle Mişkan’ı kurdukları ya da savaş 

zamanlarında aldıkları ordugah düzenini tanımlamaktadır.100   Ortaçağ’ın ünlü Tora ve Talmud 

yorumcusu Rabi Şelomo Yitshaki (Raşi / 1040-1105) de "degel" i, belli bir sayı ve tertibe göre 

belirlenmiş düzenli birlikler halindeki organizasyon olduğunu belirterek,  her bir "degel" in 

kendisine has renkli simgelerle  temsil edilmiş olduğuna da  işaret eder.101  Çöldeki on iki kabilenin 

dört ana grup oluşturacak şekilde üçerli gruplarla organize edilmiş olan ve "Arba Mahanot 

Şekinah" (Şekina’nın Dört Kampı) adı verilen kamp düzenine de bu nedenle  “Degalim” (Sancaklar) 

çoğul anlamı verilir.102 
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“Degalim”, her biri Yakup’un bir oğluna mahsus olmak üzere Leviler ile birlikte on üç 

"Degel" den oluşmuştu. İsrailoğulları'ndan babası Yauda, annesi Aşer kabilesi mensubu bir kişinin 

Yauda "degel" ine mensup olması örneğinde olduğu gibi, annenin esas alındığı genel Yahudi neseb 

kabulünün tersine, babanın esas alındığı bir kabile nesli olarak yapılanmıştı. 103  Çöldeki bu kamp 

düzeninde merkezde Mişkan yer almış,  Mişkan’ın bulunduğu bölge de “Mahane Şekinah” 

(Şekina'nın Kampı) olarak adlandırılmıştı.  Mişkan’a en yakın halka Leviler'e aitti.104  Leviler’in 

dışındaki on iki kabile de Mişkan'ın esas alınarak konumlandırıldığı ve her biri üçerli kabileden 

oluşan dörtlü sancak grubu oluşturmuş, her bir sancağı da üç kabilenin birinden belirlenen bir 

kabile yönetmekteydi.  Böylece on iki kabile, üçerli kabile gruplarından oluşan dörtlü bir kamp 

düzeni şeklinde konumlanmıştı.  Mişkan’a göre doğudaki kamp, Yauda sancağı önderliğinde 

Yauda-Yizahar-Zevulun sancaklarından oluşan üçlü grup,  güneydeki kamp Reuven sancağı 

önderliğinde Reuven-Şimon-Gad sancaklarından oluşan üçlü grup, batıdaki kamp Efrayim sancağı 

önderliğinde Efrayim-Menaşe-Binyamin sancaklarından oluşan üçlü grup ve nihayet kuzeydeki 

kamp Dan sancağından oluşan Dan-Naftali-Eşar sancaklarından oluşan üçlü grup meydana 

getirilmişti.  Her bir üçlü kabile gruplarının, üç renkten oluşan bir "mappah" ı vardı ki  bu renkler, o 

grup içindeki bir kabileyi temsil etmekteydi ve Kohen ha-Gadol’un göğsünde taşıdığı “Hoşen” in 

içinde muhafaza edilen değerli taşların renkleriyle uyum içinde olacak şekilde belirlenmişti.105  Üç 

renkten oluşan bayrakların herbir  rengin üzerinde de ait olduğu kabilenin ismi yazılıydı.  Bunun 

yanı sıra, aynı bayraklarda ait olduğu üçlü kabile grubunu temsil eden bir simge ve bir pasuk yer 

almaktaydı. 

Bu organizasyona göre, Yauda Sancağı’nın önderlik yaptığı üçlü sancak grubunun 

bayrağına bir arslan tasviri işlenmişti ve Sayılar’dan;  

35 
Sandık yola çıkınca Musa, 

“Ya RAB, kalk! 
Düşmanların dağılsın, Senden nefret edenler önünden kaçsın!” diyordu.

106
 

şeklinde ifadeye sahip 10. pereğin, 35. pasuğu yazılıydı.  Bu grup,  Tora’yı temsil etmekteydi ve 

birkaç yüzyıl sonra Kral Davut’un da çıkacağı Yauda Kabilesi tüm kavmin önderi olarak 

onurlandırılmıştı. Nitekim bu üçlü grup, hareket halindeyken kavmin önünden giderdi. Grubun 

semavi düzendeki karşılığı melekler içinde bir nevi lider konumda olan Gavriel (Cebrail) idi. 

Reuven sancağının önderlik yaptığı diğer üçlü grubun bayrağında ise bir koç tasviri ve 
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Tesniye’nin 6. pereğinde; 

4 
Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB’dir.

107 

diyen  4. pasuğu yazılıydı.  Aslında Yahudi Kutsal Kitap otoritelerinin bir görüşüne göre Reuven 

sancağının önderlik ettiği bu üçlü grubun bayrağında insan tasviri yer alıyordu.  Diğer bir görüşe 

göre ise, aynı bayrak üzerindeki koç simgesinden önce bir boğa tasvirinin bulunduğu ama bu 

tasvirin kavmin altın boğa günahını hatırlatması nedeniyle Musa tarafından koç tasvirine çevrildiği 

söylenmektedir.108  Kavmin güneyinde konumlanan ve Reuven’in önderlik ettiği bu sancak 

Teşuva’yı yani tövbe ve pişmanlığı temsil etmekteydi.  Bu nedenle bu kampın semavi düzendeki 

karşılığı da Tanrı’nın şefkat ve merhametiyle bağıntılı meleği olan Mihael (Mikail) idi. 

Efrayim sancağının önderlik yaptığı üçlü sancak grubuna gelince, bu kampın bayrağında bir 

çocuk tasviri ve yine Sayılar’dan; 

34 
Konakladıkları yerden ayrıldıklarında da RAB’bin bulutu gündüzün onların üzerinde 

duruyordu.
109

 

ifadesini taşıyan 10. pereğinin 34. pasuğu yazılıydı. Kavmin içinde gücü simgeleyen Efrayim Sancağı 

kavim hareket halindeyken batı yönünü korurdu.  Bu kampın semavi düzendeki karşılığı Melek 

Refael idi.  Ve nihayetinde, Dan sancağının önderlik ettiği üçlü sancak grubunun bayrağında ise bir 

yılan simgesi bulunmaktaydı ve yine aynı kitabın; 

36 
Sandık konaklayınca da, 

“Ya RAB, binlerce, on binlerce İsrailli’ye dön!” diyordu. 

İfadelerindeki 10. pereğin 36. pasuk yazılıydı.  Yahudi otoritelerin bir kısmına göre Dan sancağının 

önderlik ettiği bu üçlü grubun bayrağındaki simge yılan değil, bir kartal tasviri idi. Kavmin kuzey 

yönüne konumlanmış olan ve hareket halindeyken kavmin arka cephesini kontrol eden Dan 

Sancağı’nın semavi alemdeki karşılığı Melek Uriel idi. 

 Bu dört bayrağın üzerindeki dört ayrı simge yine Yahudi otoritelerine göre; kavme sonraki 

yüzyıllarda gönderilecek olan Peygamber Hezekiel’in Tanrı’nın Tahtı ile ilgili müşahede 

tecrübesinden aktardığı, semavi tahtın etrafındaki dört yüzün varlığı ile dikkat çekici bir benzerlik 

taşımaktadır. Öyle ki Hezekiel, semavi taht müşahedesindeki insana benzer dört canlıyı tasvir 

ederken, yüzlerinin insan, aslan, öküz ve kartal yüzüne benzediğini belirtmektedir.110   Konunun 
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ayrıntısıyla ele alındığı ilgili perekteki ifadelerde,  semavi tahtın etrafında oldukları zikredilen dört 

varlığın tasvirlerinin, kavmin ilk organizasyonuyla oluşturulan "degalim" in bayraklarındaki 

simgelerle uyum içinde olmaları dikkat çekicidir. Söz konusu müşahedeye ait tasvirler, aynı kitabın 

10. pereğinde de okunur.  Hıristiyan Kutsal Kitap Literatürü’nün kanonikleri arasında yer alan 

Vahiy Kitabı'nın belirttiği gibi Yuhanna'nın da,  tıpkı Hezekiel gibi bir semavi taht müşahede 

tecrübesi yaşadığını anlatırken; 

6 
Tahtın önünde billur gibi, sanki camdan bir deniz vardı.  Tahtın ortasında ve çevresinde, 

önü ve arkası gözlerle kaplı dört yaratık duruyordu.   
7 

Birinci yaratık aslana, ikincisi danaya 
benziyordu. Üçüncü yaratığın yüzü insan yüzü gibiydi.  Dördüncü yaratık uçan bir kartalı 
andırıyordu.  

8 
Dört yaratığın her birinin altışar kanadı vardı.

111
 

şeklindeki cümlelerinden, Hezekiel’in müşahedesiyle örtüşür biçimde İsrailoğulları’nın Mısır’dan 

çıkışlarıyla  başlayan süreçlerinde hem ordugah, hem de kabileleri temsili açısından, semavi bir 

düzenin yeryüzüne yansıtıldığı anlaşılmaktadır.  Özellikle, önü ve arkası gözlerle kaplı ve  her biri 

altışar kanatlı olarak tasvir edilen “Seraf” ın (çoğ. Seraphim) ileriki bölümlerde ele alınacağı üzere 

Magen David sembolü ile arasındaki temsiliyet yakınlığının ilk izleri yine bu dönemle irtibatlı 

gözükmektedir. 

 Kavmin ordugah düzenine dönüldüğünde; üçer kabileden oluşan bu dört kampın 

bayraklarında ayrıca üçer harf grubunun da bulunduğunu belirtmek gerekir.  İlk bayrakta  (Alef) - 

 (Yod) -  (Yod)” harflerinden oluşan , ikinci bayrakta,  “ (Bet) - (Tsadik) -  (Ahyen)” 

harflerinden oluşan   ibareleri yer alırken,  üçüncü bayrakta da “ (Reş) -  (Het) -  (Kof) 

harflerinden oluşan  ve nihayet dördüncü bayrakta ise “ (Mem) -  (Kof) -  (Bet) 

harflerinden oluşan  ibaresi bulunmaktaydı.112  Bu üçlülerin ilk harfleri, doğu-güney-batı ve 

kuzeydeki kamp sıralarına göre yan yana getirildiklerinde, birinci sıradaki harfler  (AVRaM), 

ikinci sıradaki harfler  (YiTSaK) ve üçüncü sıradaki harfler de   (YaAKoV) olmak üzere 

üç İbrani atası yani Avot’un isimlerini oluşturmaktaydı.113   Bu bağlamdaki bir başka görüş ise, ilk 

bayrakta  (Yod), ikincisinde h (Hey), üçüncüsünde  (Vahv) ve dördüncü bayrakta da yine bir  

(Hey) harfi bulunduğunu, bu dört harfin  Y-H-V-H şeklinde Tanrı’nın adını belirttiğini iddia 

etmektedir.114 

Ayrıca bu üçlü grupları oluşturan her bir kabile de kendine ait bir "nes" e sahip idi.  Her 

kabilenin kendine ait "nes" inde bulunan "mappah" ı belirlenmiş bir renkte ve üzerinde de  her bir 
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kabileyi temsil eden bir simge bulunmaktaydı.  Her ne kadar oniki İsrailoğlu kabilesinin kendilerine 

has bayrak renkleri ve üzerindeki "ot" lar hakkında otoritelerce farklı görüşler sunulmuş olsa da, 

bayrak renklerinin belirlenmesinde etken olan Harun’un göğsüne taktığı “Hoşen Mişpat” a (Karar 

Göğüslüğü) yerleştirilen on iki değerli değerli taşın cinsleri ile uyum içindeydi.  Zaten Çıkış Kitabı 

tıpkı ordugah düzeninde olduğu gibi, farklı değerli taş cinslerini de üçerli gruplar halinde dört sıra 

olacak şekilde disipline etmiştir.  Bu bağlamdaki ilk bilgi 28. pereğe aittir; 

15 
”Usta işi bir karar göğüslüğü yap.  Onu da efod gibi, altın sırmayla, lacivert, mor, kırmızı 

iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden yap.  
16  

Dört köşe, eni ve boyu birer karış olacak; 
ikiye katlanacak.   

17 
Üzerine dört sıra taş yuvası kak.  Birinci sırada yakut, topaz, zümrüt;     

18 
ikinci sırada firuze, laciverttaşı, aytaşı;  

19 
Üçüncü sırada gökyakut, agat, amatist;                

20  
Dördüncü sırada sarı yakut, oniks ve yeşim olacak.  Taşlar altın yuvalara kakılacak.            

21 
On iki taş olacak.  Üzerlerine mühür oyar gibi İsrailoğulları’nın adları bir bir oyulacak.  Bu 

taşlar İsrail’in on iki oymağını simgeleyecek.
115 

yine aynı kitabın 39. pereği ise;  

 8 
Efod gibi altın sırmayla lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden usta 

işi bir göğüslük yaptılar.  
9 

Dört köşe, eni ve boyu birer karıştı, ikiye katlanmıştı.  
10 

Üzerine 
dört sıra taş yuvası kaktılar. Birinci sırada yakut, topaz, zümrüt;  

11 
ikinci sırada firuze, 

laciverttaşı, aytaşı;  
12 

üçüncü sırada gökyakut, agat, ametist;  
13 

dördüncü sırada sarı yakut, 
oniks, yeşim vardı. Taşlar altın yuvalara kakılmıştı.   

14 
On iki taş vardı. Üzerlerine mühür 

oyar gibi İsrailoğulları’nın adları bir bir oyulmuştu. Bu taşlar İsrail’in on iki oymağını 
simgeliyordu.

116
 

şeklindeki ifadesiyle, Tanrı’nın bu yöndeki buyruğunun yerine getirilmiş olduğunu teyit edici 

minvaldedir.  Kohen ha-Gadol bunları göğüslüğünde taşımakla, "en kutsal yer" e her girdiğinde 

kavmini de beraberinde Tanrı’nın huzuruna çıkarmış oluyordu. 

 Başlarında bir kabile önderinin bulunduğu oniki kabilenin her birine ait bayrağının rengi ve 

“ot” una gelince; Reuven Kabilesi’nin taşı yakut olduğu için bayrak rengi kırmızı idi ve simge olarak 

da üzerinde bir “Adamotu” tasviri vardı.  Kimi otoriteye göre de Reuven’in taşı odem adı verilen 

yine kırmızı renge sahip bir taştı.  Şimon Kabilesi’nin taşı topaz olduğundan bayrak rengi yeşildi ve 

simge olarak "Şehem Şehri"nin tasviri işlenmişti. Levi Kabilesi’nin taşı kimi otoriteye göre topaz, 

kimin otoriteye göre ise yakut idi.  Dolayısıyla bayrak renginin sar-kahverengi olduğunu 

söyleyenler olduğu gibi, üçte birinin beyaz, üçte birinin siyah diğer üçte birinin ise kırmızı olduğuna 

değinenler de vardır.  Levi Kabile bayrağının üstünde "Urim ve Tumim" simgesi bulunmaktaydı.  

Yauda Kabilesi’nin bayrağında bir "Aslan" tasviri vardı ve taşı nofeh, antrax ya da karbunkal adı 

verilen siyah bir taştı.  Bu nedenle bayrağının siyah renkte olduğunu söyleyenler olduğu gibi beyaz 
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veya gök mavisi renginde olduğunu söyleyenler de bulunur.  Yisakar’ın taşı safir idi.  Günümüzde 

bunun lacivert taşı olarak adlandıranlar da vardır.  Gök mavisi olan bayrağının üzerinde "Ay ve 

Güneş" tasvirleri bulunurdu.  Zebulin sancağının bayrağı beyaz idi.  Taşının emerald olduğunu 

söyleyenler olduğu gibi inci olduğuna değinenler de bulunur. Zevulin sancağının bayrağında bir 

"Gemi" tasviri bulunuyordu.  Dan Kabilesi’nin bayrağının safire benzer gök mavisi olduğu kadar 

siyah olduğunu söyleyenler de vardır. O’nun taşı Leşem denilen bir taştır.  Bu taşın jacinth olduğu 

da söylenir.  Bayrağının üzerinde bir "Yılan" tasviri bulunur.  Gad Kabilesi’nin taşı agat taşıdır.  

Üzerinde bir kamp tasvirinin bulunduğu bayrağı gri renktedir.  Naftali Kabilesi’nin taşı ise ametist 

taşıdır.  Bayrak rengi koyu kırmızı olmayan açık şarap rengindeydi ve üzerinde "Dişi geyik" tasviri 

vardı.  Bu tasvirin karaca olduğu da söylenir.  Aşer Kabilesi’nin bayrağında bir "Zeytin Ağacı" tasviri 

vardı.  Bayrağının saf zeytin yağı renginde olduğu söylenir.  Zira Tarşiş olarak bilinen taşının 

zebercet ya da krizolit adı verildiği ve bunun da saf zeytin yağı renginde olduğu söylenir.  Bir başka 

görüşe göre ise Tarşiş adı verilen taşın akumarin renginde mavi-yeşil bir taş olduğu belirtilir.  Yusuf 

soyundan gelen Efrayim ve Menaşşe Kabileleri’nin taşı oniks taşıdır ve her iki kabile bayrağının 

rengi Erzurum oltu taşı gibi koyu siyahtır.  Efrayim Kabile bayrağının üzerinde bir "Öküz" tasviri 

bulunurken, Menaşşe Kabilesi’nin bayrağının üzerinde bir "Boğa" tasviri bulunmaktaydı.  Son 

olarak Bünyamin Kabilesi’nin taşı, yeşim taşıdır.  Üzerinde bir "Kurt" tasviri bulunan bayrağının ise 

tüm kabilelerin bayrak renginden oluşan bir birleşim olduğu söylenir.117  Ne varki her bir kabilenin 

kendine mahsus bir simgesinin görüldüğü antik İsrailoğulları’nda, ne Mısır’dan çıkışlarında, ne çöl 

tecrübelerinde, ne de kutsal topraklara  yerleşmelerinde hiçbir kabilenin Heksagram’ı kendisine 

simge olarak almadığı bilinmektedir.118  Daha da önemlisi, her bir kabilenin kendisini ayırt edici 

simge ve renklere sahip birer sancağı olmasına, hatta her biri üç kabileden oluşan dört "degalim" 

için bile farklı sancakların varlığına rağmen, tüm kavmi temsil eden bir sancaktan söz edilmemiş 

olması son derece manidardır.  Oysa Tanah’ın muhtelif kitaplarında yer alan ifadelerden ayrı ayrı 

kabile sancaklarının yanı sıra, tüm ulusun tanıdığı bir sancağın da var olduğu anlaşılmaktadır.  

Nitekim Yeşeya'da; Yeruşalim civarındaki Yahuda Halkı’nın Tanrı’dan yüz çevirmesi, 

sorumluluklarının bilincini terk etmeleri ve devam eden günahlarının sonucunda başlarına gelecek 

felaketlerin nelere mal olacağını anlatılırken; 

26
RAB uzaktaki ulusları bir sancak işaretiyle, dünyanın en uzağındakileri ıslık sesiyle 

çağıracak; hızla, hemen gelecekler.  
27

Aralarında yorulan, sendeleyen olmayacak, 
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uyuklamayacak, uyumayacaklar.  Gevşek kemer, kopuk çarık bağı olmayacak.
119 

şeklindeki ifadelerin İbranice metindeki geçiş şeklinden "nes" in buradaki kullanımının; belli bir 

kabilenin değil, dünyanın dört bir yanından, Tanrı’nın çağrısına kulak veren ulusları harekete 

geçirecek derecede bilinen bir simgeye karşılık geldiği akla yatkın gelmektedir.  Hatta "nes" in, 

dünyanın dört bir yanına yayılmış diaspora Yahudileri’ni içinde bulundukları kötü koşullardan 

kurtaracak ve etrafında toplayacak bir temsiliyet niteliği kazanmış olabileceği de gündemde 

tutulmaktadır.120  Zira Yeruşalim’in Nebukadnezzar’ın eline geçişini, kentin ve Mâbed’in yıkılışını, 

halkın Babil’e sürgün’e gönderilişini gören Yeremya’nın, kavmin tekrar bu kentte toplanacaklarına 

yönelik halkına verdiği öğütte; 

6  
Siyon’a giden yolu gösteren  

Bir işaret koyun! 
Güvenliğiniz için kaçın! 
Durmayın! 
Üzerinize kuzeyden felaket, 
Büyük yıkım getirmek üzereyim.”

121
 

şeklinde kullandığı ifade tarzı, sürgünden dönecek İsrailoğulları için Siyon yolunu gösteren kılavuz 

fonksiyonuna sahip bir işaret ya da simgenin varlığını  vurgular gibidir.  Yeşeya'da geçen; 

10 
Geçin, geçin kent kapılarından! 

 Halkın yolunu açın! 
Toprak yığıp yol yapın, 
Taşları ayıklayın, uluslar için sancak dikin!

122
 

ifadeleri de bu argümanı destekleyecek niteliktedir.  Bu örnekler gibi aynı bağlamda irili ufaklı pek 

çok pasukda zikredilen "nes" sözcüğü ile, tüm kavmin günü geldiğinde tekrar inşa edeceği Siyon’un 

işaret edildiği ve bu pasuklar her ne şekilde yorumlanırsa yorumlansın, kavmin tümü için 

belirlenmiş bir sancağın varlığına gönderme yapıldığı netlik kazanır. İlk kez, kavmin Musa 

önderliğinde Mısır’dan çıkış döneminde zikredilen "nes" in, Yahudi Geleneği’nin farklı 

dönemlerinde yukarıda örneklenen kullanımları birlikte düşünüldüğünde, bu terimin sözcük 

anlamı haliyle, tüm kavmi etrafında toplayıcı ve onlara istikamet verici bir temsiliyeti olduğu 

söylenebilir.  Ne varki, XIX. yüzyılda Siyonist akımın kendisini temsil etmek için Heksagram 

diyagramını tercih etmesinde, kavmin tüm kabilerini altında toplayan ve onlara Siyon’un yolunu 

işaret eden söz konusu "nes" doktirininin bir etkisinin olduğuna dair bir görüş bildirmek bugün için 

mümkün görünmemektedir. 
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Öte yandan İsrailoğulları’nın Mısır’dan çıkış süreci, tıpkı yıldız tapımında olduğu gibi 

Heksagram diyagramının Yahudi Geleneği’ndeki büyü uygulamalarında kendini hissettirdiği bir 

dönem olması açısından da ayrı bir önem taşır. Nitekim Yahudi muskaları üzerinde kavmin sonraki 

dönemlerinde Heksagram’a yer vermesine yol açacak nedenler,  İsrailoğulları’nın bu dönemdeki 

eğilimleriyle yakından ilişkili görünmektedir.  Ancak bu bağlamdaki ilişkiyi irdelemeye geçmeden,  

öncelikle aynı bağlamdaki terminoljiyi ele almak, Heksagram’ın söz konusu gelenekteki 

temsiliyetine yanlış anlamlar yüklememe ve ait olan doğru yere koyabilme adına zorunluluk teşkil 

etmektedir.   

En genel tanımıyla büyü; “Özel bir takım yöntemler vasıtasıyla herhangi bir fenomeni ya da 

olayı etkileme, değiştirme yahut dönüştürme özelliklerini haiz dinsel bir uygulama” şeklinde 

tanımlanmaktadır.123   Bu konuda yapılan araştırmalardan Tılsım, Sihir ve Şa’bezenin birer büyü 

türü olduğu, aralarındaki farkın ise uygulama esnasındaki başvurulan aracı ya da seçilen 

yöntemden kaynaklandığı anlaşılmaktadır.  Keza yapılan araştırmalardan, "sihir" cinleri, "tılsım" 

yıldız ve diğer gök cisimlerini kullanılarak yapılan büyü türü olduğu, "şa’bezen" in ise nefsi 

güçlendirerek yapılan büyüye tekabül ettiği fark edilebilmektedir. Nitekim "tılsım" ın bir büyü türü 

olduğunu belirten bir kaynak; onun Mezopotamya’da, "esrâr-ı Huruf" un Yunan’da, "sihir" in 

Araplar’da ve nihayetinde "şa’bezen" in Hint geleneğinde ortaya çıktığını iddia etmektedir.124  

Fahreddin er-Râzi’nin (h.543/m.1149-h.606/m.1209) Kıssatü’s-Sihr adlı eserinde de tılsımın 

astroloji, gök cisimleri ile ilgisinden dolayı yıldız ve gezegenlere tapan ve bunları müdebbir kabul 

eden inançların ürünü olduğu belirtilmektedir.125 Diğer büyü türlerinden astrolojik bağıntısı 

dolayısıyla ayrılan tılsımın tarihsel süreçte ilk olarak hangi coğrafya ve dönemde ortaya çıkmış 

olduğu tam manasıyla bilinmiyor ise de, bilinen en erken tarihli tılsım örneklerinin yaklaşık M.Ö. 

2118-2007 tarihleri arasında hüküm sürmüş III. Ur Hanedanlığı döneminde Mezopotamya ve 

Mısır’da görüldüğü, daha sonra da Asur-Babil toplumlarına sirayet ettiği ileri sürülmektedir.126  

Tılsım sözcüğünü Etimolojik açıdan ele alan kimi görüş, sözcüğün Tilism, Tilsam ya da Talisman (Gr. 

) şeklindeki okunuşlarından yola çıkarak, menşeinin Grek toplumu olduğunu iddia 

etmiştir.127   Aynı sözcüğün Arapça “Tasallut” tan geldiğini savunanan başka görüşler olsa da, 

bunlar pek itibar görmemiştir.128 Tılsım’ın Yahudi Geleneği’nde de kullanıldığı, Tesniye'nin 
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referanslarıyla sabittir.129  Çoğu kez  "muska", tılsım ile karıştırılmıştır.  Oysa; sihir, tılsım ve 

şa’bezen birer büyü türü iken "muska" ve "beduh" un büyü uygulamalarında kullanılan objelerin 

adları olduğu söylenebilir.  Nitekim beduh  büyünün etki yapması için hazırlanan formulasyon iken 

muska bunun tam tersine sihir, tılsım ve şa’bezenin etkisiyle oluşan kötü güçlerden ve etkilerden 

korunmak için ya da şifa amacıyla formüle edilmiş objeler olarak karşımıza çıkmaktadır.  Bunlar, 

uygun zaman ve konumdaki aktif semavi güçleri pasif yer güçleriyle temasa geçirip onları etki 

altına alacak objeler olarak görülmüş,  taş, deri, kağıt gibi malzeme üzerine yazılanlara da “ta’vize” 

adı verilmiştir. 

Muska olduğu kanaatine varılan objelerin en erken tarihli örnekleri M.Ö.  III bin yılları 

civarında Antik Mısır’da görülür.130  Mısır’la hemen aynı tarihlere denk gelecek şekilde Sümer, 

Akad gibi Mezopotamya coğrafyası halklarında da kullanıldığı bilinir.  Genelde damga-mühür 

şeklinde tasarlanan erken tarihli muskalar hangi konuda koruyuculuk yapacaksa, olasılıkla onunla 

ilgili betimlemelere sahiptir. Muska’nın karşılığında kullanılan “amulet” sözcüğünün Arapça 

ifadeyle  “asılan şey” anlamında “hamalet” ten geldiği öne sürülmüşse de,  Etimolojisi hakkında 

net bir bilgi mevcut olmadığı, Latince bir terim olma ihtimalinin de bulunduğu iddiası ağırlık 

kazanmıştır.131 

Günümüze ulaşan adet, uygulama ve objeler göz önünde bulundurulduğunda muskanın en 

çok tasvip gördüğü Antik toplumların arasında İsrailoğulları’nın da olduğu söylenebilir.  Bu 

toplumda, İbranice ifade ile "Kame’a" veya "Kami’a" (çoğ. Kameot) olarak adlandırılmış olan  

muska, genellikle Tanrı’nın farklı isimlerinin her birindeki harflerin, farklı kombinasyonlarla 

yeniden oluşturulmasıyla ortaya çıkan sözcüklerin, sıklıkla melek isimleriyle birlikte formüle 

edilmesiyle oluşturulmuştur (Ek.18, s.344).  "Yahve" ile Kâdir-i Mutlak anlamına gelen "Şaddai" 

lafızları en temel muska formülasyonu olarak hayli populerdir.  Bu tür muskaların kavmin tarihinde 

ne kadar geriye gittiği hakkında net bir bilgi yoksa da, üzerlerinde  Heksagram diyagramı 

bulunanların daha sonraki yüzyıllarda Yeruşalim’deki bir grup tarafından yapıldıklarına dair 

rivayetler günümüze dek ulaşmıştır.132  Talmudik Dönemde ise muska için İbranice’de bağlamak 

anlamına gelen “Kemi’a” sözcüğünün kullanımı tercih edilmiştir.133 

Muska sadece insanlar için değil, hayvanlar ve evler için de koruyucu obje olarak 
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kullanılmıştır.  Yahudi Geleneği'nde muska işlevi gören erken tarihli uygulamalardan birinin, 

kavmin Mısır’da olduğu ve  Musa’nın tüm uyarılarına rağmen Firavun’un gitmelerine izin 

vermediği dönemde, Mısırlı ailelerden her ilk doğanın ölmesine karşın Musa’nın kavminden 

herhangi bir kişiye zarar gelmesini engellemek amacıyla kapılarının üzerlerine sürdükleri kurban 

kanı olduğu söylenebilir.134   

Kavmin Musa önderliğinde Mısır’dan çıkışına ve çöl tecrübesine geri dönüldüğünde,  "nes" 

ile "muska" arasında ilginç bir ilişkinin varlığına şahit olunur.  Nes’in bir parçası olan gönder, 

Yahudi Geleneği’nde bir "mapah" ı yüksek bir konumda taşımasının dışında kimi zaman da şifa 

verici bir nesnenin tüm kavimce görülebilecek bir yüksekliğe asılması için de kullanılmıştır. Bu 

durum, hastalıklara ya da musibetlere karşı şifa verici ya da koruyucu bir objenin, diğer bir deyişle 

muskanın Antik İsrailoğulları arasındaki varlığına dair önemli bir örnek teşkil etmektedir.  Bir 

direğin üzerine, halkın görebilmesi için Tanrı’nın buyruğu ve Musa’nın eliyle asılan şifa verici bir 

nesnenin kavim içindeki varlığından, bizzat Tanah bahsetmektedir. Bu bahis de diğer örnekler gibi, 

Heksagram’ın söz konusu gelenekteki konumunun ve temsiliyetlerinin tarihsel izini sürülebilmesini 

sağlayacak  önemli ipuçları taşımaktadır.  Zira, Yeşeya’nın;  

  4  
Edom  ülkesinin çevresinden geçmek için Kamış Denizi yoluyla Hor Dağı’ndan ayrıldılar.  

Ama yolda halk sabırsızlandı. 
5 

Tanrı’dan ve Musa’dan yakınarak, “Çölde ölelim diye mi bizi 
Mısır’dan çıkardınız ?” dediler.  “Burada ne ekmek var, ne de su.  Ayrıca bu iğrenç 
yiyecekten de tiksiniyoruz !” 
6  

Bunun üzerine RAB halkın arasına zehirli yılanlar gönderdi.  Yılanlar ısırınca İsrailliler’den 

bir çok kişi öldü. 
7 

Halk Musa’ya gelip, “RAB’den ve senden yakınmakla günah işledik.  
Yalvar da, RAB aramızdan yılanları kaldırsın” dedi.  Bunun üzerine Musa halk için yalvardı. 
8 

RAB Musa’ya, “Bir yılan yap ve onu bir direğin üzerine koy.  Isırılan herkes ona bakınca 
yaşayacaktır” dedi.   9 

Böylece Musa tunç bir yılan yaparak direğin üzerine koydu.  Yılan 
tarafından ısırılan kişiler tunç yılana bakınca yaşadı.

135
  

şeklindeki ifadelerinden, direk üzerinde yükseltilmiş bir figürün ya da tasvirin varlığı 

anlaşılmaktadır.  Ancak,  bunun yılan mı (İbr. Nahaş) yoksa “seraf” tasviri mi olduğu konusu Yahudi 

otoritelerince tartışmalıdır.  Her ne kadar Tanah’ın Türkçe meallerinde, Musa’ya verilen emirle 

yaptırılan bu figürün yılan olduğu okunursa da, İbranice metinde direğin üzerindeki tasvirin  Seraf 

() olduğundan  bahsedilmektedir.  Nitekim kimi  kaynak da Rab’bin bu emrinin “Bir seraf 

tasviri yap ve onu bir direk üzerinde yükselt” şeklinde tercüme etmektedir.136 Zaten Tanrı’nın,  

Musa’yı bir hayvan figürü yapımında aracı kılması, daha vahyin başlangıcı sayılan On Emir’de 

emrettiği;   
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8  “ ‘ 
Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan 

herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın.
137 

şeklindeki buyruğu ile çelişmektedir. Tora’nın ifadesiyle Tanrı’nın “bütün evcil ve yabanıl 

hayvanların en lanetlisi” olarak ilan ettiği138  bir hayvanın Musa’nın eliyle tasvirinin yapılması gibi 

kavmin daha sonra dönemlerinde kolayca putperestlik ya da büyü uygulamalarına sebebiyet 

verebilecek bir emrin “nahaş” şeklinde olması pek mümkün gözükmemektedir. Dolayısıyla bu 

ibarenin "seraf" olduğu güçlülük kazanmaktadır. 

 Daha önce de belirtildiği üzere "seraf" bahsi, Yahudi Geleneği’nde Heksagram 

temsiliyetinin aydınlatılması açısından ehemmiyet taşımaktadır.  Zira, yine Yeşeya Kitabı’nın;  

1 
Kral Uzziya’nın öldüğü yıl yüce ve görkemli Rab’bi gördüm; tahtta oturuyordu, giysisinin 

etekleri tapınağı dolduruyordu.  
2 

Üzerinde Seraflar duruyordu; her birinin altı kanadı vardı; 
ikisiyle yüzlerini, ikisiyle ayaklarını örtüyor, öbür ikisiyle de uçuyorlardı.

139 

diye devam eden pasuklarından Seraflar'dan her birinin altışar kanada sahip olduğunun okunması 

ilk bakışta Heksagram’ın altı ucunu hatırlatmaktadır.  Kavmin aynı süreçteki kamp düzeninin 

şekillendirilmesinde de kendini hissettiren Seraf,  büyük ölçüde Yahudi Geleneği üzerine inşa 

edilmiş olan Hıristiyanlıkta Heksagram temsiliyetiyle gittikçe yakınlaşacaktır.  Mimari yapı 

elemanları bağlamında çizilecek tasvirlerin yerinin sıkı kurallarla disipline edildiği ikonografik 

programda, genellikle Seraphim’e ait olan pandantiflerde İstanbul Aya İrini örneğinde olduğu gibi 

kimi kez Heksagram diyagramına yer verilmiş olması, Seraf ve Heksagram temsiliyetleri arasındaki 

olası ilişkinin varlığını daha da kuvvetlendirmektedir.    Yahudi Geleneği içinde altı sayısal değerinin 

önemine ve mükemmelliğine işaret eden kimi kaynağın,140 aynı bahiste Yeşeya vizyonundaki 

Seraphim’in altı kanadını örnek vermesi, bir kenara not edilmeyi hak edecek derecede anlamlıdır. 

Öte yandan İsrailoğulları arasında  Kutsal Kitap’ın bir emriyle, koruyucu bir obje olarak 

günümüze gelene dek sürdürülen Mezuza geleneğinin ilk ortaya çıkışı da yine aynı dönem ile 

çağdaştır.  Mezuza geleneği, Tanah külliyatında “Mitsva” adıyla 613 olarak belirlenmiş olan 

Tanrı’nın İsrailoğulları’na emirlerinin üç mitsvası ile ilişkilidir.   “Ot” tabir edilen bu üç mitsva, bir 

Yahudi’nin Tanrı ile olan ahdinin şahidi olarak üzerinde taşıma zorunluluğudur ki bunlar Şabat, 

Berit Milla yani sünnet ve dört peraşanın yazılı olduğu Tefilin'dir.141  Yine bir Yahudi; üzerinde 

bulundurmak zorunda olduğu "ot" kadar, yaşam alanının da diğer insanların evlerine nazaran 
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Tanrı’nın kavminin ayrıcalıklı bir konumda ve O’nun korumasında olduğuna şahitlik eden 

Mezuza'yı kullanma yükümlülüğü taşır. Bunun ötesinde, Yahudi evlerinin diğer dinlere mensup 

kişilere ait evlerden ayırt edilmesini de sağlar. Bu nedenle, Tesniye’nin 6. pereğinin 4-9. pasukları 

ile, 11. pereğin 13-21. pasukları bir parşömene yazılarak bir muhafaza içinde olacak şekilde 

hazırlanan Mezuza,   Yahudiler’e ayrılmış şehirlerin, avluların, evlere ve odalara girilen kapıların 

sağ pervazına sabitlenir ve her giriş ve çıkışta öpülür. Nitekim Tesniye'nin; 

4  
”Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB’dir. 

5 
Tanrınız RAB’bi bütün yüreğinizle, bütün 

canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz.  
6 

Bugün size verdiğim bu buyrukları aklınızda 
tutun.  

7 
Onları çocuklarınıza belletin.  Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, 

kalkarken onlardan söz edin. 
8 

Bir belirti olarak onları ellerinize bağlayın, alın sargısı olarak 
takın.  

9   
Evlerinizin kapı sövelerine, kentlerinizin kapılarına yazın.”

142 

şeklindeki ifadelerinden, Mezuza’nın tamamıyle Kutsal Kitap pasuklarından oluştuğu,  Tanrı’yı 

sürekli hatırlayarak O’nu sevmenin ve O’na sığınmanın bir emri olduğu anlaşılmaktadır.  Aynı 

kitapta okunan;  

20 
Evlerinizin kapı sövelerine, kentlerinizin kapılarına yazın. 

21  
Öyle ki, RAB’bin atalarınıza 

vermeye söz verdiği topraklar üzerinde sizin de, çocuklarınızın da ömrü uzun olsun ve 
yeryüzünün  üstünde gökler olduğu sürece orada yaşayasınız.

143
   

cümlelerinde ise Mezuza’nın koruyucu bir işleve sahip olduğu belirginleşmektedir.  Bu ifadeler ona 

bir muska fonksiyonu yüklemektedir. Ancak  Tefilin ve Tallit düğümleri gibi Mezuza’nın da 

Tanrı’nın adı ve emriyle, O’nu ve buyruklarını sürekli hatırda tutma amacı taşıdığına dikkat 

çekilerek, bunların  muska işlevi olmadığı görüşü de gelenek içinde varlığını gösterir.144 

 İsrailoğulları için her tür büyü, kehanet, fal ve ruhlara danışmak gibi uygulamaların 

Mısır’dan çıkışla birlikte Musa’ya gelen vahiylerle kesinlikle yasaklandığı sabittir.145   Ne var ki, 

İsrailoğulları’nın sonuçları farklı ilahlara kurban kesmelerine varıncaya dek varan bu tür 

uygulamalara yöneldikleri Tanah’ın ifadelerinden okunmaktadır.  Zira; 

7  
İsrail halkı teke ilahlara artık kurban kesmeyecek.  Bu yasa kuşaklar boyunca geçerli 

olacak.
146

 

şeklindeki buyruğunun nüzül sebebi kavmin büyü ile ile ilişkisine bağlanmaktadır.  Teke ilahların 

aslında cin olduğunu söyleyen Yahudi din otoriteleri ise bu pasuğu; gerçekte onlara 

tapınılmalarından değil, sahip oldukları bir takım gizli güçlerden faydalanmak amacıyla kurban 
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kesilmiş olduğu şeklinde yorumlamaktadır.147  Bu yorumdan; temelde amacın, cinlerle yakınlık 

kurarak onların bir kısım yeteneklerinden yararlanma, doğa üstü güçler elde etme, onlardan bilgi 

alarak gelecekte meydana gelebilecek herhangi bir zararı engelleme ya da bunun tersi olarak zarar 

vermede kullanma gibi büyü uygulamalarına sahip olabilme istemi olduğu anlaşılmaktadır. Ancak 

Biblik Yasa büyüyü kesinlikle yasakladığı gibi bu tür adetleri de putperest adetler olarak 

nitelendirmiş, bu tür uygulamalardan uzak durmaları konusunda net bir dille uyarırken; 

18  
”Büyücü kadını yaşatmayacaksınız.

148
 

diyerek büyücünün görüldüğü yerde cezalandırılmasını emretmiştir.  Raşbam’ın yorumuna göre bu 

pasuk, büyücünün var olabileceği her yerde aranıp bulunarak cezalandırılmasını ve kavim içinden 

bu tip uygulamaların tamamiyle temizlenmesini buyurmaktadır.149  Yahudi Kutsal Kitabı, kişinin her 

tür koşulda Tanrı’ya içten bağlılığına vurgu yaparken, bu tür uygulamalar hakkında ise; 

26  
” ‘Kanlı et yemeyeceksiniz.  Kehanette bulunmayacak, falcılık yapmayacaksınız.

150
 

31  
” ‘Cincilere, ruh çağıranlara yönelmeyin.  Onlara danışmayın, kirlenirsiniz.  Tanrınız RAB 

benim.
151

 

6 
” ‘Kim cincilere, ruh çağıranlara danışır, bana ihanet ederse, ona öfkeyle bakacak, 

halkımın arasından atacağım.
152

 

27 
” ‘Cincilik yapan ve ruh çağıran ister erkek olsun, ister kadın olsun kesinlikle 

öldürülecektir.  Onları taşlayacaksınız.  Ölümlerinden kendileri sorumludur.’ “
153

 

9  
Tanrınız RAB’bin siz vereceği ülkeye girdiğinizde, oradaki ulusların iğrenç törelerini 

öğrenip uygulamayın.   
10-11  

Aranızda oğlunu ya da kızını ateşte kurban eden, falcı, büyücü, 
muskacı, medyum, ruh çağıran ya da ölülerin ruhlarına danışan kimse olmasın.  

12 
Çünkü 

RAB bunları yapandan tiksinir.  Tanrınız RAB, bu iğrenç töreleri yüzünden bu ulusları 

önünüzden kovacaktır.  
13 

Tanrınız RAB’bin önünde yetkin olun.”
 154 

demektedir.  Oysa tüm yasaklamalara karşın Yahudi toplumlarında hem kehanette bulunma hem 

de büyü yöntemleri varlıkları korunarak sürdürülmüş olduğu yine Kutsal Kitabı'n ifadeleriyle 

sabittir. Şüphesiz İsrailoğulları’nın bu tür uygulamalara yönelmelerinde çöl tecrübelerinde  

karşılaştıkları toplumlar kadar, Arz-I Mev’ud’daki komşu kavimlerin de etkisi olmuştur. Nitekim 

çöldeki kırk yılını dolduran İsrailoğulları’nın Şeria Irmağı’nın doğu kıyısından vaat edilmiş 
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topraklara girmek üzereyken onların kalabalıklığından korkan ve onlara büyü vasıtasıyla kaşı 

koymak isteyen Moav ve Midyanlılar’dan bahsedilir. Tanah’ın ifadesiyle, kalp gözü açılmış ve 

Tanrı’nın sözlerini duyan biri olarak kabul gören  Amav’lı Beor oğlu Balam’ı bu iş için 

görevlendirilmek istendiği anlatılırken; 

 7 
Moav ve Midyan ileri gelenleri falcılık ücretini alıp gittiler. Balam’a varınca Balak’ın 

bildirisini ona ilettiler.
155  

denir.  Akabinde Balam’ın bunu kendisine teklif edilen her türlü ücrete rağmen defalarca 

reddederek; 

23 
Yakup soyuna yapılan büyü tutmaz. 

İsrail’e karşılık falcılık etkili olmaz….
156 

 şeklinde verdiği cevap, dönemin Kenan coğrafyası toplumlarında büyünün ne derece farklı 

amaçlarla kullanıldığını örnekler.  Yeşeya da  kavmin Babil sürecini anlatırken, komşu olarak 

yaşadıkları Keldaniler’in büyü ve muskalarla çok uğraştıklarına vurgu yapar.157 Bu nedenle kavmin 

daha Mısır’dan çıkışından itibaren Tanrı,  Musa’nın aracılığıyla İsrailoğulları’na Mısır adetlerini terk 

etme emrinin yanı sıra, miras alacakları topraklardaki başka toplumların inançlarını 

benimsemelerini de kesinlikle yasaklamış, onların adetlerinden uzak durmaları konusunda net bir 

dille uyarmıştır.  Buna rağmen başta Mısır adetleri olmak üzere, etraflarında bulunan kavimlerin 

adetlerinden kendilerini uzak tutamadıkları yine Tanah’ta anlatılan olayların gelişiminden 

anlaşılabilmektedir.  Nitekim karısını kıskanan ve onun hakkında şüphe içinde olan kocanın 

kıskançlık sunusunu nasıl sunacağını ve bu şüpheden nasıl kurtulacağını bildiren pasukta, evliyken 

yoldan çıkıp günah işlediğinden şüphe duyulan kadına Kâhinin; “Rab sana eriyen kalça, şişen karın 

versin, Rab seni halkın arasında lanetli ve iğrenç duruma düşürsün“ şeklindeki lanetine kadının da 

“Amin” diye cevap vermesi gerektiğini bilidiren pasuğun devamında; 

9  
” ‘Kâhin bu lanetleri bir kitaba yazıp acı suda yıkayacak.  

9  
Lanet getiren acı suyu kadına 

içirecek. Su kadının içine girince acılık verecek.
158

 

ifadelerinden su ve yazı ile yapılan bir uygulamaya şahit olunmaktadır.  Kâhinlerin bu tür 

uygulamalarının yanı sıra, “Mekhaşef” ya da “Hover” adıyla bilinen Yahudi sâhirlerin fonksiyonları  

hakkında da bugüne epeyce veri ulaşmıştır. 

Yahudi Geleneği’nde başlangıçta tüm hayır ve şerrin Tanrı tarafından takdir edildiğine 
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inanılıyorken, zamanla şerrin şeytani kuvvetlerin etkisiyle meydana geldiği inancının yaygınlık 

kazanması bu tür yönelimlerin toplum tarafından kabulünde etken olmuş gözükmektedir.  Tanrı’ya 

mutlak itaat eden meleklerin dışında tutulan şeytan da, sayısı belirsiz olduğuna inanılan kötü 

meleklerin reisi olarak kabul görmüştür.  Cinler hakkında ise Tanrı’nın gazabına uğramış, düşmüş 

melekler oldukları inancı gelişmiştir. Onların insan gücünü aşan tabiatüstü güçlerine karşı ancak 

büyü yardımıyla karşı konulabileceği inancı zaman içinde Kabalistler'e kadar uzanarak gelmiş, 

hatta kimi Kabalist'in tahayyülünde bu inanç; ölen kişilerin ruhlarının da cinler gibi yaşayanlara 

girebileceği ve onları hastalandırabileceği derecesinde kronikleşmiştir.159   

Oysa Mişna’nın temellerini atan  ve  Rabi Akiva adıyla bilinen Akiba Ben Yusuf (m. 40-135), 

iyileşmesi niyetiyle insan vücudundaki herhangi bir yaranın üzerine okuyan bir kişinin 

Ahirzaman’da yerinin olamayacağını vurgulamaktadır.160  Maimonides ise akrep, yılan gibi zehirli 

hayvan tarafından sokulan bir insana fayda imkanı olmasa da, sırf hastaya ümit telkin ederek onu 

sakinleştirmesi ve cesaretlendirmesi amacıyla okunmasına cevaz vermiştir.  Tanrı’nın, kâdir-i 

mutlak niteliğine önem veren Yahudi geleneği, büyücülüğü Tanrı’nın takdirine bir karşı koyuş 

olarak ele almış ve bunlarla uğraşanları ölüm cezalarına kadar varan ağır cezalarla cezalandırmaya 

gayret etmiştir. Yine de, Nihuş (Gelecek hakkında kehanette bulunmak), Kesem (Taş ve kum 

şekillerine bakarak falcılık), Onamut (Yıldızlara bakarak gelecek hakkında bilgi vermek) ve Hever 

(Şifa amacıyla yapılan bir takım cümleler okumak) gibi bazı uygulamalar olmuşsa da, bunlar ölüm 

cezasıyla değil ama kırbaç cezalarına çarptırılmaya varıncaya dek karşılıklarını görmüştür.  Falcılığın 

büyük günah, evlerde kendilerinden medet umulan  Terafim (Putlar) bulundurmanın insanı şirke 

sevkeden kötü bir davranış olduğu I. Samuel'de de tekrarlanmıştır.161  Yeremya da, Tanrı’dan başka 

güçlerden medet umanların nasıl bir hayal kırıklığına uğrayacaklarını edebi bir dille 

vurgulamaktadır.162  Yeşeya’ya göre; büyü ile  uğraşan kavimler bununla ne kadar uğraşmaya 

devam etseler de, Tanrı’nın takdirine karşı en ufak bir şey elde edemeyecekler ve yaptıkları şeyler 

onları başlarına gelecek azaptan asla kurtaramayacaktır.163  Ne var ki bunca yasaklama ve  

uğraşlarının ne derece faydasız olduğuna, kendilerine gerçek anlamda bir yarar sağlamayacağına 

dair uyarılara rağmen gelecek dönemlerde Heksagram tasvirinin de işin içine katılacağı  büyüden 

İsrailoğulları’nın kendisini alıkoyduğu söylenememektedir.   

Ancak, kem göz ya da nazar inancına karşı korunmak amacıyla yapılan her tür obje ve 
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uygulamanın büyü olgusundan tamamiyle ayrı tutulmasını belirtmek de gereklilik taşımaktadır.  

Yahudi Geleneği’nde büyüden farklı bir konuma sahip olan ve “Ayin Ara” adıyla bilinen inancın, 

kavmin erken tarihlerine uzanan köklü bir geçmişe sahip olduğu söylenir.164  Ayin Ara; genel tanım 

itibariyle bir kişiyi ya da bir şeyi özenmesi yahut kıskançlık ile bakan bir kimsenin bakışlarıyla 

baktığı kişiye veya şeye zarar vereceği inancı anlamına gelen “nazar” a tekabül eden İbranice bir 

terimdir.   Sümer, Babil, Grek, Roma, Sâmi, Pers ve Hint hatta Avrupa toplumlarına kadar görülen 

nazar inanışının menşei tam olarak bilinmemekle birlikte erken tarihli örneklerinden 

Mezopotamya toplumlarında söz edildiği belirtilir.165   Yahudi ve Hıristiyan din adamları aşırı 

derecede güzel ya da çirkin, gereğinden iri ya da tam tersi ufak vücutlu ve yahut açık renk gözlere 

sahip insanları, kamburları, bilhassa tek gözü körleri tabiat üstü ve karanlık güçlerle irtibatlı 

addederek, gözü ruhun ve zihnin dış dünyaya açılan bir nevi penceresi olarak kabul etmeleri 

hasebiyle bunların bakışlarından kötü etkinin geçtiğine inanmışlardır.  Sadece bu özelliklere sahip 

insanları değil yılan, tilki, kedi yahut tavuskuşu gibi bir takım   hayvan türünün de nazar etkisine 

sahip oldukları inancı gelişmiştir.166  Ayin Ara’nın başkalarına kötü talih, kaza, hastalık getirebilecek 

hatta onların ölümlerine bile sebebiyet verebilecek bir güce sahip olduğu inancından kaynaklanan 

ve bu gücün verebileceği zararların kendilerine de uğrayacağı endişesini taşıyan halk arasında 

buna karşı fayda sağladığı sanılan objelerin kullanılmış olduğu söylenmektedir.  Dolayısıyla 

nazardan korunmak için dikkati kendine çekecek objeler ya da nazarı tersine çevirecek muskalar 

kullanma  yoluna gidilmiştir.  Mezopotamya ve Kenan coğrafyası sakinlerince Ayin Ara’ya karşı 

korunmak amacıyla bir takım objelerin muska olarak kullanıldığını örnekleyen buluntular Gezer’de 

yapılan arkeolojkik kazılar sonucu elde edilmiştir.167  Ancak Biblik Yasa, büyüyü kesinlikle 

yasakladığı gibi bu tür adetleri de putperest adetler olarak nitelendirmiştir.  Daha sonraki 

yüzyıllardaki Talmud ve Midraşlar’da da Ayin Ara ayrıntılı olarak ele alınmış, hatta Maimones ve 

diğer bazı Yahudi otorite, buna aleyhte tutum takınmışlardır.  Halaha açısından da muskanın bu 

maksatla kullanımının sakıncalı olup olmadığı tartışılmıştır.168   Ne var ki, tüm yasaklamalara karşın 

halk arasındaki yaygın inancına engel olunamamış, muskanın Ayin Ara’nın neden olduğu her tür 

musibete karşı manevi bir gücü olduğu yönündeki kanı, Yahudi Tarihi boyunca sürmüştür. Ancak 

büyü amacı dışında Ayin Ara’dan korunmaları maksadıyla, Kutsal Kitap’tan ifadeler yazıp 

hastaların, hamile kadınların ve yeni doğan çocukların vücudlarına asmaları Rabbani otoriteler 
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tarafından caiz görülmüştür.  Bu cevaz, Ortaçağ boyunca Kabalistler'in etkin olduğu coğrafyalarda 

yaygın olarak geçerliliğini korumuştur.  Ayin Ara’ya karşı kullanılan muskalar da genellikle 

Sayılar’ın;  

24 
RAB sizi kutsasın 

Ve korusun; 
25  

RAB aydın yüzünü size göstersin 
Ve size lütfetsin; 
26 

RAB yüzünü size çevirsin 
Ve size esenlik versin.

169 

ifadelerinin bulunduğu ve “Kâhinin yapacağı kutsama” adıyla geçen pasuklar seçilmiştir.  Bu 

pasukların dışında Tanrı’nın isimlerini oluşturan harflerin çeşitli kombinasyonlarına hatta 

meleklerin isimlerine de yer verilmiştir.  Parşomenler üzerine yazılan muskalar, silindir ya da başka 

formlardaki metal kutular içine yerleştirilerek boyuna asılan mücevherat gibi kullanılmıştır.  

Üzerlerinde Menora ya da Magen David çizimleri bulunan örnekler de sıklıkla tercih edilmiştir. 

Nazara ve kötü güçlere karşı korunmak amacıyla tasarlanmış objelerden biri de İbranice 

“Beş” anlamına gelen  “Hamsa” ya da “ Hameş” adı verilen ve avuç içi ve beş parmağı gösteren 

tasarımlar olarak ortaya çıkmıştır.  Tora’yı oluşturan beş kitabı temsil etmesi ve Tanrı’nın “Diri, 

Canlı” ismine tekabül eden “Hey” () harfinin, İbrani alfabesinin beşinci harfi olması nedeniyle, 

tıpkı altı ve yedi sayısal değerleri gibi Yahudi Geleneği’nde “beş” rakamına da belli bir önem 

atfedilmiştir.170 Daha sonra “Penç-i Âli Aba” adıyla İslam toplumlarına da sirayet etmiş olan bu 

tasvirin ortaya çıkışı Orta Çağ’a kadar götürülse de, gelenek içerisinde kendisine Yahudi irfanını 

temsil edici anlam yüklenen Musa ve Harun’un kızkardeşi Meryem’e dayandırılarak, “Meryem’in 

Eli” olarak adlandırılmıştır. Söz konusu tasvire; sağlık, selamet, zenginlik verici ve iyi talih getirici  

Tanrı’nın koruyucu elini temsil ettiği şeklinde de bakılmıştır.171  Pek çok Yahudi nazardan 

korunmak amacıyla bu tasviri, kimi zaman üzerine Magen David diyagramı işlenmiş haliyle ev  ve iş 

yeri duvarlarına asmayı ya da gerdanlık veya kolye olarak kullanmayı halen sürdürmektedir. 

Heksagram’ın Yahudi Geleneği’ne sirayet etmesinin ilk belirtilerini verdiği bir dönem 

olduğu söylenebilecek olan “İsrailoğulları’nın Mısır’dan Çıkış Süreci” aynı zamanda, kavmin daha 

sonraki dönemlerinde neredeyse merkeze oturacak Mesih Doktirini'nde temellendiği tarihsel bir 

kesit olmuştur.  Yahudi Geleneği’nde “yıldız” terimiyle ifade edilen en erken tarihli Mesihi müjde 

yine bu döneme denk düşmekle kalmamış, Kandillik ile  neredeyse aynı süreçte Yahudi 

terminolojisine girmiştir. Nitekim Musa önderliğinde Mısır’dan çıkıp, zorlu çöl tecrübesini 
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geçirerek vaad edilmiş toprakların eşiğine gelen İsrailoğulları, Eriha kenti karşısında 

konakladıklarında o bölgenin yerleşiği olan Moavlılar’ın kralı Balak’ın, aracılarla ücretini göndereek 

İsraililer’i lanetlemesini istediği Balam’ın bu teklifi reddetmesini, aksine İsrailoğulları’na karşı hiçbir 

büyü ve falın tesirli olamayacağını bildirdiği dördüncü kehanetinde; 

17 
’Onu görüyorum, ama şimdilik değil 

Ona bakıyorum, ama yakından değil. 
Yakup soyundan bir yıldız çıkacak, 
İsrail’den bir önder yükselecek. 
Moavlılar’ın alınlarını, 
Şetoğulları’nın başlarını ezecek.

172
  

şeklindeki ifadede geçen “yıldız” tabiri için Yahudi dini otoriteleri, başkalarının üzerine yükselecek 

parlak bir şahsiyeti temsil ettiğini söylemektedirler.173  Yıldız, hemen tüm toplumlarda karanlığın 

gücüyle mücadele eden tinin sembolü olarak kabul görür.174 “Yıldız” sözcüğünden,  Yakup’un 

soyundan çıkacak bir kral, “önder” ifadesinden de bu kralın herkesi egemenliği altına alacağı, 

kendine tâbi kılacağı anlamını çıkaran Kutsal Kitap otoriteleri, bu nedenle Mesih’in geleceğine dair 

Tora’daki referanslar arasında bu pasuğu da gösterirler.175  Dolayısıyla burada Mesih ile 

özdeşleştirilen yıldız metaforu, kendisi de altı uçlu bir yıldız olan  Heksagram’ın bu gelenekteki 

temsiliyetinin izini sürebilme imkanı sağlayan bir başka önemli ipucu vermektedir.  Miladi II. 

yüzyılda Filistin Yahudileri arasından çıkarak Mesihlik iddiasıyla Roma’ya baş kaldıran Bar 

Kohva’nın, Gelenek mensuplarınca  Heksagram temsiliyeti ile ilişkilendirildiği göz önünde 

tutulduğunda, bu ipucu takip edilecek ölçüde ehemmiyet taşır. 

 En geniş tanımıyla istikbalde gelmesi beklenen bir kurtarıcı için kullanılan sıfat olan Mesih, 

Tanrı tarafından seçilip ilahi bir güçle destelenerek, bir peygamber ya da kohen tarafından 

meshedilmek yani kutsanmak suretiyle özel ya da dini bir görevi yerine getirmek için 

vazifelendirilen kişidir.176   Mesih sıfatı Tanah’da öncelikle kavmin erken dönemlerinde bir 

peygamber ya da kohen tarafından meshedilen krallar için kullanılmaktayken,  daha sonraki 

süreçte meshedilen her kralı değil İsrailoğulları’nın gelecekteki hükümranlığını tesis edeceği ve 

adaletle yöneteceği  müjdelenen Eskatolojik bir lider imajını tanımlamaya başlamıştır.177   Böylece 

Mesih Doktirini de, İsrail’in kurtarıcısı ve Yahve Krallığı’nın kurucusu olarak dünyanın sonuna 

doğru gelecek ve Tanrı tarafından kutsal ruhla desteklenecek olan ideal kral öğretisine karşılık 
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gelmiştir.178 Yukarıda verilen pasukta “Onu görüyorum, ama şimdilik değil. O’na bakıyorum, ama 

yakından değil.” şeklinde geleceğe yönelik ifade ile,  müjdelenen önderin yakın dönemdeki  

önderlerden biri değil, kavmin daha sonraki süreçlerinde gelecek Eskatolojik bir öndere, tam 

anlamıyla Mesihi bir beklentiye gönderme yapılmaktadır. Bu nedenle Yahudi otoritelerin 

yorumları bağlamında "yıldız" benzetmesi yapılan önderi, kavmin herhangi bir hâkimi ya da kralı 

fonksiyonunda ele almamak gerekir. 

Ne var ki, İkinci Mâbed Dönemi’nin Mesih anlayışında biri kohen, diğeri kral olmak üzere, 

aynı anda iki Mesih’in var olduğu bir anlayışa da şahit olunur.179   Zekeriya'da da “İkisi arasında 

uyum olacak” şeklinde zikredilen180 doktirinin bu versiyonu kısmen de olsa Rabbinik Literatüre 

aksetmiştir.  Kumran Cemaati'ne ait olup, Ölü Deniz yazmaları olarak bilinen metinlerde ise bu iki 

Mesih’n yanı sıra Davud soyundan çıkıp, Ahirzaman'da gözükecek Eskatolojik bir Mesih’den daha 

bahsedilmektedir.181 Kimi kez bu üç Mesih birlikte zikredilse de Kumran Cemaati’nin kohen ve kral 

fonksiyonlarına sahip iki Mesih hakkında bize söylediği bilgiler çok kısıtlıdır.182 Mesihi doktirinin üç 

fonksiyonda tasavvur ederek, üç ayrı kişiye atfettiği  bu versiyonu, "Kutsal Topraklar" üzerinde 

İsrailoğulları’nın tam hükümranlığını sağlayacak, Mâbed’i tekrar inşa edip, Tanrı’nın Krallığı’nın 

yeryüzünde tesis edecek tek bir Eskatolojik Mesih’in  peygamberlik, kohenlik ve krallık  ilkelerini 

şahsında bütünleştirmesine işaret eder görünümdedir.   İsa Mesih’in doğumunun hemen ardından 

Beytlehem’e gelen müneccimlerin bebek İsa’ya sundukları183 mür, günnük ve altının sembolik 

temsiliyetleri  sırasıyla, doktirinin bu versiyonunu destekler mahiyettedir.  Tezin ileride verilen 

örneklerinde de görüleceği üzere, İsa’nın kimi zaman Heksagram diyagramı ile temsil edilmesinde 

söz konusu pasuktaki “yıldız” metaforunun rolü olduğu belirginlik kazanacaktır.  Dolayısıyla Yahudi 

Geleneği’nde önemli yer kaplayan “Mesianik Judaizm” in, Kutsal Kitap Literatürü'ndeki en erken 

tarihli ifade biçimi olan bu pasuğun, Heksagram'ın gelenek bağlamında tekabül ettiği hakikatlerin 

yanı sıra, Mesihi bir temsiliyete de sahip olduğuna işaret eden bir referans olduğu söylenebilir. 
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1.4. İSRAİLOĞULLARI'NIN HÂKİMLER DÖNEMİ’NDE HEKSAGRAM 

Yahudi Tarihi’nin "Tora Devri”  içinde yer alan “Hâkimler Dönemi”, İsrailoğulları’nın kırk 

yıllık çöl tecrübelerinin ardından Yeşu (Joshua) ben Nun önderliğinde vaat edilmiş topraklara (Arz-ı 

Mev'ûd) girişleriyle başlar.  Kavmin önceki dönemlerinde olduğu gibi bu topraklara giriş tarihi 

konusunda da farklı görüşler mevcuttur.  İsrailoğulları’nın Mısır’dan çıkış tarihine kırk yıllık çöl 

tecrübelerini ilave eden kimi kaynak, kutsal topraklara girişi M.Ö. 1172 olarak belirtmekteyse 

de,184 kavmin önceki kronolojisi gibi bu tarihin de, bu bağlamdaki görüşlerden sadece biri olarak 

değerlendirilmelidir.  Bu dönem M.Ö. 1025’de Saul’ün İsrailoğulları’nın ilk kralı olarak 

meshedilmesyle başlayan “Krallar Dönemi” ile son bulur. 

Mısır’dan Musa önderliğinde çıkan İsrailoğulları ve diğer kavimlerin, kırk yıllk çöl 

tecrübeleri sürecinde Tanrı’ya müteaddit defa itaatsizlikte bulunmaları sebebiyle Mısır neslinden 

sadece Yeşu (Joshua) ben Nun ile Kaleb ben Yefunne’nin  vaat edilmiş topraklara girebildikleri 

bilinir. Tanah külliyatında aynı ad ile bilinen kitap esas alındığında, Hâkimler’in (İbr.Softim); Kenan 

topraklarına yerleşen İsrailoğulları’nın, coğrafyadaki diğer toplumlar tarafından tehdit edildikleri 

yerleşik yaşama geçiş döneminde kendi içlerinden ortaya çıkan karizmatik liderler oldukları belli 

olur.185  Vaat edilmiş topraklara girişte adı öne çıkan kişi Yeşu’dur. Efrayim boyundan Nuh’un 

(Nun) oğlu olan Yeşu, Musa’nın bir nevi güvenlik şefi ve Sina’daki koruması olduğu bilinirdi, 

çadırının güvenliği de O’ndan sorulurdu.  Ölümünden kısa bir süre önce Musa tarafından  kavmin 

liderliği O’na devredilmişti.186  Aynı literatür kapsamındaki Yeşu’dan da, O'nun Tanrı’nın vahiy 

gönderdiği İsrail peygamberlerinden biri olduğu anlaşılmaktadır.  Yeşu’dan sonra  da vahyin 

devam ettiği Hâkimler’den okunmaktadır.  Yeruşalim'in “Jebusite” adıyla henüz bir Kenan kenti 

olduğu bu dönemde, Ahit Sandığı’nın muhafaza edildiği toplanma çadırı Şekem, Mispa, Gilgal, 

Beytel ve Şilo’ya kurulmuştu.  

İsrailoğulları’nın vaat edilmiş topraklara girişi, neredeyse Demir Çağı’nın (M.Ö. 1200-586) 

başlangıcıyla çağdaştır. Ünlü Kabalist Scholem'in belirttiğine göre; Heksagram’ın yaygınlık alanı bu 

çağda Hint Yarımadası’ndan, Roma hâkimiyeti öncesindeki İber Yarımadası’na kadar ulaşmıştı.187   

İsrailoğulları’nın Şeria Irmağı’nın doğu kıyısından Batı’ya doğru hareketle girdikleri Kutsal 

topraklarda ilk fethettikleri kent Eriha’dır.   Kentin alınması öncesi Tanrı’nın Yeşu’ya bildirdiği ilk 

altı gün ile yedinci gündeki kavmin hareket tarzı, Yahudi Geleneği’ndeki altı ve yedi sayısal 
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değerlerinin birlikte kullanılması açısından hayli ilginçtir.  Yahudi ideali için son derece önem arz 

eden bu coğrafyaya girişin hemen öncesinde Tanrı Yeşu’ya; önde boru çalarak kahinlerin, onların 

ardınca  Ahit Sandığı’nı taşıyan Leviler’in  ve  nihayetinde de İsrailoğulları savaşçılarının hiç ses 

çıkarmadan, sadece Eriha kentinin etrafın günde bir kere olmak üzere altı gün çepeçevre 

dönmelerini, yedinci gün ise şehrin etrafını sadece boru çalarak ama bu kez yedi kere dönmelerini 

emretmiştir. Yedi kere dönüşün ardından, kahinlerin borularını uzun uzun çaldıklarında o güne 

kada sessiz duran halkın yüksek sesle bağırmasını, o anda da kentin bütün surlarının yıkılacağını ve 

Eriha’yı, kralını ve savaşçılarını Yeşu’nun eline teslim edeceğini bildirmiştir.188 Bu olayda dikkat 

çeken Eriha’nın etrafında dönüş sayıları olan altı ve yedi sayılarının rakamsal değerleridir.  Bunlarla  

Heksagram’ın altı ucu ve merkezi arasında muhtemel bir ilişkinin varlığı akla gelmekteyse de, bu 

hipotezi destekleyecek bir referans bulunmamaktadır.  

Heksagram'ın uç sayısını  hatırlatan altı rakamının sayısal değerinin gündeme geldiği bir 

diğer olay da, yine aynı dönemle ilişkilidir. İsrailoğulları’nın Kenan’a yerleşmeleriyle çevredeki 

diğer krallıklardan gelen tehditlerin birbirini izlediği yıllarda, Kenan’lı Kral Yavin’in tehdidine karşı 

koyan Hakim Debora ve Avinoam’ın oğlu komutan Barak, ancak altı İsrailoğlu kabilesini düşmana 

karşı yanlarında bulabilmişlerdi.189   Debora’nın Ezgisi’nde lirik bir dille anlatılan bu olayda, altı 

İsrailoğlu kabilesi ile altı uçlu Heksagram arasında bir ilişkinin olup olmadığı tıpkı yukarıdaki örnek 

gibi bugün için olasılık dairesinde kalmaktadır.  

İsrailoğulları’nın  Mısır’dan çıkışları ve çöl tecrübeleri sürecinde yöneldikleri Astarte 

tapımının Kenan Coğrafyası’ndaki vaat edilen topraklarlarda da devam ettiğine dair referans yine 

Tanah’dadır.  Hâkimler'de, Yeşu’dan sonra gelen kuşaklar için; 

11 
İsrailliler RAB’bin gözünde kötü olanı yaptılar.  Baaller’e taptılar. 

12 
Kendilerini Mısır’dan 

çıkaran atalarının Tanrısı RAB’bi  terk ettiler.  Çevrelerinde yaşayan ulusların değişik 
ilahlarına bağlanıp onlara taparak RAB’bi öfkelendirdiler.  

13 
Çünkü RAB’bi terk edip BAAL’e 

ve Aştoretler’e taptılar.
190

 

şeklinde kullanılan ifadelerden, kavmin sonraki yüzyıllarında Süleyman Peygamber’in mührü ile 

ilişkilendirilecek Aştoret yani yıldız tapımının kutsal topraklara yerleşmeleri sürecinde de 

sürdürüldüğü anlaşılmaktadır.  Kimi kaynak; Aştoret'in, Astarte adıyla bir Sami Tanrıçası olduğunu, 

en erken tarihli örneklerinin Fenike ve Akkadlılar'dan çıktığını belirtir.191   Bu görüş kabul edilirse, 
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söz konusu tapımın İbrani Geleneği'ne sirayetinin kavmin Mısır'a girmeden önceki dönemiyle ilgili 

olduğu söylenebilir.  

 

1.5. İSRAİLOĞULLARI'NIN KRALLAR DÖNEMİ’NDE HEKSAGRAM 

Hâkimler Dönemi’nin ardından gelen ve İsrailoğulları’nın birleşik bir monarşi ile 

yönetildiği Krallar Dönemi, Saul’ün (yön. M.Ö. 1025-1005) peygamber Samuel tarafından 

kutsanarak kral atanmasıyla başlar. M.Ö. 920’li yıllarda, İsrailoğulları monarşisinin kuzeyde on 

kabileden oluşan ve başkentleri Şekem olan “İsrail Krallığı” ile güneyde iki kabilenin oluşturduğu 

ve başkentlerinin Yeruşalim olduğu “Yahuda Krallığı” şeklinde ikiye bölünmesine dek devam eder.  

Bu dönem, Yahudi Geleneği’nde "Magen David" ifadesinin göze çarpıcı biçimde belirginleşmeye 

başladığı süreç olması itibariyle ayrı bir önem taşımaktadır. 

Tanah’da I.Samuel’in ifadesiyle Saul, İsrailoğulları Kavmi’nin Benyamin Kabilesi’nden 

cesur, gösterişli ve yakışıklı bir gençtir. Daha kral olarak atanmadan İsrailoğulları’ndan topladığı 

seçkin orduyla o dönemde kavmini sürekli tehdit altında tutan Ammoniler’i yenerek dağıtmıştır. 

Bu zafer sonucunda Gılgala’da toplanan kavmi tarafından, Rab’bin önünde kral seçilmiştir.  

Peygamber Samuel’in kutsadığı Saul, kral olduğunda kırk yaşındaydı.  Krallığının ikinci yılında da 

oğlu Yonatan’ın desteğiyle Filistler’e karşı bir zafer kazanır.  Ne var ki, O’nun başarılarının devamlı 

olmadığından bahseden I.Samuel; bunun sebebini Saul’un Yahudi inancına ve uygulamalarına karşı 

gösterdiği zayıflığa bağlar. Hatta bu yüzden krallığı için kendisini destekleyen ve O’nu takdis eden 

Peygamber Samuel'in dahi O’ndan uzaklaştığını örnekler.  Aynı kitaba göre, Yizrael Vadisi’nde 

Filistler tarafından oklanarak ağır yaralanan ve kendi kılıcının üzerine atlayarak hayatını 

sonlandırdığı belirtilen Saul'ün, II. Samuel’de  ise aynı savaşta bir Amelikli tarafından öldürüldüğü 

anlatılır.192  Yine II. Samuel’in anlatımına göre; Saul‘ün ve oğlu Yonatan’ın ölümlerini duyan ve 

onları öldüren Amelikli’den intikam alan Davut, sağlığında kendisine düşmanlıktan geri kalmayan 

Saul’ün ve Yonatan’ın ardından yaktığı “Yay” adındaki ağıtta, O’nun yiğitliğini ve iyiliğini anarken 

bir pasukta “Saul’ün Kalkanı”  ifadesini vurucu bir dille kullanır.  Ancak ağıtın devam eden 

cümlelerinden, Yonatan’ın yayı ile Saul’ün kılıcı ve kalkanının herhangi bir metafor olarak 

kullanılmadığı, bir kavrama  gönderme yapılmadığı, doğrudan nesnel karşılıklarıyla kullanıldığı 

anlaşılır. 

Kral Saul ve çağdaşı peygamber Samuel Dönemi’ni anlatan I.Samuel’de, İsrailoğlulları’nın 

aynı dönemdeki adetleri hakkında fazlaca bir şey anlatılmamış olsa da, kral olarak atanmasından 
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sonra Saul’ün cincileri ülkeden kovduğundan bahsetmesi, kavmin günlük yaşamlarında cinlere 

danışma adetinin dönem itibariyle sürdürüldüğüne işaret etmektedir.  Hatta, bu karşı duruşuna 

rağmen Saul’ün dahi bunlara danışma ihtiyacını hissetmesi, dönemin İsrailoğlları’nın bu 

bağlamdaki yönelimlerini anlamamız açısından önemli bir örnek arz eder.  Söz konusu kitabın 

konuyu ele alışından; Tanrı’nın emriyle Samuel tarafından meshedilerek kral olmasına rağmen, 

yönetimi sürecinde yaptığı hatalı davranışlar yüzünden Tanrı’nın kendisinden yüz çevirdiği ve 

Rab’be her ne zaman danışsa cevap alamadığı anlaşılmaktadır.  Peygamber Samuel’in ölümünden 

sonra Tanrı Saul’e ne düşte, ne bir peygamber ne de Urim aracılığıyla cevap vermiştir.  Bunun 

üzerine mahiyetindekilerin kendi emriyle Eyn-Dor’da buldukları bir cinci kadına danışarak, ondan 

Peygamber Samuel’in ruhunu çağırmasını emretmesi ve Samuel’in ruhuyla Saul arasında geçen 

diyalog,  kavmin içinde süre giden eğilimlerin referansıdır.193  

Davut’un daha kral olmadan İsrailoğulları arasında kahramanlığıyla adını duyurması, selefi 

Saul dönemindedir.  O'nun, Saul’un askeri başarılarına verdiği desteği belirten I.Samuel, gösterdiği 

başarılardan dolayı kavim içinde kazanmaya başladığı itibardan bahsederken, bu durumun Saul’un 

kıskançlığına sebebiyet verdiğine, hatta Davut’u öldürme planları yapmasına vurgu yapar. Ancak 

Davut’un bu planlardan haberdar olup kaçmasıyla bu planların başarılı olamadığı da zikredilir. 

Davut’un diğer geleneklere de sirayet ederek günümüze taşınan rivayetlerle bir efsaneye 

dönüştüğü, dillere destan kahramanlığının başlangıcı Saul’ün krallığı döneminde Filistler’in  

Yahuda’nın Soko Kenti’nde İsrailoğulları’na açtığı savaşa dayanır. İsrailliler ile Filistler'in karşı 

karşıya geldikleri anda Filist ordusu içinden Gat’lı Golyat adlı usta bir savaşçının öne çıkıp tek 

başına tüm İsrailoğulları’na meydana okumasını destansı bir dille anlatan  I. Samuel, Golyat’ın 

görenleri dehşete düşüren korkunç cesametini tanımlarken; 

4 
Filist ordusunda Gatlı Golyat adında usta bir dövüşçü ortaya çıktı.  Boyu altı arşın bir 

karıştı.
194

  
5 

Başına tunç miğfer takmış, pullu bir zırh kuşanmıştı. Tunç zırhının ağırlığı beş 
bin şekeldir.

195
   

6 
Baldırları zırhlarla korunmuştu.  Omuzları arasında tunç bir pala asılıydı.               

7 
Mızrağıın sapı dokumacı tezgâhının sırığı gibiydi.  Mızrağın demir başının ağırlığı altı yüz 

şekeldi…
196

 

ifadesini kullanır. Golyat İsrailoğulları’ndan kendisinin karşısına çıkacak bir yiğit ile teke tek 

döğüşeceğini, eğer İsrail’li kendisini yenip öldürebilirse Filistler’in İsrailoğulları’na köle olacaklarını, 

ama buna karşın karşısına çıkacak İsrail’li yenildiği takdirde tüm İsrailoğulları'nın Filistler'e köle 

olmayı kabul etmeleri zorunda olduğunu söylediğinde I. Samuel, bu karşı koyuştan 
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194
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İsrailoğulları’nın çok korkarak dehşet içinde kaldıklarını vurgular.  Golyat kırk gün boyunca bu 

meydan okumayı sürdürse de, karşısına çıkıp mücadele etmeyi hiçbir İsrail’li göze alamaz.  Ta ki, 

Yahuda Oymağı’ndan İşay’ın sekiz çocuğunun en küçüğü olan ve babasının Beytlehem’deki 

sürülerini otlatan Davut’un, ağbeylerinin durumunu öğrenmek ve onlara yiyecek getirmek 

amacıyla ordugaha gelip,  durumdan haberdar olana kadar.  Ağbeylerinin O’nu tüm alıkoymalarına 

ve Kral Saul’ün uyarılarına rağmen Golyat’ın karşısına çıkıp O’nunla savaşmakta ısrarlıdır.  

Davut’un bu cesararetinde sığındığı tek gücün Rab olduğu, devam eden pasuklarda kendi ağzından 

belirtilir.  Kral Saul bu ısrar üzerine O’na izin verir.  Teke tek bu mücadeleye girişen Davut’un, 

Yahudi Tarihi'nin kimi kaynağına göre; üzerinde altı uçlu yıldız bulunan bir kalkan taşıdığından 

bahsedilmektedir.197  Ne var ki yine I. Samuel’in; 

… Saul, “Öyleyse git, RAB seninle birlikte olsun” dedi.  
38  

Sonra kendi giysilerini Davut’a 

verdi; başına tunç miğfer taktı, ona bir zırh giydirdi.  
39  

Davut giysilerinin üzerine kılıcını 
kuşanıp yürümeye çalıştı.  Çünkü bu giysilere alışık değildi. 
Saul’e “Bunlarla yürüyemiyorum” dedi, “Çünkü alışık değilim.” Sonra giysileri üzerinden 
çıkardı.  

40  
Değneğini alıp dereden beş çakıl taşı seçti.  Bunları çoban dağarcığının cebine 

koyduktan sonra sapanını alıp Filistli Golyat’a doğru ilerledi.
198

 

şeklindeki ifadeleri referans alındığında, Davut’un elinde sapanından başka herhangi bir silah ya da 

savunma aracının olmadığı anlaşılmaktadır. Zaten Tanah’ın ifadesine göre O, basit bir çoban idi.  

Krala hizmet etmek için seçildiğinde savaş ve silah hakkında hiçbir bilgisinin olmadığı söylenir.199  

Golyat’ın karşısına çıkarken zırh ve kılıç kuşanarak hareket edememesi de buna kanıt olarak 

gösterilir ve O’nun daha sonraki askeri bilgi ve becerilerinin Filistinliler’den tutulan paralı 

askerlerce öğretildiği kaydedilir.200 Midraş türü kaynaklarda,  Davut’un Golyat’a atmak için aldığı 

beş taşa dahi sembolik bir değer yüklenerek, bunların; Tanrı, Harun, İbrahim, İshak ve Yakup’u 

temsil ettiği yazılıdır.201  

 Bu döneme ait nihai kaynağın Kutsal Kitap Literatürü olması hasebiyle, Magen David’in 

çıkış noktasının en azından  Davut’un bu mücadelesi ile bağıntılı herhangi bir nesnel savunma 

aracından kaynaklanmadığı söylenebilir.  Bir başka rivayete göre ise;  aynı dövüşte benzer bir 

yıldızın Davut'un değil Golyat’ın kalkanında bulunduğu, Golyat’ı öldürdükten sonra bu kalkana 

sahip olduğu, üzerinde yıldız bulunan bu kalkanı da Tanrı’ya sığınmanın bir temsili olarak kabul 

ettiği iddia edilmektedir.202  Ne var ki, Davut ile Golyat arasındaki bu muharebenin Tanah’daki 
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anlatımında Golyat’ın bir kalkanı olduğundan bahsedilmese de, önü sıra bir kalkan taşıyıcısının 

bulunduğu iki ayrı pasuktan okunur.203  Bilindiği gibi  Davut, Golyat’ı sapanı ile attığı taş ile 

alnından vurup  yüz üstü yere düşürmüş, sonra koşup üzerine çıkarak Golyat’ın kılıcıyla başını 

kesmiştir.  Golyat’ın öldüğünü gören Filistler’in kaçtıkları, onları kovalayan İsrailler’ce öldürülerek, 

ordugahlarının yağmalandığı, Davut'un ise Golyat’ın silahlarını alıp çadırına götürdüğü aynı 

perekte okunsa da, bu silahların arasında bir kalkan olup olmadığı belli değidir.  Yine Golyat’ın önü 

sıra giden bir kalkan taşıyıcısının varlığı bilinse de, taşınan kalkanın özelliği hakkında hiçbir bilgi 

bulunmaz.  Olasılıkla bu taşıyıcı da İsrailliler tarafından öldürülmüş olmalıdır.  İddia edildiği gibi 

Golyat’a ait olan kalkanın üzerinde bir yıldız bulunuyor idiyse, o zaman bunun izini Yahudi 

Geleneği'nde değil Filistler’de aramamız gerekecektir.  

 Oysa, Yahudi Geleneği’nde Kral Davut ile özdeşleştirilerek, bugüne kadar “Magen David” 

ifadesiyle gelen “kalkan” ibaresinin, tıpkı “Magen Abraham” da olduğu gibi nesnel bir savunma 

aracı değil, Tanrı’nın takdirinden en ufak bir şüphe duymayarak, O’na saf bir iman ile tevekkül 

etmekle ilgili gözükmektedir.  Bir başka ifadeyle, Davut da tıpkı atası İbrahim gibi tam bir tevekkül 

ile Tanrı’nın korumasına sığınmış, kendisinin kalkanının  Tanrı olduğunu ifade etmiştir.  Nitekim, 

Golyat’a karşı silahlı ve zırhlı olarak dahi  kimsenin cesaret edemediği teke tek mücadeleye 

çıkarken kendisini uyararak alıkoymaya çalışanlara hitaben söylediği; 

 37  
Beni aslanın, ayının pençesinden kurtaran RAB, bu Filistli’nin elinden de kurtaracaktır.

204
 

sözleri, Davut’un imanında şüpheye ve tereddüte hiç yer vermediğini apaçık ortaya koymaktadır.  

Zira bu imanla Golyat’ın karşısına çıktığında da, kendi ilahlarının adıyla lanetleyen Golyat’a karşı; 

45 
Davut, “Sen kılıçla mızrakla, palayla üzerime geliyorsun” diye karşılık verdi, “Bense 

meydan okuduğun İsrail ordusunun Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB’bin adıyla senin üzerine 
geliyorum. 

46 
Bugün RAB seni elime teslim edecek. Seni vurup başını gövdenden 

ayıracağım. Bugün Filistli askerlerin leşlerini gökteki kuşlarla yerdeki hayvanlara yem 
edeceğim.  Böylece bütün dünya İsrail’de Tanrı’nın var olduğunu anlayacak.  

47  
Bütün bu 

topluluk RAB’bin kılıçla, mızrakla kurtarmadığını anlayacak.  Çünkü savaş zaten RAB’bindir! 
O sizi elimize teslim edecek.”

205
 

şeklinde sarf ettiği sözlerle bir kez daha yinelediği bu imanın, kavim nezdinde sürekli hatırda 

tutulması amacıyla süreç içerisinde zaten var olan malum diyagram ile bir görsellik kazanarak, 

temsil edilmeye başlanmış olabileceği ihtimal dahilindedir.  "Magen David" ifadesi, “Magen 

Avraham” kavramının tekabül ettiği hakikat ile bu noktada örtüşmektedir. Keza İsrailoğulları’nın 
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Mısır’dan çıktıkları andan itibaren Tanrı’nın kendilerine sürekli lutufda bulunmasına karşı her 

defasında tereddüte ve iman zayıflığına düştükleri, bu tavırlarının onları pek çok kez çeşitli bela ve 

musibetlere düşürdüğü kendilerince de malum olduğu göz önünde tutulursa, “Emuna” tabiriyle 

ifade edilen Tanrı’ya güven ve bağlılığın, kavim için  ne derece önemli ve gerekli  olduğunun sürekli 

göz önünde bulundurulması ve hatırlanması maksadıyla görselleştirilmiş olduğu söylenebilir.  

Talmud külliyatında da ayrı bir fenomen olarak yer almayan Magen David ibaresinin, tıpkı 

Tanah’ta olduğu gibi metaforik bir anlamla  “Tanrı’nın koruması”  olarak algılanması,206  bu ihtimali 

güçlendirmektedir. 

  Yahudi Geleneği’nde bir İsrail  peygamberi olarak kabul görmeyen Davut’un, Saul’den 

sonra M.Ö. 1.013 ila 1.005 yılları arasında kral olduğu, M.Ö. 973 ila 965 yılları arasındaki ölümüne 

kadar bu görevi sürdürdüğü farklı kaynaklardan okunmaktadır. Tıpkı İslamiyet gibi  Hıristiyanlık da 

Davut’un bir peygamber olduğuna işaret ederken; 

30 
Davut bir peygamberdi ve soyundan birini tahtına oturtacağına dair Tanrı’nın 

kendisine ant içerek söz verdiğini biliyordu.
207 

demektedir.  Bâbın devamında da kendisinden sonra gelecek Mesih’den rab olarak bahsettiğine  

değinir.  Davut’un kırk yılı krallıkla geçen hayatı, I. ve II. Samuel  ile I.Krallar ve I. Tarihler'de 

ayrıntısıyla anlatılır.  Hâkimler Dönemi’nin hemen ardından ilk kral olan Saul, Davut’un Golyat'a 

karşı kazandığı zaferden sonra O’na kızını vererek kendisine damat edinmiştir.  Davut, Yizrael 

Vadisi’nde Filistler tarafından oklanarak ağır yaralanıp ölen Saul’un yerine, Hebron’da Peygamber 

Samuel tarafından meshedilerek otuz yaşında kral olmuştur.  II. Samuel’e göre; Hebron’da yedi yıl 

altı ay Yahuda’ya, Yeruşalim’i fethettikten sonra da otuzüç yıl İsrail ve Yahuda olmak üzere tüm 

İsrailoğulları’na yaklaşık kırk yıl krallık yapmıştır.208 

Kral Davut, başlangıçta yedi yıl boyunca vaat edilmiş toprakların güney bölümüne  

yerleşmiş bulunan Yahuda ve Bünyamin kabilelerinin başında bulundu.  Saul’un oğlu İş Boşet 

kuzey topraklardaki kabilelerin başına kral olarak geçtiyse de halk onu fazla desteklememekteydi.  

İş Boşet’in ordu komutanı Avner’in kendisini bırakıp Davut’a bağlanmasının hemen ardından tüm 

İsrailoğulları’nın kralı olan Davut, oniki kabileyi kendi yönetimi altında topladı.  Yahudi 

Geleneği'nde idealize edilerek günümüze dek anılan “Davut Krallığı” böylece başlamış oldu. 

Kendisinin kesinlikle karizmatik bir lider olduğu üzerinde birleşen Yahudi kaynakları, O’nun kral 

olarak meshedilmesini; 

                                                           
206

 Oegema, a.g.e., p.53. 
207

 Elç., 2:30. 
208

 II. Sam., 5:4-5. 



 

144 

 

…  RAB  Samuel’e, “Kalk, onu meshet. Seçtiğim kişi odur” dedi. 
13 

Samuel yağ boynuzunu 
alıp kardeşlerinin önünde çocuğu meshetti.  O günden başlayarak RAB’bin ruhu Davud’un 
üzerine güçlü bir şekilde indi….

209
 

diye devam eden pasuğa bağlar. Söz konusu pasuk, Davut’un sahip olduğu kuvvet ve kudretin 

kaynağını vurgular niteliktedir. Yahudi Geleneği’nde bir savaş ve zafer kralı olarak çok önemli bir 

konuma sahip olan Davut, krallığı döneminde Kenan coğrafyasındaki pek çok bölgeyi 

İsrailoğulları’nın topraklarına katmış, neredeyse tüm Filistin’i egemenliği altına almıştır.  Bugün 

Jarü's-Selâm (Yeruşalim) olarak adlandırılan ve krallığı döneminde Jebuséenne210 adında küçük bir 

şehir olan Kudüs’ü bir kuşatma sonucu fethederek, ülkesine başkent yapmıştır. I.Tarihler ise, 

Davut’un fethi esnasında kentin adının Yevus olarak bilindiğini yazar.211  Davut’un sahip olduğu 

hikmetin en muhteşem örneği olarak Yeruşalim'i fethetmesi  ve burayı başkent olarak seçmesi  

kabul edilir.212  Yeruşalim'in fethi konusunda birbiriyle çelişen tarihler veren kaynaklardaki ağırlıklı 

görüş,  fethin M.Ö. 1009, 1004 ya da 995 yılında gerçekleşmiş olacabileceği yönündedir.213  

Davut’un Yeruşalim’de Yevusiler’den ele geçirdiği ilk mevki,  şehrin güneydoğusundaki Siyon 

Dağı’nda bulunan Siyon Kalesidir.  Daha sonra bu kaleye “Davut Kenti” adı verilmiştir.214 Bilinenin 

aksine Siyon, Mâbed’in bulunduğu Moriah Dağı değil, Davut’un fethettiği dağın adıdır.  Şehrin 

topoğrafik yapısının getirdiği savunma avantajları bir yana öne çıkan değeri, öncelikle kendi kavmi 

Yahuda’yı, ardından tüm kabileleri etrafında topladığı bir merkez niteliği taşımasıdır. Lakin  Yahudi 

Geleneği açısından O’nun asıl başarısının, her şeyden önce bir Yahudi ulusu oluşturması olduğu 

görüşü kabul görür.  İsrailoğulları’nın birliğini sağlayan ve onların merkezi bir yönetim altına 

toplayan Davut’un krallığı döneminde, kavmin toprakları batıda Mısır’a, doğuda da Babil’e kadar 

genişlemiştir. Kendinden sonraki liderler için cesareti ve gözüpekliği ile model alınan bir kral olarak 

görülen Davut’un kavim hafızasında yer edinen bu yönü, günümüze dek geçen tarihsel sürece 

O’nun anısı olarak  yansımıştır.  Ancak yine deaynı gelenek mensuplarının nezdinde 

İsrailoğulları’nın gerçek altın çağı Süleyman Dönemi ile özdeşleştirilmiştir.215   

Davut Kenti adını alan Siyon Dağ’na, Sur Kralı Hiram’ın gönderdiği adamlar ve malzemeler 

ile Davut için bir saray inşa edilmiştir.  O, krallığının idari merkezi haline getirdiği şehrin imarını bu 

sarayla zenginleştirirken, yeni inşa ettirdiği surlarla da savunmayı güçlendirmiştir.  Yeruşalim adı, 
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bu dönemden sonra ne bir kabile, ne de bir başka kişi ile ilişkilendirilmiş,  Yahudi Geleneği'nde 

daima Davut’un adı ile birlikte anıla gelmiştir. Davut’un, şehri ele geçirdikten sonra inşa ettirdiği 

söylenen “Millo” hakkında farklı görüşler öne sürülmüşse de, bu terimin İbranice’de “doldurmak” 

anlamına geldiğinden yola çıkan kimi otorite, şehrin içindeki bir kısım engebeli yerleri doldurarak 

Davut Kenti’nin Moriah Dağı’na doğru bağlanmasının, bu ibare ile ifade edilmek istendiğini 

belirtmiştir. 

Yeruşalim, sadece krallığın idari merkezi olmakla kalmamış, bunun yanı sıra İsrail Tanrısı’na 

yapılan ibadetlerin de merkezi haline gelmiştir.216  Ahit Sandığı’nı buraya taşımış, onun için şehirde 

bir mâbed yapmayı planlamıştır. İnşaası kendinden sonra gelen oğlu Süleyman’a ait olsa da,  

başkent Yeruşalim'de Mâbed’in (Bet ha-Mikdaş) gerekliliğini ilk kez düşünen Kral Davut olmuştur.   

O’nun M.Ö. 973 ila 965 yılları arasına tarihlenen ölümüne dek krallık görevini sürdürdüğü bilinir.  

Davut’un kabri, Moriah Dağı’ndaki Mâbed’in güneydoğusuna düşen ve günümüzde Siyon Dağı 

olarak kabul edilen yerdedir (Ek. 19, s.345).  Yahudi Geleneği’nde Davut’un ve neslinin defnedildiği 

yer olarak bilinen bu kabir, Bar Kohva İsyanı sırasında tamamiyle tahrip edilmiş, Haçlı Seferleri 

Dönemi’nde de aynı yerde harap vaziyette bulunan bir dini yapı restore edilirken Tudela’lı 

Benjamin tarafından kabrin mucizevi bir şekilde tekrar keşfedildiği rapor edilmiştir.217  Bugün, her 

üç ilahi din için de önem taşıyan yapı 1948 yılında İsrail’in eline geçmiştir. Bu kabirden bahseden 

kimi kaynak ise, başucu ile ayak ucuna yakın kısımlarında birer Heksagram diyagramı bulunan 

sandukanın  Davut’a ait olmadığı görüşündedir.218 

Her ne kadar dönem itibariyle Heksagram diyagramı ile görselleşmemişse de, yukarıda 

belirtildiği gibi, daha Saul’un krallığı döneminde Davut’un Golyat ile yaptığı teke tek mücadele ile 

gelenek literatürüne dahil olan “Davut Kalkanı” olgusunun, Davut’un krallığı döneminde 

Heksagram diyagramı şekliyle görselleşerek, imanın sembolü olarak kullanıldığına dair rivayetler 

de ihmal edilmeyecek derecede önemlidir.  Nitekim bunlardan birinde, söz konusu diyagramın 

Tanrı’ya sığınmanın bir işareti olarak Kral Davut’un ordusundaki askerlerin zırhlarına  işlenmiş 

olduğundan söz edilir.219   Hatta kimi kaynağa göre de Kral Davut, aynı diyagram tasvirini bizatihi 

kendi kalkanının üzerinde taşıdığı söylenir.220  Bir başka rivayet ise bu diyagramı; yaşamının daha 

sonraki döneminde kral olacak genç asker Davut’un, bulundukları coğrafya koşullarında 
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madenden tasarruf etmek amacıyla iç içe geçirilen iki metal çerçevenin arasına gerilen deriden 

yapılmış kalkanının şekline bağlar.221  Bu konuyu  Astroloji  perspektifi ile yorumlayanlar ise; 

Heksagram’ın Astroloji terminolojisinde “Kral Yıldızı” olarak adlandırılmasını esas alarak, söz 

konusu diyagramın Davut’un doğum ya da kral olarak meshedilme anının astrolojik  karşılığı 

olduğunu aktarır.222  Bundan öte,  Heksagram’ın Saturn gezegenini temsil ettiği ve “Zodyak içindeki 

konumunun bir yorumu olduğu” şeklindeki teoriler oldukça önemlidir.223   Bu teoriler kimilerince 

her ne kadar spekülatif kabul edilse de,224  kavmin Mısır’dan çıkışları ve çöl tecrübeleri esnasında 

tazimde bulundukları Tanah ile de sabit olan Kayvan’ın, Saturn’e tekabül ettiği hatırlandığında,225   

Heksagram diyagramının bu gelenek içindeki temsiliyetini doğru yere koyabilmek adına her 

şeyden önce,  dönem itibariyle İsrailoğulları’nın nasıl bir inanç örgüsü içinde olduklarının enine 

boyuna irdelenmesi ihtiyacı belirir.  Yahudi inancının önde gelen üç mitsvasından biri olan 

Şabat’ın, Saturn’ün günü olan cumartasiye (Saturday) tekabül etmesi bu bağlamda bir kenara not 

edilmesini gerektirecek derecede önemlidir.  Hele aynı diyagramın Davut’un krallığı dönemi 

öncesi, Yevus’daki (Yeruşalim) bir mâbedde bulunan “Kutsal Taş” ile ilişkili olduğuna226 dair 

teoriler de işin içine katıldığında,  dönem itibarıyla kavmin  inanç yapısını ve yönelimlerini öncelikle 

ele alma gerekliliği kaçınılmaz olmaktadır. 

Her ne kadar "kalkan" ve "Davut" ibareleri Tabah Literatürü’nde vurucu kıssa örgüleri 

içinde yan yana zikredilmekteyse de, Tunç Dönemi’nden itibaren coğrafyada varlığı bilinen 

Heksagram diyagramını dönem itibariyle ile bu ibarelerle yan yana getirecek ne dini ne de bilimsel 

bir kanıttan söz etmek mümkün değildir.  Bu gayretin peşine düşen kimi yeni kaynağın verdiği 

referanslar ise; Heksagram diyagramının  Magen David adını almasında “David” kelimesinin eski 

İbranice ile yazılışının etkisi olduğu görüşündedir.227   İbranice’nin, Babil Sürgünü dönüşünde Ezra 

Dönemi ile kullanılmaya başlanan bugünkü köşeli Asuri yazıdan önce yazıldığı  “Erken Semitik”, 

“Orta Semitik” ya da “Geç Semitik”  gibi yazı çeşitlerinde “Dalet” harfi, Grek alfabesindeki “Delta” 

() harfine ya da Fenike alfabesindeki “Daleth” harfine benzeyen üçgen şeklinde olmasından 

dolayı “David” isminin iki “Dalet” harfinden birinin ters çevrilerek diğerinin üzerine konulmasıyla 

gösterildiği,  oluşan altı uçlu yıldız ile de “Kral Davut” u temsil ettiği iddia edilir.228  Ancak 
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mesnetsiz kalan bu görüş Heksagram diyagramının Kral Davut’tan önceki tarihlere dayandığını 

kanıtlayan arkeolojik bulgular ile de çürütülür. 

İsrailoğulları’nı geniş topraklara kavuşturmuş güçlü bir komutan ve meshedilmiş bir kral 

olan Davut, kavmin üzerindeki güçlü etkisi ve nüfuzunun yanı sıra, Betlehem’den gelen sade bir 

İsrailoğlu olarak  çobanlık yapan ve güzel sesli bir kişi olarak da tanınır.   Kendisinden sonra kavme 

kral olacak oğlu Süleyman gibi büyüsel bir güce sahip olduğu, bilhassa sesinin etkisiyle sadece 

insanlar üzerinde değil vahşi hayvanlar ve cansız doğa üzerinde de etki yarattığı yazılıdır.229  Yahudi 

Geleneği'nde kendisine Mezmurlar’ın atfedildiği Davut; bilinen karizmatik yapısının yanı sıra, 

duygulu, şair ve müzisyen bir kişi olarak da biinir.  Mezmurlar’daki 150 Mezmur’dan otuz beşinin 

O’nun yazdığı kabul edilir.230  Yahudi inancına göre de bu metinler Kral Davut tarafından kaleme 

alınmıştır. İbranice’de “Sefer Tehilim” (Şarkılar Kitabı) olarak da adlandırılan Zebur’un bazı bapları 

batı literatüründe Mezmur  (Yun. Psalmos) diye adlandırıldığı için, Septuagint tüm metne 

“Mezmurlar” (İng. Psalms) demektedir.  Mezmurlar’da, Tora’da olduğu gibi Yahudi dininin 

emirleri, kuralları, yasakları, ibadet şekilleri ya da Yahudi kurumlarıyla ilgili hükümler yoktur.  

Mezmurlar, inananları  doğru ve güzel ahlaka sevk ve fazileti tavsiye edicidir.  Mezmurlar’ın 

Yahudilerin ve Hıristiyanların sadece ibadetlerinde değil, günlük hayatlarında da vaz geçilmez bir 

yeri vardır.  Şeytanın aldatması tehlikesi karşısında, kişisel ya da toplumsal bunalım dönemlerinde, 

cesaretin kırıldığı anlarda, sıkıntı, korku, endişe ve hastalık zamanlarında belirli mezmurlar okunur.  

Özellikle Yahudiler; sinagoglarda yapılan evlenme törenlerinde, şabat günündeki ibadetlerinde ve 

cenaze definleri esnasında belirli makamlarla Kudüs istikametine dönerek mezmur okur.   Bu 

nedenle sinagoglara Kudüs yönünü gösteren “Mızrah” denilen levhalar asılır.   

Kral Davut’un kendini düşmanlarının pençesinden kurtaran Tanrı’yı bir sığınak, bir kalkan 

gibi görüp, O’nun koruyuculuğunu yücelterek sığındığını ifade ettiği ve “RAB’bin kulu David” in 

mezmuru adıyla geçen 18. Mezmur,  tıpkı I.Samuel’de olduğu gibi herhangi bir görsel sembol söz 

konusu olmaksızın "Davut" ile "kalkan" ibarelerini yan yanan getirmesi açısından oldukça önemli 

bir örnektir.  Bu mezmur, Davut’un kendisini zafere ulaştıran Tanrı’ya olan sevgisinin ve 

minnettarlığının ifadesi olarak kabul görür;231 

1  
Seni seviyorum, gücüm sensin, ya RAB! 

2  
RAB benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır. 

   Tanrım, kayam, sığınacak yerimdir, 
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   Kalkanım, güçlü kurtarıcım, korunağımdır!  
3  

Övgüye değer RAB’be seslenir, 
   Kurtulurum düşmanlarımdan.

232
 

………………………………………………….. 

30  
Tanrı’nın yolu kusursuzdur, 

     RAB’bin sözü arıdır. 
     O kendisine sığınan herkesin kalkanıdır. 
31  

Var mı RAB’den başka tanrı? 
     Tanrımız’dan başka kaya var mı? 
 
32  

Tanrı beni güçle donatır, 
     Yolumu kusursuz kılar. 
33  

Ayaklar verdi bana, geyiklerinki gibi, 
     Doruklarda tutar beni. 
34  

Bana savaşmayı öğretti, 
    Kollarımla tunç bir yayı gereyim diye. 
35  

Bana zafer kalkanını bağışlarsın, 
     Sağ elin destekler, 
     Alçakgönüllülüğün yüceltir beni. 
36  

Bastığım yerleri genişletirsin, 
     Burkulmaz bileklerim.

233
 

 Bu mezmur gibi Davut’un kendisini düşmanlarından koruyan ve üzerine Tanrı’nın yetmiş 

iki isminin yahut Tanrı’nın gücünü ifade eden “Şaddai” isminin yazılı olduğu zırhından  bahseden 

kaynaklar da, aynı zırhın üzerinde 67. Mezmur’un işlemeli bir Menora şeklinde yazılı olabileceğini 

belirtir; 234   

1 
Tanrı bize lütfetsin, bolluk versin, 

  Yüzünün ışığı yüzümüze parlasın. 

2 
Öyle ki, yeryüzünde yolun, 

  Bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin. 

3 
Halklar sana şükretsin ey Tanrı, 

  Bütün halklar sana şükretsin! 

4 
Uluslar sevinsin, sevinçten çığlık atsın, 

   Çünkü sen halkları adaletle yargılarsın, 
   Yeryüzündeki uluslara yol gösterirsin. 

5 
Halklar sana şükretsin, ey Tanrı, 

  Bütün halklar sana şükretsin! 

6 
Toprak ürününü versin, 

  Tanrı, Tanrımız, bizi bolluğa kavuştursun. 

7 
Tanrı bize bolluk versin, 

  Dünya’nın dört bucağındakiler O’ndan korksun! 
235 

ifadelerini taşıyan bu Mezmur'da, bir "kalkan" ifadesi bulunmasa da gelenek nezdinde bu mezmur 

altı uçlu Heksagram temsiliyeti ile ilişkilendirilir. 
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Yukarıda, I. Samuel’in ilgili pasuklarına atıf yapılarak ifade edilmeye çalışıldığı gibi, 

gerçekte “kalkan” kavramı ile Davut’un doğrudan Tanrı’yı kastederek sığınılacak tek merciin O 

olduğu,  O’ndan başka herhangi bir nesnenin ya da olgunun koruyuculuğuna sığınmadığı  II. 

Samuel’de de açıkça dile getilir.  Nitekim; 

1 
RAB, Davut’un bütün dümanlarının ve Saul’ün elinden kurtardığı gün, Davut RAB’be şu 

ezgiyi okudu. 
2 

Şöyle dedi: 
“RAB benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır, 
3 

Tanrım, kayamdır, O’na sığınırım, 
Kalkanım, güçlü kurtarıcım, 
Korunağım, sığınacak yerimdir. 
Kurtarıcım, zorbalıktan beni sen kurtarırsın!

236
 

şeklinde bizzat Davut’un ağzından çıkan ifade tarzı, “Magen Abraham” ile temsil edilen İbrahim’in 

sadece Tanrı’yı sığınılacak merci olarak gören imanınıyla tam manasıyla örtüşür niteliktedir. 

Yahudi Tarihi’nin en karizmatik ve güçlü kralı olarak hala krallığına özlem duyulan ama,  yaşamının 

son günlerine kadar Filistler, Amonlular gibi güçlü düşmanlarının yanı sıra İsrailoğulları’nın 

kendisine karşı düzenledikleri entrikalara karşı da tek başına mücadele etmek zorunda kalan 

Davut’un, başta selefi Saul olmak üzere, kendi oğlu Avşalom’a gelinceye dek kendisine baş 

kaldırarak savaşmak üzere tesis edilmiş orduları, Tanah bütün açıklığıyla gözler önüne serer.  

O'nun krallığı döneminde İsrailoğulları arasındaki boylar ve nesiller arasındaki güvensizlik o 

raddeye ulaşmıştır ki Kral Davut, bu güvensizlikten dolayı Yehoyada oğlu Benaya komutasındaki 

muhafız birliğini dahi Giritliler olduğu tahmin edilen Keretliler ile enterasan bir şekilde 

Peletliler’den yani Filistiler’den  oluşturmuştu.237  Yahudi Geleneği; her ne kadar Davut’u gözüpek, 

karizmatik bir lider olarak gösterse de krallığından önce ve krallığı esnasında başta Saul olmak 

üzere her daim kendisine karşı baş gösteren tehditlerden dolayı Davut'un yaşamını trajedi olarak 

nitelendirir. Dolayısıyla bu güvensizlik otamında Davut için Tanrı’dan başka gerçek anlamda 

sığınılacak bir kalkan yoktur.   Hatta kendisine savaş açan oğlu Avşolom’dan kaçtığı süreçte yazdığı 

belirtilen 3. Mezmur’da; 

3 
Ama sen, ya RAB, çevremde kalkansın, 

Onurum, başımı yukarı kaldıran sensin. 
4 

RAB’be seslenirim, 
Yanıtlar beni kutsal dağından. 
5
Yatar uyurum, 

Uyanır kalkarım, RAB destektir bana. 
6 

Korkum yok 
Çevremi saran binlerce düşmandan. 

238
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………………………………………………….. 

1
Ellerime vuruşmayı, 

Parmaklarıma savaşmayı öğreten 
Kayam RAB’be övgüler olsun! 
2 

O’dur benim vefalı dostum, kalem, 
Kurtarıcım, kulem, 
Kalkanım, O’na sığınırım; 
O’dur halkları bana boyun eğdiren!

239 

şeklinde ifadelerini taşıyan pasuktan, bizzat kendi ağzıyla  kendisine destek olanın sadece Tanrı 

olduğu ve kalkan ibaresiyle de Tanrı’yı ifade ettiği net bir şekilde bir kez daha anlaşılır.  Tanrı’ya 

olan tevekkülü ve O’na sığınmasını vurgulayan diğer bir pasukta da yine buna vurgu yaparken; 

7 
RAB benim gücüm, kalkanımdır, 

O’na yürekten güveniyor ve yardım görüyorum. 
Yüreğim coşuyor, 
Ezgilerimle O’na şükrediyorum.

240
 

der. Kutsanmış bir Mesih ve  Yahudi kavminin karizmatik lideri olarak Davut’un dua ederek 

sığındığı merci 16.  ve 35. Mezmur'da yine Tanrı’dır; 

1 
Koru beni, ey Tanrı, 

Çünkü sana sığınıyorum.
241

 
………………………………………………….. 

1 
Ya RAB, benimle uğraşanlarla sen uğraş, 

Benimle savaşanlarla sen savaş! 
2 

Al küçük kalkanla büyük kalkanı, 
Yardımıma koş!

242 

 Davut’un Mezmuru olarak da adlandırılan bir diğer mezmurda ise; Tanrı’nın 

koruyuculuğunun sadece kendisine yönelik olmadığı, her doğru kişi için O’nun koruyuculuğunun 

geçerli olduğu  vurgulanırken; 

12 
Çünkü sen doğru kişiyi kutsarsın, Ya RAB. 

Çevresini kalkan gibi lütfunla sararsın.
243 

şeklinde sonlanan pasukta bu olgu açıkça dile getirilir. Bunu destekleyen diğer bir pasukda da; 

20 
Umudumuz RAB’dedir. 

Yardımcımız, kalkanımız O’dur.
244

 

denmekte ve herkes için sığınılacak tek varlığın Tanrı olduğu bir kez daha belirginleşmektedir.  
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Dolayısıyla, sadece Kral Davut için değil, Davut’un yanında duran diğer  İsrailoğulları için de 

sığınılacak tek merciin Tanrı’nın koruyuculuğu olduğu Tanah'ın birden fazla kitabında açıkça 

"kalkan" metaforuyla dile getirilmiştir.  Ezrah’lı Eytan’ın didaktik bir şiiri olan 89. Mezmur; 

18 
Kalkanımız RAB’be, 

Kralımız İsrail’in Kutsalı’na aittir.
245

 

derken, Tanrı Adamı Musa’nın Duası adıyla bilinen 90. Mezmur’da da; 

18
Seni kanatlarının altına alır, 

Onların altına sığınırsın. 
O’nun sadakati senin kalkanın, siperin olur.

246
 

şeklinde geçen ifadelerden, Tanrı’nın kendisine sığınan tüm inananlar için de bir sığınak olduğu 

teyit edilmektedir.  Bu örnekler göstermektedir ki Yahudi Geleneği’nde Davud Kalkanı karşılığında 

kullanılan Magen David ifadesindeki "kalkan" ibaresi, bireysel bir savunma aracı olmaktan çok, 

tüm örneklerin müştereken işaret ettiği gibi bir sıfat haliyle “koruyucu” anlamına tekabül 

etmektedir.  Sadece  Davut’un bizzat kendisinin sarf ettiği ifadeler bile  dikkate alınsa, "kalkan" 

ifadesiyle nesnel bir savunma objesi değil, yalnızca Tanrı’nın koruyuculuğuna gönderme yapılmış 

olduğu  tereddütsüz söylenebilir.    Bu ifade, Allah’ın “El-Haf’iz” sıfatıyla özdeşleşmektedir.  Ne var 

ki dönem itibariyle bu kavramın ne Heksagram ne de başka bir diyagram ile görselleştirildiğine dair 

güçlü bir kanıt yoktur. 

Kral Davut’un Bet-Şeba’dan doğan ikinci oğlu Süleyman, kendisinden sonra 

İsrailoğulları’nın üçüncü kralı olur. Tanah’da “Rab tarafından sevilen” anlamında Yedidyah247 adıyla 

da geçen Süleyman (yön. M.Ö. 973/960–933/920), babasının hastalığı esnasında Hagit’in oğlu 

Adoniya’nın kendisini kral olaral ilan etmesi üzerine Peygamber Natan’ın Davut’a öğüdü ve ricası, 

anası Bat-Şeba’nın da etkisi ile tahtın varisi olarak ilan edilmiştir.248  Daha babası Davut’un  

sağlığında,  İsrailoğulları’nın müstakbel kralı olarak O’nun tarafından kutsanmış, babası gibi 

yaklaşık kırk yıl süresince İsrailoğulları’na kral olmuştur.  Aggada’ya göre Süleyman 

İsrailoğulları’nın başına geçtiğinde on iki yaşındaydı.249  Hagit’in oğlu Adoniya ile arasındaki krallık 

mücadelesinde kâhin Tsadok, peygamber Natan gibi kavmin önde gelen otoriteleri Süleyman’ın 

yanında yer almışlardır. Kendisini kâhin Tsadok meshetmiştir.250 Yönetime geçer geçmez ülkenin 

bütünlüğünü bozma tehlikesi taşıyan büyük kardeşi Adoniya’yı  etkisiz hale getirmiş,  Kohen ha-
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Gadol Aviyatar’ı sürgüne gödermiş ve yerine Tsadok’u atamıştır. Ordu komutanı Yoav’ın yerine de 

Yehoyada oğlu Benaya’yı ordu komutanı yapmıştır.  Kısa sürede İsrailoğulları topraklarında 

babasının dönemi kadar güvenli ve güçlü bir krallık tesis etmiş, böylece İsrail ve Yahuda’da  güç ve 

iktidar Süleyman’ın elinde toplanmıştır. Ancak O ne büyük ve ihtişamlı bir ordu kurma hevesine 

düşmüş ne de sınırlarını genişletmek gibi bir idealin peşinden koşmuştur.251  Siyasi rakiplerini 

bertaraf eden Süleyman, krallığının iç işlerini düzene koyduktan sonra dönemin güçlü 

krallıklarından komşusu Mısır’ın firavununun kızı ile evlenerek kendisine kuvvetli bir müttefik 

edinmiştir. 

Yahudi geleneğinde Kral Süleyman her şeyden önce bilge kişiliği ve Kudüs Mâbedi’ni inşa 

etmesi ile tanınır. I.Krallar’da Süleyman’a bilgelik ve derin sezgi gücü ile birlikte verilen anlayışın 

“kıyılardaki kum kadar olduğu” ifadesi, O’nun sahip olduğu hikmeti vurgular niteliktedir.252  

Süleyman “Hikmetin Babası” olarak anılmış,  O’na mal, mülk ve zenginliğin dışında bigi ve hikmetin 

verileceği bizatihi Tanrı tarafından taahhüt edilmiştir.  Hatta daha babası Davut, krallığı esnasında 

Mâbed inşasına niyet etmesi üzerine Tanrı, Peygamber Nathan aracılığıyla Mâbed’i inşa ettirecek 

kişinin Davut olmayacağını; 

11 
”Sen ölüp atalarına kavuşunca, senden sonra oğullarından birini ortaya çıkarıp krallığını 

pekiştireceğim.  
12 

Benim için tapınak kuracak olan odur.  Ben de onun tahtını sonsuza dek 
sürdüreceğim.  

13 
Ben ona Baba olacağım, o da bana oğul olacak…

253
 

ifadeleriyle devam eden pasukta bildirmiştir.  Bu pasuk, Mâbed’in Süleyman tarafından inşa 

edilmesinin Tanrı iradesi olduğuna işaret etmesinin yanı sıra, baba-oğul remizleriyle Süleyman’ın 

Tanrı nezdindeki konumuna Yahudi Geleneği’nde rastlanmayan benzetme yapan bir örnektir.  

O’nun sahip olduğu bilgeliği ve hikmeti kısa sürede dönemin pek çok krallığına yayılmış, 

hikmetinden feyz almak üzere çeşitli ülkelerden pek çok kişi Yeruşalim’e gelmiştir.254 Süleyman’ın 

bu şöhretini duyarak O’nun bilgeliğini, hikmetini dinlemeye gelenlerden biri de tarihi kaynaklarda 

adı Belkıs olarak zikredilen Sebe kraliçesidir ki, bu kraliçe ile Süleyman arasında geçen olaylar   I. 

Krallar  ile II. Tarihler’de ayrıntısıyla ele alınmıştır.255 

O’nun hikmeti gibi zenginliği ve ülkesinin ihtişamı da ülke sınırlarını aşarak kendisine çok 

büyük bir şöhret kazandırmıştır.  Komşu ülkelerin krallarından gelen hediyeler, valilerinin 

gönderdiği vergiler, dönemine nisbetle ülkedeki gelişkin demir ve tunç sanayi, zengin bir ticari 
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hayat, Kızıldeniz kıyısında Etsyon-geber’de inşa ettirdiği ve Hindistan’a kadar ticaret yapan 

gemileri bu zenginliğinin başlıca kaynaklarıydı.256  Bu derece zenginliğin hem devamını sağlamak 

hem de olası tehlikelere karşı korumak amacıyla 12.000 atlı ile 4.000 ahıra,257 1.400 savaş 

arabasına258 ve dönemine göre hatırı sayılır büyüklükte bir orduya sahip Süleyman’ın ayrıca 

Kızıldeniz kıyısı Eylat yakınlarındaki  Esyon-geber’de inşa edilmiş bir donanması vardı.259  Bu güçlü 

ordu, İsrail ve Yahuda bölgelerini içine alan ve Fırat’dan Mısır sınırına uzanan krallığını güvence 

altına alıyor, kum gibi kalabalık olduğu rivayet edilen halk refah içinde yaşıyordu.260  Süleyman 

Dönemi’nin refahının en önemli kaynağı hiç şüphesiz barış ortamnda getirdiği uluslararası ticaret 

imkanlarıydı.  Özellikle dönemindeki Mısır, Arma ve Hitit gibi güçlü krallıklar için gerekli emtianın 

ticaret yollarını kontrol eden Kral Süleyman, Yahudi ticaret anlayışının da  belki en erken tarihli rol 

modeli olmuştur.261  O aynı zamanda tüm yabancı ziraat ürünlerini İsrail toprağında yetiştirmeyi  

başaran bir ziraat uzmanıydı.262 

Tanah, Süleyman’ın krallık sürecini İsrailoğulları için bir barış ve sükunet dönemi olduğuna 

işaret etmektedir.263  Bu barış sürecine etki eden en önemli faktörlerden biri şüphesiz Süleyman’ın 

ülkenin güvenliğini sürekli hale getirebilmek ve krallığını garanti altına alabilmek amacıyla Mısır 

firavununun kızıyla olduğu gibi  Moab, Sidon, Heyh ve Ammon gibi dönemin güçlü bölge krallarının 

kızlarıyla yaptığı evliliklerdir.  Tanah’ın ifadesinde, Süleyman’ın eşlerinin sayısı yedi yüze, 

cariyelerinin ise üç yüze varmaktaydı.264 

İsrailoğulları’nın geniş sınırlara ulaşan topraklarını; hiç bir köşesinin kontrolünü zaafa 

uğratmamak ve ülke bütünlüğünü korumak adına  on iki idari bölgeye ayıran Kral Süleyman, her 

bir bölgeye atadığı valiler ile krallığını merkezden yönetmiştir.  Bir yandan da geniş çaplı bir 

kalkınma hamlesine girişerek başkent Yeruşalim'den  başlamak üzere ülkede köklü bir bayındırlık 

ve imar faaliyeti sürdürmüştür.  Bu imar faaliyetleri içerisinde,Yahudi Tarihi’nce hiç kuşkusuz en 

önemli hizmeti olarak görülen faaliyeti Kudüs’de Mâbed inşasına başlaması olmuştur.  Zaten 

Süleyman’ın en büyük ideallerinde biri, Rab için Jarü’s-Salem’de bir mabed ve onunla bir yapı 

kompleksi oluşturacak şekilde bir saray inşa ettirmektir. Mâbed’in inşa yeri olarak Yahudi 
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Geleneği’ne göre; Adem’in yaratıldığı ve aynı zamanda öldüğünde gömüldüğü, İbrahim’in oğlu 

İshak’ı kurban etmek üzere getirdiği  Moriah Dağı seçilmiştir.  Mâbed’in Kudüs’e inşa edilmesi 

şehrin idari merkez olma özelliğinin yanı sıra, coğrafyadaki manevi merkez olma özelliğini de 

güçlendirmiştir. 

İsrail Takvimine göre İsrailoğulları’nın Mısır’dan çıkışının dört yüz sekseninci, Süleyman’ın 

krallığının ise dördüncü yılında265 inşasına başlanan Mâbed  yedi yılda tamamlanmıştır.266  Özgün 

durumunda kraliyet sarayı, adalet binası ve diğer müştemilatlarıyla bir yapı grubu şeklinde 

tasarlanmış ihtişamlı bir kompleks oluşturmaktaydı. Tüm yapıların inşaası yirmi yıla yayılmıştır.267  

Mâbed'in ve Süleyman’ın sarayının boyutları, kullanılan  malzeme ve zenginliği, tunç ustası 

Hiram’ın  tasarladığı ihtişamlı tunç mamuller,  I. Krallar’da ayrıntılarıyla anlatılır.268 Davut’un kenti 

inşa etmesinden önce Ahit Sandığı, Musa Dönemi’nden itibaren Toplanma Çadırı’ndaydı.  O 

dönemde Gibeon’da bulunan Sandık, kentin inşa edilmesiyle birlikte Siyon’a getirilmişti. Mâbed'in 

inşasının tamamlanmasıyla da,  Davut’un Kenti olarak bilinen Siyon’dan alınan Ahit Sandığı da 

diğer kutsal eşyalarla birlikte kâhinler ve Levililer tarafından Mâbed’e taşınarak ait oldukları 

yerlere yerleştirilmiştir.269  İnşasında meleklerin ve cinlerin çalıştığı ve yapının baştan sona 

mucizevi bir şekilde yükseldiği, taşların  başvezir Benaiah’ın esir tuttuğu cinlerin lideri Ashmedia 

tarafından içlerine yerleştirilen küçük kurtçuklar tarafından düzenli bir şekilde kesildiği gibi 

rivayetler Aggada literatüründe yer alır.270   

Babası Davut’un kendisine bıraktığı büyük monarşiyi kırk yıl idare ettikten sonra ölen 

Süleyman’ın, ölüm tarihi üzerine farklı kaynaklarda M.Ö. 933 ila 920 tarihleri arasında değişen bir 

yıl gösterilir.  Yeruşalim’e gömülen Kral Süleyman’ın yerine oğlu Rehavam kral olmuştur.271  Yahudi 

kaynakları Kral Süleyman hakkında farklı bilgiler sunar.   O’nun olağanüstü ölçütlere varan 

başarılarından söz eden kaynaklar, ülkesini Antik Orta Doğu coğrafyasının önemli bir gücü haline 

getirdiği, krallığını genişlettiği, önemli sanatsal ve kültürel imkanlar sunduğundan bahsederken, 

tıpkı babası Davut gibi karizmatik bir kral ve Tanrı’nın koruyuculuğuna güvenen, Tanrı’ya sığınan 

takva sahibi bir mü’min olduğunu belirtmektedirler.  Süleyman kendisine atfedilen kitaplardan 

Özdeyişleri’nde;  

6 
Çünkü bilgeliğin kaynağı RAB’dir. 
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O’nun ağzından bilgi ve anlayış çıkar. 
7 

Doğru kişileri başarıya ulaştırır. 
Kalkanıdır dürüst yaşayanların.

272
 

şeklindeki ifadesiyle, bir yandan bu imanını apaçık vurgularken, bir yanda da babası gibi Tanrı’yı 

faziletli kişilerin  kalkanı  olarak gördüğünü belirtir.  Yine aynı kitapta yer alan Massalı Yake oğlu 

Agur'un sözleri arasında yer alan; 

5 
Tanrı'nın her sözü güvenilirdir,  

O kendisine sığınan herkese kalkandır.
273

 

ifadesinde geçen kalkan sözcüğü de farklı bir anlam taşımamaktadır. 

 Öte yandan “kalkan” mevzuu bu dönemde nesnel bir savunma aracı fonksiyonu ile de 

gündeme gelir. Tanah, Kral Süleyman Mâbedi'nin ve Lübnan Ormanı olarak adlandırılan ihtişamlı 

sarayının inşasını bitirdikten sonra, her biri altı yüz şekel274  ağırlığında dövme altından iki yüz 

büyük kalkan, ayrıca her biri üç mina275 ağırlığında dövme altından üç yüz küçük kalkan yaptırarak 

bunları sarayına koyduğundan bahseder.276 Bu kalkanların Süleyman’ın zenginiliğinin bir ölçütü 

olmasının dışında herhangi bir sembolik temsiliyet taşımış olduklarına dair bir veri yoktur. 

Altı uçlu yıldız diyagramı olan Heksagram’ın, Kral Süleyman ile ilişkilendirilmesine O’nun 

altı basamaklı tahtından kaynaklanabileceği hususu, şimdiye kadar hiçbir kaynakta gündeme 

getirilmemişse de günümüze ulaşan bir rivayet, bu bağlamdaki en ufak ilişki ihtimalini 

değerlendirmek adına ele alınmaya değer niteliktedir.  Tanah; Süleyman’ın fildişinden yapılmış 

tahtının ince Ofir altını ile kaplı olduğu, tahta altı basamak merdiven ile çıkıldığı ve tahtın 

üzerinden de her bir kolu bir yöne uzanan bir kandillk asılı olduğu bildirilmektedir.277  Baş  kohen 

ve yardımcısı, ayrıca Sanhedrin üyeleri için de birer koltuk bulunduğundan bahseden Tanah, 

Süleyman’ın bu protokol dahilinde yedi tane de münâdisi olduğunu yazar.278  Altısı tahtın her bir 

basamağında yedincisi ise tahtın yanında bulunan münâdilerin, Süleyman tahta çıkarken O'na 

sorumluluklarını hatırlatmak ile yükümlü olduklarını ifade eder.  Söz konusu rivayete göre;  

Süleyman tahta çıkmak için ilk basamağa ayak bastığında ilk münâdi “Çok kadın almayacaksın.” 

emrini okurdu.  İkinici münâdi ikinci basamakta “Çok ata sahip olmayacaksın.”, üçüncü münâdi 

üçüncü basamakta “Çok altın ve gümüş biriktirmeyacaksin.”, dördüncü münâdi dördüncü 
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basamakta “Yanlış hüküm vermeyeceksin.”, beşinci münâdi beşinci basamakta “İnsanlara 

güvenmeyeceksin.”, altıncı münâdi altıncı basamakta “Hediye kabul etmeyeceksin.” emrini 

okurdu.  Nihayet Süleyman tahta gelerek oturmak üzereyken yedinci münâdi “Kimin önünde 

olduğunu bil.” diye seslenirdi.279  Süleyman ancak bundan sonra tahta otururdu.   Münâdilerce 

yüzüne okunan bu emirler; altı basamak ve merkezdeki taht motifiyle, hem altı kolu ve 

merkezindeki Menora ile yedi kollu Kandillik,  hem de altı ucu ve merkezi ile Heksagram 

temsiliyetine yakın durmaktadır. 

Süleyman’ın kendine ihsan edilen hikmet ile cinlere hükmetmesi Tanah’da yer 

almamasına rağmen, bunların Yahudi Geleneği içinde miladi ilk yüzyıllarda ortaya çıktığı, 

Ortaçağ’da ise yaygınlaştığı beyan edilir.280  Kur’ân-ı Kerim’de Süleyman peygamber ile ilgili 

ayetlerde O’nun insanlardan, cinlerden ve kuşlardan oluşan ordulara sahip olduğu, hep birlikte 

sefere çıktıkları,281  emrinde çalışan cinleri Süleyman için yüksek ve görkemli binalar inşa 

ettikleri282 şeytanlar arasında O’nun için dalgıçlık yapanlar olduğu283 dikkate elındığında bu 

görüşlerin yaygınlaşmasında Aggada kadar sonraki yüzyıllarda  İslam kaynaklarının da etkisinin 

olmuş olabileceği olasılık dahilindedir.  Zaten kimi Yahudi otorite, Süleyman’ın yaşam öyküsü, 

karakteri gibi konuların yanı sıra sahip olduğu hikmeti, zekası ve cinler üzerindeki kontrolü 

hususuna İslam müfessirlerinin ve râvilerinin oldukça önemli ölçüde değindiklerinden 

bahsederken, Aggada’nın ve Yahudi râvilerinin bu meyandaki bir kısım rivayetinin de Pers orijinli 

olduğundan söz eder.284 

Kendisine ihsan edilen hikmet nedeniyle pek çok şey hakkında kavmine verdiği 

malumattan hareketle  O’nun alemin görünür ve görünmez tüm varlıklarını bildiği, hatta 

kendisinin cinler üzerinde gücünün bulunduğu söylenir.  Ne var ki  cinlerle baş etmesi, kavmin 

tahayyülünde O’nu büyü ile ilişkilendiren yaklaşımların oluşmasına neden olduğu da malumdur. 

Pek çok hastalığın cinlerden ve kötü ruhlardan geldiğine inanılan bu dönemde, Süleyman’ın 

insanlara şifa sağlama, hastalıkları uzaklaştırma,  cinleri yakalayıp zincire vurma gücünü, sahip 

olduğu bir mühürden aldığı inancı da yaygınlaşmıştır.  Yüzük şeklindeki söz konusu mührün Yahudi 

Geleneği’ne girmesi muhtemelen Süleyman’a ait Ahit ile ilgili görülmektedir.  Nitekim,  I. yüzyıldan 

III. yüzyıla uzanan sürece tarihlenen ve Yahudi Geleneği’nce Apokrif kabul edilen Süleyman’ın 
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Ahdi’nde, Kral Süleyman’ın; 

“Ben Süleyman, bu şeyleri duyduğumda Tanrı’nın Mâbedi’ne girdim ve gündüz ve gece 
O’na dua ederek İfrit’in ellerime teslim edilmesi ve O’nun üzerine hükümranlık 
kurabilmem için tüm ruhumla yalvardım. O anda ben Semavatın ve yeryüzünün Tanrısı’na 
dua ederken değerli taş üzerine mühür kazınmış bir yüzük  orduların Rabbi’nce  başmelek 
Mikâil vasıtasıyla bana ihsan edildi.  O bana seslenerek “Davut oğlu Süleyman en yüksek 
ordu Rab Tanrı’nın sana  gönderdiği hediyeyi al; (onunla) hem erkek hem de kadın tüm 
cinleri hapsedeceksin ve Tanrı’nın bu mührünü taşıdığında onların yardımıyla sen 
Jerusalem’i inşa edeceksin.

285
 

cümleleri,  Yahudi Geleneği’ndeki hem “Süleyman Mührü” nün büyü ile ilişkilendirilmesinin en 

erken tarihli referanslarından biri olarak gösterilir.   Söz konusu Ahid'in birkaç yazma nüshasında 

eş merkezli daireler arasında kulağa Semitik gelen bir grup isim ve “Ya Tanrımız Rab” ibaresi  

bulunan Pentagram diyagramları göze çarpar.286  Kral Süleyman’ın cinleri  kovabilen sihirli bir güce 

sahip yüzüğünden Yahudi tarihçi Josephus Flavius’un da  bahsetmiş olması,287  bu inancın dönemin 

Greko-Romen dünyasına da sirayet etmesinin bir göstergesi olarak nitelenebilir. Nitekim Roma 

dünyasında Süleyman’ın bir sâhir olarak bilindiğini aktaran kaynak vardır.288  

Süleyman’a ait literatürün Ortaçağ’a ait örnekleri ise bu mührün daha iptidai tasarımlarını 

ihtiva ederken, daha sonraki Süleyman Ahitleri’nde söz konusu mühür, Heksagram şeklinde 

gösterilir, bir kısmında da kırmızı zemin üzerine gümüş ya da oniki mühür şeklinde yer alır.289 

Süleyman Ahdi’nin en erken tarihli bu nüshalarından yola çıkanlar,  söz konusu yüzüğün 

üzerinde Pentagram diyagramının olduğuna inanırlar.  Dolayısıyla Kral Süleyman ile cinlerin 

kontrolü ve yönlendirilmesi yani sihir arasında bir ilişki kuran Yahudi kaynakları; muhtemelen Geç 

Antikite’den hatta daha erken dönemlerden itibaren muskaların dahi  genellikle Pentagram 

şeklinde tasvir edildiğine değinirler.290  Hatta bu diyagramı Sami Gelenek ile ilişkilendirerek, 

Sâmiler’den Hintliler'e sirayet etmiş olduğunu iddia ederler.291  Oysa aynı diyagram Antik  Mısır 

metinlerinin yanı sıra sayısız Antik Mısır duvar resminde, çok daha erken tarihlerden itibaren 

görülür. Ayrıca bu iddiayı ileri sürenlerin Süleyman Dönemi’nden daha erken tarihli Şiva 

sembolizminden habersiz olmaları muhtemeldir.  Ne var ki Guenon’un, Ortaçağ’ın Dini 
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Sembolizmi’ni ele aldığı çalışmasında Pentagram’ı peygamber Hezekiyel’e izafe etmesi,292 bu 

noktanın bir sembol otoritesinin çözümleyici bakış açısıyla ele alması açısından hayli önemli olsa 

da, maalesef bu yöndeki izafetin ayrıntılarına ulaşılamamaktaıdr. 

Oysa başka kaynaklar Süleyman’ın yüzüğünde Tanrı’nın isminin Y-H-V-H şeklinde dört 

kutsal harfini sembolize eden tetragrammaton (dörtgen)293 kazınmış olduğundan, daha sonra 

Ortaçağ’a ait muskalarda şahlanmış aslanların eşlik ettiği Heksagram veya Pentagram 

diyagramlarının kutsal isme karşılık gelecek şekilde dörtgenin yerini aldığından, böylece üzerlerine 

bu diyagramların kazındığı bu tür yüzüklerin genellikle “Süleyman’ın Mührü” olarak adlandırılmaya 

başlandığından bahseder.294  Dolayısıyla bu dönemden başlayarak, farklı diyagramlar için de 

Süleyman Mührü adı kullanılmasının kabul görmüş olduğu söylenebilir.  Yine de, her iki diyagrama 

“Davut Kalkanı” isminin verildiği örnekler, onların Ortaçağ Yahudi büyüsü bağlamında işlev 

kazandığı XIII. yüzyıldan önceye rastlamaktadır.295 

Tıpkı Pentagram’da olduğu gibi Heksagram diyagramının da Antik Mısır Medeniyeti’ne ait 

bir sembol olduğu, Süleyman Dönemi’nde ya da hemen sonrasında büyü ile uğraşan Yahudiler 

tarafından Yahıudi Geleneği’ne dâhil edildiğine dair kanıt gösterilmeden ileri sürülmüş iddialar  da 

yok değildir.  Ne var ki pek çok sayıda  itina ile çizlmiş Pentagram’ın görüldüğü Antik Mısır’ın ne 

mimari yapılarındaki duvar resimlerinde, ne de metinlerinde bu yönde bir iddiayı kanıtlayacak 

Heksagram diyagramına rastlanamamıştır.  Dolayısıyla bu iddiaların en azından bugün için 

mesnedsiz kaldığı söylenebilir. 

  Ancak Süleyman Ahdi’ni apokrif kabul eden ve kanonik literatür içine dahil etmeyen 

Yahudi Geleneği, Tanah’ı esas alarak Karal Süleyman’ı Molek ve Remphan tapımıyla 

ilişkilendirmeye gayret sarfederek yukarıdaki görüşleri neredeyse yok saymakta ve ülkedeki 

bozulmanın daha O’nun döneminde başladığını ilave etmeyi de ihmal etmemektedir.296  Süleyman 

Dönemi’nde kuzeydeki kabilelerin  yönetimden hoşnutsuz kaldıkları belirtilirken, O’nu; atalarının 

ve Musa’nın ahdine sadık kalmamakla ve Tanrı’nın emirlerini tümüyle yerine getirmemekle 

suçlamaktadır.  Çok güçlü krallığın daha  Süleyman’ın sağlığında gücünü kaybetmeye başladığını, 

bunun da kral olarak Süleyman’ın halkına gittikçe yabancılaşmasından kaynaklandığını 

zikretmektedir. Bu yabancılaşmanın asıl nedenini evlendiği yabancı eşlere bağlayan ve  bunların 

Süleyman’ın sarayında bir zafiyet yarattığından bahseden Tanah’a göre; krallığında oluşan bu 
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zafiyet, Süleyman’ın yabancı dinlerden olan eşlerine olan meyli nedeniyle onların iğvasına 

kapılarak ilahlarına buhur yakıp,  kurban kesebilmeleri için özel yerler yaptırması,297  Sayda 

tanrıçası Aştoret (Astarte) ve Ammoni tanrısı Molek’e (Milkom, Malkam) tazimde bulunması 

nedeniyledir.298   Ashtoret ve Molek tapımı için yaptırdığı sunak konusunda Tanrı’nın kendisini iki 

kez ikaz etmesine rağmen, Politeizm'e olan yöneliminden vazgeçmediği iddia edilir. Kral Süleyman 

hakkında Yahudi Geleneği’nde oluşan bu düşüncelerin kaynağı doğrudan Tanah’dır. I.Krallar  bu 

hususda şöyle der; 

1 
Kral Süleyman firavunun kızının yanı sıra Moavlı, Ammonlu, Edomlu, Saydalı, ve Hititli bir 

çok yabancı kadın sevdi. 
2
 Bu kadınlar RAB’bin İsrail halkına, “Ne siz onların arasına girin, 

ne de onlar sizin aranıza girsinler; çünkü onlar kesinlikle sizi kendi ilahlarının ardınca 
yürümek üzere saptıracaklardır” dediği uluslardandı.  Buna karşın, Süleyman onlara 
sevgiyle bağlandı.  

3 
Süleyman’ın kral kızlarından yedi yüz karısı ve üç yüz cariyesi vardı.  

Karıları onu yolundan saptırdılar.  
4 

Süleyman yaşlandıkça, karıları onu başka ilahların 
ardınca yürümek üzere saptırdılar. Böylece Süleyman bütün yüreğini Tanrısı RAB’be 
adayan babası Davut gibi yaşamadı. 

5
 Saydalılar’ın tanrıçası Aştoret’e ve Ammonlular’ın 

iğrenç ilahı Molek’e taptı.  
6 

Böylece RAB’bin gözünde kötü olanı yaptı, RA’bin yolunda 
yürüyen babası Davut gibi tam anlamıyla RAB’bi izlemedi.  

7 
Yeruşalim’in doğusundaki 

tepede Moavlılar’ın iğrenç ilahı Kemoş’a ve Ammonlular’ın iğrenç ilahı Molek’e tapmak için 
bir yer yaptırdı.  

8 
İlahlarına buhur yakıp kurban kesen bütün yabancı karıları için de aynı 

şeyleri yaptı.
299

 

Bu referanstan yola çıkan Yahudi otoritelerinden bir kısmı, bu tapım yerlerinde bulunan ve  bizzat 

yıldız anlamına gelen Astarte’ye ait putlardan yola çıkarak Heksagram diyagramına “Süleyman 

Yıldızı”  denildiği, bundan sonraki süreçte de aynı diyagramın Hıristiyan ve İslam toplumlarınca 

“Süleyman Mührü” adıyla anıla geldiğini söylemektedir.300  Hatta aynı kaynak, Yahudi Geleneği 

içinde  Heksagram’ın ilk kez görünmesini doğrudan  Süleyman’ın krallık dönemine denk gelen 

M.Ö. 922 yılına kadar getirmektedir.301   Söz konusu diyagramın  Süleyman Mührü olarak 

adlandırılma nedenini, Kral Süleyman’ın da meylettiği dönemin pagan tapımının önde gelen tasviri 

olmasına bağlamakta,302 “Hex” teriminin kökeninin “kötü büyü” anlamına ya da “Cadı” yahut 

“Büyülemek” anlamına geldiğini söyleyerek iddialarını desteklemeye çalışmaktadır.303 Ne var ki 

cinlere karşı koyma amacıyla Süleyman’ın yüzüğünde Tanrı’nın adını temsil edecek şekilde  bir 

mührün varlığından Talmud’da da belirtilse de,304  Süleyman’a atfedilen bu mührün ne tür bir 

şekle sahip olduğu açık değildir.  Söz konusu mührün Asterte’ye atfen bir yıldız şeklinde olduğu 
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düşünülse bile, bunun bir Heksagram diyagramını  meydana getirecek şekilde altı uçlu olup 

olmadığını söylemek mümkün değildir. 

Yıldız anlamına gelen Aster ya da Ashtoret, Kayvan ve yine yıldız anlamına gelen Remphan 

tapımının İsrail’e Süleyman’ın döneminde Mısır’dan geldiği belirtilir.305  Kral Süleyman Kimi Yahudi 

otoritesince Mısır ile o derece özdeşleştrilir ki Rabbi Dr. Max Grunwald, Mısır’ın büyü ile 

ilişkilendirilen tanrısı Toth-Hermes ile Süleyman arasında bir bağ dahi kurarak, Süleyman 

Mührü’nün bu bağın eseri olduğu belirtir.306  Bu görüşü destekleyen bir başka otorite ise; 

Heksagram’ın Süleyman’ın adıyla anılmasının kanıtı olarak, önceki görüş gibi  dönem itibariyle her 

iki tapımla da bağlaşık olmasını gösterir.307    Yine Heksagram için Süleyman Mührü adlandırmasını  

daha sonraki sürece dayandırarak, öncesinde müştereken “Süleyman Mührü” nün Pentagram için 

kullanılmış bir ifade olduğunu paylaşır.  Ancak, aynı kaynak Heksagram diyagramının Antik kaynaklı 

olduğunu, Yahudilik ile bağıntısınından Süleyman'ın doğumundan önceye varan tarihsel bir sürece 

dayandığını, kavmin önceki dönemlerinde de Astarte ve Molek tapımının ritüellerinde kullanılmş 

olduğunu dile getirir.308  Nitekim Heksagram için “Saturn Tılsımı” adının da verilmiş olması, onu 

doğrudan bu tapımlarla ilişki içine sokar. Tanah’ın bu bağlamdaki rivayeti de İsrailoğuları’nın 

Molek’e tazimde bulunmaları ve Refan’ın yıldızını taşımalarının Süleyman’dan çok önce, daha 

kavmin Mısır’dan çıkışlarında yaşadıkları çöl tecrübesine kadar uzandığı yönündedir.  Dolayısyla 

her hangi bir diyagramdan bahsetmese de Tanah'ın bu konudaki ifadesi ile bu kaynağın görüşü 

örtüşür. 

 Hırıstiyan Kutsal Kitap literatürüne ait  Elçiler’in İşleri’nde Stefanos’un, Tanah’ı referans 

göstererek yaptığı savunmasında  Tanrı’nın Musa’ya; 

… ‘Ey İsrail halkı, 
Çöldekırk yıl boyunca 
Bana mı sunular, kurbanlar sundunuz? 
43 

Siz Molek’in çadırını 
Ve ilahınız Refan’ın yıldızını taşıdınız. 
Tapınmak için yaptığınız putlardı bunlar. 
Bu yüzden sizi Babil’in ötesine süreceğim.

309
 

şeklindeki  buyruğu, kavmin Mısır’dan çıkışlarında Molek’in yanısı sıra Refan adında bir tanrıya da 

tapınmış olduklarını ele alan Amos’un ilgili pasuklarını teyit eder.  Refan, Remphan ya da Remfan 

adıyla dönemin bazı Kenan halklarının tapındıkları bir ilah olan Saturn gezegeniyle ilişkilendirilen 
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bu tapımın,310  İslam toplumlarında görülen kimi muska ve vefk örneğinin yanı sıra,  feleklere ait 

diyagramlar içinde de  altıncı feleğin remzi olarak tevarüs edilmiş Heksagram’ın,  Saturn tapımıyla 

olası ilişkisi, ayrı bir araştırma konusu olarak bir kenarda durmaktadır.  

 Zira yukarıdaki pargraflarda da vurgulandığı gibi,  Molek’in yıldızının hangi tür bir diyagram 

olduğu konusunda bir tarif olmadığı gibi, bugüne örnek teşkil edecek görsel de bulunmamaktadır.  

Antik Mısır’da birbirine kutupsal duran iki eşkenar üçgenin dönemin Mısır Antik tanrıları olan Seth 

ve Horus’u temsil etmiş oldukları göz önüne alındığında,311 Eşkenar üçgenlerin kombinasyonundan 

oluşan Heksagram diyagramı ile Remfan yıldızı arasında bir yakınlık kurabilme olasılığı yüksektir.  

Ancak Elçiler’in İşleri’ndeki söz konusu pasukla beraber daha önceki sayfalarda da ele alınan Amos 

beşinci pereğinin 25-27 pasuklarında söz edilen “Kendiniz için yaptığınız ilahın yıldızını taşıdınız.” 

ifadesi birlikte ele alındığında, kavmin Mısır’dan çıkarken beraberlerinde bir yıldız tasvirini taşımış 

oldukları belirgindir.  Aynı otorite; Yahudi Kutsal Kitap Literatürü herhangi bir tasvir belirtmese de, 

kavmin Mısır yaşamlarında bu tasvirin bilindiğinde ve Musa idaresinde Mısır’dan çıkış sürecinde  

en azından kavmin bir kısmınca adının zikredildiğinde ısrarcıdır.312 

Yahudi Geleneği’ne göre; Süleyman Dönemi’nden kavme miras kalan sadece bu tapımlar 

değildir.  Bunların yanı sıra yine Tanrı’nın uyarılarına karşın,313 Süleyman’ın kehanette bulunmak 

amacıyla kullandığı “Süleyman’ın Üçgeni” ve “Süleyman’ın Aynası”ndan bahsedilerek, kendi adıyla 

bilinen üçgen sayesinde yeryüzü ve semavat arasındaki ruhsal varlıkları kontrol etme gücüne sahip 

olduğu da gündeme getirilir.314  Dikkat çekici şekilde “Makrokozmos’un İhtişamlı Yıldızı” olarak da 

adlandırılan Süleyman’ın Üçgeni, tüm eşyanın bilgisine sahip olmanın  en yalın temsili olarak kabul 

görür.  Ancak bu üçgenin Heksgram olarak adlandırılan malum diyagram olup olmadığına dair bir 

referans yoktur. Kehanette bulunmak için kullanılmış olduğu zikredilen Süleyman’ın Aynası’na 

gelince; bu aynayı bilicilikte kullanacağı zaman, güvercin kanının da işin içine katılmış olmasından 

yapılan işlemin büyüsel bir uygulama olduğu anlaşılmaktadır.  Ancak bu iki mirasın mahiyeti 

hakkında günümüze gelen bilgiler ne yazık ki daha çok ökültist yaklaşımlarla yapılmış 

spekülasyonlardan öteye gitmemektedir.315  Yine de, Tesniye Kitabı’nda Tanrı’nın; 

26
Bu iğrenç şeyleri evinize getirmeyeceksiniz, yoksa siz de onlar gibi yok olursunuz. 
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Onlardan çok nefret edecek, tiksineceksiniz, çünkü onlar yok olmaya mahkumdur.
316

 

şeklindeki buyruğunun, kavim içinde sürdürülen kehanetde bulunma uygulamalarına yönelik bir 

uyarı olduğu söylenir.317 

 

 

1.6. İSRAİL VE YAHUDA KRALLIKLARI DÖNEMİ’NDE HEKSAGRAM 

Tora Devri’nin son dönemi olan “İsrail ve Yahuda Krallıkları Dönemi” Süleyman’ın 

ölümünden sonra monarşinin yaklaşık M.Ö. 920’li yılların başında ikiye bölünmesiyle başlar ve 

M.Ö. 586’da Yahuda Krallığı’nda vuku bulan Babil Sürgünü’ne kadar devam eder. 

Kral Süleyman’ın ölümünün ardından Yahuda ve Benyamin kabilelerinden oluşan ve  

Süleyman’ın oğlu Rehavan’ı kral ilan eden iki güney kabilesine  diğer on kabilenin Davut soyuna 

başkaldırması ile başlayan bölünme süreci, on kabilenin Şekem’i başkent ilan ederek devletin 

kuzey coğrafyasında oluşturduğu “İsrail Krallığı” ile  güneyde  iki kabileden oluşan ve başkentleri 

Yeruşalim olan “Yahuda Krallığı” nın ortaya çıkmasıyla tamamlanır.  Davut soyundan gelen 

kralların yönetimi sadece Yahuda için geçerli olur.318  Diğer on kabileden oluşan kuzeydeki İsrail ise 

kendilerine kral olarak Nevat oğlu Yaroboam’ı seçerler.319  

  Tanah literatüründeki II. Krallar, kuzeydeki İsrail krallarının tarihini anlatır.  Bu kaynağa 

göre;  ilk İsrail Kralı Yereboam I Dönemi’nde (M.Ö. 928-907) yönetimin ilk başkenti Şekem olsa da 

daha sonra Tirzah ve en sonunda da  Samiriye başkent olarak uygun görülmüştür. Kuzeydeki İsrail 

halkının, mâbedlerinin yokluğunu hissetmemeleri ve güneye, Yeruşalim'e yapılacak hac ziyaretini 

engellemek amacıyla Beyt-el ve Dan yeniden tesis edilmiştir.  Bu beytler,  kavmin Mısır’dan 

çıktıkları süreçte yöneldikleri ilahlara tahsis edilmiş, halkın da bunlara tazimde bulunmaları 

emredilmişti.  Güneydeki diğer kabilelerce, Kuzey Krallığı’nın bu sunaklardaki altın boğa 

heykellerine dikkat çekilerek, onların putperestliğe döndükleri idda edilmiştir.  İsrail Krallığı, bu 

altın heykellerin gerçekte İsrail Tanrısı için birer taht olduğu şeklinde yorumlasa da, boğanın 

dönem itibariyle Baal Tanrısı’nın bir sembolü olması, güney kabilelerinin iddialarını daima canlı 

tutmuştur.   Oldukça istikrarsız bir dönem olan Yerovam yönetiminin ardından peşpeşe gelen ve 

çok kısa sürelerle hükmeden kralların yönetimlerinde de aynı istikrarsız süreç devam etmiştir. Tâ ki 

Kral Omri’ye (yön. M.Ö. 882-871) dek.  Bir kısım arkeolojik bulgu, Omri’nin başarılı dış seferlerinin 

olduğu ve Yahuda Krallığı’nı oluşturan iki güney kabileyle barışçıl bir ilişki sürdürdüğünü 
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bildirmektedir.320  Kral Omri Samiriye şehrini ihya ederek, burasını kendi yönetimi için başkent 

yapmıştır.  Omri’nin oğlu Ahab’ın krallık Dönemi (M.Ö. 873-853) hakkında Tanah’ın verdği ayrıntılı 

bilgiye göre söz konusu dönem, İsrail Krallığı’nda Baal tapımının tesis edildiği bir dönemdir.  

Tanah, bu inancın krallığa yerleşmesindeki asıl rolü,  Ahab’ın bir Fenike prensesi olan eşine yükler. 

M.Ö.842/841’de çok kısa bir süre yönetime geçen Ahazya (Atalia) ise daha da ileri giderek, Kutsal 

Kitap’dan Tanrı’nın isimlerini çıkartıp bunların yerine putların isimlerini koydurtmuştur.321  Daha 

sonra krallığa Ahab’ın oğlu Yoram geçmişse de, O’nun yönetimi de çok kısa sürmüş, kendisine karşı 

ayaklanan ordu komutanı Yehu (yön. M.Ö.842-814) meshedilerek kral olmuştur.  Bu dönem 

Yahudi geleneğine göre hiçbir zaman ölmediğine, ihtişamlı bir savaş arabası ile göğe alındığına 

inanılan peygamber İlya’nın ve halefi Elişa’nın yaşadığı dönemdir.  Yahudi geleneği İlya’nın, Mesih 

Çağı’nı müjdelemek için bir gün yeniden yeryüzüne ineceğini va’az eder.  İlya ve ardından Elişa’nın 

halkın içinde olduğu bu dönemde  Yehu, kuzey krallığını Baal kültünden temizlemeye çalışan bir 

kral olarak tanınır.  Yehu’un oğlu Yehoahaz Dönemi’nde (M.Ö. 815-801) kuzey krallığı o dönemde 

güçlenen Suriye hakimiyeti altına girerse de, Suriye yönetiminin Asurlular tarafından ele 

geçirilmesiyle kısmen de olsa tekrar bağımsızlığına kavuşur. Kuzey krallığı’ın Yerovam II 

Dönemi’nde (M.Ö. 786-746) zenginleştiğine, başkent Samiriye’de ihtişamlı imar faaliyetine 

girişildiğine dair tarihsel veriler mevcuttur.  ilk yazıcı peygamber Amos, Kral Yerovam II ile 

çağdaştır. 

Yahuda’lı olmasına rağmen daha çok kuzeydeki İsrail Krallığı’nın halkına seslenmiş olan 

peygamber Amos, Yahudi kutsal kitabında sözleri ayrıntılarıyla kaydedilen ilk peygamber olarak 

kabul görür. Asur istilası öncesi bolluk ve zenginlik içinde yaşayan İsrail’in, bu zenginliğinin sınırlı 

olduğunu ve yakında sona ereceğini bildiren Amos, bunu sebebini de halkın Rab'bin emirlerinden 

ayrılmalarına, haksızlığın ve yoksullara yapılan baskıların artmasına bağlar.  Rabb’lerinin artık 

onları bayramlarından iğrenip tiksindiğinden haber verdiğini, dinsel toplantılarından 

hoşlanmadığını, sunularını kabul etmeyeceğini bildirdiğini söylerken, Çöl tecrübesi sürecinde de 

O'na karşı sorumsuz davranan İsrailoğulları’na atıf yaparak; 

25 
Ey İsrail halkı, çölde kırk yıl boyunca 

Bana mı kurbanlar, sunular sundunuz? 
26 

Gerçekte kralınız Sakkut’u, putunuz Kayvan’ı, 
Kendiniz için yaptığınız ilahın ilahın yıldızını taşıdınız. 
27 

Bu yüzden sizi Şam’ın ötesine süreceğim.” 
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RAB böyle diyor, O’nun adı Şeye Egemen Tanrı’dır.
322

 

sözleriyle İsrail Krallığı’nın halkının putperestliğini sürdüğünü vurgular. Mısır’dan çıkışlarında 

yöneldikleri bir ilah ve bu ilahla ilişkilendirilen bir yıldızdan bahsetmesi, söz konusu yıldızın halkın 

nezdinde dönem itibariyle  hala saygınlığının korunduğuna işaret eder görünümdedir. Dönem 

itibariyle coğrafyadaki toplumlarda da aynı yönde inançların varlığı bilinmektedir.  Keza kimi kez 

yüzeyi oymalı dikili ağaç sütunlarla temsil edilmiş olan  Aşera, Kenanlılar’ın ana tanrıçası olarak 

kabul görmektedir.  Astarte olarak bilinen Ashtoret ise yine Kenanlılar’ın aşk, savaş ve aynı 

zamanda doğurganlık, verimlilik tanrıçası olarak ta'zim edilmektedir. 

Kuzey Krallığı, kral Menahem Dönemi’ne giren M.Ö. 740’dan itibaren Asurlular’a düzenli 

vergi ödeyerek bir süre daha bağımsızlıklarını korurlar. Hoşea’nın Krallığı Dönemi’nde (M.Ö. 732-

722) Mısırlılar’la ittifaka girmelerini sebep gösteren Asur Kralı  Sargon II (yön. M.Ö. 724-705) 

tarafından  M.Ö. 724 yılında Samiriye kuşatılır.  İki yıl süren ağır kuşatma koşullarının akabinde 

M.Ö. 722/721 yılında Samiriye’nin düşmesiyle kuzeydeki İsrail Krallığı da yıkılır.  Bu kuşatma 

esnasında krallıktaki on İsrail kabilesinin tamamına yakını yok edildiği, kaçabilenlerin ise  

güneydeki Yahuda Krallığı’na sığındıkları belirtilir.323  Asur kronikleri, Kral Sargon II’nin yirmi yedi 

bin İsrail’liyi  topraklardan sürdüğünü, yerlerine ise yabancı halkların getirilerek yerleştirildiğini, 

krallığın da Asur’lu bir yöneticiye bırakıldığından bahsetmektedir.324  

İsrail Krallığı’nın daha kuzeyine düşen Sidon’da ele geçen ve üzerinde bir Heksagram 

tasviri bulunan bir mühür, bu döneme tarihlenmesiyle ünik bir kanıt özelliği kazanır. Joshua ben 

Asayahu’ya ait olduğu okunan ve  M.Ö. VIII. ya da VII. yüzyıla tarihlenen  bu mühür, Heksagram’ın 

bir İsrailoğlu ile ilişkilendirildiği en erken tarihli örnek olduğu tartışmasız kabul edilir.325  Söz 

konusu coğrafyadaki Yahudi tarihinin bu sürecini aydınlığa kavuşturacak bir kısım arkeolojik veri 

olsa da, asıl kaynağın Tanah olduğu söylenebilir.  Çünkü Yahudi Kutsal Kitap Literatürü dışında 

İsrail ya da İsrailoğulları ifadesinin geçtiği M.Ö. 1207 tarihli Mernaptah Steli’nden sonra, tarihi 

kaynaklar uzun süre sessizliğe bürünür.  Tâ ki,  Moab Kralı Mesha’nın  M.Ö. 849 tarihli stelinin 

“İsrail Krallığı”ndan,  Asur Kralı III. Shalmaneser’in (yön. M.Ö. 858-824)  yazıtlarının da 

İsrailliler’den bahsedene dek.326 

Kral Süleyman’ın ölümünün ardından Yahuda ve Bünyamin kabilelerinden müteşekkil ve 
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daima Davud’un evine sadık kalmış olan güneydeki Yahuda Devleti ise,  kuzeyindeki yıkılan İsrail 

Krallığı’na nazaran daha az gelişmiş ve hatta fakir bir yaşam sergiler.  Süleyman’ın ölümünden 

sonra Rehavam Dönemi’ni (yön. M.Ö. 928-911) tıpkı kuzeyde olduğu peşe peşe gelen kralların 

yönetiminde gelişen olaylar, burada da Tanah’tan takip edilebilmekte, bu kaynaktan elde edilen 

bilgiler diğer tarihi kaynaklarla karşılaştırıldığında aşağı yukarı bir kronolojiye ulaşılabilmektedir. 

Bu kronolojiye göre;  Yahuda Devleti’nde sırasıyla Yehoşabat (M.Ö.867-846), Athaliah (M.Ö. 

842/841-836), Yehoaş (M.Ö. 836-798) ve  Ahaz (M.Ö.  743/735-727/715) krallık makamına 

geçerler.327 

İsrail Krallığı’nı ortadan kaldıran Asur istilası yıllarında,   güneydeki Yahuda Krallığı’nı 

Hezekiya (yön. M.Ö. 727/715- 698/687) yönetmektedir. Asur, dönemin Orta Doğu Coğrafyası'nda 

M.Ö. VIII. yüzyılın sonlarına dek hakim güç olarak kalmış, M.Ö. 701’de Asur’lu Kral Sargon II’nin 

halefi Sennacherib (yön. M.Ö. 705-681) Yahuda’ya saldırıp, Yeruşalim’i kuşatsa da bu girişiminde 

başarısız olmuştur.  Yahuda Kralı Hezekiya’ın halefi Manaşe (yön. M.Ö. 698/687-642) tarih 

sahnesine Asur gücüne boyun eğen bir kral olarak çıkmış ama krallık, Hezekiya’nın torunu Hoşea 

Dönemi’nde (M.Ö. 639-609) kısmi başarılar elde ederek bağımsızlığına tekrar kavuşmuştur. M.Ö. 

621 yılında ise Mâbed’de Deuterokanonik’in erken tarihli metinleri bulunmuş, Peygamber Huldah 

bu metinlerin otoritesini halka deklare etmiştir.328  Yahuda Krallığı’nda Mâbed kültünün yeniden 

Davud dönemindeki önemine kavuşmasında bu kitabın etkisinin olduğu söylenir.329  Kral Hoşea’nın 

ardından Yehoahaz’ın krallığı Dönemi’nde (M.Ö. 609)  Babilliler önce Asurlular’ı sonra Mısırlılar’ı 

bozguna uğratarak bölge hakimiyetini ele geçirmişlerdir.  Yehoahaz’dan sonra Yahuda Devleti’ne 

kral olan Yehoyakim (M.Ö. 608-598/597) krallığının bağımsızlığına uğraş vermiş olsa da, Babil Kralı 

Nebukadnezzar II (Buhtunnasr) (yön. M.Ö. 630/604 - 562) Yahuda’yı tümüyle istila edip, Kudüs 

kentini M.Ö. 597 yılında zaptetmiştir.  Kral Yehoyakim aynı kuşatma sırasında öldürülmüş, oğlu 

Yehoyakin ise esir alınarak Babil’e götürülmüştür.   Nabukadnezzar II, Tanah’da Yoşiya oğlu Sidkiya 

olarak zikredilen Zedekiya’yı (M.Ö. 597-586) Yahuda’ya kral olarak atamıştır. Ünlü Yahudi 

peygamberi Yeremya M.Ö. 622 yılından  Babil istilasına kadar geçen sürede Yahuda’da 

yaşamıştır.330  Nabukadnezzar II’nin atadığı yeni kral Zedekiya'nın, Mısırlılar’dan yardım alarak 

Babilliler’e karşı isyan başlatmasıyla Yeruşalim yeniden kuşatılmış, Mâbed de dahil olmak üzere 

şehir tümüyle yıkılarak ahalisi M.Ö. 586’da Babil’e sürgün edilmiştir.  Bu isyan teşebbüsünü 

gözlerine mil çekilmek suretiyle ödeyen Kral Zedekiya da Babil’e götürülenler arasındadır.  
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Peygamber Yeremya ise arkadaşlarının yardımıyla Mısır’a kaçmıştır.   Bu tarihten sonraki kırk 

yıldan fazla bir süre boyunca Yahuda toprakları neredeyse bomboş kalmıştır.  Çağdaş kaynaklarda 

bu olay “Birinci Mâbed Dönemi’nin Sonu” ifadesiyle adlandırılmaktadır. 

Kuzeydeki İsrail Krallığı’nda olduğu gibi Yahuda Krallığı’nda da süreç  içerisinde kralın ve 

halkın putperestliğe meyletmiş olduğu Tanah’ın ifadesiyle sabittir.  Keza Kral Ahaz, Peygamber 

İşa’yanın uyarılarına rağmen Yahuda’nın Asur’a bağlılılığını bildirdiğinde, bu bağlılığın bir simgesi 

olarak Mâbed’e bir Asur sunağı inşa ederek ona kurbanlar takdim edecek kadar  kadar ileri 

gitmiştir. Asur istilasıyla İsrail’in yıkılışının ardından Yahuda’ya göç eden ve güneydeki kabilelere 

Rab’bin emirlerini iletmeye devam eden peygamber Sefanya’dan  Yahuda halkının da dönem 

itibariyle kuzeydeki akrabaları gibi putperestliğe meylettikleri okunur.  Tanrı’nın kendisine; 

4-6 
 ”Elimi Yahuda ve Yeruşalim’de yaşayanlara karşı uzatacağım. 

Baal’dan kalan izleri, 
Putperest din adamlarıyla kâhinlerin adını, 
Damlarda gök cisimlerine tapınanları, 
Hem benim adıma, hem de Molek putu adına ant içip tapınanları, 
Yolumdan dönenleri, 
Kılavuzluğumu istemeyenleri buradan yok edeceğim.”

331
 

ifadelerini taşıyan buyruğundan, sadece halkın değil din adamlarıyla kâhinlerin dahi putperest 

eğilimlere sahip oldukları, kavimin de gök cisimlerine taptığığı, tıpkı ataları ve kuzeydeki kuzenleri 

gibi Molek tapımına meylettikleri açıkça anlaşılır. Oysa Tesniye’de kavmin vaat edilen topraklara 

yerleştiklerinde, karşılaşacakları diğer kavimlere karşı nasıl davranmaları gerektiği açıklanırken, 

onlara ait ilah simgelerinin tahrip edilmesi gerektiği ısrarla vurgulanmaktadır.  Tesniye bu 

hususuda oldukça hassasdır; 

25 
İlahlarını simgeleyen putları yıkacaksınız; üzerlerindeki altına, gümüşe göz dikmeyecek, 

bunları kendinize ayrmayacaksınız.  Öyle ki tuzağa düşmeyesiniz.  Bu putlar Tanrınız 
RAB’bin gözünde iğrençtir.

 26 
Bu iğrenç şeyleri evinize getirmeyeceksiniz, yoksa siz de onlar 

gibi yok olursunuz.  Onlardan çok nefret edecek, tiksineceksiniz; çünkü onlar yok olmaya 
mahkumdur..”

332
 

 İsrail Krallığı’nın Asur egemenliğine geçtiği, aynı tehdidin Yahuda Krallığı için de geçerli 

olduğu bu dönemde Yeruşalim’de yaşamış peygamber Yeşeya’ya göre İsrail kavminin Asur 

belasına maruz, Yahuda’nın da ağır vergiler altında kalmasının gerçek nedeni Asur’un yenilmez 

gücü değildir. O’na göre Asur belası, kavmin Tanrı’ya karşı olan sorumluluklarını yerine 

getirmemesi, Tanrı’ya başkaldırması ve Tanrı’ya güvensizlikleri nedeniyledir. Yahuda Krallığı’nın da 

Asur felaketinin eşiğinde olduğu bu dönemde Yeşeya, kendinden önceki İsrail peygemberlerinin 
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dediği gibi gerçek tehlike ve tehdidin güçlü düşmanlardan değil, Yahuda halkının Tanrı’ya olan 

güvensizliği ve O’na başkaldırmalarından kaynakladığına değinirken, Tanrı’ya karşı sorumluklarını 

yerine getirmezlerse felakatlerin gecikmeyeceği konusunda onları uyarır. Yeşeya, Tanrı’nın kısa 

süre içinde Yahuda halkının kötülüğe, bozguna, kıyıma uğrayacağına dair  taahhüdü olduğunu 

açıkça vurgulanır.  İçinde bulundukları koşullar çerçevesinde yine Tanrı’dan başka hiçbir kuvvetin 

bunu engelleyemeyeceğine, Yahuda halkını koruyamayacağına ve onlara yardım edemeyeceğine 

yönelik bir başka vurgu da yine aynı açıklıkla dile getirilir. 

 Tanrı, peygamber  Yeşeya vasıtasıyla kavme başlarına gelecekleri bildirirken çizilen resim, 

sanki bir kıyamet tasviri gibidir. İsrail Krallığı’nın başına gelenin Yahuda için de aynı nedenle çok 

kısa zamanda vuku bulacağına değinirken; 

7 
O  gün  insanlar   kendilerini   yaratana   bakacaklar, gözleri  İsrail’in kutsalı’nı görecek. 

8
Elleriyle yaptıkarı sunaklara, parmaklarıyla biçim verdikleri Aşera putlarına, buhur 

sunaklarına bakmayacaklar.
333

 

demektedir. Yeşeya, Yahuda halkını Tanrı’ya karşı itaatsizliklerine son vermeye, adaleti yeniden 

tesis etmeye çağırarak, ilahi emre kulak vermelerinde gecikirlerse sürüp giden felaketlerin halkın 

yakasını bırakmayacağı konusunda defa’atle uyarır.  Tüm sıkıntılardan sonra İsrail’in gelecekteki 

övünç ve ferah günlerin müjdesini verirken dahi kavmin Aşera putlarına işaret ederek;  

9  
Böylece Yakup soyunun suçu bağışlanacak. 

Günahlarının kaldırılmasının sonucu şöyle olacak: 
Sunağın taşlarını tebeşir taşı gibi un ufak ettiklerinde 
Ne Aşera putu ne de buhur sunağı kalacak

334
    

diyen Yeşeya, Yahuda’nın da İsrail gibi içine düştüğü putperestliği şiirsel ama tüyler ürpertici bir 

dille tasvir etmektedir.  Yeşeya, ülkenin o derece zenginliğine karşı halkın elleriyle yaptıkları 

putlara taptıklarını anlatırken onların aynı zamanda Filistler gibi falcılık ile uğraştığını; 

6 
Ya RAB, halkını, Yakup soyunu terk ettin, 

Çünkü yürekleri doğu kökeni inançlarlar dolu. 
Filistliler gibi falcılıkla uğraşıyor, 
Yabancılarla el sıkışıyorlar. 
7 

Ülkeleri altınla, gümüşle dolu, 
Hazinelerinin sonu yok, 
Sayısız atları, savaş arabaları var. 
8
Ülkeleri putlarla dolu; 

Elleriyle yaptıkları, 
Parmaklarıyla biçim verdikleri 
Putların önünde eğiliyorlar.

335
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sözleriyle ifade eder. Özellikle Babil’de olduğu gibi, dönem itibariyle Yahuda halkı içinde büyü 

uygulamalarının ne kadar yaygın ve dikkat çekici boyutta olduğunu ama bunların kendilerine fayda 

sağlamayacağını, Babil’in başına gelecekleri hakkındaki öngörüsünde örnekler; 

………………………………………………… 
Çok sayıda büyüye, etkili muskalarına karşın 
Hem dul kalacak, Hem evlat acısını alabildiğine yaşayacaksın.

336
 

………………………………………………… 
12 

Gençliğinden beri emek verdiğin 
Muskalarına , çok sayıda büyüye devam et; 
Belki yararını görür, 
Kimilerini titretirsin. 
13 

Aldığın öğütlerin çokluğu 
Seni tüketti. 
Yıldız falcıların, yıldız bilimcilerin, 
Aybaşlarında ne olacağını bildirenlerin, 
Şimdi kalksınlar da 
Başına geleceklerden seni kurtarsınlar.

337
 

 Yeşeya’nın; Yahuda ve Yeruşalim’de hünerli büyücülerle bilge muskacıların olduğunu 

belirttiği pasuklarında, yine de kavmin tüm sorumsuzluklarına karşı Tanrı’nın ilahi sabrıyla 

hünerli büyücülerle muskacıları Yeruşalim ve Yahuda’dan atacağını buyurmasından338  söz 

konusu uygulamaların kavim içinde ne raddeye kadar ulaşmış olduğu fark edilebilmektedir.  

Nitekim yakın zamanlarda yapılan arkeolojik kazı buluntuları arasında bulunan muskalar, 

her ne kadar Tanah'dan ifadeler taşısalar da, bu tür uygulamaların dönemin Yahuda coğrafyasına 

da sirayet etmiş olduğunu gün yüzüne çıkartarak, Yeşeya’yı doğrulamaktadır. Kudüs civarındaki 

Ketef Hinnom, Shoulder Hinnom gibi Yahuda yerleşimlerdeki arkeolojik kazıları yöneten Tel Aviv 

Üniversitesi’nden Gabriel Barkay’ın bölgedeki kaya mezarlarda  ele geçirdiği zengin buluntular 

arasında,  açıldıklarında uzunlukları dört inch’den339 kısa ve bir inch genişliğindeki iki saf gümüş 

rulonun muska olduğu tespit edilmiştir.  Üzerinde eski İbranice ile Sayılar’ın; 

24 
RAB sizi kutsasın 

Ve korusun; 
25 

RAB aydın yüzünü size göstersin 
Ve size lütfetsin; 
24 

RAB yüzünü size çevirsin 
Ve size esenlik versin.

340
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pasukları kazınmış olan341 ve uzmanlarca M.Ö. 610 yılına ait oldukları düşünülen bu muskaların 

üzerindeki eski İbranice ile yazılmış pasukların en erken tarihli Kutsal Kitap metinleri olduğu kabul 

edilmektedir.342  Ölü Deniz Yazmaları’ndan yaklaşık dört yüz sene önceki Biblikal  metinlere sahip 

bu muskalar,  birer ip ile boyunlara takılarak taşınmaktaydı.  Ne var ki üzerlerinde herhangi bir 

diyagram ya da tasvire rastlandığına dair bir bilgi sunulmamışsa da,  söz konusu muskalar kavmin 

ileriki dönemlerinde Heksagram diyagramına sıkça yer verecekleri bu gibi objelerin  kaynaklarını 

tespit edebilme noktasında son derece önem taşımaktadırlar. 

Tıpkı Yeşeya gibi, Yeremya da, Tanrı’nın süre gelen tüm uyarılarına rağmen Yahuda 

halkının sürgün arefesinde bile putataparlıktan vaz geçmediğini bildirir.  Nitekim  bu halk için 

Tanrı, Yeremya’ya hitabında şiirsel bir dille; 

 18 
Çocuklar odun topluyor, babalar ateş yakıyor, kadınlar Gök Kraliçesi’ne pide pişirmek 

için hamur yoğuruyor.  Beni öfkelendirmek için başka ilahlara dökmelik sunular 
sunuyorlar.

343
 

demektedir. Tüm Yahuda’nın önce istila, ardından yerle bir edilmesinin sebebini İsraloğulları’nın 

Tanrı’ya karşı sorumluluklarını bırakarak başka ilahlar seçmeleri ve azgınlıkları olduğunu verilen 

örneklerle sık sık vurgulayan Yeremya, bu konuda Yahuda halkını sürekli uyarmış olsa da, halkın 

Yahuda’da putperestliği ne derece sahiplenmiş olduğuna dair Yeremya’ya verdiği cevapları,  Tanah 

kendi ifadesiyle ortaya koyar; 

16 
RAB’bin adıyla bize söylediklerini dinlemeyeceğiz! 

17 
Tersine, yapacağımızı söylediğimiz 

her şeyi kesinlikle yapacağız: Gök Kraliçesi’ne buhur yakacak, atalarımızın, krallarımızın, 
önderlerimizin ve kendimizin Yahuda kentlerinde, Yeruşalim sokaklarında yaptığımız gibi 
ona dökmelik sunular dökeceğiz.  O zamanlar bol yiyeceğimiz vardı, her işimiz yolundaydı, 
sıkıntı çekmiyorduk.  

18 
Oysa Gök Kraliçesi’ne buhur yakmayı , dökmelik sunular dökmeyi 

bıraktığımız günden bu yana her yönden yokluk çekiyoruz; kılıçtan, kıtlıktan yok oluyoruz.” 
19 

Kadınlar, “Evet, Gök Kraliçesi’ne buhur yakıp dökmelik sunular dökeceğiz! Ona benzer 
pideler pişirip kendisine dökmelik sunular döktüğümüzü kocalarımız bilmiyor muydu 
sanki?” diye eklediler.

344
  

Yine Yahuda halkının aynı dönemindeki eğilimlerini vurgulayan diğer bir pasuğun;  

2  
Bol yapraklı her ağacın yanında, 

Her yüksek tepedeki sunaklarla, 
Aşera putlarıyla 
Çocuklarıymış gibi ilgileniyorlar.

345 
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şeklindeki ifadeleri, halkın sadece Babilliler’in tanrıçası İştar’a değil aynı zamanda Kenanlılar’ın 

tanrıçası Aşera’ya da tazimde bulunduklarının göstergesidir.  Daha da ötesi, aynı halkın Molek 

tapımını da sürdürmekte oldukları da  ilerleyen pereklerde;   

5
Çocuklarını ateşte Baal’e kurban etmek için tapınma yerleri kurdular.  Böyle bir şey ne 

buyurdum ne sözünü ettim ne de aklımdan geçirdim. 
6 

Bunda ötürü buranın artık Tofet 
ya da Ben-Hinnom Vadisi değil, Kıyım Vadisi diye anılacağı günler geliyor.

346
 

ifadelerinde gözler önüne serilerek, Yeruşalim yakınlarındaki Tofet’de bir tapınma yeri 

oluşturulmuş olduğu bizatihi Tanrı tarafından bildirilir.  Halk burada ilah Molek’in sözde öfkesini 

dindirmek için çocukları yakarak kurban etmekteydiler.347  Bu eğilimlerinde daha da ileri gittikleri 

ise; 

34 
Bana ait olan bu tapınağa iğrenç putlarını yerleştirerek onu kirlettiler.  

35 
Ben-Hinnom 

Vadisi’nde ilah Molek’e sunu olarak oğullarını, kızlarını ateşte kurban etmek için Baal’in 
tapınma yerlerini kurdular.

348
 

şeklindeki pasukda dile getiridiği gibi putları Mâbed’e kadar sokdukları anlaşılmaktadır.,  

Tıpkı kuzeylerindeki İsrail Krallığı benzeri Yahuda halkının da dönem itibariyle politeizme 

meyletmiş olduklarını örnekleyen bu pasuklarda adı geçen Gök Kraliçesi’nin Babilliler’in tanrıçası 

İshtar olduğu unutulmamalıdır.349  Bu pasuklar atalarının Mısır’dan çıkarken yanlarında taşıdıkları 

ifade edilen Rempham ya da Kayvan Yıldızı tapımının kavim nezdinde hala saygı gördüğünün 

nişanesi gibidir.  Batı’da genellikle Venüs adıyla bilinen  İshtar’a   tapım, sadece Kenan 

coğrafyasında değil dönemin hemen tüm Arap yarımadası da dahil olmak üzere batıya, Fenike 

topraklarına kadar yaygınlık göstermektedir.  Kenan coğrafyasında Babil’li bir tanrıça olarak tazim 

gören İshtar, Arap panteonunun baş tanrısı Wadd ya da Amm olarak da adlandırılan Sin ile  tanrıça 

Şems’in oğulları Athtar ile arasında yakın ilişki kurulmaktadır.350 Günümüzde dahi “yıldız” 

sözcüğünün İngilizce’deki “star” karşılığı, aslında özü aynı olan Ashtoret, Astarte, İshtar gibi 

tapımların ilahıyla son derece yakın durmaktadır. 

İsrailoğulları’nın Musa önderliğinde Mısır’dan çıkışı ve geçirdikleri çöl tecrübeleri 

sürecinde tazimde bulundukları Tanah’ın kendi ifadeleriyle sabit olan Molek tapımının yanı sıra, 

Kayvan ya da Rempham  Yıldızı olarak da bilinen Ashtoret tapımının Kral Süleyman döneminde de 

varlığını sürdürdüğü iddiası, Yahudi Geleneği’nin kendi kutsal kaynaklarıdır.  Gelenek bağlamında 

Heksagram diyagramının izini sürebilme noktasında son derece özel bir yer tutan bu tapımların 
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İsrail ve Yahuda krallıklarında da devam ettirilmiş olduğu Amos, Sefenya, Yeşeya ve Yeremya gibi 

dönemin peygamberlerin kendi ifadeleriyle  de açıkça ortaya konulmaktadır. 

Öte yandan özellikle Yeşeya, bu tür eğilimlerin varlığını bildirdiği dönemde, beklenen 

Mesih müjdesini veren pasuklarıyla da ayrı bir yerde durmaktadır. Keza Yeşeya, Heksagram 

temsiliyetinin Kutsal Kitap’a dayalı  dini tabanı olduğunu hissettirecek bir ip ucu uzatır ki, bu tıpkı 

Balam’ın dördüncü kehanetiyle ilk kez Yahudi Geleneği’nde bir yıldız ile örneklenerek müjdelenen 

"önder" figürüdür.  Yeşeya sayesinde, Tanrı’nın Davut soyundan vereceği ve kavmine barış 

getireceği bu önder ile Heksagram'ın  Mesihi Doktirin'e yönelik   temsiliyeti belirginleşmeye başlar.  

Nitekim Davut soyundan gelecek bir Mesih beklentisinin oluşmasına neden olan Tanrısal bir 

taahhüde ilk kez işaret etmesi açısından önemli bir refarans olan Yeşeya;  

6
Çünkü bize bir çocuk doğacak, 

Bize bir oğul verilecek. 
Yönetim onun omuzlarında olacak. 
Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü 
Tanrı, 
Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak. 
7
Davut’un tahtı ve ülkesi üzerinde 

egemenlik sürecek. 
Egemenliğinin ve esenliğinin 
büyümesi son bulmayacak. 
Egemenliğini adaletle, 
doğrulukla kuracak 
Ve sonsuza dek sürdürecek. 
Her şeye Egemen RAB’bin 
gayreti bunu sağlayacak.

351 

cümleleriyle müjdelediği Mesih’in, Davud’un soyundan olacağını; 

11 
İşay’ın  kütüğünden yeni bir 

filiz çıkacak, 
Kökünden bir fidan meyve verecek.

352
 

ifadeleriyle bir kez daha vurgular.  Yeşeya kadar güçlü bir retorik kullanılmamış olsa da Yeremya’da 

da kavmin bu esaret ve sürgün hayatından daha sonraki sürecinde, içinden çıkaracağı bir lider 

önderliğinde eski gönençli günlerine tekrar kavuşyuracağının taahüdünü veren Tanrı yine Davut’a 

göndermede bulunurak; 

14 
“ ‘İsrail ve Yahuda halkına verdiğim güzel sözü yerine getireceğim günler geliyor’ diyor 

RAB. 
15 

“ ‘O günlerde, o zamanda, 
Davut için doğru bir dal yetiştireceğim; 
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Ülkede adil ve doğru olanı yapacak. 
16 

O günlerde Yahuda kurtulacak, 
Yeruşalim güvenlik içinde yaşayacak.

353
 

………………………………………………………. 

ifadelerle devam eder. Yahudi kaynakları, Davut’un soyundan yetiştireceğini vaad ettiği “dal” 

ibaresinin Mesih’in adlarından biri olarak kullanıldığı belirtmektedir.354  "İşay’ın yeni filizi" 

ifadesine de Yeşeya’nın  bir başka pasuğunda açıklama getirilirken sarf edilen;355   

14 
Bundan ötürü Rab’bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, kız gebe kalıp bir oğul 

doğuracak; adını İmmanuel koyacak.
356

 

taahhüdü, doğrudan doğruya Bakire Meryem’e gönderme yapar. Çünkü bu pasukda gebe 

kalacağına işaret edilen bir kızdır, bakiredir.  Yüzyıllar sonra kanonik Hıristiyan literatürü de buna 

değinirken; 

22 
Bütün bunlar, Rab’bin peygamber  aracılığıyla  bildirdiği şu söz  yerine  gelsin diye  oldu: 

23 
”İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacaklar.” İmmanuel, Tanrı 

bizimle demektir.
 357 

şeklinde sarf ettiği cümleleriyle, Yeşeya'daki bu müjdeyi aynen tekrar eden Matta, İmmanuel 

ismine de bu şekilde açıklık getirir ve Heksagram'ın sonraki süreçteki Hıristiyan toplumlarda İsa ile 

birlikte gösterilmesini de anlamlandırır.  Aynı zamanda Mesih müjdesi verilirken O’nun, bizzat 

Tanrı tarafından mücehhez hale getirileceği vurgulanırken;  

2 
RAB’bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, 

Öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB korkusu ruhu 
Onun üzerinde olacak.

358
 

şeklinde sıralanan; “Bilgelik”, “Anlayış”, “Öğüt”, “Güç”, “Bilgi” ve “Rab Korkusu” sıfatları, Tanrı’nın 

Mesih’e bahşederek destekleyeceği altı özellik ilk kez bu kitapta zikredilir.  Mesih’in sahip olduğu 

bu Tanrısal altı ilkenin daha sonra altı uçlu yıldız yani Heksagram ile temsil edilmiş olabileceği 

ihtimal dahilindedir.  Bu yönde bir ihtimalin varlığı başka kaynaklar tarafından da paylaşılır.359   

Davut ve İsa’nın yanı sıra tarihsel sürecin farklı Yahudi toplumlarında Bar Kohva, David ben Joy ve 

Sabatay Sevi gibi kendilerini Mesih ilan edenlerin de Heksagram diyagramı ile ilişkilendirilmeleri, 

yukarıda belirtilen Tanrısal altı ilke ile özdeşleştirilmelerinden kaynaklanmış olması kuvvetle 

                                                           
353

 Yer., 33:14-16. 
354

 Yer., 33:15, s.727, dipnot. b. 
355

 The Oxford Bible Commentary, ed. John Barton-John Muddiman, First Published, Oxford University Press, New York, 
2001, p.448. 

356
 Yeş., 7;14. 

357
 Mat., 1:22,23. 

358
 Yeş., 11:2. 

359
 Pala, a.g.md., s. 525. 



 

173 

 

muhtemel gözükmektedir. Dolayısıyla Heksagram’ın  Hıristiyan katedrallerinde kullanılma sebebi 

de böylece açıklanabilir.   Diğer dini metinlerde olduğu gibi bu kitapta da hiçbir surette herhangi 

bir diyagramın adı geçmese de, Yahudi toplumu için son derece önemli olan Tanrı’nın techiz ettiği 

söz konusu altı ilkeye sahip ve Davut soyundan geleceği beklenilen bir Mesih doktiriniyle, altı 

uçtan oluşan Heksagram diyagramı arasında bir  temsiliyet özdeşleştirilmesinin bu dönemden 

kaynaklandığı söylenebilir.   

Gelecekteki aynı övünç ve refah günleri için  Mesih doktrininin müjdelendiği yine 

Yeşeya’nın ağzıyla verilen bir başka metafor, Heksagram’ın kutupsal sembolizmi ile çok yakından 

ilişkili görülmektedir.  Nitekim Yeşeya’nın; 

31 
Yahudalılar’ın kurtulup sağ kalanları 

Yine aşağıya doğru kök salacak, 
Yukarıya doğru meyve verecek.

360
 

diye ifade ettiği metafor, Heksagram diyagramının  kutupsal olacak şekilde aşağıya ve yukarıya 

doğru yönelen üçgenlerini hatıra getirmektedir.  Dahası hemen akabinde gelen pasukda; 

32
Çünkü sağ kalanlar Yeruşalim’den, 

Kurtulanlar Siyon Dağı’ndan çıkacak. 
Her Şeye Egemen RAB’bin gayretiyle olacak bu. 
33 

”Bundan dolayı RAB Asur Kralı’na ilişkin şöyle diyor. 
‘Bu kente girmeyecek, ok atmayacak. 
Kente kalkanla yaklaşmayacak, 
Karşısında rampa kurmayacak. 
34 

Geldiği yoldan dönecek ve kente girmeyecek’ diyor RAB. 
35 

‘Kendim için ve ve kulum Davut’un hatırı için 
Bu kenti savunup kurtaracağım’ diyor.”

 361
 

ifadesiyle, Rab’bin Asur tehdidi altındaki Yahuda’nın istila edilemeyeceğini vaad ettiği 

bildirilirken Siyon ve  Davut adlarının  birlikte anılması hayli manidardır. Söz konusu pasuklarda 

geçen, “aşağıya doğru kök salma” ve “yukarıya doğru meyve verme”, “Siyon Dağı’ndaki 

kurtulanlar” ve Rab’bin bizatihi kendi ifadesiyle “Davut’un kendi nezdindeki hatırı” gibi ifadeler 

birlikte düşünüldüğünde; bu ifade tarzının Yahudi Geleneği’nde Heksagram’ın Davut ile, yakın 

tarihimizde de Siyon hareketi ile ilişki kurulması noktasında  hatırda tutulması gereken önemli bir 

ip ucu mesabesinde gözükmektedir.  

Yine aynı kitabın ilerleyen pereklerinde İsrail halkı için “parlak yıldız” metaforunun 

kullanılması da, söz konusu gelenek bağlamında Heksagram diyagramını akla getirecek noktada 

hayli ilginç bir mecaz oluşturmaktadır.  Nitekim ağır vergiler altında kalarak özgürlüğünü yitirmiş 
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ve Asur istilasının eşiğine gelmiş Yahuda için  ilgili pasukta; 

12 
Ey parlak yıldız, seherin oğlu, 

Göklerden nasıl da düştün! 
Ey ulusları ezip geçen, 
 Nasıl da yere yıkıldın!

362
 

denilirken, İsrailoğulları’nın parlak bir yıldıza benzetilmesi dikkatleri üzerine celbetse de, “parlak 

yıldız” ibaresinin orijinal metinde “Hilal” anlamına da tekabül ettiğine dair düşülmüş notlar363 bu 

ifadeye temkinli yaklaşmayı gerektirmektedir. 

Ancak tüm bu metaforlara rağmen, Heksagram'ın kavmin bu döneminde diyagram haliyle 

kullanılmış olduğunu kanıtlayan bir örneğe rastlanmamaktadır. 1975 yılında ele geçirilen ve 

yapılan kaçak kazılar sonucu bulunduğu ya da çalıntı olduğu tahmin edilen önemli miktardaki 

arkeolojik buluntunun, Kenan coğrafyasının güney bölgesine ait olduğu ve dönem olarak Babil 

Sürgünü’nün hemen öncesine tarihlenebileceği belirtilmektedir.364  Bu buluntular içinde eski 

İbranice ile yazılmış ve aralarında kral Yehoyakin ile oğlu Yerahmeel’e de ait olmak üzere ele geçen 

250 civarındaki mührün üzerinde farklı diyagramların işlenmiş olduğu  tespit edildiği rapor 

edilmişse de, daha önce kuzey coğrafyada bulunduğu belirtilen mühür örneğinde görülen 

Heksagram diyagramının, bu mühürler üzerinde de var olup olmadığına dair en ufak bilgi 

verilmemiştir. Arkeolog Barkay’ın bölgedeki kaya mezarlarda  ele geçirdiği zengin buluntular 

arasında bu döneme ait  sadece muska ve mühürler değil ayrıca taş platformlar, sikkeler, kemikler, 

ikiyüz elli civarında keramik çanak çömlek, ok uçları ile fildişi, gümüş, cam ve alabasterden 

yapılmış son derece değerli objeler bulunmaktadır. Aynı kazılar esnasında altı adet taş baş 

dayanağına sahip ve altı kişinin yan yana sıralanarak gömülmüş olduğu gözlemlenen sıra dışı bir 

mezar keşfedilmiştir.365  Değerli buluntu  örnekleri veren bu kaya mezarların, dönemin zengin 

Yahudi aileleri tarafından M.Ö. VII. yüzyıldan başlamak üzere Pers Dönemi’ne kadar sürekli 

kullanılmış oldukları dolayısıyla sürgüne gitmeyen aile ferdlerinin Yeruşalim sırtlarındaki bu kaya 

mezarlara gömüldükleri sanılmaktadır.366  Ne var ki Heksagram diyagramının varlığından hiç 

bahsedilmeyen mühür örnekleri gibi,  tüm kazı buluntuları arasında da  Heksagram tasvirine işaret 

edecek bir örneğin varlığına değinilmemiştir.  İsrailoğulları’nın gerek monarşi, gerek iki krallığa 

ayrılma dönemlerine ait arkeolojik buluntulardan yola çıkarak, Heksagramı’n dönem itibariyle söz 

konusu coğrafyanın güney kesimlerinde bulunmadığını söylemeden önce, bölge buluntuları 
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üzerinde bizzat yapılacak gözlem ile beraber geniş çaplı bir arkeometri çalışması gerekmektedir. 

Söz konusu diyagramı İsrailoğulları’nın bu dönemiyle ilişkilendiren iddialar dini ya da 

bilimsel kanıtlardan ziyade tevatürlere dayanmaktadır.  Bunlardan biri, kavmin iki ayrı yönetime 

bölündüğü bu süreçte Heksagram’ın güneydeki Yahuda ve Bünyamin kabilerinden oluşan Yahuda 

Devleti’ni temsil ettiği,  Heksagram’ı oluşturan  iki üçgenden birinin Yahuda Kabilesi’nin 

yönetimine, diğer üçgen de bu yönetimden önceki Bünyamin kabilesinin yönetimine tekabül 

ettiğine dairdir.367  Bu minvaldeki diğer bir görüş ise, Heksagram’ın İbranice’deki “Yod” (İbr. ) ve 

“Dalet” (İbr. ) harflerinin kombinasyonuyla oluştuğunu ileri sürerek, söz konusu diyagramın 

güneydeki krallıkta yine Yahuda Kabilesi’nin yönetimde olduğu döneme işaret ettiğini iddia 

etmektedir.368  Ne var ki herhangi bir referansa dayanmayan her iki görüş, bugün için maalesef 

spekülasyondan öteye geçmemektedir. Ancak bu iddiaları ilerde aynı bağlamda yapılacak daha 

spesifik  araştırmalar için bir not olarak kaydetmekte yarar vardır.    

Öte yandan İsrail Krallığı’nın Asurlular tarafından ele geçirilerek, halkın bir nevi 

mübadeleye maruz kaldığı, Yahuda Krallığı’nın da ağır vergilerle baskı altında kalarak aynı tehditi 

yaşadığı bu dönem; Yahudi Geleneği’nde I. yüzyılın sonu ile II. yüzyılın ilk yarısında belirginleşerek, 

XII. yüzyılda sistemli müstakil bir yapıya kavuşacak olan Kabala’nın erken tarihli kaynaklarının da 

ortaya çıktığı özel bir dönemdir.  Heksagram temsiliyetinin bu geleneğin tarihsel seyrinde, tıpkı 

Mesih Doktirini’nde olduğu gibi Kabala içinde de neş’ü neva bulduğu örnekleriyle malumdur.  Bu 

nedenle Yahudi Geleneği’nin çok önemli bir yönüne karşılık gelen Kabala içinde Heksagram 

temsiliyetinin izini sürmeye bu dönem ile başlamak zaruri gözükmektedir. 

Kabala kimilerine göre; tefekkür ve ihlas yönüyle, ayrıcalıklı belli kişilerin Tanrı ile 

doğrudan bağlantı kurma gayretleri olarak kabul görmüş, kimilerince de mantık dışı yöntemlerle 

Tanrı hakkında bilgi edinmeyi sağlayan özel bir eğitim olarak addedilmiştir.369  Kabalist öğretilerin 

sürgün esnasında Persler’den alınmış olduğu gibi iddiaların varlığıyla birlikte, Helenik ve Helenistik 

Gnostisizm’in etkisine de  bağlanmıştır.  Hatta Gnostik öğretilerin Yahudilik üzerindeki etkisinin o 

denli fazla olduğu düşünülmüştür ki, bu etki bir yandan kendini belli etmeden üreyen parazite 

benzetilirken, bir yandan da özel bir geleneğin sağlıklı gövdesine sarılmş zehirli bir sarmaşık gibi 

görülmüştür.370  Aslında Kabala en genel tanımıyla “Gelenek” anlamına gelse de, çoğunlukla 
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“Geleneğin kabul ettiği doktrinler” e tekabül eder.371  Kabala; sonsuz ve aşkın olan Tanrı’nın özü  

ile  dünya arasındaki bağıntılarla ilgilenen, daha çok tefekkür ağırlıklı öğretilerden oluşur.  Bu 

öğretiler ve bunlara bağlı egzersizler vasıtasıyla ilahlığın mahiyetine ve yaradılışla ilişkili sırlara 

vâkıf olabilme çabasına, bu vukufiyeti sağlayacak bilgiye ulaşmayı ifade eder.372 Bir kısım alanı 

metne dökülmüş olsa da kimi yanlış görüşün aksine o, sayıları belli bir literatür çerçevesi içinde 

olmayıp, Yahudi Kutsal Kitap Literatürü'nün metinleri ile  de sınırlı değildir.  Kabala, Yahudi 

Geleneği’nde, ilahi olarak kabul gören her şeyi kapsar.  Yazılı Şeriati oluşturan Tanah’ın yanı sıra, 

Yahudi sözlü Geleneğinin bir nevi kayda geçrilmiş kodifikasyonu olan Talmud ve Tosefta ile Midraş 

türü eserlerin tümüyle bağıntılıdır.  Zaten Kabala’nın erken temsilcilerinden sayılan Rabi Akiva 

(m.40-135) Kabala’nın yazılı şeriatten ayrı olduğunu bildirerek, Tanah üzerine yapılan etüdlerin 

İsrailoğulları’nın geleceği üzerine yeterli olmayacağı düşüncesiyle, Tüm Kutsal Kitap Literatürü’nün 

batını yönüyle ele alınması gerekliliğinin ön şart olduğunun altını çizmiştir. Yahudi Kutsal Kitap 

kodifikasyonunu oluşturan tüm zengin literatür, hemen her Yahudi’nin istediğinde okuyabileceği 

ve üzerinde çalışabileceği serbestliktedir.  Ancak kimi Yahudi otoritesine göre; aynı literatür bazı 

mistik düşünce unsurlarını da kapsamaktadır ki, bunların açılımları ya da yorumları gizli tutulmalı 

ve neye karşılık geldiği belirli kıstaslardaki insanlara verilmelidir.  Bu yaklaşım, Yahudi Geleneği 

içinde ayrı bir mistik doktirin oluşturur.  Kabala’nın esasını, toplumun geneline anlatılmayan ya da 

yorumlanamayan bu mistik doktirin ve bu doktirine vâkıf olabilme, onun dairesi içine girebilmek 

için uzun bir sürecin takip edildiği ibadet, disiplin, zühd ve tefekkür oluşturur. Bireysel benlikten 

soyutlanarak, temelde Tanrı ile ruhsal bir ilişki kurmayı amaç edinen Kabalistler, bir inisiyasyonun 

ilk basamağındaki namzet gibi Tanrı’ya ulaştıracak merhaleleri aşarken kendi benliğinden 

uzaklaşma gayreti taşır.  Teselli arayışı içinde, Tanrı’nın tecellisi karşısında tam bir huşu 

mertebesine ulaşır.  Bu huşu sevgiye, sevgi de bağlanmaya dönüşür. 

Aslında tıpkı Balam’ın dördüncü kehanetiyle ilk belirtisini veren Mesih Doktrini gibi, 

Kabala’yı oluşturan faktörler de Musa Dönemi’ne kadar geri götürülerek, Musa’ya verilen Sözlü 

Yasa ile ilişkilendirilir.  Daha sonraki erken tarihli kaynağın ise İsrail Krallığı’nın Asur egemenliğine 

geçtiği, aynı tehdidin Yahuda Krallığı için de geçerli olduğu bu dönemde Yeruşalim’de yaşamış 

peygamber Yeşeya olduğu söylenebilir. Yeşeya'ya atfedilen kitap başta olmak üzere Yahuda 

Krallığı’nın daha sonraki yüzyıllarında yaşayacağı  Babil Sürgünü sürecini ele alan Hezekiel ve 

Daniel kitaplarında Kabala’nın erken tarihli izleri belirir.  Yeşeya; Balam’ın dördüncü kehanetinden 
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sonra, tam da Asur tehdidi kaygılarıyla zulüm ve şiddete maruz kalarak umudunu kaybetmiş 

İsrailoğulları’nın geleceğe dair umutlarının her daim canlı tutmaları için Mesihi müjdeyi kuvvetli bir 

biçimde vurgulayan erken tarihli bir metin olmasının yanı sıra, Rab’bin  görünümü ve ilahlığının 

mahiyetini kavrama tecrübesine yönelik alegorik bir dille ilk kez bir rüyeti ele alan dikkat çekici bir 

metindir.  Bu nedenle söz konusu kitap, yukarıdaki paragrafda en genel hatlarıyla ele alınmaya 

çalışılan Kabalistik hedefi, insan muhayellesinin tasavvur edebileceği şekilde somutlaştırmıştır. 

Peygamber Yeşeya’nın daha sonraki süretçe Kabala’nın temel motiflerinden  biri olacak bu rüyeti,  

gelecekte Yakupoğulları arasından çıkacak bir önderin “yıldız” ile özdeşletirildiği Balam’ın 

dördüncü kehanetinden sonra, Heksagram’ın bu gelenekteki kaynağına dair başka bir ipucu ile 

ilişkili görülmektedir.  Nitekim Yeşeya bu rüyetini anlatırken;  

1 
Kral Uzziya’nın öldüğü yıl yüce görkemli Rab’bi gördüm; tahtta oturuyordu, giysisinin 

etekleri tapınağı dolduruyordu.
 2 

Üzerinde Seraf’lar duruyordu; her birinin altı kanadı vardı; 
ikisiyle yüzlerini, ikisiyle ayaklarını örtüyor, öbür ikisiyle de uçuyorlardı.

373
 

3 
Birbirilerine şöyle sesleniyorlardı: 

“Her Şeye Egemen RAB 
Kutsal, kutsal, kutsaldır.  
Yüceliğin bütün dünyayı dolduruyor.” 
4 

 Seraflar’ın sesinden kapı söveleriyle eşikler sarsıldı, tapınak dumanla doldu.
374

 

şeklindeki ifadelerindeki, Tanrı’nın giysisinin üzerindeki Seraflar’ın altı kanadı, önceki bölümlerde 

de değinildiği üzere Heksagram’ın altı ucunu hatırlatır mahiyettedir.  Daha sonraki yüzyıllarda bir 

kısım Bizans yapıtında Seraphim tasvirlerine ait olan mimari elemanlara Heksagram 

diyagramlarının çizilmiş olması, ihmal edilmeyecek bir argüman olarak kenarda tutulmasını 

gerektirir. 

 

2.  BABİL SÜRGÜNÜ DEVRİ’NDE SEMBOL OLARAK HEKSAGRAM 

"Babil Sürgünü Devri" Yahudi tarihinin "Tora Devri" nin ardından gelen ikinci ana sürecidir.  

Bu devir kavmin sürgünden geri dönüp, Mâbed'i tekrar inşa ettikleri "İkinci Mâbed Devri"ne dek 

devam eder. 

Babil Kralı Nabukadnezzar II’nin, M.Ö. 597’de  Yeruşalim de dahil olmak üzere Yahuda’yı 

tümüyle istila edip, Kral Yehoyakim’i de öldürdüğünde, oğlu Yehoyakin’i de esir olarak Babil’e 

götürür. Kendisine vasal olarak bağladığı Yahuda’ya,  Zedekiya’yı  kral olarak atar.  Ne var ki 

Zedekiya’nın, Mısırlılar’dan yardım alarak Babilliler’e karşı isyan başlatmasıyla Nabukadnezzar II, 
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Mâbed de dahil olmak üzere, başkent Yeruşalim’i tümüyle yıkarak ahalisinin büyük bir kesimini  

M.Ö. 586’da Babil’e sürgün eder. Bu tarih itibariyle,  Tora’da  sıklıkla  “Acılı Günler” diye ifade 

edilen İsrailoğulları’nın Babil esareti başlar.  Büyük Cyrus olarak da bilinen Pers İmparatoru Cyrus II 

(yön. M.Ö. 559-530), yönetimindeki Pers ordularının Babilonya’yı alıp, bölgenin hakimiyetini ele 

geçirmesiyle, sürgündeki İsrailoğulları’nın yurtlarına dönmelerine müsade edilmiştir.  Yahudi 

Tarihi'nce “Tora Devri”nin sona erdiği “Babil Sürgünü Devri”, Filistin coğrafyasının Pers yönetimi 

altına girdiği ve İsrailoğulları’nın Yehoyakin’in oğlu Şeşbazzar önderliğinde Babil’den dönmeye 

başladıkları M.Ö. 539/538 yılına dek sürmüştür. 

Yahudi Geleneği’nin temel kavramlarından “Galut” ifadesiyle tanımlanan sürgün, gerçekte 

İsrailoğulları’nın bir kısmı için geçerli olmuştur.  Bu sürgün, söz konusu geleneğin kimi mensubunca 

bir nevi hicret olarak görülmüş, Babil’e gidenler olgun incir, kalanlar ise çürük incir benzetmesine 

maruz kalmışlardır.  II. Kralları, kral ve ailesinin, ülkenin ileri gelenlerinin, savaşçıların, 

zanaatkârların ve demircilerin Babil’e sürgün edildiği, şehirdeki en yoksul kesim dışında kimsenin 

kalmadığını yazar.375   Oysa, çağımızda yapılan arkeolojik kazılar sonucu ele geçen mezar 

alanlarının, dönemin zengin Yahudiler'i tarafından M.Ö.VII. yüzyıldan başlayarak, Pers Dönemi’ne 

kadar sürekli kullanılmış olduğu, sürgüne gitmeyen zengin ailelerin nesiller boyu  Yeruşalim 

sırtlarındaki bu kaya mezarlara gömüldükleri ileri sürülmektedir.376   

Tıpkı Asur istilası öncesi İsrail gibi, Babil esareti öncesindeki Yahuda Krallığı’nın da içine 

düştüğü putperestliğin, Yeruşalim’in ve Mâbed’in tamamen tahrip edilmesinden sonra da devam 

ettiğini Tanah kendi cümleleriyle anlatır. Hezekiel, sürgün sürecinde Yeruşalim’de kalan Yahuda 

halkının taptıkları ve tazimde bulundukları putların, tahrip edilmiş Mâbed’in içine kadar sokulmuş 

olduğunu ayrıntılı şekilde tasvir eder. Hezekiel bir rüyetinde Tanrı’nın emriyle girdiği Mâbed’in 

sürgün dönemindeki durumu  ile ilgili şu ifadeleri kullanır; 

10  
Böylece içeriye girip baktım. Duvarın her yanına çeşit çeşit sürüngen, iğrenç hayvan 

şekilleri ve İsrail halkının bütün putları oyulmuştu.
377

 

………………………………………………………………………. 
14 

Bundan sonra beni RAB’bin Tapınağı’nın kuzeye bakan kapısının giriş bölümüne götürdü. 
Orada oturup Tammuz için ağlayan kadınları gördüm.

378
 

………………………………………………………………………. 
16 

Beni RAB’bin Tapınağı’nın iç avlusuna götürdü.  Tapınağın girişinde, eyvanla sunak 
arasında yirmi beş kadar adam vardı.  Sırtları RAB’bin Tapınağı’na, yüzlerini doğuya 
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dönmüş, güneşe tapıyorlardı.
379

 

Bu pasuklar İsrailoğulları’nın Babil sürgünü esnasında sürgüne gitmeyip, Yeruşalim’de 

kalanların, Babil’in verimlilik tanrısı Tammuz’a ve Arap panteonunun baş tanrılarından Güneş 

tanrısı Şems’e tapmakta olduklarını  kanıtlamaktadır.  Bu coğrafyada son yıllarda yapılan arkeolojik 

kazılarda çıkan sürüngen kabartmalı taşlar o dönemden kalsa gerektir.  Bu güne değin 

Heksagram’ın söz konusu bölgede mühür, kandil gibi objelerin dışında, bu gibi putların üzerinde 

olmayışı, Heksagram'ın Güneş tapımıyla bir ilişkisinin olmadığı yönünde yorumlanabilir.  Yine aynı 

kitabın devam eden pasuklarında, Tanrı’nın iğrenç olarak nitelendirdiği bu putperestler hakkında 

peygamber Hezekiel’e buyurduğu emir, Kıyamet Günü’nde yerden, elinde Süleyman’ın Mührü ve 

Musa’nın asâsı olduğu halde çıkacak Dâbbe’nin  Asâ ile mü’minin yüzünü aydınlatacağını, mühür 

ile kâfirlerin burnunu damgalayacağını bildiren Hadis380  ile yakınlık arz etmektedir.  Nitekim, 

Tanrı’nın Hezekiel’e  buyurduğu; 

3
 İsrail Tanrısı’nın görkemi bulunduğu yerden Keruvlar’ın üzerinden ayrılıp tapınağın 

eşiğine gitti. RAB keten giysili, belinde yazı takımı olan adama seslendi: 
4 

“Yeruşalim 
Kenti’nin içinden geç, orada yapılan iğrenç şeylerden ötürü dövünüp ağlayanların alınlarına 
işaret koy” dedi. 

5 
Öbürlerine, “Kent boyunca onu izleyin ve kimseye acımadan, kimseyi esirgemeden 

öldürün” dediğini duydum. 
6 

“Yaşlıyı, genci, genç kızı, kadını, çocukları öldürün.  Yalnız 
alınlarında işaret olanlara dokunmayın…

381 

şeklinde devam eden ifade tarzı,  İslam Geleneği'ndeki  söz konusu  mühürleme hadisesini  

hatırlatmaktadır.    Tanrı’nın emriyle inananların alınlarına nasıl bir işaret konulmuş olduğuna dair 

bir bilgi yoksa da, söz konusu gelenekte bir mühür olarak da kullanılmış olan Heksagram 

diyagramının izini sürmek ve en küçük ip ucunu yakalamak amacıyla, bu pasuğu da bir veri olarak 

bir kenarda tutmakta fayda vardır. 

Diğer yandan Pers Kralı Büyük Cyrus, dönemin Orta doğu coğrafyasının en güçlü lideri 

olarak öne çıkıp, Babil ülkesini fethedince, kendilerine izin verilen İsrailoğullarının bir kısmı M.Ö. 

539 yılından başlayarak, M.Ö. 516’ya dek bu derece putperestliğin yaşandığı Yeruşalim’e geri 

dönmüşse de, kavmin bir kısmı Babil’de kalmayı tercih etmiştir.  Daha sonra kurumsallaşacak olan 

Babil Talmud Akademisi’nin temeli bu kalanlarla ilişiktir.  Bunlar, söz konusu tarihten başlayarak 

neredeyse beş yüzyıl boyunca sadece Babil coğrafyası değil, günümüz İran coğrafyasından Akdeniz 

çevresine kadar dönemin büyük kent merkezlerinde Yahudi kolonileri olarak varlıklarını 
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sürdürmüşlerdir.382  Bu koloniler çevrelerindeki toplumlarla, özellikle Babil ve İran inançlarıyla 

etkileşime girmişlerdir.383 

İsrailoğulları’nın sürgün sürecindeki dini hayatlarındaki süreklilik, aralarındaki Hezekiel ve 

İşaya peygamberler tarafından sağlanmıştır.  Özellikle Hezekiel, sürgündeki halkın dönüş umudunu 

daima taze tutarak İsrailoğulları’nın oluşturan on iki kabilenin bir araya gelmesini, Siyon’un 

yeniden kurulmasını, dönüşte Mâbed’in yeniden inşa edilmesini beklemelerini telkin etmiştir. 

Tanah’ı oluşturan külliyat arasında yer alan Hoşea, Hâkimler, Samuel ve Krallar muhtemelen bu 

dönemlerde kaleme alınmışlardır. İsrailoğulları’nın sürgün öncesi Yeruşalim’de ibadet ettikleri 

yegâne merkezleri  Mâbed’i artık kaybetmiş olan diaspora’daki İsrailoğulları, sürgün sürecinde 

sinagogun etrafında birleşmişlerdir.  Kurban’ın yerine getirileceği tek yer Mâbed olduğu için 

kurban ibadeti bu süreçte yerine getirilmemiş, hem bu nedenle hem de Mâbed’in olmamasından 

dolayı Leviler’e ihtiyaç hissedilmemiştir. Sürgündeki halkın ibadet etmek ve kutsal metinleri 

okumak için düzenli olarak bir araya gelmiş oldukları düşünülür. Araştırmacıların çoğu bu nedenle, 

sinagogun kurumsallaşmasını ve dini hayatın bir nevi merkez konumuna gelmesini Babil sürgünü 

dönemi ile başlatır. 

Babil Sürgünü sadece dönemin değil, günümüze dek gelen Yahudi düşünce ve inanç yapısı 

üzerine de son derece önemli rol oynamıştır. Sürgün, o güne kadar kabile yapısı gösteren 

İsrailoğulları’nın, nesebe dayanan  sosyal yapılanma şeklini artık terk etmesi anlamını taşıyordu.384 

İsrailoğulları’nın daha sonraki yüzyıllarda da karşılacakları diyaspora, pogrom ve holokostlarda 

düşecekleri toplumsal bunalım ve travmalarda kendilerini ayakta tutacak mistik karakterli 

müşahedeler, Hezekiel ile bu dönemde de canlı tutulacaktır. Yahudi Geleneği’nin sonraki 

sürecinde sistemleşecek ve kavim için toplumsal teselli kaynağı olacak ve Kabala’nın çok önemli 

bir yönüne karşılık gelecek zühde dayalı Yahudi mistisizmi, önceki sayfalarda da değinildiği gibi, 

Asur istilası sırasındaki Yeşeya  ile ilk belirtilerini vermiştir. Babil Sürgünü dönemine ait Hezekiel ve 

Daniel de, toplum tahayyülünde bu ideali kuvvetlendirmiştir. Her ne kadar, kökeni Musa’ya 

Sina’da verilen sözlü geleneğe kadar geri götürülse de Yahudi mistisizminin müstakil bir sistem 

olarak teşekkül etmesini teşvik eden faktörler, bu üç kitap ile doğrudan ilişkili gözükmektedir.   

Önceki bölümlerde de ele alındığı üzere, güçlü bir Mesih müjdesi veren Yeşeya, dönem itibariyle 

teselli verici bu müjdenin yanısı sıra,  her türlü sıkıntı anında dahi kendisine yönelindiği takdirde 

huzur bulacakları, kaygılarından kurtulacakları ve kendisine tevekkül ettikleri takdirde güvende 
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olacakları bir Tanrı inancını taahhüt etmektedir.385  Keza, bunun tersi durumunda kavmin 

savaşacak gücü kalmayacağı ve kaçmak zorunda kalacakları konusunda uyaran Tanrı,  kendilerine 

lutuf ve merhamet etmeyi özlemle beklediğini bildirerek umut kapısının daima açık tuttuğunu 

buyurmaktadır.  Tüm ulusları cezalandıracağı ama kendisine yönelen  İsrailoğulları’na ise uçsuz 

bucaksız ülkeyi seyrettireceği taahhütünü veren Tanrı, Siyon’u esenliğe kavuşturacağı garantisinde 

de bulunmaktadır. Özellikle 40.  pereğinden sonraki metinde yoğunlaşarak sürüp giden teselli, 

Tanrı’nın yardımına ve desteğine mazhar olan İsrailoğulları’nın seçilmiş kavim lutfunu vurgulayıcı 

şiirsel hitaplarla yinelenir.    

Babil Sürgünü esnasında, kavmin Tanrı’ya olan umudunu daima taze tutmayı amaç 

edinen kitaplardan bir diğeri Daniel  olmuştur. Tıpkı sürgün öncesi Yeşeya’da olduğu gibi, 

sürgünün zorlukları karşısında yegane kurtarıcının Tanrı’ya sadakat olduğu vurgusunu yapan 

Daniel, Yahuda’daki pek çok İsrailoğlu gibi Babil’e sürgün edilen peygamber Daniel’in Hananya, 

Mişael ve Azarya adlarındaki üç arkadaşı ile birlikte tüm zorluklar karşısında Tanrı’ya olan imanları 

sayesinde düşmanlarına karşı kazandıkları galibiyetleri örneklerken, özellikle bu dört arkadaşın 

Kral Nebukadnessar’ın diktirdikleri puta tapmayı reddetmeleri üzerine atıldıkları kızgın fırından 

serin bir şekilde çıkmaları,386 Daniel’in atıldığı aslan çukurundan sağ kurtulması,387 gibi mucizeler 

zühd içinde yaşayan bir İsrailoğlu’nun Tanrı’ya karşı gelen krallıklara karşı zaferlerine yönelik mistik 

bir vizyonu içermektedir. 

Kral Nebukadnessar’ın rüyaları,388  Peygamber Daniel’in  bunlara getirdiği yorumları389 

ve yorumların gerçekleşmesine yönelik rüyetleri390 bu mucizelerle birlikte ele alındığında, 

Daniel’in, dönemin sürgün koşulları itibariyle toplumsal travma yaşayan kavimde, umutları taze 

tutacak bir Yahudi mistisizminin oluşmasında oynadığı rol kolaylıkla anlaşılabilir.  Ancak hiç 

şüphesiz kitabın en etkileyici metni, Peygamber Daniel’in yüzünü Tanrı’ya çevirerek, oruçlu halde 

ettiği, belagat örneği duadır.  Bu duaya anında icabet ettiğini Cebrail aracılığıyla Daniel’e bildiren 

Tanrı’nın; kavmin Kendi’sine başkaldırısını ve suçlarını bağışladığına, yöneldikleri günaha son 

vermek ve sonsuza dek kalıcı doğruluğu sağlamak için kavme müddet verildiğine dair buyruğu, 

sürgündeki İsrailoğulları’nın ruh hali üzerinde hayli umutvar etki bırakmış olsa gerektir.391 
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Aynı sürgün sürecinde, yıkılan Mâbed’in yerine yenisinin inşa edileceğinden ve kavmin 

geçmişteki övünçlü günlerine tekrar kavuşacağından bahseden Hezekiel de, Daniel  gibi sürgünle 

toplumsal bunalıma düşmüş İsrailoğulları’na, Tanrı’nın yakın bir gelecekte ihtişamlı günlerini vaat 

edici karakter çizmektedir.  Ancak Hezekiel’in asıl önemli yanı hiç şüphesiz Merkaba mistisizmini 

Yahudi Geleneği’nden bir daha çıkmamak üzere yerleştirmiş olmasıdır.  Bu kitap, kavmin daha 

sonraki yaşamlarında sistemleşecek olan Kabala’nın temel kavramlarından biri olan Merkaba 

mistisizminin ilk kaynağını oluşturur.  Sonraki süreçte Kabala'nın neredeyse merkezine oturacak 

olan Merkaba, Tanrı’nın tahtını taşıyan semavi araba ve semavi varlıkların rüyeti anlamına gelir. 

Merkaba müşahede tecrübesini yaşayan peygamber Hezekiel’in söz konusu rüyeti ile geleneğe 

dahil olan bu mistisizm, dönem itibariyle yaşamakta oldukları sürgün hayatının her tür sıkıntı ve 

zorluğunu yaşayan İsrailoğlu için bir nevi teselli kaynağı olmuştur.  Kendisi de sürgünlerin 

arasındayken,  müşahede ettiği semavi alemi son derece zengin tasvirlerle;   

1
 Otuzuncu yılda, dördüncü ayın beşinci günü Kevar Irmağı kıyısında sürgünde yaşayanlar 

arasındayken gökler açıldı.  Tanrı’dan gelen görümler gördüm.
  2 

Kral Yehoyakin’in  
sürgünlüğünün beşinci yılında, ayın beşinci günü,  

3 
Kildan ülkesinde, Kevar Irmağı kıyısında 

RAB Buzi oğlu Kâhin Hezekiel’e seslendi.  RAB’bin eli orada onun üzerindeydi. 
4 

Kuzeyden esen kasırganın göz alıcı bir ışıkla çevrelenmiş, ateş saçan büyük bir bulutla 
geldiğini gördüm.  Ateşin ortası ışıldayan madeni andırıyordu.  

5 
En ortasında insana benzer 

dört canlı yaratık duruyordu;  
6 

her birinin dört yüzü, dört kanadı vardı.  
7 

Bacakları 
dimdikti, ayakları buzağı ayağına benziyor ve cilalı tunç gibi parlıyordu.  

8 
Dört yanlarında, 

kanatların altında insan elleri vardı.  Dördünün de yüzleri, kanatları vardı.  
9 

Kanatları 
birbirine değerek dosdoğru ilerliyor, ilerlerken sağa sola dönmüyordu. 
10 

Her yaratığın dört yüzü vardı: Önde dördünün yüzü insan yüzüne, sağda dördünün aslan 
yüzüne, solda dördünün öküz yüzüne, arkada dördünün kartal yüzüne benzer bir yüzü 
vardı.  

11  
Yüzleri böyleydi. Kanatları yukarıya doğru açılmıştı. Her yaratığın iki kanadı yanda 

öbür yaratıkların kanadına değiyor, iki kanatla da bedenlerini örtüyordu.  
12 

Her biri 
dosdoğru ilerliyordu.  Ruhları onları nereye yönlendirirse, sağa sola sapmadan oraya 
gidiyorlardı.  

13 
Canlı yaratıkların görünüşü yanan ateş közleri ya da meşale gibiydi.  Ateş 

yaratıkların ortasında hareket ediyordu; ışık saçıyor ve içinden şimşekler çakıyordu.            
14 

Yaratıklar şimşek çakar gibi hızla ileri geri gidip geliyorlardı.  
15 

Bu dört yüzlü yaratıklara bakarken, her birinin yanında, yere değen bir tekerlek gördüm.  
16 

Tekerleklerin görünüşü ve yapısı şöyleydi: Sarı yakut gibi parlıyorlardı ve dördü de 
birbirine benziyordu.  Görünüşleri ve yapılışları iç içe geçmiş bir tekerlek gibiydi.  

17 
Hareket 

edince yaratıkların baktıkları dört yönden birine doğru sağa sola sapmadan ilerliyordu.      
18 

Tekerleklerin kenarı yüksek ve korkunçtu; hepsi çepeçevre gözlerle doluydu. 
19 

Canlı yaratıklar hareket edince, yanlarındaki tekerlekler de hareket ediyordu.  
20  

Ruhları 
onları nereye yönlendirirse oraya gidiyorlardı.  Tekerlekler de onlarla birlikte yükseliyordu. 
Çünkü yaratıkların ruhu tekerlek üzerindeydi.   

21 
Yaratıklar hareket ettiğinde onlar da 

hareket ediyor, yaratıklar durduğunda onlar da duruyor, yaratıklar yerden yükseldiğinde 
onlar da yükseliyordu. Çünkü yaratıkların ruhu tekerleklerdeydi. 
22 

Kubbeye benzer, billur gibi parlak ve korkunç bir şey canlı yaratıkların başları üzerine 
yayılmıştı.   

23 
Kubbenin altında kanatlarının biri öbürünün kanatlarına doğru açılmıştı.  Her 
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birinin bedenini örten başka iki kanadı vardı.
392

 

şeklinde aktaran Hezekiel’in bu rüyeti; ilahi taht, semavi varlıklar ve araba hakkında derin bir 

tefekküre dalarak vecd halinde kendinden geçip, semavi aleme yolculuk yapmak ve Merkaba’nın 

binicisi olmak, sürgün yaşamının travması içindeki İsrailoğulları  için, Yeşeya ve Daniel'in zahid bir 

Yahudi için verdiği teselli, kavmin geleceğe dair umutlarını canlı tutan mistik bir müjde olmuştur. 

Merkaba mistisizmi, kimilerince bir Yahudi teslisi olarak da algılanarak polemiğe neden olan 

"Yahve", "Shekhinah" ve "Metatron" üçlüsünden teşekkül eder.  Söz konusu üçlü, kendisi de iki 

üçlüden meydana gelen Heksagram diyagramının aynı gelenek içindeki mahiyetinin ve 

temsiliyetlerinin tespit edilebilmesi açısından son derece önemli bir konuma sahiptir.  Başmelek 

olarak kendisine özel bir önem  atfedilen Metatron,  Tanrı’dan sonra gelen ikinci varlık olarak 

Merkaba mistisizminin temel figürünü oluşturur.393  Aynı semavi katta olacak şekilde Tanrı’nın 

tahtının yanında, kendine ait bir tahta sahiptir.  Yahudi mistik geleneğine göre Tanrı, kendisine 

“Küçük Yahve” ünvanını vermiş ve kendi tacını O’nun başına geçirerek kendisinden sonra tek 

sorumlu ilan ederek tüm meleklerin  O’na itaat etmelerini buyurmuştur.394 Yahudi Geleneği’ne 

göre Metatron, Yaradılış’da bahsi geçen Yared oğlu Enoh’dur.  Azaryahu ya da Adaryahu olarak da 

bilinen Enoh, Üzeyir peygamberle de özdeşleştirilmiştir.  Söz konusu kitaptaki ifade ediliş 

tarzından, üç yüz altmış beş yıllık hayatını takva sahibi bir insan olarak yaşaması nedeniyle 

Tanrı’nın O’nu kendi katına yükselttiği anlaşılır.395  Enoh’un, Kavimlerin tufan ile cezalandırılma 

nedeninin, Tanrı’ya karşı olan sorumluluklarından uzaklaşmaları olduğuna şahitlik yapması 

amacıyla Tanrı katına alındığına inanılır. 

Her üç kitap da İsrailoğuları’nın etraflarındaki güçlü krallıklarca tehdit ve tahrip altında 

oldukları, özgürlüklerinin ve Tanrı’nın vaad ettiği kutsal toprakları kaybetmenin hayal kırıklığı 

yaşadıkları sürgün dönemlerinde karşılaşacakları her türlü zorluk, baskı ve şiddet altında dahi 

umutlarını kaybetmemelerini, aksine Tanrı’ya güvenmelerini öğütlerken,  gönençli geleceğe 

yönelik mistik vizyonlarla kavme  teselli vermektedirler.  Tabi ki, umutlarını tüm zor şartlar altında 

yeniden filizlendiren bu faktörler; bu üç kitabın farklı vizyonları dairesinde olsa da, Yahudi 

bilincinin arka planında her daim canlı tutulan “Am Hasagula” yani seçilmişlik anlayışı, Tanrı’nın 

nihayetinde kendilerine vaad ettiği "Kutsal Toprak" umudu ve İbrahim ile başlayarak Musa ile 

tekrarlanan Tanrı’nın ahdinin ebedi oluşu noktasında birleşmektedirler.  Daha sonraki yüzyıllarda 
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müstakil bir sistem şeklinde teşekkül ederek, kavmin inanç dünyaında yeni mistik tasavvur ve 

uygulamalar ortaya koyacak olan Kabala’nın kavim içindeki izleri aranacak olursa, Musa’nın sözlü 

öğretisinden sonraki erken tarihli kaynakları bu üç kitapta bululunacaktır. 

Söz konusu gelenek içinde Heksagram temsiliyetiyle son derece bağlantılı gözüken Mesih 

doktrinin asıl omurgasının oluşturan Yeşeya, Daniel ve Hezekiel ile birlikte Kabala’nın da aynı 

gelenek içindeki erken tarihli prensiplerine sahip olmaları hasebiyle ayrı bir önem taşırlar.  Bu  

prensipler -her ne kadar dönem itibariyle açıkça belirginleşmese de- Heksagram diyagramının 

kavmin ileriki yüzyıllarında bizzat dahil olacak Kabala’nın, nasıl ve hangi nedenlerle ortaya 

çıktığının anlaşılması açısından önemlidir.  Dolayısıyla ortaya çıktıkları bu dönem içinde ele 

alınmaları gerekli görülmüştür. 

 

3.  İKİNCİ MÂBED DEVRİ’NDE SEMBOL OLARAK HEKSAGRAM 

Yahudi Geleneği’nde, tıpkı "Tora Devri" gibi, kendi içinde dönemlere ayrılan "İkinci Mâbed 

Devri" nin başlangıcı; Babil Sürgünü’ndeki İsrailoğulları’nın M.Ö. 539/538’de Yahuda’ya geri 

dönmeleri ile başladığı görüşü genel kabul görmekteyse de, Yeruşalim’deki Mâbed’in  yeniden inşa 

edilmeye başlandığı M.Ö. 515 yılı, dönemin adına bina’en daha uygun düşmektedir. Yahudi 

Geleneği’nin bu üçüncü büyük devri, Roma İmparatoru Vespasian Dönemi’nin (yön. m. 69-79) 

içine giren  miladi 70 yılında, aynı Mâbed’in  Romalılarca yıkılması ile sona erer. İkinci Mâbed 

Devri’nin sürgünden dönüş ile başlayan ilk dönemi; , Makedonya’lı Büyük İskender’in (yön. M.Ö. 

336-323) Filistin Coğrafyası’nı da içine alacak şekilde, Trakya’dan Hint Yarımadası’nın batısına 

kadar tüm bölgeyi  fethetmeye devam ettiği yıllarda ölmesine kadar sürer.  Bu ilk süreçte 

İsrailoğulları Pers egemenliği altında kalarak, Pers Kralı’nın atadığı vasallar ile idare edilmiştir.     

 

3.1.  PERS YÖNETİMİ DÖNEMİ’NDE HEKSAGRAM 

Babil Sürgünü’ndeki İsrailoğulları’nın, M.Ö. 539/538 yılında  Yehoyakin’in oğlu 

Şeşbazzar önderliğinde Babil’den dönmeye başlamaları, Levant adı verilen doğu Akdeniz 

coğrafyası ile birlikte Filistin ve ardından Mezopotamya’nın hızla Pers yönetimi altına girmeye 

başladığı yıllar içine girer. Yahuda’daki kentlerine ilk dönüp yerleşenler kâhinler, Levililer ve 

Mâbed görevlileri olmuştur.396  Tanah’dan anlaşıldığı kadarıyla, yurtlarına dönenler hakkında 

kullanılan  “bazı İsrailller”  ifadesindan, halkın tümünün en azından ilk etapta dönmediği ya da 
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dönemediği anlaşılmaktadır.  Sürgün döneminin bitmesiyle Filistin’e geri dönmeleri konusunda 

serbest tutulan Yahudiler’in bir kısmının Babil coğrayasında kaldıkları bilinmektedir.  Dönenlerin 

bir kısmının ise Yahuda’nın yerine, Anadolu coğrafyasına kadar geldikleri, hatta o dönemde bir 

Helen kenti olan Byzantion'a (İstanbul) kadar ulaştıklarını ihtimal dahilinde görenler olmuştur.397  

Sürgün sonrası Yeruşalim’e gelmeyi tercih eden bir kısım İsrailoğlu, şehrin yeniden imarına 

başlamıştır. Peygamber Zekeriya da Tanrı’dan aldığı buyruklarla Yeruşalim’de düzenin yeniden 

tesis, Mâbed’in de tekra inşa edileceğini bildirmiştir.  Kavmin geçmiş dönemlerinde vaad edilmiş 

önder olarak ad geçen Mesih’i, bu dönemde Zekeriya  ile  bir kez daha müjdeleyen Tanrı, Yahuda 

ve Efrayim’i, Yeruşalim’i düşmanlarından koruyup onları günahtan arındıracağını  buyurmuştur.398 

Kavmin sürgünden döndüğü yıllarda, Yahuda’da öne çıkan figürler  Ezra ve Hezekiel’dir.  

Ezra’ya göre; sürgünden geri dönenler, Mâbed’i yeniden inşa etmek için yeterli maddi desteği 

sağlayacak imkanlara  sahip idiler.399  Nitekim, Persler’in Yahuda’ya yönetici olarak atadığı 

Şeşbazzar, daha M.Ö. 516 yılında Mâbed’in yeniden inşasına başlatmış, Rahip Hoşea ve son 

Yahuda kralı Yehoyakin’in torunu Zerubabel de inşa faaliyetlerini devam ettirmiştir.  Hagay ve 

Zekeriya gibi İsrail peygamberleri de bu faaliyetleri teşvik etmişlerdir. Persler’in Yahuda vassalına 

Şeşbazzar’dan sonra vali olarak atadığı Zerubbabel tarafından sürdürülen Mâbed inşası, M.Ö. 515 

de tamamlanmış olsa da, müştemilatlarıyla birlikte genişletme çalışmaları miladi yılların hemen 

öncesindeki Herod Dönemi’ne kadar sürmüştür. Krallıklarının yıkılarak önce Asur’un, sonra Babil 

ve nihayetinde Persler’in egemenliği altına girmiş kuzeyin eski İsrail krallığının ardılları da Mâbed 

inşaatına yardımcı olmayı teklif etmişlerse de, artık Yahudi asıllı olmadıkları inancıyla 

reddedilmişlerdir  Hatta onların Yeruşalim’e gelip Mâbed’de ibadet etmelerine dahi izin 

verilmemiştir. Bu düşüncenin oluşmasında şüphesiz en etkin kişi Ezra olmuştur. Ezra’nın  İsrail 

dininde yaptığı reformlar, günümüze dek gelen Yahudi kimliğinin oluşmasında önemli rol oynar.   

Aynı dönem, Kutsal Kitap’ın dili konusunda da, problemlerin baş gösterdiği bir dönem 

olmuştur. Sürgünden dönenlerin çoğunun, İbranice’yi sürgünden önceki halleriyle anlayamadıkları 

ifade edilir.  Bu nedenle, Persler’in kullandığı Aramca harflerle yazılması gerekli görülen Kutsal 

kitap, bugüne dek kullanılan köşeli Aramca harfler ile, Ezra’nın gözetiminde ve rehberliğinde 

yeniden yazılmıştır.  Bundan dolayıdır ki Ezra aynı zamanda, Yahudi Gelenği’nde Hakîm ve Kutsal 

metnin "usta yazıcısı" anlamında “Sofer” adıyla da tanına gelmiştir.  Mısır’dan Çıkış’ın başladığı 
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Aviv (Mart-Nisan) ayı, Yahudi yılının da başlangıcı iken,  Ezra’nın yeni düzenlemesiyle Babil’den 

çıkışın başladığı Tişri  (Eylül-Ekim) ayı Yahudi takviminin ilk ayı olarak belirlenmiştir.  Daha da 

önemlisi, o güne değin aynı dini doktrinde birleşen bir ümmet özelliği gösteren kavim, sürgünden 

dönüşten hemen sonra etnisitenin öne çıkartılarak,  anneye dayalı Yahudi kimliğinin esas alındığı 

“Etnosentrik”bir yapıya bürünmüştür.  Yahudiler’in  artık ayrı bir millet olarak etnisitelerini 

korumalarını öne süren Ezra, İsrail erkeklerinin yabancı kavimlerden aldıkları eşlerini boşamaları 

ve kendi kavimlerinden kızlarla evlenmelerinde ısrarcı davramıştır.   Kuzeyde geçmişin İsrail 

Krallığı’nın topraklarında yaşayan Samiriyeliler (Şamronim/Kutim/Minim) bile, kendilerini Musa 

yasasının gerçek varisleri, Kutsal Kitapları’nın Tora ve yüce rahiplerinin de Harun’un soyundan 

geldiğini savunmuş olsalar da, artık gerçek İsrailli birer Yahudi olarak görülmemişlerdir. 

Diğer yandan Zerubbabel’den sonra, Jarusalem surlarını yeniden inşa ettiren Nehemiah 

(yön. M.Ö. 445-430) Yahuda’ya vali olarak atanmıştır.  O da, Ezra gibi, kuzeyin eski İsrail krallığının 

halkı  Samiriler ile Yahuda arasındaki ilişkileri şiddetle kınamıştır.  Helenistik Dönem’e dek 

Mâbed’den mahrum tutulan Samiriler’e, bu dönemde Gerizim Dağı’na kendi mabedlerini inşa 

etme izni verilmiştir. 

Tüm bu keskin kırılmalara ek olarak, aynı dönemin diğer bir öne çıkan yönü de, Yahudi 

geleneğinde günümüze dek daima canlı tutulan Mesih Doktrini’nin, Tanrı’nı krallığını yeniden tesis 

edecek  ikinci bir Davud modeline dönüşmesidir. 400  Daha Musa Dönemi’nde Balam’ın kehaneti ile 

Yakup’un soyundan çıkacak bir Yıldız metaforu ile ilk kez müjdelenen karizmatk önder iken, Tanrı 

tarafından  altı ilke ile techiz edilmiş olan Mesih,  günümüz anlayışıyla örtüşecek şekilde, seçilmiş 

bir etnisiteye vaad edilmiş topraklarda Tanrısal egemenliği getirecek kutsal kral fonksiyonuna 

kavuşmuştur.   Her ne kadar topraklarına dönmüş olsalar da, hala Pers yönetiminin vassalı olarak 

bağımsızlıktan uzak hayat sürmeleri, bu tür bir Mesih umudunun ortaya çıkmasına etken olmuş 

olabileceği kuvvetle muhtemeldir. 

Heksagram diyagramının coğrafyadaki varlığının faklı konum ve işlevlere sahip örneklerle 

belirginleşmesi bu dönem ile çağdaştır.  Dönemin hem Yahudi hem de diğer toplumlarına ait 

objelerde yer alan Heksagram, aralarında mimari yapı cepheleri de olmak üzere kim yerde 

Pentagram diyagramı  ile yan yana kullanılmıştır.  Ne var ki, mevcut örneklerin sembolik 

temsiliyetine ya da fonksiyonlarına  dair herhangi bir veri olmadığı gibi, dönem itibariyle 

varlıklarının, coğrafyanın egemen kültürü konumundaki Persler’den kaynaklandığını kanıtlayacak 

açık bir kanıt da yoktur.   Öte yandan, Persler’in Zerdüşt dinine intisap etmiş oldukları hatırlanacak 
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olursa, yıldız ifadesini çağrıştıran Zoroaster ya da Zarathustra gibi isimlerle çağrılan Zerdüşt’e bir 

yıldızın çarparak O’nu göğe çıkarttığı ve bu nedenle kendisine “Yaşayan Yıldız” anlamında 

Zaratuştra denildiği, 401 şeklindeki mitosun, bölgedeki Pentagram ve Heksagram örneklerinin bu 

dönemdeki varlığına neden olabileceği de ihtimal sınırları içinde tutulmaktadır.  Üstelik, Ahura 

Mazda’nın tecellileri olan ve Zerdüşt Kozmogoni ve Ontolojisi’nde önemli yer tutan Amenşa 

Spenta’yı oluşturan altı ilkenin, Heksagram’ın altı ucunu hatırlatır olması, bu ihtimale kuvvet 

kazandırmaktadır. 

 

3.2. İSRAİLOĞULLARININ HELENİSTİK DÖNEMİ’NDE HEKSAGRAM 

Uygarlık Tarihi sürecinde Helenistik Dönem; M.Ö. 323 yılında Makendonya’lı 

İskender’in  ölümüyle birlikte baş gösteren Kent-Devlet anlayışının sona ermesi ile Roma’nın eski 

dünyayı bir vasal olarak yönetmeye başladığı M.Ö. 30’lu yıllar arasını kapsar. Yahudi Tarihi 

bağlamında Helenistik ifadesi kullanıldığında ise daha çok, M.Ö. 333’deki Issos Savaşı’nda Pers 

Kralı Darius’u yenen  İskender’in,  Filistin Coğrafyasını fethetmesiyle başlayan ve Yeruşalim 

merkezli bağımsız bir Yahudi Devleti kurmak amacıyla M.Ö. 168/167 yılında Haşmone 

Sülalesi’nden Matatahias liderliğindeki Yahudiler’in,  Antiochus IV Epiphanes’e  (yön. M.Ö. 175-

164) karşı başlattıkları Makkabi İsyanı arasındaki tarihsel sürece karşılık gelir. 

Makedonya’lı İskender’in M.Ö. 323’de Babil’de ani ölümünün ardından geride bıraktığı 

toprakları, generalleri tarafından bölüşülür.  Makedonya Kassandros, Trakya Lsymakhos, Anadolu, 

Filistin Coğrafyası ve Kıbrıs  Antigones, Suriye, Mezopotamya, İran Platosu ve Doğu Karadeniz 

Seleucos ve nihayet Mısır, Kuzey doğu Afrika ve Girit  Ptolemy tarafından yönetilmeye başlanır. 

Yahuda coğrafyası ilk olarak Anadolu ve Kıbrıs ile birlikte İskender’in komutanlarından 

Antigones’in eline geçmişse de, O'nun diğer generallerden Ptolemy I (yön. 323-282) ile Gazze’de 

M.Ö. 312’de yapılan savaşta yenilmesi üzerine Kenan coğrafyası da, Mısır merkezli  Ptolemies 

Sülalesi  yönetimine girer.  General Ptolemy I, idaresi altındaki Yahudiler’in (Grk. Ioudaismos) dini 

inançlarını yaşamaları konusunda oldukça toleranslı davranmıştır.  O’nun yönetimi zamanında pek 

çok Filistin Yahudisi’nin İskenderiye’ye göç etmesi teşvik edilmiş böylece, bu şehirde Grek’çe 

konuşan ve entellektüalitesi yüksek bir Yahudi cemaati oluşmuştur. Yahudi Kutsal Kitap Literatürü,  

yetmiş mütercim tarafından “Septuagint” adıyla Grekçe’ye M.Ö. 270 yılı civarında aynı şehirde 

tercüme edilmiştir.  Ne var ki kimi kaynak, söz konusu şehirde bu dönemde yerleşik Yahudi 
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kesiminin içlerine kapanık bir yaşam sürdüklerinden bahsetmektedir.402  yine İskender’in 

generallerinden Seleucus I Nikator’un (M.Ö. 358-281) soyundan geldiği için Seleucids’ler olarak 

bilinen sülaleden olan Antiochus III’ün (yön. M.Ö. 223-187)  M.Ö. 198 yılında Ptolomey IV’den 

(yön. M.Ö. 202-198) Fenike ve Güney Suriye’yi de alarak  kendi topraklarına katmasıyla Kenan 

coğrafyasındaki Yahudi toplumu için Mısır merkezli Ptolemies Dönemi son bulmuştur.  Önce 

İskender, ardından Mısır merkezli Ptolomies yönetimi ile devam eden Yahudi Helenistik Dönemi,  

böylece Suriye merkezli Seleucids yönetimiyle birlikte anılır olmuştur.  Bu yönetim, Yahudi halka 

kendilerinden önceki Ptolemies sülalesi gibi hoş görülü davranmadığı gibi, aksine Grek kültürünün 

coğrafyada etkili olması için sert tedbirlerin alındığı baskıcı bir rejim uygulamışlardır.  Kudüs’e, 

Yahudiler’in nefretini uyandıran çıplak atletlerin yarıştırıldığı bazı Grek oyunların getirilmesi gibi 

kimi uygulamalar, Yahudi toplumunda rahatsızlık yarat, Antiochus  Epifanes adıyla tanınan 

Antiochus IV (yön. M.Ö.175-163) Yahudiler’in Mâbed’de ibadet etmelerini, sünnet olmalarını, 

şabat kurallarını uygulamalarını, Tora okunmalarını yasaklamıştır.  Aynı kral döneminde Mâbed’in, 

Grek Tanrısı Zeus’a adanması ve orada yapılan kurban ibadetine Yahudi inancında yasak olan 

domuz kurbanının da dahil edilmesinin yanı sıra Yahudi olmayan yabancıların da (Gentile) mabedi 

kendi ibdetleri için kullanmalarına izin verilmesi, başta dönemin Yahudi otoriteleri olmak üzere 

halkın nefretini  üzerlerine çekmesine neden olmuştur.  Yahudi geleneğindeki ilk "Zâhidler" 

(Hasiduth /çoğ. Hasidim) hareketi bu dönemde ortaya çıkmıştır.  XVIII. yüzyılda Doğu Avrupa’da 

Rabi Israel ben Eliezer (1698-1759) tarafından kurulan Hasidizm ile  arasında isim benzerliği 

dışında bir alaka olmayan Helenistik Dönem’in Hasidizm mensupları, Antiochus  Epifanes’in 

Yahudiler’i Helenleştirme politikasına karşı çıktıkları için ağır işkencelere maruz kalmıştır.  Ancak 

Helenistik Seleucids yönetimine karşı asıl Yahudi başkaldırısı Matathias liderliğinde baş göstermiş, 

Yeruşalim merkezli bağımsız bir Yahudi Devleti kurmak amacıyla M.Ö. 168/167 yılında Haşmone 

Sülalesi’nden Matatahias liderliğindeki Yahudiler’in,  Antiochus IV Epiphanes’e   karşı başlattıkları 

Makkabi İsyanı, Yahudi Tarihi’nin çok önemli bir sürecine karşılık gelen Helenistik Dönem’in 

sonunu getirmiştir.  Ancak, Helenizm'in Yahuda Toplumu’na bıraktığı etki sonraki yüzyıllarda da 

devam etmiştir. 

Ne var ki, Yahudi Tarihi’nin bu çok önemli sürecine karşılık gelen "Helenistik" tabirinden, 

son evresindeki Seleucids yönetiminin uyguladığı baskıdan yola çıkarak, “Grek kültürünün etkisi 

altına girmek gibi”  yanlış bir anlamın çıkartılmamasını da  belirtmek gerekir.  Zira, her ne kadar 

Grek kültür yapısıyla doğrudan ilişkisi olsa da, Helenistik olgusu; gerçekte Akdeniz coğrafyasının 

binlerce yıllık yerel toplumlarının oluşturduğu  kültürel alt yapı üzerine, önce Persler vasıtasıyla 
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doğunun, ardından da İskender’in seferiyle  Kıt’a Yunan ve Anadolu’nun ve nihayetinde yine 

İskender ordusunun doğudan dönüşlerinde beraberinde taşıdıkları  pek çok kültür ve inanç 

örgüsünden oluşan sentetik bir  kültürel yapıyı tanımlar.  Salt Grek kökenli bir batı kültürü değil, 

bunun yanı sıra önce Persler’ce, ardından İskender’in ölümüyle Hindistan sınırından geri 

dönenlerce, doğunun Ontolojisi'nden Kozmolojisi'ne dek pek çok öğretisi coğrafyanın ayağına 

kadar getirilmiştir. Aynı yüzyıllarda Ganj havzasında müstakil bir din hüviyetine kavuşan Budizm 

bile, keşişleri sayesinde Orta Asya’dan Suriye ve Mısır’a,  hatta Helen dünyasına kadar tanınır hale 

gelmiştir.403 Bu sayede Budizm’in kaynağındaki Hint irfanı da birincil elden tanıtılmıştır.  Özellikle, 

doğu öğretileri bu dönemin entellektüalitesini şekillendirmesinde o denli etkili olmuştur ki,  çok 

sonraları Yunan Mucizesi diye bilinecek olan batı felsefesinin temelinin atıldığı Miletos’a Pers 

kültürünün etkisi çağdaş felsefecilerce itiraf edilecektir.404 Batı’da ilk kez Permanides ile anılan 

“Kavranılamaz, Sonsuz ve Hareketsiz” varlık anlayışı, Herekleitos’un Değişim Kuramı’nı düzenleyen 

“Logos”u, Pluralistler’in faal etkeni olan “Nomos”u, Aristo’nun “İlk Muharrik” ilkesi bu dönemden 

itibaren bölge entelleüalitesinin zihni uğraşlarına dahil olmuştur. Yine Aristo’nun, Helenik 

felsefenin dört temel unsuruna eklediği Esir ve sonraki yüzyıllarda Müslüman filozofların 

eserleriyle batının da tanıyacağı Helenik Kozmoloji kuramı yine aynı dönemin zihni meşguliyetleri 

olmuştur. Hiç şüphesiz Helenistik Dönem’e en fazla etki eden okul olan Stoacılar ise kuramlarını;  

Presokratiklerden, özellikle Herakleitos’dan ödünç aldıkları “Logos” öğretisiyle, Arsitoteles’in 

etken ilkesi olan suret (form) ile edilgen ilkesi olan maddenin birbirlerini tamamlayan kozmos 

anlayışı üzerine temellendirmiş, Tanrı’yı tüm nesnelerin kendinden çıktığı ilk kaynak olarak 

görmüştür. 

Gerçekte Yahudi Helenizmi, Sâmi kültürü ağırlıklı kapalı bir toplum yapısına sahip Kenan 

coğrafyasındaki İsrailoğulları’nın Babil’den sonra, zihni faaliyet ve inanç bağlamında farklı imkan ve 

koşullara kavuştuğu, daha çok İskenderiye merkezli dönemine karşılık gelmiştir.  Kıt’a Yunan’dan 

Levant’e, Anadolu’dan İran Platosu halklarına kadar dönemin diğer toplumları gibi İsrailoğulları’nın 

en tutucu kesimleri dahi Helenistik etkiden kendilerini geri tutamıştır. İyi eğitim görmüş 

Yahudiler’in çoğu Helenistik kültürü çekici bulmuş, kimi Yahudi ismi dahi Helenleştirilmiştir.  Hatta, 

söz konusu kültürün, dönemin Yahuıdi inancı üzerinde tahrip edici gücü olduğunu vurgulayan kimi 

otorite, Yahudi gücününü laikleştirdiği gibi sert tespitler de dahi bulunmuştur.405 Bugün elimizdeki 

Eski Ahit nüshasının Masoratik metin ile beraber esas alındığı Septuaginta adıyla bilinen Grekçe 

nüshası bile başlı başına, dönem itibariyle Helenizm’in Yahudi toplumuna olan etkisini 
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örnekleyebilecek çok önemli bir argümandır.  Bundan dolayı; daha sonraki yüzyıllarda aynı 

coğrafyada ortaya çıkacak Kumran Cemaati gibi münzevi bir cemaatte dahi bu kültürün etkisinin 

devam ettiği söylenebilmektedir.406 

Konu başlığı dışına taşmamak adına en temel yönleriyle ele alınan Yahudi Helenizmi’nin,  

Heksagram Sembolü’yle ilişkisi; daha Musa Dönemi’nde Sözlü Yasa ile Yahudi Geleneği’ne dahil 

olduğu söylenen ama kavmin sonraki süreçlerinde Yeşeya, Daniel ve Hezekiel ile belirginleşmeye 

başlayan Kabala’nın tarihsel seyrinde ortaya çıkmaktadır. Sonraki yüzyıllarda sistemli bir doktrin 

yapısına kavuşarak yaygınlaşacak olan Kabala’nın, erken öğretilerinin Helenistik Dönem Gnostikleri 

ve Pythagoras’ın müntesipleri arasında biliniyor olmasından bahsedilmektedir.407 

Kabala doktrinine temel oluşturacak Yahudi Metafiziği, Helenistik dönemde daha çok 

Kozmogoni ve Kozmoloji eksenindeki bir alem tasavvuruna odaklanmış gibidir.  Helenistik 

Dönem’e kadar  Yahudi Geleneği’nin klasik alem kategorisi; "Semavi alem"e tekabül eden 

“Şamayim” ile “Eretz” olarak adlandırılan yaşadığımız mevcut "Dünya" ve "Yeraltı alemi" olarak 

bilinen “Şeol” den müteşekkil üçlü bir hiyerarşi şeklinde tasavvur ediliyordu.  Tanrı’nın ve diğer 

semavi varlıkların da  ikametgâhı olan Şamayim,  Yeni Ahit de dahil olmak üzere Tanah sonrasına 

ait Midraş türü tefsirlere göre imanla ölen kişilerin de gittiği yerdi.408  Yahudi muhayyelesi bu 

döneme kadar yaşadığımız mevcut dünyayı, üstünde Şamayim ve altında Şeol’un yer aldığı su 

üzerinde yüzen, yassı bir disk halinde tasavvur etmişti.  Aynı tahayyülde; “Rakiya” olarak 

tanımlanan gökkubbe ise, tersine çevrilmiş ve dünyayı çepeçevre kuşatarak yer küreyi 

basmasından koruyan kozmik okyanustan adını alan katı bir kaptı ve mavi rengini de bu kozmik 

okyanustan almaktaydı.  Yaklaşık M.Ö. IV. yüzyıldan sonra Yahudi Geleneği’nin bu üç kademeli 

kosmos anlayışı, merkezinde küre şeklinde dünyanın yer aldığı eş merkezli ve en üstteki yedinci 

katmanın Tanrı’nın ikametgâhı olacak şekilde, her biri Güneş, Ay ve diğer bir gezegene ait, küresel 

yedi tabakadan oluşan yeni Grek modeli ile büyük ölçüde yer değiştirmiş gözükmektedir.  Daha 

önce gezegenlerin, yeryüzündeki kendi renkleriyle benzeşen her varlık üzerinde etkili olduğu 

inancını Mezopotamya’dan ödünç aldığı iddia edilen Helen dünyası, bu kez yedi tabakalı bir 

kozmoloji tasavvuru ile Mezopotamya’ya geri vermiş gibidir.  Yine de bu tasavvurun, 

Mezopoptamya ve Kenan coğrafyasına Helen’den mi yoksa, doğu toplumlarından mı geldiği Bilim 

Tarihçileri’nce hala tartışma konusu olmayı sürdürmektedir. Bugün için bilinen yedi kozmik 

tabakalı bu kozmolojik tasavvurun, İlkçağ’da Aritoteles’ten başlayarak Ortaçağ’da Müslüman 
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entellektüaelitesini büyük oranda meşgul ettiği, Kabalistler'in yanı sıra daha çok Hıristiyan 

Hermetikler’in zihni yapısı üzerinde etkili olduğu, daha da önemlisi Heksagram diyagramının  bu 

kozmoloji tasavvuru içinde kendisine oldukça fazla yer bulduğudur.    

İsrailoğulları ile birlikte tüm Kenan ve Mezopotamya coğrafyasının Pers yönetimi altında 

bulunduğu ve Babil Sürgünü dönüşünün devam ettiği Helenistik öncesi dönemde, coğrafyanın 

hem Yahudi hem de diğer toplumlarına ait obje ve mimari yapı cephelerinde kimi kez yan yana 

kullanıldıkları gözlemlenen Pentagram ve Heksagram diyagramlarının, Helenistik Dönem ile 

birlikte Yahudi toplumunda gözden kaybolması ilginçtir.409  Scholem ve Blau gibi iki önemli Yahudi 

otoritesinin bu bağlamdaki kanaatleri dikkate alındığında, Heksagram’ın Helenistik düşünceden 

kaynaklanan bir diyagram olmadığı gibi, dönemin Kopt Geleneği ile de bir ilişkisi olmadığı 

yönündeki ihtimaller kuvvet kazanır.410   

Öte yandan kimi kaynakta, Heksagram diyagramının Romalılar gibi Grekler’ce de büyü 

uygulamalarında kullanıldığından bahsedilmiş olsa da,411  bu iddianın desteklendiği ne bir örnek ne 

de başka bir referans sunulur.  Grek büyüsünün muhteviyatını örnekleyen eldeki birincil kaynaklar 

XIX. yüzyılın başlarında Mısır’da bulunmuş ve 1827’de yapılan bir müzayede sonucu bunlardan bir 

kısmı dönemin İskenderiyesi’nde diplomatik bir görevde bulunan Jean d’Anastasia tarafıdan satın 

alınarak, bilim dünyasınca tanınması sağlanmıştır.  Bu nedenle bu külliyat “Anastasia Koleksiyonu” 

adıyla biline gelmiştir.  Koleksiyonda Helenistik Dönem başta olmak üzere, Greko-Romen dünyanın 

M.Ö. II. yüzyıldan M.S. V. yüzyıla kadar gele büyü formülleri, ilahileri ve ritüelleri yer almaktadır.412  

Söz konusu koleksiyon içinden tarihlendirilemeyen bir kısım muska ve tabletin ise M.Ö. VI. yüzyıla 

kadar geriye giitiği, Atina, Anadolu, Roma, Sicilya ve Mısır toplumlarına ait olduğu tahmin 

edilmektedir. Helen Gnostikleri ve Mısırlılar’a ait nazarlıklarda Pentagram diyagramı 

bulunmaktaysa da, Heksagram’a rastlanmamaktadır. Budge’nin 1899’da yayınladığı “Egyptian 

Magic” adlı eserinde çizimleri verilen pek çok muskada da Heksagram  yer almadığı gibi 

Pentagram da kaybolmaktadır. 

Günümüzde Londra ve Paris’de muhafaza edilen  papirus Grek Büyü metinleri arasında 

yan yana yirmi iki, dairesel bir şekilde de on iki işaret bulunan bir örnekte, sadece üçgen 

çizimlerinin varlığı gözlemlenir.  Bu üçgenin Heksagram yerine kullanılmış olabileceği, sadece 
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olasılık dairesinde tutulmaktadır.413  Antik Dönem Papirusleri arasında sıklıkla Pentagram 

diyagramı ve diğer bazı işaretlerle birlikte yer alan “Sabaoth”, “Adonai”, Eloai” gibi Yahudi 

Geleneği’nin Tanrı’ya verdiği isimlerin okunduğu kimi muska da Humma, sıtma gibi ateşli hastalık 

ve diğer felaketlere karşı koruyucu olarak kullanılmıştır.  Bunlar arasında da, tıpkı diğer örneklerde 

olduğu gibi Heksagram’a rastlanmamaktadır.414 Dolayısıyla Yahudi toplumunun Helenistik 

Dönemi’nde en azından büyü metinlerinde Pentagram’ın kullanılmış olmasına karşın, herhangi bir 

foksiyona yönelik obje üzerinde Heksagram diyagramına yer verilmiş olduğu söylenemez. 

 

3.3. HAŞMONİ SÜLALESİ DÖNEMİ’NDE HEKSAGRAM 

Yahudi Tarihi’nin en göze çarpan süreçlerinden Haşmoni Sülalesi Dönemi,  Antiochus 

Epiphanes’in  Yahudi toplumunu ve inancını Grekleştirme amacıyla uyguladığı baskıya karşı M.Ö. 

168 /167’de Matatahias liderliğinde baş gösteren Makkabi İsyanı ile başlar ve Büyük Herod adıyla 

da bilinen Antipater oğlu Hirodes’in (yön. M.Ö. 37-4) Roma’nın desteğini arkasına alarak 

Yahuda’ya kral olduğu M.Ö. 37 yılına dek devam eder. 

M.Ö. 168/167’de baş gösteren Makkabi İsyanı, Yeruşalim’i bir Helen şehrine dönüştüren 

ve Mâbed’i yağmalayan Seleucids Yönetimi’ne karşı Mattathias önderliğinde başlasa da, O’nun  

ölümünden sonra liderliğe geçen üçüncü oğlu Judah ile sonuca ulaşır.  Bu nedenle Judah’ın, kavim 

içinde İbrance “Çekiç” anlamına gelen “Makkabi” ismiyle tanınmasına binaen, tarihe “Makkabi 

İsyanı” adıyla geçer.  Seleucids yöneticilerinin, emirleri altına aldıkları bir grup Yahudi’nin 

cumartesi şabat yasağına uyarak savaşmayı reddetmeleri üzerine katledilmeleri  bütün ülkeyi 

nefret ve öfke ile çalkalar. M.Ö. 164’de Judas önderliğinde ayaklanan kavim, Suriye merkezli 

Seleucids ordusunu yenerek, Yeruşalim ve Mâbed’in kontrolünü ele geçirir.415  Bu isyan, apokrifler 

arasında kabul edilerek, Yahudi Kutsal Kitap Literatürü’ne alınmayan Makkabiler’de anlatılır. 

Savaşçı yetenekleri ve cihat ruhları ile Makkabiler, Yahudi belleğinde nesiller boyu kahramanlığın 

ve kutsal savaşın bir sembolü olarak hatırlanır.   Yahudi inancında halen kutlanmaya devam edilen 

Hanukka Bayramı, Makkabi önderliğinde Mâbed’in tekrar ele geçirilmesi anısını canlandırır.  

Amerika Birleşik Devletler’deki Yahudi Ulusal Fonu’nun, Chicago’da  1938 yılının Hanukka 

Bayramı’na özel çıkardığı pulda, Judah Makkabi’nin bu isyanda taşıdığı kalkanın üzerinde Magen 
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David ile birlikte tasvir edilmesi; Yahudi toplumsal belleğinde hala canlı tutulan  Makkabi ruhunun 

ilahi koruyuculuk altında olduğu tasavvurunu vurgular gibidir (Ek. 20, s.346).416  

Bu isyan ile başkenti Yeruşalim olmak üzere, M.Ö. 141 yılında bağımsız bir Yahudi Devleti 

kuran Haşmoni Sülalesi idaresi, babadan oğula geçen Etnark’lık pâyesi ile Mattathias Antigonus'a 

(yön. M.Ö. 40-37) dek devam eder.  Ne var ki, bu tarihlerde artık bağımsız bir Yahudi Devleti’nden 

söz etmek mümkün değildir.  Çünkü, M.Ö. 66 yılında Ortadoğu coğrafyasını Roma topraklarına 

katmak  için yaptığı askeri sefer esnasında Filistin coğrafyasına gelen Roma’lı General Pompey, 

M.Ö. 63 yılında Yeruşalim'i fethederek, Filistin coğrafyasını vesayeti altına alır ve Haşmoniler’in 

kurduğu Yahudi Devleti’ni Roma’nın bir vasalı haline getirir.  Nihayetinde, Antipater’n oğlu 

Herod’un (yön. M.Ö. 37-4) arkasına aldığı Roma gücü ile Jarusalem’i kuşatması ve M.Ö. 37’de 

Yahuda topraklarını işgal etmesiyle  Haşmoni Sülalesi Dönemi sona erer. 

Helenistik kültürün, coğrafyadaki Yahudi toplumunu ne denli etkilemiş olduğu, bir bakıma  

Helenizm'e karşı başkaldırı olan Haşmoniler'de bile açıkça görülebilir.  Nitekim Haşmoniler, 

ticaretten mimariye kadar Helen kültürü’nün pek çok yönünü benimsemekten uzak kalmamışlar, 

hatta son üç Haşmoni Etnarkı’nın  dönemine rast gelen yıllarda, sürgün öncesi kullanılan eski 

İbranice kadar Grekçe’yi de kullanmışlardır.417 

Miladi I. yüzyılın tarihçisi Josephus’in belirttiği üzer; Haşmoniler Sülalesi Dönemi’nde  

Yahudi toplumu kollektif bir bütünlük arz etmemiş, aksine kendi içinden pek çok mezhep 

çıkarmıştır.  Bunların arasında öne çıkanlar Ferisiler (Peruşim) olmuştur. Josephus da, Ferisiler’in 

Yahudiler’in çoğunluğunun desteğini aldığı görüşündedir.418 Karşıtlarının kendilerine taktıkları 

şekliyle,  İbranice’de "ayrılanlar, terk edenler" anlamına gelen Ferisiler hakkında,  Antiochus  

Epifanes’in Yahudiler’i Helenleştirme politikasına karşı çıkan Hasiduth’un devamı oldukları 

yönündeki görüşler ağır basmaktadır.  Kohen sınıfına mensup olmamalarına rağmen, kohenliğe 

karşı olmayan, aksine Mâbedin ve kohenlik kurumunun Tanrı tarafından verildiğine inanan 

Ferisiler, kendierini Yahudi milletinin manevi öncüleri ve Musa’nın varisleri olarak görmüşlerdir.  

Yahudi ortodoks inanç ve ibadet geleneğinin temsilcisi olan ve bu geleneğin Helen kültürü ile 

etkileşime girmesine engel olmaya çalışan  Ferisiler, özellikle Haşmoni Sülalesi Dönemi içine denk 

gelen M.Ö. 135-104 yılları arasında çok etkili olmuşlardır.  Tora’ya harfi harfine bağlı olmalaryla 

birlikte şifahi geleneği de esas almışlardır. Onları toplum içindeki saygın konumları, Yahudi sözlü 

geleneğinin karmaşık yapısı üzerine eğilerek, onu yorumlamakla meşgul olmaları ve Yahudi 
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kanunlarını titiz şekilde  uygulamalarından kaynaklanmıştır. Melek, ahiret, yeniden dirilme ve 

ruhun ölümsüzlüğü inançlarına sahip olan Ferisiler’in mekanı sinagoglardır.419  Roma monarşisine 

ve onların vasal krallarına açıkça karşı olmasalar da,  Yahudi inancının hassasiyetini zedeleyen tavır 

ve yaptırımların dozu arttığında, Tanrı’nın kutsadığı kurtarıcı bir Mesih önderliğinde bağımsız bir 

Yahudi Devleti kurulmasına yönelik Yahudi umudunu, daha belirgin şekilde vurgulayarak dile 

getirmişlerdir.  Oluşturdukları din akademileriyle, sonraki yüzyıllarda Yahudi doktrinini koruma ve 

geliştirmeleriyle bilinen Ferisiler’in Hillel ve Shammai ekolleri M.Ö. I. yüzyılda gelişim göstermiştir.  

Daha sonraki yüzyıllarda Ferisiliğin prensipleri doğrultusunda devam eden Yahudi Geleneği, İslam 

coğrafyasında Rabbâni Yahudilik adını alırken, Aydınlanma dönemlerinden itibaren ana bünyeyi 

teşkil eden yönüyle Hıristiyan coğrafyasında Ortodoks Yahudilik adıyla süre gelmiştir.   

Yine Haşmoni Dönemi’nin diğer bir Yahudi Mezhebi ise Sadukîler (Sadukim) olmuştur. 

Ferisilerin aksine, dönemin Yahudi toplumunun zengin ve aristokrat sınıfını oluşturan Sadukiler, 

Roma’lı idarecilerle iş birliğine gitmişlerdir.  M.Ö. II. yüzyıldan M.S. I. yüzyıla kadar, Yahudi 

toplumu üzerinde hem dini hem de siyasi etkileri bulunan Sadukilerin lideri Kohen ha-Gadol idi.  

Yeniden dirilme, ruhun ölümsüzlüğü, melek inancı gibi konuların yer almadığı yazılı geleneği kabul 

edip, sözlü yasanın tüm doktirinlerini reddetmeleriyle tanınırlar. Bu nedenle,  Rabbani Yahudiliğe  

ve dolayısıyla Talmud’un nüfuzuna da karşıdırlar.  Neseplerini, Davud’un baş koheni “Zadok”a 

bağlayan Sadukiler, babadan oğula geçen ve başta kurban olmak üzere Mâbed’deki ibadet ve 

ritüelleri idare etmekle görevli kohenlerden oluşan bir gruptan müteşekkildi.  Mâbed'in, m. 70 

yılında İmparator Vespasian tarafndan yıkılmasıyla toplumsal fonksiyonlarını kaybeden Sadukiler, 

bu tarihten sonra gittikçe daha geri planda kalmışlardır.  

Ferisi ve Sadukiler’le birlikte yine Haşmoni Dönemi’nde ortaya çıkan ve  “Dindar 

zahitler”420  anlamı taşıdığı kabul edilen Esseniler (İssiyim) (Lat. Esseai) ise, her türlü şiddete karşı 

oluşları ve cemaat içi disipline sıkı bağlılıklarıyla bilinir. Yahudilerin içinde bulundukları Roma 

işgalinden kendilerini kurtaracak Mesih’in gelmesini sabırısızlıkla bekleyen Esseniler’in,421 Roma  

istilası sonrasında ortadan kalktıkları söylenir.  Kumran Cemaati’nin Essenilerden bir grup olduğu, 

Vaftizci Yahya’nın da Esseniler içinde yer aldığı sıra, Hıristiyanlığın ilk kurumsallaşma süreci ile 

Esseniler’in örgütlenme biçimi arasında benzerlik bulunduğu da ileri sürülür.422   

1940’lı yıllarda keşfedilerek çözümlenen Ölü Deniz Yazmaları sayesinde, haklarında 

nispeten ulaşılan bilgilere göre; tıpkı yüzyıllar öncesinde kavmin Musa önderliğinde Mısır’dan 
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çıkışları ve çöl tecrübesi sürecinde, savaşan ya da hareket halindeki  birliklerin organizasyonunu 

ifade etmek için biblikal anlamıyla kullanılan "degel" ifadesinin, Esseniler tarafından da telaffuz 

edilmiş olması,423 kendileri hakkında bu güne değin oluşan genel kanaatleri yeniden gözden 

geçirecek derecede önemlidir.  Yine söz konusu yazmaların içeriğinde anlaşıldığı şekliyle; Musa 

Dönemi’ndeki kabile simgeleri olan "ot" un, kavmin Mısır’dan çıkışıyla başlayan çöl tecrübelerinde 

kabileleri etrafında toplayan sancaklarında (Nes) taşınması geleneği Esseniler'ce de sürdürüldüğü 

belirgindir.  Her bir sancağın temsil ettiği kabileye ya da kıtaya tekabül edecek şekilde “Tanrı’nın 

Kavmi”, “Tanrı’nın Flaması”, “İsrail” ya da “Harun” gibi ibarelerin yahut kabile isimlerinin 

okunması, Esseniler’in bu geleneği hatırı sayılı şekilde korumuş olduklarına işaret etmektedir.  

Bunlara ilaveten aynı yazma rulolarında, herhangi bir nedenle savaş durumu gündeme geldiğinde, 

savaşa girişte olduğu gibi savaştan dönüşte de belli bir düzenin gereliliğinin  önemi anlatılır.  

Özellikle Ölü Deniz’in batı kıyılarında yaşayan bir Yahudi cemaati olan Esseniler’in, düzenli bir 

örgüt yapılanması haliyle, Yahudiler’e baskı yapan Selevcios Sülalesi’nden Antiochus IV. e karşı 

başlatılan Makkabiler İsyanı’nda ortaya çıkmış olabilecekleri düşünülür.  Romalılar’a kaşı başlatılan 

savaşa katılan bu cemaatin, tıpkı Sadukiler gibi Mâbedin yıkılmasıyla birlikte m. 70 yılından sonra 

ortadan kayboldukları söylenir.  Esseniler’in farklı yönleri hakkında birinci elden kaynaklar olan 

Kumran ya da Ölü Deniz Yazmaları olarak bilinen metinlerden, "ot" ve sancakların dönem itibarıyla 

kullanıldığı anlaşılsa da, seçilen simgelerin içinde Heksagram diyagramının varlığına rastlanmaz. 

Öte yandan, M.Ö. I. yüzyıl gibi aynı dönemin ikinci yarısına tarihlenen Enoh’da işlenen, 

Tanrısal yaratımın varlık sürecine dair tasavvurlar, Heksagram Sembolizmi ile yakın durmaktadır.  

Yahudi Geleneği’nce apokrif kabul edilerek,  Yahudi Kutsal Kitap Literatürü’nün dışında tutulan ve 

zengin bir sembolik anlatım özelliğine sahip olan Enoh’da; "Şavuot" (Haftalar) adıyla bahsi geçen 

tasavvur; her biri belirli bir süreci niteleyen ardışık zaman dilimlerince, Yaradılış’daki, malum altı 

günü hatırlatsa da,424 gerçekte Enoh, yaradılışın tamamlanması ile ahirzaman  arasındaki dünyasal 

yaşamın sürecini içermektedir.  Enoh’a göre; Tanrı’nın yarattığı varlık süreci ardışık olarak gelen ve 

her biri hafta olarak adlandırılan on zaman dilimine bölünmüştür.  Birinci haftada Enoh Çağı, ikinci 

haftada Nuh Çağı, üçüncü haftada İbrahim çağı yer alır.  Bunların ardından gelen dördüncü 

haftada Musa Çağı, beşinci haftada Kutsal Mâbed Çağı ve altıncı haftada ise Elijah’ın Çağı 

gelmektedir. Enoh; Yedinci haftayı felaketlerin ve yıkımın meydana geleceği bir çağ olarak 

anlatmakta, sekizinci haftanın ise Mesih Çağı’nın başlangıcı olduğunu belirtmektedir.  Sondan bir 

önceki yani dokuzuncu haftanın, Tanrı’nın Yargısı’na denk gelen süreç olduğunu bildiren Enoh, son 
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süreç  olarak belirttiği onuncu haftayı ise, artık yargı sürecinin bittiği ve bundan önceki tüm  

haftaların geçerliliğinin kalmadığı yeni semavi bir dönem olarak ele almaktadır.425   Enoh’un 

zikrettiği ilk altı haftaya dikkat edilecek olursa, insanların aralarında yaşayan peygamberlere gelen 

ilahi vahiylerle uyarıldıkları dönemlere denk geldiği, yedinci hafta ile de artık çözülüşe geçilen bir 

ahirzaman tezahürüne işaret edildiği anlaşılabilir.  Dönemin Yahudi muhayyelesine işlenmiş bu 

sayısal tasavvurun, Ahirzaman öncesine kadar devam eden sürecine karşılık gelen altı haftası ile, 

Heksagram’ın altı ucu arasında şimdiye kadar bir temsiliyet bağı kurulmamışsa da, söz konusu 

gelenekte sıkça karşılaşılan diğer altı sayısal değerler gib, bu hipotezin de bir kenara not 

edilmesinde yarar  vardır.  

 

3.4.  KRAL HİRODES (BÜYÜK HEROD) VE ARDILLARI DÖNEMİ’NDE HEKSAGRAM 

Yahudi Tarihi’de İkinci Mâbed Devri’nin son evresi olarak, Haşmoni Sülalesi Dönemi’nin 

ardından başlayan bu dönem, Antipater oğlu Hirodes’in (Büyük Herod) M.Ö. 37 yılında Roma 

gücünü arkasına alarak Yeruşalim'i kuşatması ve Yahuda topraklarını işgal etmesiyle  başlar. 

Haşmoni Sülalesi Dönemi’ni  sonlandıran isyana önderlik ederek kral olmasına ve kendisinden 

sonra, soyundan gelen krallara nispetle, Hirodes ya da Herod Dönemi olarak bilinen bu süreç, 

Yahudiye’nin bir eyalet olarak,  Procurators ünvanıyla Roma diktasının yönetimi altında olduğu 

tarihsel bir kesittir. 

Roma’ya karşı ilk Yahudi ayaklanması m. 66 yılında bu dönemde başlar.  Ayaklanmanın 

öncülüğünü, Roma’nın Yahudi toplumu üzerindeki baskısına karşı şiddete başvurmaktan 

çekinmeyen ve  dini bir mezhepten çok siyasi, ideolojik hatta fanatik bir grup olan “Zealot” yapar.  

“Sicari” (Kamalı Adamlar) adında aşırı şiddet yanlışı bir gruba da sahip olan Zealot adının,  

Sayılar’da geçen  “Tanrı için gayretli”426 ifadesinden geldiği düşünülür. Miladi 6 yılında Galile’li 

Yahuda tarafından kurulan Zealot, Yahuda'nın Roma hakimiyetine katılmasına karşı çıkmak ve 

Roma’nın efendiliğini reddetmek üzere Herod Dönemi’nde Judas adında bir Galile’li tarafından 

teşkilatlandırılır.  Zealot’un öncülüğü ile küçük bir Roma askeri birliği ve bir grup Roma yanlısı 

Yahudi öldürülürek, Kudüs’teki Roma’nın vasalı olan yönetime el konulur.  Bunun üzerine, daha 

sonra imparator olacak   Roma’lı general Vespasianus (yön.69-79) tüm Yahuda topraklarını 

zapteder.  Filistin coğrafyasında başlayan bu ayaklanmaya destek için imparatoluğun doğu Akdeniz 

coğrafyasının  diğer şehirlerindeki Yahudiler de katılmış olsa da, Roma tarafından şiddetle 
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bastırılmıştır.  Akabinde güçlü bir ordu ile bölgeye gönderilen Vespasianus’un oğlu general Titus, 

28 Ağustos 70 tarihinde Yeruşalim'i yerle bir etmiş,  Mâbed'i tamamiyle yakarak, tüm değerli 

eşyası ile birlikte Kandilliği de Roma’ya götürmüştür. Bu yıkım, Yahudi Tarihi’nin “İkinci Mâbed 

Devri” ni de sonlandırmıştır.  Bu tarihten sonra imparatorluk coğrafyasındaki Yahudiler, önceki 

konumlarını bir daha elde edememiştir. 

Söz konusu döneme adını veren Büyük Herod, bir mühtedinin soyundan geldiği için büyük 

kohenliğe seçilmesi mümkün olmamış, kendisinin yerine bir Haşmoni’nin Etnarklığa atanmasını 

engellemek için Davut’un baş kâhininin soyundan gelen Zadok ismindeki Babil’li bir Yahudiyi, baş 

kohen olarak tayin ederek yönetimini güçlendirmiştir.  Evlendiği Meryem adındaki bir Haşmoni 

prensesi de dahil olmak üzere, bu sülale mensubu pek çok Yahudi liderini idam ettiren ve bu 

nedenle kimi kez bir tiran ya da zalim, kimilerince de başarılı bir kral olarak tanıtılan Büyük Herod, 

öte yandan üstlendiği imar faliyetleriyle Yeruşalim'i döneminin en mamur başkentlerinden biri 

haline getirmiştir.  Mâbed’in bulunduğu Moriah Dağı, O’nun döneminde iki katına erişen yapı 

kompleksine kavuşmuş, Babil sürgününden dönenlerce M.Ö. 516’da ikinci defa inşa edilmeye 

başlanan tapınağın müştemilatı ile birlikte ihya edilmesi Herod Dönemi’nde de devam etmiştir.  

Sanhedrin’in de kullanıdığı  Krallık Stoası gibi yapılarla Mâbed, O’nun döneminde en geniş ve en 

ihtişamlı durumuna ulaşmıştır. 427   

M.Ö. 4 yılında ölen Herod’un krallığı üç oğlu arasında paylaşılarak,  Yahudiye ve Samiriye  

Hirodes Arkelaus’un (M.Ö. 4 - M.S. 6), Galile ve Perea Herodes Antipa’nın (M.Ö. 4 – M.S. 39), 

krallığın kuzeydoğu toprakları olan İturea ve Batenea ise Filupus’un (M.Ö. 4 – M.S. 33/34) 

yönetimine geçmiştir.   On yıl kadar sonra ise, Yahudiye kralı Archelaus Romalılar tarafından 

görevden azledilip sürgün edilince  yerine atanan Pontus Pilate, Yahudiye’yi m. 26-36 tarihleri 

arasında Roma Valisi olarak yönetmiştir. Yahudiye halkının Roma yönetimine karşı hosşnutsuzluk 

içinde olduğu bu dönemde, bir de ülkede kıtlık baş gösterince zaten her zaman canlı tutulan Mesih 

beklentisi  had safhaya ulaşmıştır. Hıristiyan inancına göre, İsa’nın yargılanıp çarmıha gerildiği 

dönem, Yahudiye’nin bu Roma’lı valinin yönetimi yıllarına denk gelir.   

Herod Dönemi Yahudileri'nin en yüksek otoriteye sahip kurumu, Saduki ve Ferisiler’den  

oluşan Sanhedrin olmuştur. Yetmiş bir üyeden oluşan Sanhedrin’in biri "Nasi" (Prens) diğeri  "Av 

Bet Din" (Meclisin Babası) olmak üzere iki büyük resmi yetkili tarafından yönetilmiştir. Kaynaklar; 

bu dönem itibariyle Yahudi cemaat liderlerinin,  Romalılar ile uyum içinde olduklarını hatta bu 

yüzyılın son yarısına kadar İskenderiye Yahudi Cemaati’nin  geniş br özerkliği bile elinde tuttuğunu 
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yazmaktadır.428  Zaten, sürgün dönüşünden başlayarak Akdeniz havzasının büyük şehirlerinde 

Yahudi topluluklarının yerleşimi yaygınlaşmıştı.  Pavlus’un imparatorluk topraklarındaki Yahudi 

cemaatlerine hitaben yazdığı mektup külliyatı içinde yer alan Romalılar’a Mektup’da İspanya’yı 

ziyaret edeceğinden bahsetmiş olması,429  daha I. yüzyılda Yahudi cemaatlerinin İspanya’ya dek 

Akdeniz havzasına yayılmalarının ölçeğini vurgular niteliktedir. Tabiatıyla, Helenistik felsefenin son 

derece etkin olduğu Akdeniz coğrafyasında,  Yahudi doktrini de bundan kendini alamamıştır.  

Hatta, Stoacı filozofların geride bıraktığı kaynaklardan etkilenmiş olduğu fark edilen  İskenderiye’li 

filozof Philo, aynı yüzyılda Helenik ve Helenistik felsefesi ile Yahudi doktrinini bütünleştirme 

gayretine bile girmiştir.  Bu çabasıyla Philo, çok sonraları VIII. yüzyıldan başlayarak XV. yüzyılın 

sonuna dek görülen klasik Yahudi filozoflarının felsefe ile Yahudiliğin temel ilkelerini uzlaştırma 

çabalarının da öncüsü olmuştur. Bundan dolayı Herod Dönemi’nin Yahudi toplumunda dini 

karakterdeki cemaatler dışında kalan ve  daha çok siyasi bir yapı özelliği gösteren kral yanlıları dahi 

Roma yönetimini destekleyen ve Yahudi geleneği ile Helenistik kültürü kaynaştırmayı amaç edinen 

bürokratik bir yapılanma oluşturmuştur.430 

Helenik, Helenistik, Roma ve Yahudi kültürlerinin bir arada yaşadığı dönemin  Filistin 

coğrafyasında, pagan kültürleri ile politeist toplumların varlığı da köklüydü.  Ayrıca, senkretik 

yapıdaki pek çok sır dini ve kült de, Roma imparatorluğu’nun bu coğrafyasını öncekiler gibi 

etkilemekteydi.  İmparatorluğun bekasına zarar vermediği sürece hemen her din ve külte daima 

toleranslı yaklaşan Roma’nın ordusunda bile Mitra kültü ağırlıklı yer etmişti.  Felsefe temelli Helen 

ve Helenistik  kültür, genel olarak şehirlerde etkindi.  Orfeus, Attis, Mitra ve Kibele gibi, pagan 

toplumların kültleriyle gnostik karakterli  sır dinleri, merkezlerine konumlandırdıkları ölen-dirilen 

kurtarıcı bir tanrı imajı ile  sonradan Hıristiyanlık’da şekillenecek inkarnasyon-teslis ve kefaret 

öğretisi için birer model oluşturmaktaydılar.431  Bu denli zengin inanç ve felsefe örgüsüne rağmen,  

aynı dönem coğrafyasının öne çıkan yönü, Hıristiyanlığın neşet etmesi olmuştur. 

Kendisi de bir İsrailoğlu olan İsa’nın doğumu ve tebliği, dönem itibariyle farklı mezheplere 

ayırlmış bir Yahudi toplumunun, coğrafyadaki diğer unsurlar gibi Roma egemenliği altında yaşadığı 

bu dönemle çağdaştır. İsa;  Matta’da geçen  meşhur Dağ Vaazı’nda; kanun koyucu bir imaj çizse 

de, Musa’nın tebliğ ettiği yasanın geçerli olduğuna işaret etmektedir.  Hatta, söz konusu vaazda 

ifade edilen hükümlere dikkat edildiğinde İsa’nın, Musa’nın yasasını geçersiz kılması bir yana,  
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O’nun tebliğ ettiği hükümlerin alanını genişletmiş olduğu dahi söylenebilir.432  O, gerçekte 

kendinden önceki vahyin temel ilkelerini tasdik eden ilahi emri iletmiş, kavmine Tanrı’ya olan 

sorumluluklarının bilincine varmalarını ve ilahi vahye iman etmelerini  öğütlemiştir.  Yahudiye kralı 

Archelaus’un  Romalılar tarafından görevden azledilmesiyle yerine atanan Roma valisi Pontus 

Pilate döneminde  Yahudiye, Samiriye, Galile ve Perea topraklarında dolaşarak,  kavmine ilahi 

vahyi iletmekte gayret sarfeden İsa, Hıristiyan inancına göre, aynı vali döneminde çarmıha 

gerilmiştir.  İsa’dan  sonra Kudüs Havariler Konsülü’ne kadar geçen  ilk on-on beş senelik zaman 

diliminde, başta öğrencileri olmak üzere, ilettiği vahye  iman edenler topluluğu, kendilerini 

“Yezuşaverim” -başlangıçta “Nozrim”, sonraları “Mesih Yanlıları” anlamında “Kristianoi” - olarak  

adlandırdıkları birbirine bağlı ve çok özel bir nüve oluşturmuştur.433  Günümüzde daha çok 

“Yahudi-Hıristiyanlar” ya da “Ebiyonitler” olarak tesmiye olunan bu ilk cemaat, Gentile’nin dışında 

kalan ve İsa gibi birer İsrailoğlu olmalarıyla dikkat çekmektedir.  Gospellerde İsa’nın kardeşi olarak 

tantılan Yakup’un yönetimindeki Ebiyonitler;  İsa’nın üç uknumdan biri olduğu doktrinini 

reddederek, O’nu sadece bir peygamber olarak görürlerken, Pavlus’u samimi bir Hıristiyan olarak 

görmezler. Ebiyonitler, 66 yılında başlayan Büyük Yahudi İsyanı’na katılmamışlar, 70 yılında, 

Kudüs’ün Roma tarafından tahrip edilmesiyle, Ürdün’e göç etmişlerdir.  Ebiyonitler V. yüzyıla 

kadar varlıklarını sürdürmüşler, bu tarihten sonra  bir kısmı diğer Hıristiyan mezheplere karışırken, 

bir kısmı da gnostiklere katılmıştır.  Kimi İslam kaynağına göre; bir grup Ebiyonit, inancını  

koruyarak günümüze kadar gelmiştir.434  

Ebiyonitler’in esas aldığı şekliyle, bir peygamber olarak kendisine Tanrı tarafından verilen 

tebliği iletmekle vazifeli olan İsa, günümüz Hıristiyanlığının mimarı Pavlus’un öğretileri ile, 

beşeriyetten uzaklaşarak, tarih ötesi bir şahsiyete bürünmüş, Hıristiyanlık da, İsa’nın şahsında 

bedenleşen İlahi Oğul Rab inancına dönüşmüştür.  Böylece Tanrı merkezli (Teosentrik) ilkelerden 

oluşan İsa’nın öğretisi, Pavlus ile birlikte Kristosentrik yani Mesih merkezli bir dine dönüşmüştür.  

Hırsitiyanlık bünyesinde sadece bu öğreti yaygınlaşmamış, ayrıca Antik Mısır, Yunan ve Roma’nın 

pek çok kültünü de içine alan bir “Gentile Kilisesi” oluşturularak, neşet ettiği Yahudiliğin temel 

değerlerinden ayrılan yeni bir din olarak etki alanını arttırmıştır.  Yahudiliğin İbrahim döneminden 

itibaren süre gelen temel ahdi olan sünnet yerini vaftize, Şabat ise İsa’nın dirildiği gün olan pazara 

bırakırken, Tanah Hıristiyanlar tarafından da kutsallığını korumuş ama  Mesihi bir bakış açısına 
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göre yeniden yorumlanmıştır.435  İsa’nın artık aralarında olmadığı dönemde,  çarmıh olayından 

sonra dağılan öğrencilerinin bir süre sonra yeniden toplandıkları yer yine Yeruşalim olmuştur. Ne 

var ki, bölgedeki Yahudiler’in maruz kaldığı Roma baskısı,  İmparator Neron ile birlikte (yön. 57-

68), kısa sürede Hırisityanlığı başına gelmekte gecikmemiştir. Titus Flavius Domitian’ın 

imparatorluk döneminde (yön. 81-96) ise, Roma topraklarındaki Yahudi ve Hıristiyanları yok etme 

planları işler hale gelmiştir. 

Pek çok prensibi gibi, Yahudi Geleneği’nin Altı sayısal değerine addediği mükemmellik 

temsili bu süreçte Kilise'ye sirayet etmiş, Hıristiyan tasavvuru da bu sayıyı İsa’nın çarmıha gerilişi 

ile ilişkilendirmiştir.  Bu tasavvura göre İsa, Şabat’tan bir önceki gün olan haftanın altıncı günü 

çarmıha gerilmiş, çarmıh hadisesi de günün altıncı saatinde tamamlanmıştır.436  Günümüz 

Hıristiyanlığına kadar gelen bu inanç, aslında Ferisi bir Yahudi olan Pavlus ve taraftarlarınca,  

doktirinel bir hale getirilerek sunulan, gökten bedenleşerek yeryüzüne inen ve inananları asli 

günahtan kurtarmak için kendini çarmıhta feda eden kurtarıcı bir oğul tanrı algısıyla 

örtüşmektedir. Yine Hıristiyan Geleneği, altı sayısal değerini yedinci gün ya da yılda gerçekleşecek 

nihai huzura bir hazırlık süreci ile ilişkilendirir.  Nitekim, mahşer ve kıyamet gününü sembolik bir 

dille tasvir eden Vahiy’in, mahşerdeki yargı esnasında surlarını üfleyecek altı meleği, Heksagram’ın 

altı ucunu, aynı kitabın yargının tamamlandığında yedinci meleğin surunu üfleyeceği şeklindeki 

ifadesi de,437  söz konusu diyagramın merkezini hatırlatmaktadır.  Ancak, bu yakınlığı teyit edecek, 

döneme ait ne bir görsel örnekten, ne de aynı bağlamda bir temsiliyet ilişkisine değinen kaynaktan 

söz etmek mümkün değildir.  Buna karşın, Heksagram diyagramının bu coğrafyadaki  büyü 

uygulamalarında dönem itibariyle kullanıldığına işaret eden örnekler gittikçe belirginlik kazanır.  

Nitakim Yeruşalim'in işgal edilerek Mâbed’in yıkıldığı Roma İmparatoru Vespasianus Dönemi’nde, 

Yahudi sâhirlerin çevrelerindeki hasta insanların burunlarındaki cinleri kovmak için Heksagram 

diyagramını kullandıklarına dair veriler son derece önemlidir.438 

Dönem itibariyle aynı coğrafyada büyü ile ilişkilendirilen diğer bir cemaatin ise Sabiiler 

olduğunda görüş birliği vardır.  İnançlarını Âdem’e kadar götürseler de, M.Ö. II. yüzyıldan itibaren 

bölgedeki varlıklarından bahsedilen Sabiiler, kendilerini “Bilenler, Arifler” anlamında “Mandenler” 

ya da “Hakikati koruyup, Gözetenler” anlamında “Nasuralılar” olarak adlandırmışlardr.439 Dönemin 

resmi Yahudiliğine karşı bir tavır sergileyen Esseniler gibi,  Yahudiliğin birer üyesi olan ve Gnostik 
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kararketli  bir yapı sergileyen Sabiiler, içinde doğdukları Yahudi kültürünün yanı sıra, bir kısım 

Babil-Asur ritüelinin ve Kozmoloji tasavvurlarının etkisinde kalarak, onların büyü uygulamalarından 

da etkilenmişlerdir.  Çanak çömlek gibi eşyaların üzerlerine bazı büyü formülleri yazdıkları bilinir.  

Bölgede bulunan ve üzerlerine büyü formülasyonları yazılmış çanak çömlek ve madeni levhaların 

net olarak onlara ait oldukları söylenemese de, hastalıklara, belalara ve düşmanlara karşı koruyucu 

etkileri olduğu ifade edilen bazı muska metinleri doğrudan Sabiiler’e atfedilir.   Söz konusu 

metinlerin içeriğinde; insana musallat olan kötü ve karanlık güçleri kovma, büyü bozma, 

kötülüklere karşı iyi ruhları çağırma gibi fonksiyonlara sahip formülasyonlar bulunmaktadır.440  

Yakın zamanda İsrail’de yapılan arkeolojik kazılar esnasında ortaya çıkan ve üzerinde bir 

Heksagram çizimi olduğu belirtilen, M.Ö. 20 ila M.Ö. 10 yılları arasına tarihlendirilen buluntu,441  

tam da Herod Dönemi’ne denk gelmektedir.  Yine aynı yıllara tarihlenen bir başka Heksagram 

örneği de Bet-El civarında bulunmuştur.442 Beyt Alfa kazılarında ele geçen arkeolojik bulgular 

üzerinde de Heksagram’a rastlanır.443   Bu Heksagram örneklerinin; sihirlerinde kullandıklarına 

yukarıda değinilen dönemin Yahudi sâhirleriyle olası bir ilişkisinin varlığı bilinmediği kadar, aynı 

diyagramın sembol temsiliyetinin kozmogonilerindeki kutupsal ilkelerle yakınlık gösteren 

Sabiiler’le de muhtemel bir ilişkisinin olduğunu söylemek bu gün için zordur.  

Diğer yandan, yine  arkeolojik çalışmalar sonucu Yeruşalima civarında ele geçirilen ve İkinci 

Mâbed Devri’nin son yıllarına tarihlenen Lahit ve Ostotek’lerin444  üzerinde yer alan bezeme 

programında yer alan ve Heksagram diyagramıyla benzeşen bir kısım motif, söz konusu 

diyagramın Yahudi Geleneği bünyesinde bir başka temsiliyet yönünün  varlığına işaret eder gibidir 

(Ek.21, s.347).445  Bu dönemden başlayarak, Yahudi lahit ve ostoteklerinde Çarkıfelek motifleriyle 

birlikte daima bir mühür şeklinde ve çok az örnekte yedi, büyük çoğunluğunda altı yapraklı çiçek 

motiflerinin görülmesi, bu toplumun mezar kültü ile altı ve yedi rakamları arasında bir bağıntının 

olabileceği ihtimaline kuvvet kazandırmaktadır.  Bu ihtimal  ilk bakışta, önceki pek çok örnekte 

olduğu gibi altı ve yedi rakamlarının sayısal değerleriyle, altı ucu ve merkeziyle Heksagram 

diyagramını akla getirmektedir.  Zira çok daha sonraki süreçlerinde sadece Yahudi mezarlarında 

değil Müslüman mezarlarının başucu taşlarında da doğrudan Heksagram diyagramına  yer 

verilmesi, bu dönemdeki söz konusu motiflerin değerini katbekat artırmaktadır.   
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1990 yılında İsrail’li arkeolog Zvi Greenhut’un günümüz Kudüs civarında yaptığı kazı 

esnasında içinde on iki ostotek bulunan ve yine İkinci Mâbed Devri’ne tarihlenen bir mezar 

yapısına ulaşmıştır.  Her ikisinin üzerinde de eski İbranice ile yazılmış yazı kuşaklarının bulunduğu 

bu ostoteklerden biri,  üzerindeki “Kaiaphas oğlu Joseph” yazısından dolayı ayrı bir önem 

taşımaktadır.  Keza, üzerindeki bu yazıdan yola çıkan uzmanlar bu ostotekin,  m.18-36 yılları 

civarında yaşamış yüksek dereceli bir Yahudi din adamına ait olduğunu iddia etmişlerdir.  Söz 

konusu ostotek de yine dönemin bir önceki örnekleri  gibi üzerinde bulunan çarkıfelekler 

arasındaki altı yapraklı çiçeklerin varlığıyla dikkat  çekmektedir (Ek.22, s. 348).446  

Yahudi Geleneği’nde genellikle altı sayısal değerini ortaya çkaracak birer mühür şeklinde 

tasarlanmış bu motifler konusunda ilginç bir yaklaşım, apokrifler arasında kabul edilen ve bu 

döneme (m. I. yüzyıl) tarihlenen  Adem ve Havva’nın Yaşamı adlı metinde dile getirilmektedir.447  

Söz konusu metinde söz edilen  “Mühürlenmiş” ya da “Mühürlü” ibaresiyle ölmüş bir insanın, 

“Mühürü kırılmış”  tabiriyle de haşir günündeki insanın, anlatılmak istenmiş olabileceği 

belirtilmektedir.  Aynı apokrif metin, bu dönemin üzerlerinde Heksagram’ın altı ucunu hatırlatacak 

şekilde, altı yapraklı birer mühür şeklindeki tasarımlara açıklık getirecek önemli ip uçları verirken;  

“Bu kelimelerden sonra Tanrı üçgen şeklinde bir mühür yaptı ve kaburgasının O’na 
döneceği altıncı güne kadar hiç kimsenin O’na *Adem’e+ hiç bir şey yapamaması için mezarı 
mühürledi.  O zaman Rab ve melekler alemlerine döndüler, ve altı gün sonra da Havva 
öldü.  O öldüğünde başmelek Mikail yakınında duruyordu, ve üç melek gelerek O’nun 
na’şını aldı ve Habil’n defnedilmiş olduğu yere gömdü.  Ve başmalek Mikail, Şit’e dedi ki; 
‘Haşir gününe kadar ölen her insanı gömmek için bu şekilde hazırlayacaksın.  Ve altı 
günden daha fazla yas tutma.  Yedinci gün gelince, hem Tanrı hem de biz meleklerin  
O’nun Salih ruhunu dünyadan göçürürken sevinç içinde olacağımız o gün için huzur içinde 
ol.

448
 

şeklinde sarf ettiği ifadesinde; “Altı”, “Yedi” ve “Mühür” ibarelerinin kullanımı dikkat çekicidir.  

Altı yapraklı ve birer  mühür şeklinde tasarlanmış  tasvirlerin, erken dönem Yahudi mezarları 

üzerlerine kazınmış olmasına belli bir bakış açısıyla açıklık getirdiği söylenebilecek bu apokrif 

metin muhtemelen, daha sonraki yüzyıllarda Yahudi ve Müslüman mezar taşlarında 

Heksagram’a doğrudan yer verilmesine, erken tarihli bir argüman olmuş olabilir.    Bu tür 

tasarımların dönem itibariyle İran coğrafyasından tevarüs ettiğine dair görüşler de yok değilidr. 

Nebati yapılarında, özellikle Part sanatında yer alan bu tür tasarımların, Partlar’ın batıya doğru 

yaptığı yayılma politakasına bağlı olarak Mezopotamya ve Kenan coğrafyasına  taşındığı, Yahudi 

Geleneği’ne de sirayet ederek Yahudi toplumunda da kullanılan bir motif özelliği kazandığı iddia 
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edilir.449  Ancak bu tür tasarımların, özellikle ostetekler üzerinde birer bezeme fonksiyonuyla 

görmenin dışında, eskatolojik temsiliyetle kullanılmış oldukları düşüncesi ağırlık taşısa da, 

temsiliyetlerine yönelik bilgiler, bezeme ögesi olarak kullanımlarına yönelik bilgiler kadar açık 

değildir.   Goodenough gibi bu konuda söz söyleyen bir kısım otorite,  bu tür tasarımların  öte 

dünya ile ilgili umutlara yönelik  sembolik birer değer ve temsiliyete sahip olduklarına 

değinirken,  Rahmani ve Figueras gibi araştırmacıların dahil olduğu görüş ise, aynı süreçte ortaya 

çıkan Yahudi-Hıristiyanların da, bu inançla alakalı oldukları yönündedir.450  Ne var ki, 

Heksagram’ın altı ucu ile yakınlık gösteren bu altı yapraklı rozetlerin, dönemin Yahudi 

mezarlarında sıkça rastlanmasına karşın, yine bir Yahudi mezar taşında doğrudan Heksagram 

diyagramı haliyle  görülmesi, m. III. ve VII. yüzyıllar arasına tarihlenen bir örnekle ortaya 

çıkacaktır.  

Heksagram diyagramının yaygın olarak bilinmediği düşüncesinin ağırlık kazandığı İkinci 

Mâbed Dönemi’nde, Swastika diyagramının apaçık varlığı ise dikkat çekicidir.  70 yılında Roma’nın 

tamamiyle tahrip ettiği Moriah Dağı’ndaki Mâbed kompleksinin günümüze ulaşan kalıntıları 

arasında varlığı gözlemlenen söz konusu diyagramın, Mâbed’in özgün durumunda Sanhedrin’in de 

toplandığı  Royal Stoa’ya ait taş kalıntılar yüzeyinde olması, bu buluntuya ayrı bir önem 

katmaktadır (Ek. 23, s.349).451  

 

Çizim. 18, Swastika / Gamalı Haç / Tetraskelion 

                                                           
449

 Oegema, a.g.e., p.41. 
450

 Oegema, a.g.e., p.41. 
451

 Jarusalem: An Archaeological Biography, p. 151. 



 

204 

 

 Geometri terminolojisinde “Tetraskelion” adıyla, kimi kültürlerce de “Gamalı Haç” olarak 

tanınan Swastika; Uzak Doğu’dan, Hind Yarımadası’na, Helenik ve Helenistik Dönem Grek 

yapılarından Roma’ya kadar hemen her coğrafyanın ve kültürün yapı ve yapıtlarında yer 

almaktadır.  Çin ve Hindistan’ın erken dönemlerinden itibaren kullanılan bir sembol olan Swastika,  

Çin Geleneği’nde “Wan-zi" olarak ifade edilir. Hind Geleneği’nin Mohenjo-Dara İndus Kültürü’nde 

(M.Ö. 2.500 – 1.500) de erken tarihli örnekleriyle bilinmektedir.452  Bununla birlikte yaklaşık XX. 

yüzyılın ilk yarısına kadar  Alman Nasyonal Sosyalistler’ce kullanılması, onu antizisemitizm ile 

ilişkilendirmiştir.  Oysa, asli gelenekten tüm sahih geleneklere tevarüs etmiş gerçek bir sembol 

olan Swastika’ya, aslolan sembol temsiliyetinden başka aktüel anlamlar yüklenmesi, onun 

simgesel temsiliyetinden öte değildir.  Sahip olduğu merkez, eksen ve kutupsal olma özellikleri 

açısından Heksagram diyagramı ile yakın ilişki içerisindedir.  Merkezde kalarak tüm hareketleri 

başlatan, yönlendiren  ama kendisi hiçbir harekete katılmayan “Hareketsiz Hareket Ettirici” ilke, 

tam anlamıyla bu sembolle görselleşmektedir.  Herod Dönemi’nin zengin bir Yahudi ailesine ait 

olduğu sanılan bir evin özenle çalışılmış bir taban mozaiğinin geometirk motifleri arasında da 

rastlanan aynı diyagramın tekabül ettiği sembol temsiliyetinin, dönemin Yahudi toplumunca bilinip 

bilinmediği hakkında elimizde bir veri olmasa da, farklı tekniklerle dönemin toplum estetiğine 

kazandırılmış olduğu söz konusu örneklerle belirgindir (Ek. 24, s.350)453  

Swastika diyagramının dışında, Mâbed’in bulunduğu Moriah Dağı’nda yapılan kazılar 

esnasında ele geçen ve bu çalışma açısından önem taşıyan farklı bir bulgu, yine Herod Dönemi’ne 

tarihlenen ve kaidesi bir eşkenar üçgen şeklinde çizilmiş Kandillik tasvirinin bulunduğu bir duvar 

resminden günümüze kalan sıva parçalarıdır (Ek. 25, s.351).454  Yahudi toplumunun hem sosyal 

hem de dini merkezi olma noktasında önemli bir  yapı kompleksine sahip olmasından dolayı 

Mâbed Tepesi olarak da bilinen Moriah Dağı’nda yapılan yüzey araştırmaları ve arkeolojik kazı 

çalışmalarında bu güne değin herhangi bir Heksagram diyagramına rastlanmamasına karşın, 

Swastika ve Kandillik tasvirlerinin bulunması, Heksagram Sembolü’nün; Tora Devri’nden, en 

azından miladi yılların başlangıcına kadar Yahudi Geleneği’nde daha geri planda kaldığının bir 

göstergesidir.  Kutsal Kitap kaynaklı olan Kandillk tasvirinin, Swastika ile beraber Yahudi 

Geleneği’nin bu derece önemli bir merkezinde tasvir olarak karşılaşılması, onun dönem itibariyle 

bu gelenekte daha ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunun bir kanıtı olarak ele alınmasını geçerli kılar.  

Dolayısyla, bu bağlamda yapılan araştırmaların vardığı sonuç gibi, Heksagram sembolünün  İkinci 
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Mâbed Dönemi’nde söz konusu coğrafyada, yukarıda değinilen çok az örnek dışında yaygın olarak 

bilinmediği düşüncesi ağırlık kazanmaktadır. 

 

4. ROMA YÖNETİMİ’NDEKİ YAHUDİ TOPLUMU’NDA SEMBOL OLARAK HEKSAGRAM 

Yahudi Tarihi’nin akışı sürecindeki çok önemli evrelerinden biri olan “İkinci Mâbed Devri” 

nin tamamiyle  son bulduğu Roma Yönetimi, İmparator Vespasianus Dönemi içine giren  miladi 70 

yılında, imparatorun oğlu General Titus komutasındaki Roma ordusunun Yeruşalim başta olmak 

üzere tüm Yahudiye, Samiriye ve Galile şehirlerini ele geçirerek, Mâbed’i tamamen yıkması ve tüm 

değerli eşyası ile birlikte Kandilliğin Roma’ya götürülmesi ile başlar.  130 yılına gelindiğinde 

İmparator Hadrianus (yön. 117-138)  başta Yeruşalim olmak üzere, Kenan coğrafyasındaki 

şehirlerin, birer Roma şehri olarak yeniden imarına başlar. Ne var ki, yapılan tüm imar faaliyetleri 

ve dönem itibariyle gelişkin bir kültürün tüm nimetlerinin bölgeye aktarılma gayretleri bölge 

insanını  yatıştırmaya yetmez.  Aksine Yahudi toprakları dışındaki İskenderiye, Kirtene ve Kıbrıs gibi 

yerlerde Roma’ya karşı isyanlar devam eder.  İmparator Hadrianus’un egemenlik altına aldığı 

Yahudiye halkını Helenleştirme politikasına karşı şiddetlenen muhalefet,  132 yılında yeni bir 

Mesih’in ortaya çıkmasına kadar direncini arttırır.  Yahudi tarihindeki çok önemli figürlerden 

Simeon Bar Kohva, yine aynı dönemin önemli Yahudi otoritelerinden Rabbi Akiva’nın telkinleriyle 

kendini Mesih ilan etmesi bu direnişin getirisidir.  İbranice “Yıldızın Oğlu” anlamına gelen Bar 

Kohva, Mâbed’i tekrar inşa edebilme ve halkını bağımsızlığa kavuşturabilmesi için Tanrı’nın, 

kendisini destekleyeceği inancını taşır. Simeon’un uzun zamandır beklenen Mesih olduğuna 

inandığı söylenen Rabbi Akiva da Bar Kohva’ya, Balam’ın dördüncü kehanetindeki;  

17 
’Onu görüyorum, ama şimdilik değil 

Ona bakıyorum, ama yakından değil. 
Yakup soyundan bir yıldız çıkacak, 
İsrail’den bir önder yükselecek. 
Moavlılar’ın alınlarını, 
Şetoğulları’nın başlarını ezecek.

455
  

ifadelerinde belirtilen, “beklenen zamanın o an, önderin de kendisi olduğu” telkiniyle bu inancı 

güçlendirir. Nihayetinde bu telkin, Simeon Bar Kohva’nın 132 yılında başlayan ve 135 yılına dek 

süren Yahudi tarihindeki Bar Kohva İsyanı’nına neden olmuştur.  Başlangıçta isyan başarılıdır ama 

rakibi Roma çok güçlüdür.  Kısa sürede bütün ülke Romalılarca bir kez daha tahrip edilir ve 

aralarında Simon’un da bulunduğu binlerce Yahudi öldürülür.  Simeon’u bir Mesih olarak 

destekleyen Rabbi Akiva’nın da diri diri derisi yüzülür. Tezin önceki bölümlerinde de ele alınarak 
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örneklendiği gibi, Yahudi toplumu için beklenen Mesih’in geleceğine dair Tora’da gösterilen 

refaranslar arasında gösterilen bu pasuk,456 tıpkı Davud’da olduğu gibi, bu dönemde de Bar Kohva 

ile ilişkilendirilir. Bu nedenle erken tarihli söz konusu pasukta yıldız metaforuyla ifade 

edilmesinden olsa gerek, Mesih doktrini bu gelenekte zaman zaman Heksagram diyagramı ile 

özdeşleştirilmiştir.  Hatta kimi kaynak, Bar Kohva İsyanı’nda bu diyagramın sembol olarak 

kullanıldığından bahsetse de,457 bunun dönem itibariyle hangi obje üzerinde görsellik kazandığını 

açıkça belirtmez. 

Kanlı bir bilanço ile bastırılan bu isyanın hemen ardından Yeruşalim kalıntıları üzerine 

“Aeolia Capitolina” adıyla yeni bir Roma şehri inşa edilir.  Artık Yahudiler’in Kudüs kalıntıları 

üzerinde ibadetlerini icra etmeleri bir yana burada yaşamaları bile yasaklanır.458  Her ne kadar, 

İmparator Hadrianus’un ölümünden bir yıl sonra, 138 yılında bazı yasaklar kaldırılsa da, onlar artık 

“Romaniyot Yahudiler” olarak imparatorluğun farklı coğrafyalarındaki hemen her önemli kente 

dağılırlar.   Kendileri için bundan böyle “Diaspora Yahudileri” adının kullanıldığı deyim yerindeyse 

bu savrulmuş halk, her ne kadar yerleştikleri şehirlerde sinagoglara sahip olsa da, kimi 

ibadetlerine, özellikle toplu olarak sinagoglarda Tora okumalarına kısıtlama getirilen dini bir 

cemaate dönüşür.  Musa Dönemi’nde kanunlaşan,  Tora’dan bir bölümün peraşalar halinde toplu 

halde Pazartesi, Perşembe ve Şabat’ta okunarak bir yılda tamamlanması gerekirken, bu dönemden 

itibaren özellikle Filistin coğrafyasında yaşayan Yahudiler için, Tora’nın halkla beraber okunması 

yasaklanır.  Baskıya rağmen Tora öğrenimi gizli bir şekilde devam etmiş olsa da, Tora yerine  

Neviim’den okumalar yapılarak, o günle ilgili peraşaların  ardından “Kapanış” ya da “ Ayrılış” 

anlamına gelen Aftara okunma zorunluluğu sürdürülür.459  Bu dönemde yer alan Aftara 

Kutsamalarında yapılan; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bizleri sevindir Tanrı’mız Ad … hizmetkarın peygamer Eliyau’nun görünmesi ile, 
kutsanmışın olan David’i evinin kuralları ile … O çabuk gelsin ve kalplerimize sevinç 
getirsin.  Hiçbir yabancı David’in tahtını işgal etmesin; başkaları artık onun şanına sahip 
olmasınlar.  Çünkü Sen ona kutsal Ad’ın üzerine onun ışığının hiçbir zaman sönmeyeceğine 
dair söz vermiştin.  Mübareksin Sen ey  Ad … David’in kalkanı. (Amin).

460
 

şeklindeki duada zikredilen Magen David ifadesinin, tıpkı  İbrahim’in kalkanı gibi Davud’un 

kalkanının da Tanrı’nın koruyuculuğunu temsil ettiği bir kez daha belirginleşir.  Nitekim, Yom 

Kipur’da Tanrı’ya bir yakarış manzumesi olan ve “Anenu Eloe Avraam” adıyla geçen duada da, 
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Tanrı için Davud’un koruyucusu olduğunu bir kez daha teyit edecek şekilde; 

“Cevap ver bize, ey Avraam’ın Tanrı’sı, bize cevap ver! 
Cevap ver bize, ey Sen ki irade buyurduğun zaman cevap verirsin, bize cevap ver! 
Cevap ver bize, ey Yitshak’ın övdüğü Tanrı, bize cevap ver! 
Cevap ver bize, ey Sen ki sıkıntılı zamanlarda cevap verirsin, bize cevap ver! 
Cevap ver bize, ey David’in Koruyucusu, bize cevap ver! 
Cevap ver bize, ey Merkaba’nın (taht mistisizminin) Tanrısı, bize cevap ver! 
Cevap ver bize, ey Merhametli ve bağışlayıcı Tanrı, bize cevap ver!”

461
 

şekilde geçen ifadeler, Davut Kalkanı kavramının  Yahudi diasporasının en azından başlangıç 

döneminde, Davut Dönemi’ndeki anlamını koruduğu anlaşılır.  

 Tarihte, Geç Antikite olarak da tanımlanan bu dönem, diğer toplumlar gibi Yahudi 

toplumu için de imparatorluğun doğu-batı olarak ayrıldığı 395 yılına dek sürer.  Tarihte Bizans 

olarak adlandırılan Doğu Roma Devleti’nin ilk imparatoru  Arcadius Dönemi’de (yön. 395-402) 

bölgenin, Bizans toprakları içine girmesiyle Yahudi Toplumu’nun Roma Yönetimi altındaki günler 

sona erer. Roma İmparatorluğu’nun askeri ve siyasi gücünün zirvesinde olduğu bu dönem, 

imparatorluk topraklarında büyük sosyal değişimlerin olduğu bir süreçtir.  En yoğun değişimler, 

imparatorluğun Akdeniz ve Mezopotamya coğrafyalarında hissedilir.   

Yahudi Geleneği’nin tüm karşı duruşuna rağmen hem dini hem de sosyal açıdan yeniden 

yapılanmasında; Babil Sürgünü ve  Helenistik dönemlerden sonra, en fazla rol oynayan sürecin, 

Roma yönetimi altında yaşandığı söylenebilir.  Başlangıçta, Yahudi toplumsal belleğinde son 

derece sert bir travma yaratan bu  dönem, özellikle Mâbedin yıkılmasıyla toplumda tasavvur 

edilemeyecek ölçüde büyük bir sosyo-psikolojik yıkıma sebebiyet vermiş, Yahudi toplumu için 

merkezi bir buluşma ve ibadet  yeri olan Mâbed’de, o güne değin icra edilen kurban ve sunu 

ibadeti sona ermiştir462 Antik dünyanın bu güne ulaşmayan pek çok geleneği gibi Yahudiliğin de, bu 

dönemin başlangıcı itibariyle kaybolup gidecek bir noktaya ulaşmış olduğu telaffuz edilebilir. 

Bunun olmaması Ferisilerin gayretlerine bağlanır.  M.Ö. I. yüzyıl ile miladi I. yüzyıl başlarında 

yaşamış ünlü Ferisi otoriteler olan Hilel ve Şamai’nin öğretileri için sinagog, merkezi mekan 

fonksiyonuyla sistemleştirilmiştir.  Mâbed ibadetlerinin tümünün gelecekte bir gün yeniden 

hayata geçirileceği umudu, burada canlılığını korumuştur.  

İkinci Mâbed Dönemi’nin en büyük din alimlerinden Rabbi Hilel’in öğrencisi Rabbi 

Yohanan b. Zekai, daha Kudüs kuşatması sırasında kaçarak yerleştiği Yavne’de, bir grup alimi 

etrafında toplayarak, diaspora Yahudileri’nin ilk kuşak dini otorite halkası, “Tannaim”i 
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oluşturmuştur. O’nun halefi olan Rabbi II. Gameliel de, Sanhedrin’i yeniden tesis etmiştir.  Bu 

sayede   dönemin ilk Yahudi din akademisi haline getirilen Yavne’den, Galile dışındaki diğer 

diaspora Yahudileri ile daima canlı tutulmaya çalışılan bağlar sayesinde öğreti, Tiberya, Kayzeria ve 

Seforis gibi Kenan şehirlerine, hatta Tiberya ve Kayseria gibi Roma etkisinin en yoğun görüldüğü 

şehirlere bile taşınarak, Yahudi dini akademilerinin temelleri atılmıştır. Bunların tümü “Filistin 

Akademisi” ni oluşturmuştur.  Bu yoğun faaliyetlerinin yanı sıra Tannaim’in Yahudi sosyal ve dini 

hayatına asıl katkısının, "Tora Şebealpe" (Sözlü yasa) ve "Tora Şebiketav" ın (Yazılı  yasa) 

kodifikasyonuna yönelmesi olduğu zikredilebilir. Bu dönemde "Yazılı Tora" nın kanonizasyonuna 

gidilmiş, günlük ibadetler yeniden düzenlenip, artık koşullarını kaybeden pek çok Mâbed ibadeti 

sinagoga göre uyarlanmıştır.  Yazılı Tora’nın Yahudi hayatına nasıl tatbik edileceğine dair Rabbinik 

yorumları da ihtiva eden Sözlü Tora da, Tanaim’in son kuşak din alimi olan Yuda ha-Nasi tarafından 

derlenerek yazılı kurallar halinde kayda geçirilip “Mişna” külliyatını oluşturmuştur.  Kayıt altına 

alınan bu ilk sözlü gelenek literatürü, tüm konuları kapsamadığından daha sonra Tosefta  (Ek) 

adıyla bir literatür daha oluşturulmuştur. Tannaim’in ardılı olan ve “Amoraim” adıyla bilinen ikinci 

kuşak din alimleri ise, Mişna’nın yorumunu kalem almışlardır.  “Gemera” adıyla kayıt altına alınan 

bu yorum; önceki tüm külliyat ile birlikte ileriki yüzyıllarda, biri Filistin Talmudu diğeri Babil 

Talmudu olmak üzere Yahudi Geleneği’nin en kapsamlı kanonik korpusu olan “Talmud Külliyatı”nı 

meydana getirmiştir. 

Yine Yahudi toplumunun Roma yönetimi altında yaşadığı bu dönemde tesis edilen “Babil 

Akademisi”nin nüvesini ise, Babil Sürgünü’nden geri dönmeyen ve orada yaşamaya devam eden 

bir kısım Yahudi oluşturmuştur. Bar Kohva İsyanı’nının bastırılmasından sonra Yeruşalim’den kaçan 

çok sayıda Yahudi de  Babil’e yerleşmiş ve şehirde dini ve kültürel açıdan gittikçe zenginleşen bir 

Yahudi nüfusu oluşmuştur. Yavne Akademisi’ni sürekli ziyaret eden  Bâbil Yahudileri sayesinde 

Filistin Akademisi ile Babil Yahudi dini otoritesi arasında sürekli bir iletişim ağı kurulmuştur. Bu 

sayede  Tannaim’in Mişna çalışmalarını öğrenen ve bu çalışmaları Babil’e taşıyarak benzer çalışma 

içine girişen Babil Yahudi cemaatinin bir akademi kurması fazla gecikmemiş, daha II. yüzyılın 

sonları ile III. yüzyılın başlarına denk gelen dönemde, Yuda Ha Nasi’nin öğrencisi Abba Bar Aviva ile 

Sura, Nehardea ve Pumbeia akademilerinden oluşan “Bâbil  Akademisi” tesis edilerek  bunlara, 

Ortadoğu coğrafyasının diyaspora Yahudileri için birer eğitim ve dini merkez olma konumu 

kazandırılmıştır.  Dönemin Babil yöneticileri de, ülkedeki Yahudi cemaate kendilerini sarayda 

temsil etme hakkını vererek, Egzilark'ı (Babil Yahudi cemaati lideri) resmen tanımıştır.  Filistin 

Talmudu’ndan daha kapsamlı olan “Talmud Bavli”, Bâbil akademilerinin sahip olduğu bu rahat 

ortamın ürünü olmuştur. 
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Talmud Külliyatı; Zeraim, Mo’ed, Naşim, Nezikin, Kodaşim ve Tohorot olmak üzere, altı 

Mişna bölümünün meydana getirdiği  ve her birine Masehet adı verilen 63 risaleden oluşur.463  Bu 

nedenle, Talmud’a altı bölüm anlamında “Şisa Sedarin” ya da kısa “ Şas” adı da verilir.   Yahudi 

Geleneği’nin pek çok döneminde farklı vesilelerle karşılaşılan Altı rakamının sayısal değeriyle, bu 

geleneğin en kapsamlı kutsal metin külliyatı olan Talmut’un kodifikasyonununda da karşılaşılması, 

ister istemez altı uçlu Heksagram diyagramı ile olası bir ilişkinin varlığını akla getirir.  Ne var ki 

gelenek dahilinde altı sayısının geçtiği diğer pek çok durum gibi, bu hususta da, gözle görülür ya da 

kayıtlara geçmiş bir bağıntı bulunmamaktadır. Her ne kadar, Tanah’ın farklı metinlerinde ve 

Aftaralar’da Magen David ifadesinin varlığı apaçık belli olsa da, önceki bölümlerde de örneklendiği 

gibi, bunun herhangi bir görsel sembol ile özdeşleştirilmesine, ne Tanah, ne de Talmud 

külliyatında şahit olunmaz.464 Üstelik aynı diyagram hakkında Rabbâni Literatür’de de en ufak bir 

sözcük zikredilmez.465 Bu nedenle Heksagram diyagramı ile Davut Kalkanı ifadesinin yan yana 

kullanılması, söz konusu geleneğin Roma yönetimi altında kaldığı bu yüzyıldan günümüze dek 

gelen yaklaşık ikibin yıllık sürecinde resmi ve baskın bir ekol olan Rabbâni Yahudilikten 

kaynaklanmış olması mümkün görünmemektedir.466 

Yahudi diyasporasının yaşandığı bu yüzyıllar, neredeyse tüm imparatorluk ölçütünde 

Helenistik Kültür ve Grek dilinin revaçta olduğu bir dönem özelliğine sahiptir.  Hatta 

imparatorluğun batı eyaletlerindeki çift dil kullanan aristokratları bile resmi dil olan Latince’den 

çok Grekçe’ye itibar etmişlerdir.  İmparatorluk sınırlarının en uç noktalarındaki halklar da Latince 

ve Grekçe’yi konuştukları müddetçe imparatorluk yaşamına dahil edilmişler, bu dilleri 

benimsemeyenler ise “taşra hödükleri” ya da bilinen tabirle “barbarlar” adıyla dışlanmışlardır.467  

Söz konusu dillere itibar etmeyenler arasında Yahudiler’in de adı geçer ki, imparatorluk sınırları 

içinde kalmalarına rağmen, Grek kültüründen kendilerini yalıtan Yahudi cemaatleri nefret ve çeşitli 

kötü muamalalere maruz kalmışlardır.  İmparatorluğun özellikle doğu coğrafyasında Helenistik 

kültür o derece etkin olmuştur ki, sınırların dışında dahi Afganistan’a kadar bir Grek-Budist sanatı 

gelişmiş hatta, Budist bir yöneticinin fermanları kusursuz bir tercümeyle Grekçe’ye çevrilmiştir.468   

Bununla beraber Heksagram’ın süreç içinde Yahudi geleneği ile uyum sağlayıp da giderek 

onunla birlikte anılmasını, bu yüzyıllarda başlayan Talmudik dönemle ilişkilendiren kimi görüş ise, 
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bu sirayetin müsebbibinin; prensiplerini, rakamların sayısal değerleriyle kuramsallaştıran 

Pythagorien Okul olduğunu belirtirken, bu iddianın şahitliğini de,  Sefer Yezirah’ın yaptığını iddia 

eder.469  M.Ö. VI. yüzyılın ikinci yarısında güney İtalya’da, Kroton’da Pythagoras tarafından 

kurulmuş bu okul, Kroton’lu Philolaos, Tarent’li Archytas gibi müntesiplerince daha sonraki 

yüzyıllarda gelişim göstermiştir.  Evreni rakamların sayısal değerlerini ve temel elementleri 

kullanarak yorumlayan okulun  kuşaktan kuşağa tevarüs edilen kuramları, Neoplatonik okulun 

miladi IV. yüzyıldaki öncüsü Jamblich’in çalışmasına dek uzanmıştır. Hiçbir müellif hattı günümüze 

dek ulaşmamış olsa da, Pythagoras; toprak için Küp (Heksahedron / Düzgün altı yüzlü form), ateş 

için Piramit (Tetrahedron / Düzgün dört yüzlü form) ,  hava için Oktahedron (Düzgün sekiz yüzlü 

form), su için İkosahedron (Düzgün yirmi yüzlü form) ve dünya için de Dodekahedron (Düzgün 

oniki yüzlü form) olmak üzere  beş temel matematiksel şekil bulunduğunu belirtmiştir.470  Bir 

düzlem üzerinde çok sayıda çokgen çizilebilmesine rağmen, üç boyutlu uzayda bu beş temel 

formdan başka düzgün çok yüzlü inşa etmek imkansız olması, Pythagoras’ın bunların temel 

formlar olarak kabul görme nedeni olarak gösterilmiştir.471  Sefer Yezirah’ın içeriğinde 

temsiliyetleriyle sıkça karşılaşılacak bu temel formlar, Plotinos’u da (205-270) cezbetmiş, hatta 

daha sonraki çağların Astolojik ve Kozmolojik tasavvurlarında iç içe geçmiş halleriyle tasvir 

edilmişlerdir.   

Bu dönemin en etkin düşünce okulu hiç şüphesiz Yeni Platonculuk olmuştur.  Mısır’da 

doğmuş ama Doğu ile Batı’nın neredeyse tüm öğretilerinin kesiştiği İskenderiye’de yetişmiş olan 

Plotinos’un (205-270) öte dünyacı eğilimi, O’nun oluşturduğu okulun nihai ve en yüksek amacı 

olarak kabul görmüştür.472  Presokratik, Helenik ve Helenistik öğretilerin her biri üzerinde yoğun 

çalışma sürdürmüş olan Plotinos, hakikatin en sağlam dayanağı olarak okulun adından da belli 

olacağı gibi Platon’u kabul etmiştir.  O, Platon’un idealar kuramı ve dört çizgi analojisini bir adım 

daha ilerleterek, felefesinin nihai amacını Tanrı’ya yükselme ve Bir olanla birleşmeyi sağlayacak 

kategoriler üzerine sistemleştirmiştir. Plotinos’un felsefesinde Tanrı her şeyin kaynağıdır.  Tanrı 

sonsuzluğu içinde her şeyi içeren birliktir. O tüm varlık dünyasının ilk nedenidir.473  Plotinos’a göre 

Tanrı’ya duyusal varlıklar için geçerli olan töz-ilinek kategorileri yüklenemez. Tanrı’ya bir takım 

maddi ilinekler izafe ederek  şöyle ya da böyle olduğu söylemek, O’nu sınırlamak, eksiltmek ve 

indirgeme de bulunmak demektir.  O’nun ne olduğu değil ne olmadığı söylenebilir. Ancak Plotinos 

felsefesindeki düşünme ediminde, düşünen özne ve düşünülen nesneye gereksinim olduğu için 
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ikiliye yer açmamak adına, Tanrı’nın düşündüğü de olumsuzlanmıştır.  Bunun için Tanrı; 

bölünemez, değişmez, ezeli-ebedi, varlığın ötesinde bulunan ve hep aynı kalan "Bir" olarak 

yorumlanır.  Plotinos, yaratma eyleminin bir hareket ve değişme gerektireceği düşüncesinden 

hareketle, "Bir" olarak ifade ettiği Tanrı’nın yaratma eylemine hiç başvurmadığını belirtirken, 

Tanrı’ya yaratma eyleminin izafe edilmesinin O’na hareket izafe edilmesi anlamına geleceği ve 

bunun da Bir’in yani Tanrı’nın sonsuz olduğu ilkesini olumsuzlaştıracağı tasımını öne sürmüştür. 

Platon’un idealar öğretisinden yola çıkan Plotinos, varlığı açıklayabilmek için Tanrı’dan ışıyan bir 

türüm yani sudur öğretisi geliştirir.  Öğretisinde; Güneş’ten ışıyan ışın nasıl ki Güneş anlamına 

gelmezse, Tanrı’nın suduru olan varlık alemi de Tanrı’dan bir parça anlamına gelmediği gibi, 

O’nunla da eşitlenemeyeceğini savunur.  Plotinos’un sudur kuramı ile, II. yüzyıl sonu ile III. yüzyıl 

başlarında ilk kez Babil coğrafyasında neş-ü neva bulan Pratik Kabala’nın en temel eserlerinden 

Yaratıcı’nın ihtişamı ve büyüklüğüne yönelik Şiur Koma’nın (Bedenin Büyüklüğü) yanı sıra, Sefirot 

öğretisinin Kabalist Gelenek'teki kaynağı olarak kabul gören Sefer Yetzirah’ın (Yaradılış Kitabı) 

ortaya koydukları sudur anlayışları arasındaki paralellik, gözden kaçmaz.  Nitekim hemen hemen 

aynı yüzyılı paylaşmalarından daha çok, Plotinos’un Roma’ya gitmeden önce İran coğrafyasında 

bulunmuş olduğu göz önünde tutulursa, bu etkileşimin nedenlerini araştırmaya fazla da gerek 

kalmaz. 

Plotinos’un sudur süreci, Heksagram’ın sembol temsiliyeti ile son derece yakın mesafede 

durur.  Plotinos’un kuramına göre; sudur sürecinde  Tanrı hareket etmeden, değişmeden ve 

azalmadan kalır.  Platon’un varlık kategorisini ve düşey çizgi analojisini ödünç alan Plotinos, düşey 

çizginin en üstüne Tanrı’yı yani Bir’i yerleştirir.  Yetkinlikleri ölçüsünde yukarıdan aşağıya doğru 

varlıkları yerleştiren Plotinos, aşağıya doğru inildikçe yetkinlikten yetkin olmayana, değişmezlikten 

değişmeye, tinsel olandan maddi olana doğru bir varlık kategorisi oluşturur.  Kategorinin en alt 

ucunda yani Tanrı’nın en uzağında madde bulunur. Bu tasavvur, Heksagram diyagramının 

kutupsallığıyla benzeşir.  Plotinos’un sudur süreci üçlü bir yapı göstermesi ise, bu benzeşmeyi bir 

adım daha ileriye taşır. Keza, "Bir" olarak ifade bulan Tanrı’dan, ilk süreçte "saf zihin" ya da "saf 

düşünce" olan "Nous" sudur eder.  Böylece Bir’den İki oluşur.  Tanrı’nın ilk varlığı olan Nous’da 

tüm yaratılacakların ideları vardır.  Plotinos’un Nous’u, Platon’un hem akılla kavranılabilecek idelar 

aleminin yanı sıra fenomenler alemini, hem de Aristoteles’in suretler alemini bi’l kuvve içerir.  

Plotinos’a göre; Nous’un temel faaliyeti temaşadır.  O, varlığının kaynağına dönüktür, O’nu 

düşünür ve temaşa eder.  İkinci süreçte ise İki’den Üç’ün  oluştuğu,  Nous’dan "külli ruh" sudur 

eder. Külli Ruh bir yanı ile Nous’a dönük, diğer yanı ile de ideaların kopya ve suretlerine yanı 

mahsusata dönüktür.  Artisto’nun tüm varlıkların temel maddesi dediği Hyle yani Materi Prima’nın 
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yaratılması üçüncü süreçte olur. Bunu yaratan da Külli Ruh’dur. Bu madde, ilahi kategorinin en 

altında yani Tanrı’nın karşı kutbunda yer alır.  Bu şekilsiz madde olmadığı sürece mahsusat 

aleminin formlarının oluşması mümkün değildir. Plotinos’un hem üçlü süreç hem de kutupsal 

olarak ele aldığı Ontolojisi'nin, Heksagram’ın kutupsal ve üçlü yapısıyla olan bu örtüşmesinden 

dolayı söz konusu diyagram ile temsil edilmiş olduğuna bu güne değin değinilmemiştir.  

Diğer yandan aynı bölgeninde de dahil olduğu doğu coğrafyası toplumunun dönem 

itibariyle zihni yapısını, dolayısıyla  dini ve felsefi hayatını şekillendiren bu denli yoğun etkileşimin 

faktörleri arasındaki Maniheizm'in de bulunduğunu atlamamak gerekir.  Hakkında, tıpkı Sabiilik’te 

olduğu gibi düalist bir inanç sergilediği öne sürülen Maniheizm, bu yüzyılda Güney İran ve 

Mezopotamya sınırlarını aşarak batıda  Mısır, Anadolu hatta Avrupa, doğuda ise Asya içlerine 

kadar yayılarak neredeyse Hıristiyanlığın en büyük rakibi konumuna gelmiştir.474  İnanç esasları ve 

gnostik karakterli yapısıyla  İslam öncesi Ortadoğu toplumlarında hayli etkin bir din olmuştur.   O 

dönemde yaygın olan Budizm, Sabiilik ve Mecusilik esaslarından da etkilenerek senkretik bir inanç 

sistemi oluşturan Maniheizm, bölgenin diğer gnostik karakterli inanç sistemlerinde olduğu gibi 

düalist bir Kozmogoni ve Ontoloji prensipleriyle, yaradılışı tıpkı Sabiilik gibi üç evrede ele almakla 

kalmamış, aynı dinin düalist görünüme sahip kutupsal iki prensibini de benimsemiştir.  “Yüce Işık 

Babası” ya da “Işık Aleminin Kralı” şeklinde tanımladığı bir Yüce Tanrı prensibinden yola  çıkan 

Maniheizm, “Hayat Ağacı” ile temsil edilen Işık Alemi’nin karşı kutbunda ise kin ve kötülük fışkıran 

“Ölüm Ağacı” ile temsil edilen Karanlık Alemi’nin  bulunduğu prensibiyle, dışarıdan bakıldığında  

tam bir düalist yaklaşım sergilemiştir.475  Her tür kaosun içerildiği Karanlık Alem’in, düzen ve hayat 

prensilerine sahip Işık Alemi’ne saldırmasıyla aktif olarak başladığına inanılan Maniheist yaradılış 

tasavvurunda, Işık Kralı aslında kendi tezahüründen başka bir şey olmayan  üç ilahi varlığı 

yaratmıştır.  Bunlardan ilki “Yüce Ruh” ya da “Hikmet” adıyla bilinir.  Bundan “Hayatın Anası” 

zuhur etmiştir.  Hayatın Anası da Karanlık Kralı ile mücadele etmesi için “Anaş Kadmi” ya da 

“Ohrmazd” adıyla bilinen ilk insanı yaratmıştır.476  Maniheist doktrine göre; aktif mücadelenin  

başlamadığı geçmiş zamanda her iki alem birbirlerine nüfuz etmeksizin kendi sınırları içindeyken, 

günümüzde bu iki prensip iç içe geçmiş vaziyettedir.  Bu iç içe geçmişlik aktif mücadelenin sürdüğü 

zamanın ifadesidir.  Üçüncü evre ise, tıpkı geçmiş zamanda olduğu gibi aktif mücadeleninin pasif 

bir hal alacağı ve her iki prensibin başlangıçta olduğu gibi kendi sınırlarına çekilerek, birbirlerinden 

ayrılacağı süreç olacaktır.  Maniheizm’e has bu yaradılış tasavvuru, iç içe geçmiş olarak belirtilen 

kutupsalığı ve üçlü prensipleriyle, Heksgram diyagramının yaradılış süreciyle olan temsiliyetinin bir 
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başka versiyonumahiyetindedir. 

En genel hatlarıyla örneklenen dönemin fikri ve inanç yapısının, Heksagram diyagramının 

daha sonraki yüzyıllarda  giderek Yahudi Geleneği ile birlikte anılmasına, hatta Yahudi kimliği ile 

özdeşleştirilmesine dek varan sirayetinin nedenleri arasında olduğu öngürülebilir.  Aynı yapının 

bilhasa söz konusu geleneğin  Kabalist yönü üzerine yaptığı etki ile paralellik taşıması da dikkat 

çekicidir.  Zira dönem itibariyle, Yahudi Geleneği’nde Heksagram diyagramının zaman zaman 

Kabala içinde belirginleşmesi tesadüfi gözükmemektedir. Bu nedenle; Yahudi Geleneği’ndeki 

Heksagram temsiliyetinin Kabalistik doktirinler bağlamında da irdelenmesi zaruret taşımaktadır. 

Tıpkı Asur istilası, ardından Babil Sürgünü sürecinde olduğu gibi, Yahudi toplumunun 

mistik beklentiler içine girmesi bir kez daha bu dönemde, Roma baskısı altındaki toplumda 

tekrarlanır.  Zira bu yüzyıl kavmin daha sonraki yaşamlarında sistemleşecek olan Kabala’nın temel 

kavramlarından Merkaba mistisizminin Hezekiel’den sonra tekrar belirdiği yüzyıl olmuştur.  Bu 

dönemde, Rabbi Akiva’ya atfedilen   Heikalot (Semavi Saraylar) adlı mistik eserde anlatıldığı 

şekliyle; çok müstesna bazı azizlerin, aşırı bir zühd disiplini altında ibadet, oruç, ritüel temizlik ve 

tefekküre adanmış yaşamlarıyla bir süreliğine de olsa  bu ilahi müşahedeye ulaştıklarında 

edindikleri derin sırları diğer insanlara iletmek amacıyla yeryüzüne, insanların arasına döndükleri 

inancı, aynı cennet hali  tecrübesine sahip olmak isteyenleri, kendilerini dünyanın fiziki varlığından 

kurtararak, bu makama yükselme arzusuna yöneltmiştir.  Bu nedenle Merkaba mistisizmi Kabala 

doktrininin sadece temel amacını oluşturmuştur.477  Merkaba binicisi olma arzusu; Yahudi 

toplumunun geçmiş dönemlerinde başlarına gelen Asur ve Bâbil belaları gibi, Bar Kohva İsyanı’nın 

da karşılığını acı bir şekilde ödediği döneme denk gelmesi,  Yahudi mistisizminin hangi koşullarda 

daha çok ağırlığını hissettirdiğini vurgular niteliktedir. Roma’nın yönetimi altındaki Filistin’de 

kaleme alınmış olan Heikalot, her ne kadar Kutsal Kitap esas alınarak zühd ve tefekkür ile ilahi 

müşahede tecrübesini yaşama amacını öngörse de, Merkaba müşahedesine ulaşmanın, hatta  

binicisi olmanın yollarının bir bakıma formüle edildiği, Tanrı’nın gizli isimleri başta olmak üzere, 

semavi alemdeki meleklerin isimleri, dünyanın sonu ile ilgili eskatolojik bilgiler ve kurtuluşa yönelik 

dualardan oluşan içeriği ile Kabala’nın daha erken döneminde bâtıni yapıya bürünmeye 

başladığına işaret etmektedir.  Filistin Tannaim’inden mistik karakterli Rabbi Simon ben Yohai de, 

çok sonraları Kabalistik ekolün en etkili mistik eseri ünvanına sahip olacak Zohar’ın (İlah Nur) 

kaleme aldığı ilk metninde, Kutsal Kitabı’n bâtıni bir yorumunu yapmış görünmektedir.  Söz 

konusu kitapların bâtıni içeriği;  sonraki yüzyıllarda aynı geleneğin kendisine yükleyeceği diğer 
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temsiliyetler yanında, bâtıni karakterli Kabalistik yorumlara da sahip olacak Heksagram 

diyagramının,  Kabala’ya dahil olmasının bu yüzyıldan itibaren  önünü açmış gibidir. 

Ancak, Yahudi Geleneği içinde Kabala marifetiyle bâtıni yönün kronikleşmesi, Filistin 

Kabalistleri’nden ziyade Babil Kabalistleri’ne hasledilir.  Zira, bu dönemde sadece Mişna ve 

Gemera çalışmaları değil, Filistin coğrafyasının erken Kabala çalışmaları da Babil’e ulaşmış, ne var 

ki  Filistin’in Kutsal Kitap’ın bâtıni yorumuna dayanarak, ilahlığın ihtişamını müşahedeye dayalı 

"Ma’aseh Merkabah" (Vecdi Kabala Ekolü), Babil’in  astroloji ve büyüye dayalı mirasının 

oluşturduğu ortamda iki farklı vecheye bürünmüştür.  Filistin coğrafyasının ılımlı ve daha dışa açık 

zühde ve tefekkür temelli vecdi Kabala’sı burada da devam etse de ayrıca, bazı mistik teknikler ve 

uygulamalar içeren "Ma’aseh Bereşit" (Pratik Kabala Ekolü) oluşmuştur.   Yaratıcı’nın ihtişamı ve 

büyüklüğü ile ilgili bir başka eser olan Şiur Koma (Bedenin Büyüklüğü) ve  semavi güçlerin 

kontrolünü kazanılmasına yönelik İbrani harflerin kombinasyonu ile onların sayısal değerlerinden 

yola çıkarak yapılan formulasyonlar içeren Sefer Yetzirah (Yaradılış Kitabı), Bâbil coğrafyasında 

gelişim göstermiştir. Neo-Pythagorian Yahudiliğe has bir kitap olarak kabul gören Sefer Yezirah, 

sadece sayısal mistisizme değil, İbrani alfabesini oluşturan harflere getirdiği mistik tanımlarla diğer 

Kabalist metinlerden ayrı bir özelliğe sahiptir.  Pythagorian  prensiplerin yoğun etkisinin görüldüğü 

Sefer Yetzirah’a göre altı yöne sahip evren,  Tanrı’nın ruhu kadar Sefirot adı verilen on temel 

unsurdan inşa edilmiştir. Evren ile Sefirot’u birbiriyle ilişkilendiren otuziki yol olduğuna değinen 

Sefer Yetzirah, bunları kozmolojik bir şema içinde tasvir ederken,  yolların on tanesini On Emir’e 

tekabül eden on Sefira  (Tanrı’nın sudurları), kalan yirmi iki yolu da Yahudi alfabesini oluşturan 

yirmi iki harf ile ilişklilendirmektedir.  Yahudi alfabesini oluşturan yirmi harfin her birine ilahi 

planda bir temsiliyet atfeden Sefer Yetzirah, bu harfleri sudur planındaki konumları, karşılıkları ve 

işlevleriyle açıklarken, bunları ana harfler, çift harfler ve tek harfler olarak sınıflandırır.  Bu kurama 

göre; Alef (a), Mem (m) ve Şın () şeklinde bir grup oluşturan ana harfler sırasıyla Hava, Su ve 

Ateş’e (ya da Güneş) tekabül eder.  Bu kuramı esas alan Kabala Kozmolojisi; mikrokozmos olarak 

baktığı insan suretiyle bu tekabüliyeti hava göğüs, su göbek, ateş ise baş olacak şekilde 

özdeşleştirirken;  

“Alef, Mem ve Şın, bu üç büyük ana, muhteşem ve gizemlidir  ve altı yüzükle ya da hava, su 
ve ateşin hasıl olduğu  temel dairelerle mühürlenir.  Bu üç büyük ana, ataları doğurmuş ve 
bu atalar yine bazı çocukları dünyaya getirmiştir.

478
 

der.  Üç, altı, mühür gibi sözcüklerin bu metinde aynı ifadenin içinde kullanılması, ister istemez 

akla Heksagram diyagramını getirir.  Kabala’nın daha sonraki sürecinde söz konusu kitap üzerine 
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çalışan müfessirlerinin yorumu bu şüpheyi olumlu yönde giderir.   Zira Sefer Yetzirah’ın bu 

ifadesini; “Su ve Ateş’e tekabül eden, biri üst ucu yukarıya dönük, diğeri bunun tersine olacak 

şekilde, aşağıya bakan iki üçgenin tahayyül edilebileceği” yönünde yorumlayan tefsirler, 

Heksagram diyagramı ile ilişkilendirmiştir. 479   İbranice’de "ateş" anlamına geldiği gibi, eril 

prensipler için de kullanılan “Ash” (sa) sözcüğü ile "su" anlamına gelmesinin yanı sıra, dişil 

prensipleri de ifade eden “Mim” (mYm) sözcüğünün kombinasyonundan ortaya çıkan “Aeshmim” ya 

da “Shamayim” gibi ifadelerin "semavat"  anlamıyla beraber aynı zamanda Yahudi tanrısının 

söylenmeyen adı "Yahve" yerine de kullanıldığı belirtilmiştir.  Kabala literatürüne geçen bu 

kullanımın, eril ve dişil prensipleri temsil eden Heksagram diyagramı ile görselleştirilerek, söz 

konusu diyagramın, “Tanrı ile” anlamına geldiği  iddia edilmiştir.480  Heksagram’ı oluşturan eşkenar 

üçgenlerden aşağıya dönük olan üçgen,  Kabalistler'ce suyun karşılığında kullanılmış ve “Güçlü 

Suların Ruhu” olarak adlandırılmıştır. Bu temsiliyetin anahtarının  Mem (m) harfi olduğu ve sefrirot 

içinde yirmi üçüncü yol olarak Hod ile Geburah sefiraları arasında bağlantı kurduğu 

zikredilmiştir.481  Heksagram’ı oluşturan ucu yukarıya dönük üçgen ise Kabalist doktirinde ateşi 

temsil etmektedir.  Anahtarının Şın (c) harfi oduğu belirtilerek, “Asli ateşin ruhu” olarak 

nitelendirilmiş ve otuz birinci yol olarak Malkut ile Hod sefiraları arasını bağladığı belirtilmiştir.482 

Bu minvalde tefsir yapan müfessirler, bu yargıya varırlarken muhtemelen, Dört Temel Eleman’ı 

Heksagram ile görselleştiren Aritoteles’in kuramını ödünç almış olsalar gerektir.    

Aynı kitapta sadece Sefirot ile Yahudi alfabesinin harflerinin bağıntısı değil, Yaradılış’ın 

ardışık vuku bulan süreçlerinde de Heksagram temsiliyetinin Kabalist yorumu kendini 

göstermektedir.  Nitekim; On Sefira ve Yahudi alfebesini oluşturan yirmi iki harf kombinasyonuyla 

gerçekleşen yaradılış tasavvuruna göre; Kâinat'ta  aşkın olan Tanrı’dır ve tüm mahlukat O’nun bu 

kombinasyonu oluşturduğu sudurlarıyla varlık planına geçmiştir.  Dolayısıyla Tanrı Kâinat'ta 

sudurları vasıtasıyla içkindir ama aynı zamanda bunlardan mutlak olarak aşkındır.  Yaradılışın ilahi 

planı içinde Tanrı’nın sudurlarından ilki Tanrı Ruhu, ikincisi ise Ruh'tan doğan Hava’dır.  Üçüncü 

sudurda ise Hava’dan Su, Su’dan da Ateş  çıkmıştır. Ondan da yeryüzünün şekillendirildiği Kaos ve 

Karanlık oluşmuştur.  Dördüncü sudurunda Tanrı, semavi varlıkları ve Merkaba'yı yaratmıştır.  Son 

altı sudur ise uzayın altı boyutu yani uzamdır. Bu nedenle Kabala’ya göre Davud Kalkanı evrenin; 

yukarı, aşağı, doğu, batı, kuzey, güney olmak üzere altı yönünü ve merkezini sembolize 
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etmektedir.  Bu görüşün Sefer Yetzirah’dan esinlenerek oluştuğu düşünülmektedir.483 Bu görüş 

kabul edildiğinde; altı yön ile hem Heksagram’ın altı ucu hem de Kandilliğin altı kolu, evrenin 

merkezi ile de Heksagram’ın merkezinin yanı sıra Kandilliğin merkez kolu olan Menora 

örtüşmektedir. 

Hem Rabbani Yahudiliğin hem de Kabala doktirininin sistemleşme seyrine girdiği bu 

devrin, Heksagram diyagramına söz konusu gelenekte farklı bir temsiliyet kazandıran  bir diğer 

özelliği de,  zaman zaman Pentagram diyagramı ile yer değiştirerek dönemin büyü 

uygulamalarında kullanıldığına dair örneklerin artmaya başladığı yüzyıllar olmasıdır.  Önceki 

bölümlerde örneklenen pasuklardan okunacağı üzere; kendilerine gönderilen peygamberler 

vasıtasıyla büyü, fal gibi uygulamalardan uzak durmaları hususunda, sürekli uyarılmalarına 

rağmen, kavmin  yine de farklı dönemlerinde bu tür alışkanlıkları sürdürmüş oldukları malumdur. 

Ancak, bu döneme kadar bu tür uygulamaların ne gibi yöntemlerle yapıldığı konusunda fazla da 

veri yoktur.  Aynı bağlamdaki uygulamaların, teknik ve objelerin bu dönemden itibaren belirginlik 

kazanmasında, Babil Kabalistleri’ne ait “Pratik Kabala Ekolü”nün bir kısım formülasyonlar, mistik 

teknikler ve uygulamalar içeren metinlerinin etkili olmuş olabileceği ihtimaller arasında 

değerlendirilebilir. Öte yandan aynı döneme tarihlenen bu bağlamdaki bir belirti, herhangi bir 

diyagramın adı geçmeksizin Rabbinik litaretürde kendini dışa vurur.  Sadece Yahudi Geleneği'ni 

değil, sonraki süreçte Hıristiyan ve İslam geleneklerine de sirayet ederek, söz konusu geleneklerin 

en azından bir kesimi tarafından büyü ile ilişkilendirilecek olan Süleyman’a atfedilen yüzüğün adı 

Babil Talmudu’nda zikredilir. Kanonik Yahudi Kutsal Kitap literatürünün çok önemli bir  külliyatı 

olan Babil Talmut’unun b.Hullin 105b, b.Berakhot 6b ve b.Gittin 68a-69a risalelerinde Kral 

Süleyman ile  mühür ibaresi ilişkilendirilir. Özellikle bu risalelerden birinde; 

“Üstad buyurdu: Burada *i.e. Babil’de+ Onlar Süleyman’ın ne istediğini ‘erkek ve dişi cinlere 
[i.e. Ecclesiastes 2:8’de ‘Shidah ve Shidoth adlarıyla geçer+ naklettiler. – Cümlede işaret 
edildiği haliyle, ‘Ve evin  inşası sürerken taş ocağında hazırlatılan taş kullandırıldı. *Ne çekiç 
ne balta kullanıldı, ne de inşa süresünce evde herhangi bir metal aletin sesi duyuldu+’; O 
rabbilere dedi ki, *metal alet kullanmaksızın+ inşaatı nasıl idare edecğim? – Rabbiler de 
cevaben, ‘Musa’nın, Efod’un taşları için getirdiği Shamir vardır’ dediler.  O, Rabbilere ‘O 
nerede bulunur?’ diye sordu.  Rabbiler, ‘Bir erkek bir dişi cin getir, onları birlikte bağla, 
muhtemelen onlar biliyorlar ve bunu sana söyleyecekler.  Bunun üzerine O, bir erkek ve bir 
dişi cin getirerek bunları birlikte bağladı.  Cinler O’na, ‘Biz bilmeyiz ama cinleri prensi 
Ashmedai muhtemelen bunu bilir.’ dediler. O, cinlere, ‘O nerededir?’ diye sordu. Onlar, 
‘filan filan dağda’ dye cevap verdiler.  O, oraya, içini su ile doldurduğu bir çukur kazdı. 
Çukurun üzerini o an bir mühürle mühürlediği bir taş ile kapattı. Her gün semaya çıkar ve 
gökyüzü Akademisi’nde çalışır ve ardından yeryüzüne iner, yeryüzünün Akademisi’nde 
çalışır, ve ardından mühürü gözden geçirmeye gider ve çukurun üzerine açar ve oradan 
içer, neticede onu kapatır ve  tekrar mühürler ve oradan uzaklaşır.  Süleyman, üzerine 
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*İlahi+ isim kazınmış bir zincir ve üzerine İsim kazınmış bir yüzük ve yün yapağısı ve şarap 
şişelerini  kendisine derhal getirmek üzere  Jehoiada’nın oğlu Benaiahu’yu o yöne 
gönderdi.

484 

şeklinde geçen ifadelerde, bugüne değin karşılaşılmamış rivayetler anlatılır.  Bunun ötesinde yine 

aynı döneme, I. yüzyıldan III. yüzyıla uzanan sürece tarihlenen apokrif bir kitap, aynı bağlamdaki 

içeriği ile değeri ölçülmez bir referans olur. Süleyman’ın Ahdi olarak bilinen ve Yahudi Kanonik 

Kutsal Kitap literatürüne dahil edilmeyen bu kitap; dönemin büyü uygulamalarında yer alan 

objelerin ve daha da önemlisi bir kısım diyagramın bu türden işlevlerle yer almasına açıklık getirir.  

Antikite'nin daha erken dönemlerinden itibaren  büyü söz konusu olduğunda, Yahudi 

kaynaklarının bir kısım diyagramı Kral Süleyman ve mühür ibaresi ile birlikte anmış olması, büyük 

ihtimalle bu kitaptan kaynaklanmış olsa gerektir.485   Keza Kral Süleyman’ın; 

“Ben Süleyman, bu şeyleri duyduğumda Tanrı’nın Mâbedi’ne girdim ve gündüz ve gece 
O’na dua ederek İfrit’in ellerime teslim edilmesi ve O’nun üzerine hükümranlık 
kurabilmem için tüm ruhumla yalvardım. O anda ben Semavatın ve yeryüzünün Tanrısı’na 
dua ederken değerli taş üzerine mühür kazınmış bir yüzük  orduların Rabbi’nce  başmelek 
Mikâil vasıtasıyla bana ihsan edildi.  O bana seslenerek “Davut oğlu Süleyman en yüksek 
ordu Rab Tanrı’nın sana  gönderdiği hediyeyi al; (onunla) hem erkek hem de kadın tüm 
cinleri hapsedeceksin ve Tanrı’nın bu mührünü taşıdığında onların yardımıyla sen 
Jerusalem’i inşa edeceksin.

486
 

şeklindeki ifadesinin yer aldığı bu ahdin birkaç farklı istinsahında, eş merkezli daireler arasında 

bulunan ve okunduğunda kulağa Semitik gelen bir grup isim ile birikte “Ya Tanrımız Rab” 

ibaresinin yanı sıra,  Pentagram diyagramlarına da yer verilmiş olması,487  bu tür diyagramların 

Yahudi Geleneği’nin önemli bir yönüne karşılık gelen muska ve beduhlarına nasıl sirayet etmiş 

olabileceğine açıklık getirir.  Aynı ahdin daha sonraki tarihlere ait istinsahlarında, Pentagram'ın 

Heksagram’a dönüşerek, bazı kez kırmızı zemin üzerine gümüş, bazen de oniki mühür ile birlikte 

görülmesi,488 Heksagram’ın bu gelenekte bu yönde bir fonksiyonla kullanılmasının kaynaklarını  

örnekleyen önemli bir referanstır.  Bu kaynaklar,  Yahudi tarihçi Josephus Flavius’un (yak. 37-100), 

Kral Süleyman’ın cinler üzerinde etkili güce sahip mühür yüzüğünden dolayı bir sâhir şeklinde 

görüldüğüne dair  rivayetleri tam bu çağa, Greko-Romen Çağ’ına tarihlemesi dikkate alındığında,489 

Heksagram'ın söz konusu geleneğin bu dönemindeki temsiliyetlerini aydınlatacak paha biçilmez 

kanıtlar olarak değerlendirilirler. 

Dönemin bu tür birincil kaynaklarıyla birlikte, bölgedeki diğer inanç ve kültlerin de, 
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Heksagram diyagramının bu tür işlevlerle anılmasında katkıları olduğu her zaman için ihtimal 

dahilindedir.   Nitekim tam bu döneme giren, II. yüzyılın İran coğrafyası Part toplumunda büyünün 

varlığının bilindiği, Hıristiyanlıktan önce Mezopotamya ve Kenan coğrafyasını da etkisi altına alan 

Budizm’in  metinlerinin ünlü çevirmeni An Shih-kao da  aynı zamanda büyü ve Astroloji otoritesi 

olduğu unutulmamalıdır.490 

Yahudi toplumunda yüksek ateş, havale ve humma gibi hastalıklara karşı, günümüzde  

bilinmeyen geçmişteki Aram demonlarının adlarındaki harflerin belli bir düzen içinde eksiltilerek 

formüle edildiği, aynı yüzyılın gnostik karakterli fizikçilerinden Severus Sammonicus’un 

metinlerinde görülür.491   III. yüzyılın imparatorlarından Geta ve Alexander Severus’un hayranlık 

duydukları De Medicina Præcepta adlı eserinde Sammonicus'un da benzer bir teknik uyguladığı ve 

bir ters üçgen  oluşturacak biçimde başta yazılan kelimenin, en sonunda tek harf kalacak şekilde  

her satırda bir harfi eksiltilerek,  

A   B   R   A   C   A   D   A   B   R   A 
A   B   R   A   C   A   D   A   B   R 

A   B   R   A   C   A   D   A   B  
A   B   R   A   C   A   D   A   

 A   B   R   A   C   A   D  
  A   B   R   A   C   A 

   A   B   R   A   C  
    A   B   R   A   

    A   B   R 
    A  B 
     A 

şeklinde yazılmasıyla oluşan bir büyü formülasyonu tarifi yapılır.492  Günümüzde artık tanınmayan, 

Körlük Cin’i Shabriri’nin diğer bir adı olan “Abracadabra” sözcüğü başta olmak üzere diğer bazı 

adlar, bu dönem Yahudi büyü metinleri üzerinde kullanılır, bu tür düzenlemeler hastaların 

boyunlarına asılırdı.493 Hastalığın bir ruhu olduğuna ve bu muskaları takan hastanın,  süreç 

içerisinde hastalık ruhu üzerine gizli bir güçle etki etmesiyle, ruhun hastadan vaz geçeceğine   

inanılırdı. 

 Hastalanarak, Körlük Cini Shabriri’ninin mağduru olduğuna inanılan kişiye, yine ters üçgen 

formunda olacak şekilde;  
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  Annem bana  
 

   S   H    A    B   R   I   R   I 
                                                                         H    A    B    R   I   R   I 
                                                                            A    B    R   I   R   I 
                                                                                B    R   I   R   I 
                                                                                    R   I   R   I 
                                                                                       I   R   I 
                                                                                          R  I 

         I 
 

       den sakınmamı söyledi. 

 

şeklinde belli bir muska takılır, hastaya da hastalığın ruhuna niyazda bulunulması telkin edilirdi.494  

Bölgedeki dğer toplumlardan sirayet ettiği bilinen bu tür formülasyonlarda, herhangi bir mühür ya 

da diyagramdan bahsedilmese de, düzenlenen muskaların ters üçgen olması dikkat çekicidir.  

Bugün hala doğu Yahudileri arasında bazı Talmudik formülasyonlarla kullanılan bu tür muskalar495  

ucu aşağıda olan bir eşkanar üçgen şekilleriyle, günümüz muska formlarının oluşumunun 

arketipleri olarak görülebilirler.  Talmud’da da bu büyü formülasyonlarıyla paralel bir bağ 

kurularak şekillendirilmiş, okunduğunda hastalık ruhunun etkisini zaman içinde azaltacağı ve onu 

denetim altına alacağı söylenen bir duaya rastlanır.496  Bu tür muska formulasyonlarının, 

Heksagram’ı oluşturan üçgenlerden ucu aşağıya bakan üçgen ile birebir örtüşmesi, söz konusu 

diygaramın sonraki süreçte bu tür işlevlerde kullanımına neden olmuş olabileceği olasılık dahilinde 

tutulmalıdır. 

 II veya III. yüzyıla tarihlenmesi nedeniyle, söz konusu dönemdeki Yahudi toplumunun bu 

bağlamdaki inançlarını örnekleyen önemli bir kanıt da, 1853'de Filistin Coğrayası’nda Kinneret 

Gölü’nün güneyinde ele geçirilmiş İbrani şifa tasıdır.497  Henüz doğmamış çocukları, ana karnında 

düşük tehlikesine karşı  koruduğuna inanılan bu tasın üzerine yazılmış; 

 “Ve şimdi Musa’nın Asâ’sı ve yüce rahip Harun’un Göğüslüğü ile ve Süleyman’ın Mührü ve 
Davut’un *Kalkanı+ ile ve baş rahibin tacı ile beyan ettim mi (?) , *söz+ … 

şeklinde devam eden İbranice ifadeler;  dönemin Yahudi toplumunun inanç dünyasında Musa’nın 

Âsâsı, Harun’un Göğüslüğü, Süleyman’ın Mührü ve Davut’un Kalkanı gibi kavramların toplum 

nezdinde koruyucu ve şifa verici yönleri olduğu inancını yansıtmasından daha çok, belli bir 

                                                           
494

 Kohler, “Abracadabra”, a.g.e., p. 83. 
495

 Dov Noy, “Abracadabra”, Encyclopedia Judaica, I-XXII, ed. Fred Skolnik, Vol. I, Second Edition, Thomson Gale, U.S.A.,  
2007, pp. 280. 

496
  Pes., 112a. 

497
 Oegema, a.g.e., p.38. 



 

220 

 

diyagramdan bahsetmemiş olsa da, Süleyman Mührü ile Davut Kalkanı kavramlarını ayrı tutması 

açısından hayli önemlidir. 

Geç Antikite olarak adlandırılan ve Ortaçağ’ın eşiği olan bu dönemde,  uzun seyahatlere 

çıkan yolcunun, üzerinde Pentagram ya da Heksagram diyagramı bulunan bir obje takma adeti, 

muhtemelen yolda karşılaşılabilecek musibetlerden korunma güdüsünden kaynaklanmış olsa 

gerektir.  Aynı gelenekte Heksagram diyagramının mezar taşlarında da sıkılıkla  kullanılması, bir 

seyyah gibi başka bir aleme yolculuk yaptığına inanılan ölünün, bu yolculuğunda karşılaşacağı kötü 

güçler ve demonlara karşı bir koruyucu obje olarak algılanmış olabileceği ihtimali olasılıkla bu 

yüzden gündeme getirilmiştir.498  Nitekim,  Geç Antikite’de her iki diyagramın da, dönemin  

insanının bu dünyanın ötesinde ya da üstünde yer aldığına inandığı diğer alemlerle bağlantı 

sağlayan fonksiyonlara sahip olduğu inancının varlığı, çağımızın bir Yahudi kaynağının iddiasıdır.499  

Hatta  aynı dönem toplumunun kader olgusunda dahi malum diyagramlar ve formulasyonların 

etkili olduğu inancını taşıdığı da belirtilmektedir.500 

 Her ne kadar diyagram haliyle Rabbâni literatürde adı geçmemesine karşın, Kabalist 

metinlerin yanı sıra Yahudi toplumunun şifa verdiğine ya da koruduğuna inanılan objelerinde 

görsel haliyle belirginleşmeye başlayan Heksagram diyagramı, şaşırtıcı biçimde hemen yakın 

coğrafyada dönemin çok önemli bir Roma dini yapısında, çok özenle çalışılmış örnekleriyle 

karşımıza çıkar. Roma İmparatorluğu’nun Chalcis Prensiliği’nin sınırları içinde yer alan ve “Güneş 

Şehri” anlamında Heliopolis olarak da bilinen Baalbek’de, inşası II. yüzyıla tarihlenen Bacchus 

(Dionysos) Tapınağı’nda yer verilen Heksagram diyagramı, bir Roma dini yapısında karşılaşılan ünik 

bir örnektir (Ek.26, s.352).  Daha bu yüzyıla gelmeden bölge insanı için dini bir merkez konumuna 

yükselmiş olan Heliopolis,501 bölgenin Roma hakimiyeti altında olduğu I. yüzyılda bile, en 

büyüğünün Jupiter Kültü’ne tahsis edildiği, insanı cezbeden dini figürlere sahip tapınakları ile  

meşhurdu.  Sadece bu şehrin değil, coğrafyanın görkemli Roma tapınakları arasında günümüze en 

iyi korunarak ulaşmış olan Bacchus (Dionysos) Tapınağı, dikkat çekecek kadar çok  sayıdaki tanrı ve 

tanrıça figürüyle neredeyse bir sembol dünyasıdır.502  Tapınağın iç mekanını dolduran rölyefler 

(kabartma); tanrı Bacchus'un doğumu, annesi Venüs ve babası Jupiter ile birlikte oluşturdukları 

teslis, yeniden doğuş sahneleri de olmak üzere neredeysa baştan sona Bacchus mitini tasvir 
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etmektedir.503  Söz konusu tapınağın Sella504 ile Peristil505 arasında yer alan bölümünün üzerini 

örten tonozun rölyeflerinde, ardışık olarak sıralanan  Heksgramlar’ın, merkezlerine tasvir edilmiş 

ve aralarında “Antiochia” olarak adlandırılan tanrıça da olmak üzere, şehrin diğer tanrıçalarıyla 

birlikte yer alması manidardır.  Bacchus ile ilgili başka bir mitosda, Zeus ile Semele’nin oğulları 

olarak belirtilen bu tanrıya atfen “İki kere doğmuş” ünvanının kullanılmış olması da hayli ilginçtir. 

Tapınaktaki aynı Heksagramlar’dan birinin merkezinde, betimlenme tarzından "Ishtar" olduğu 

söylenebilecek bir figür de kendine has ayrı bir durum arzetmektedir.  Ancak yine de, buradaki 

örnekler ölçütünde; Heksagram diyagramının Greko-Romen politeist inancın herhangi bir yönüyle 

ilişkili bir temsiliyet taşımış olabileceğine işaret eden en ufak bir veri, çoğu kez olduğu gibi burada 

da yoktur.    

Heksagram’ın sadece bu politeist Roma dini yapısında değil, aynı zamanda ilk kez bir 

sinagog yapısında da görülmesi yine bu dönem ile alakalıdır.  Bölgede yapılan araştırma ve 

gözlemlere göre kaleme alınmış kaynaklar; Filistin coğrafyasında Geç Roma Dönemi’nden 

günümüze kalan iki sinagog kalıntısının var olduğunu bildirir.  Bunlardan biri günümüzde Tell Hum 

adını taşıyan Kafer-Naum’da iken, ikincisi Hırbet’ül-Kerazeh adyla tarihi kaynaklara geçmiş, 

günümüzün Chorazen’indedir.506  İnşası geç II. yüzyıl ile erken III. üçüncü yüzyıl arasına tarihlenen 

ve günümüze ulaşan kalıntılarından özgün döneminde fresk, mozaik ve taş rölyef açısından son 

derece zengin bir bezeme programına sahip olduğu anlaşılan Kafer-Naum Sinagogu kalıntısındaki 

bir  frizin üzerinde Heksagram, Pentagram ve Swastika diyagramları  yan yana görülür (Ek. 27, 

s.353).507  Sinoptik Gospeller'e göre, İsa’nın asıl tebliğ hayatının geçtiği Filistin’in Celile (Galile)508 

sınırlarının içinde kalan Celile Gölü (Kennereth Gölü) nün kıyısında, antik dönemden kalan bir köy 

olan ve İbranice’de “Bilinmeyen Önemli bir Şahsın Köyü” anlamını taşıyan Kafer-Naum, 

Josephus'da;  "sakinlerinin gözünde çok verimli kaynağı sahip bir köy" şeklinde geçer.509  Yeni 

Ahit’te de adı sıklıkla geçen  Kafer-Naum için;  

13 
Nasıra’dan ayrılarak Zevulun ve Naftali yöresinde, Celile Gölü kıyısında bulunan 

Kefernahum’a yerleşti.
510

  (…) 
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9 
İsa tekneye binip karşı kıyıya geçti ve kendi kentine gitti.

511
 

ifadelerinden, burasının İsa tarafından ikametgâh olarak seçilmiş ve hatta kendi şehri olarak 

adlandırmış olduğu anlaşılır. Yine Yeni Ahit’in;  

21 
Kefernahum’a girdiler. Şabat Günü İsa Havraya gidip öğretmeye başladı.

512
 

59 
İsa bu sözleri Kefernahum’da havrada öğretirken söyledi.

513
 

şeklindeki rivayetinden  Kafer-Naum bir sinagog olduğu ve İsa’nın, bir Şabat günü bu sinagogda 

vaaz verdiği anlaşılır.  Yine de, İsa ile ilişkilendirilen bu sinagog ile, arkeolojik çalışmalar esnasında 

diğer bazı diyagramlar ile Heksagram’ın da bulunduğu söylenen sinagog kalıntısının 

ilişkilendirilmesinde, inşa tarihi itibariyle temkinli yaklaşılması gerekir. Sinagog’tan günümüze 

kalan bakiye çevresindeki arkeolojik kazılar 1905 yılında H. Kohl ve C. Watzinger tarafından 

yapılmış, tamamen temizlenen kazı buluntularının kimi bölümü bu alanı sahiplenen Fransisken 

Kilise babalarınca restore edilmiştir.514  Ancak, İsa’nın I. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olduğu göz 

önünde tutulduğunda bu sinagogun, Yeni Ahit’te zikredilen sinagog olması pek mümkün 

görünmemektedir.  Belki, onun kalıntıları üzerine tekrar inşa edilmiş bir sinagog olabilir.   

Ama her her halükarda, adları havari olarak daima ön sıralarda anılan Simun Petrus, 

kardeşi Andreas, Zebedi’nin oğulları Yakup ve Yuhanna da olmak üzere vergi görevlisi Matta ile 

birlikte en az beş kişinin Kafer-Naum’lu olduğu bilinir.515  Bu nedenle, Yahudi-Hıristiyanlar olarak 

bilinen Yezuşaverim’in, Talmud Dönemi’ne kadar bu şehirde yaşamlarını sürdürmüş oldukları 

malumdur.516  Ancak bu cemaatin söz konusu sinagog ve içinde yer alan sembollerle muhtemel 

ilişkilerinin olduğuna dair bir veri yoktur.  

Bazilikal plan şemasına sahip Celile sinagog kalıntıları  arasında en iyi korunmuş olanlardan 

biri olarak günümüze ulaşan bu yapı bakiyesinin, Kudüs yönüne bakan ön cephesinin özgün 

halinde zengin bir bezeme programına sahip olduğu söylenebilir.  Söz konusu sinagog 

kalıntısındaki Heksagram tasvirlerinin bu galeride bulunan ve  özenle işlenmiş bir taş frizde  Ahit 

Sandığı ve Menora gibi Yahudi Geleneği’nin çok önemli sembolleri arasında yer aldığı söylenir.517 

Oysa farklı bir kaynak, Heksagram’ın aynı dönemde  çok kullanılan bir sembol olan Swastika ile yan 
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yana sıralandığından bahseder.518 Ne var ki,  söz konusu bu yapıda varlıkları bilinen  sembollerin, 

birer bezeme ögesi fonksiyonu taşıdıkları, dolayısıyla onlara herhangi bir anlam ya da temsiliyet 

yüklemenin gereksiz olduğu görüşünün varlığı da gözlerden kaçmamaktadır.519    

Aynı coğrafyadan günümüze ulaşan bir sinagog kalıntısından bahseden bir başka kaynak 

ise, şaibeli rivayetler içerir. Matta Kitabı’ndan okunduğu şekliyle;520 uşağı, İsa tarafından 

iyileştirilen Romalı bir yüzbaşının, bir sinagog inşa ettirmiş olduğunu, ama yakın zamana kadar 

bunun bilinmediğinden bahseden bu kaynak; değindiği bu sinagog ile bölgede yapılan arkeolojik 

kazılarda ulaşılan yapı kalıntıları arasında bir bağ kurmaya çalışır.  İnşası II. ve III. yüzyıllara ait 

olduğunu söylediği bu yapı kalıntılarında, Menora ve Şofar rölyefleri ile birlikte İlahi Gıda kabı, Kral 

Davut’un palmiyesi ile kalkanının da bulunduğuna değinir.521  Ama ne yazık ki, bu kalkanın bir 

tasvir mi yoksa obje mi olduğu konusunda herhangi bir bilgi vermediği gibi, bu buluntu her ne ise, 

hangi özelliğine nispeten bunun Kral Davut’a ait olduğunu iddia ettiğine dair hiçbir ayrıntı da 

sunmaz.   

Yine Celile Gölü civarındaki Antik Tiberias Kenti’nin bulunduğu yerde yapılan arkeolojik 

kazılar neticesinde,  IV. yüzyıla tarihlenen bir sinagogun mozaik tabanında görülen  insan ve 

hayvan tasvirleriyle birlikte betimlenmiş Zodyak işaretleri,522 Yahudi Geleneği’ne sirayet eden 

Astroloji'nin bu yüzyılda da hala dini hayat içinde yer aldığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. 

Roma tapınakları ile Yahudi dini yapılarında görülen Heksagram’ın, mezar taşlarında 

bugünkü haliyle kullanımının erken tarihli örnekleri, Yahudi tarihinin yine bu dönemiyle ilişkilidir. 

İtalya’nın güneyinde, Tarento’da tespit edilen  bir mezar taşındaki Heksagram’ın varlığı, söz 

konusu  diyagramın  İlkçağ’daki mezar taşlarında kullanımını örneklemesi açısından dikkat 

çekicidir.523   Tarihi hakkında kesin bir şey söylenememekte ise de, temkinli bir yaklaşımla III. yüzyıl 

ile VII. yüzyıl arasına tarihlendirilen bu taş, Heksagram’ın bir Yahudi'ye ait mezar taşında 

görüldüğü en erken tarihli örnek kabul edilir.  Taşın üzerine kazınmış olan Heksagram diyagramının 

yanında İbranice “Burada Melos’dan Davut’un oğlu Leon’un karısı yatmaktadır” ibaresi bulunur.524  

İlginç bir şekilde bu taşın bulunduğu bölgedeki diğer mezar taşları ise Grekçe ibarelere sahiptir.  Bu 

durum, Helenistik kültürün hem bölgeyi hem de dönemin Yahudileri üzerinde süren etkisiyle 

açıklanmaktadır. Aynı mezara değinen bir başka kaynak ise;  VI. yüzyıla tarihlediği bu mezar taşını, 
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o döneme kadar Heksagram’ın Davut ismiyle birlikte kullanıldığı en erken tarihli örnek olarak 

görür.525  Aynı mezar taşına ünlü Yahudi otorite Scholem de dikkat çekerek, Heksagram diyagramı 

ile Davut Kalkanı isminin yan yana getirilirken, söz konusu diyagramın Yahudi Geleneği’nde Davut 

adı ilişkilendirilmesinde ölmüş bir kişinin isminden daha başka özel sebepler aranması gerektiğini 

söyler.526   Yine bir kadına ait olduğu saptanan ve üzerinde iki Pentagram diyagramı bulunan bir 

başka mezar taşı da İspanya Tortosa’da bulunmuştur ve ilginç bir şekilde aynı yüzyıllara aittir.   III. 

yüzyılda varlıkları bilinen Güney İtalya’daki Apulia Yahudileri’nin erken Kabalistler olduğuna 

değinen ve Kabala ile Heksagram diyagramı arasındaki bilinen ilişki içine bu mezar taşlarını da 

sokmaya çalışan görüşlere527 ise dikkatli yaklaşılmalıdır.  Ancak, yine de söz konusu mezar 

taşlarının tespit edildiği bu coğrafyanın  Pythagoras ve ardıllarının yaşadığı ve kuramlarını tesis 

ettiği  bölge olduğu da hafızaların bir kenarında tutulmalıdır. 

Heksagram temsiliyetinin Yahudi Geleneği bağlamında ele alındığı bu tarihsel akışın seyri 

içerisinde, dönemin aynı coğrafyasında Hıristiyanlığın imparatorluk topraklarına hızla nüfuz etmiş 

olması, sadece kilise tarihi için değil, Yahudi Geleneği’nin geleceği için de önemlilik taşımaktadır.  

Daha önce bölgenin Yahudi cemaati için geçerli olan Roma baskı ve şiddetinin, kısa zamanda 

imparatorluğun Hıristiyan tebasının başına gelmesi de gecikmemiş hatta, koşullar bu dönemin 

Hıristiyanları için daha vahim sonuçlara varacak şekilde gelişmiştir.  Başlangıçta Roma davranış ve 

inanç normlarıyla problemi olmayan erken Hıristiyanların, çok kısa sürede itikad ve ibadetler 

noktasında başgösteren kesişmelerle birlikte maruz kalmaya başladıkları takibatların sonu toplu 

katliamlara kadar varmıştır. Asker imparatorların yönetimde olduğu III. yüzyılda da durumlarında 

fazlaca bir değişiklik olmamış, imparatorluk topraklarında özgürce boy atmaları Diocletianus 

Dönemi’ni (yön. 284-304)  beklemiştir.  Ancak, Roma’nın Helenistik ve Politeist etkilerini kabul 

ederek, bir başka deyişle Romalılaşarak yayılma avantajını sağlayabilmiştir.  

Bir yandan Sasani, diğer yandan kuzey kavimlerinin tehdidinin sürekli baskı unsuru olduğu, 

ordunun büyüdüğü ve dolayısıyla halkın üzerine düşen vergi miktarının arttığı IV. yüzyıl, Roma için 

augustlar arasında geçen muharebelere de sahne olmuştur.   Bunlardan biri, Büyük Constantinus 

ile  Maxentius arasında 312 yılında Roma yakınlarındaki Mulvian Köprüsü civarında gerçekleşmiştir 

ki, bu muharebe kilise tarihi için ayrı bir önem taşır.  Keza bu muhabereden hemen bir yıl sonra,  

313’de “Milano Fermanı”nı yayımlayan  Büyük Constantinus, Hıristiyanlık inancını imparatorluk 

sınırları içinde resmen tanımıştır.  Ancak, Hıristiyanlığın Roma’nın resmi dini olarak kabul görmesi 
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için 380 yılına kadar beklemek gerekecektir. 

Bu muharebe ile ilgili ilginç bir rivayet dile getirilir ki, bu hem Heksagram hem de Haç 

sembolizminin tarihsel seyri için oldukça önemlidir.  Muharebenin galibi olarak imparatorluk 

tahtına oturan Constantinus’un (yön. 306-337) biyografisini yazan Eusebius’un bildirdiğine göre; 

çarpışmadan hemen önce Constantinus rüyasında; gökyüzünde “bu işaretle fethet” anlamında 

Latince bir  ifade olan “in hoc signo vince”  yazısı ile birlikte “Kristogram” diyagramını görmüş, 

uyandığında verdiği emirle tüm askerlerinin eşyalarının üzerine bu diyagramı işletmiştir.528 Mesih 

anlamına gelen Christos  (Grk. ) sözcüğünün ilk harfleri olan Chi () ve Rho () nun üst 

üste yazılmasıyla oluşan bu diyagram, altı kolu ile Heksagram diyagramına çok  yakın durmaktadır. 

İznik’in Hespekli yöresindeki Erken Hıristiyan Dönemi’ne ait Hipoje'de529 bulunan duvar resminde 

de görülen Kristogram, dönemin Hıristiyanları’nca Haç’tan önce kullanılan bir sembol olarak hayli 

önemlidir (Ek. 28, s.354).  Kristogram'ın, Haç'ın Hıristiyanlığı simgelemesinden çok sonraki 

tarihlerde bile Hıristiyan toplumlarınca uzunca süre terk edilmemiş olduğuna, VI. yüzyıla ait Bizans 

tasvirlerinde şahit olunmaktadır.  Günümüz İstanbul Ayasofya Bazilikası’nın da inşa edildiği 

Iustinianos I Dönemi (yön. 527-565) Bizans yapılarından Ravenna San Vital Bazilikası’nın ihtişamlı 

mozaiklerinde de yer alan Kristogram,530 imparator Iustinianos I ve mahiyetinin tasvir edildiği 

mozaikte, ön planda görülen askerin taşıdığı  kalkanın üzerindeki haliyle, sanki Magen David’e 

gönderme yapar gibidir.  

Bugün Hıristiyan kimliği ile özdeşleştirilen Haç ise, ilk üç yüz yıldan sonra açıkça 

Hıristiyanlığı simgelemeye başlamış, ancak tamamıyle temsil etmesi için daha yüzyılların geçmesi 

gerekmiştir.  Aslında asli geleneğin sahih bir sembolü olan Haç'ın, Hıristiyanlık doğrultusunda  

aldığı bu simge temsiliyetinden sonra, Yahudiler bu sembolü kullanmaktan kaçınmışlardır.  Hatta 

Yahudi matematikçiler tarafından yazılan matematik ve cebir kitaplarında, matematiksel bir işaret 

olan artı (+) işaretini, haça benzediği için terk etmişler, bu işaretin gerekli görüldüğü formül ve 

metinlerde bunun yerine İbranice de bir hareke ve büyük noktalardan olan Kamets’i  artı işareti 

yerine kullanmışlardır.531 

Diğer yandan söz konusu ferman ile imparatorluk topraklarındaki Hıristiyanlar için şartlar, 

daha elverişli hale gelirken, aynı coğrafyanın Yahudi cemaatleri açısından kötüleşmiş, hatta 212 

yılında elde ettikleri vatandaşlık hakkından tekrar mahrum bırakılmışlardır.  Hıristiyanlıktan tekrar 

Politeist Roma inancına dönen İmparatorator Iulianus Dönemi'nde (yön. 361-363) Yeruşalim 
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Mâbedi’nin yeniden inşasına izin verilmiş olsa da, ertesi yıl impratorun ani ölümü üzerine bu inşa 

faaliyeti daha başlatılamadan sona ermiştir.532 İmparatorluğun hemen her coğrafyasının önemli 

kentine yerleşmiş olan Yahudi cemaatlerin konumlarında da, kısmi iyileşme görülen  Iulianus 

Dönemi'nden sonra, belirgin biçimde yeniden kötüleşme başlamıştır. Önceki yüzyıllarda kendileri 

Roma’nın zulmünden kaçmak için çırpınan Hıristiyanlar, bu kez Hıristiyan olmayan tebalara karşı 

baskı ve şiddetten geri durmamışlar, özellikle; İsa’nın katilleri olarak eskiye dayanan bir düşmanlık 

besledikleri Yahudileri, çoğu zaman  büyücülük ile de suçlamışlardır. Bu durum, tarihin Büyük 

Roma İmparatorluğu'nun doğu ve batı olarak ayrıldığı 395 yılına  kadar geçerliliğini koruyarak 

devam etttiği gibi, sonraki yüzyıllarda da çoğu kez şiddetini arttırmıştır.  

 

5. BİZANS  YÖNETİMİ’NDEKİ YAHUDİ TOPLUMU’NDA SEMBOL OLARAK HEKSAGRAM    

Kimi kez 324 olarak tarihlendirilmekteyse de, Büyük Roma İmparatorluğu'nun doğu-batı 

olarak ayrıldığı yıl, İznik Kredosu'nun ateşli bir taraftarı olan ve Ortodoks inancı imparatorluk 

topraklarında güçlendirerek resmi bir hüviyet kazandıran imparator Theodosius I' in (yön. 378-

395) son günlerini yaşadığı 395'e denk gelir. Gerçekte bir vasiyet niteliği taşıyan talimatıyla, 

imparatorluğun doğu coğrafyasının yönetimini  oğlu Arcadius'a (yön. 395-402) veren imparator, 

batı coğrafyasının yönetimine de küçük oğlu Honorius'u atamış,  böylece imparatorluk Doğu Roma 

ve Batı Roma adlarıyla resmen iki ayrı yönetime ayrılmıştır. Böylece, imparatorluğun 

Mezopotamya ve Filistin coğrafyasını da içine alan doğu toprakları, İmparator Arcadius (yön. 395-

402) ile birlikte  Bizans coğrafyasının payına düşmüştür.  Filistin Coğrafyası,  614’de Sasaniler’in (m. 

224-651) eline  geçse de, İmparator Heracleious (yön. 610-641) komutasındaki  Bizans orduları 

tarafından 21 Mart 629’da tekrar ele geçirilmiştir. Bölgenin bu tarihten sonraki Bizans egemenliği  

638 yılında Müslüman Araplar'ın bölgeyi fethine kadar devam etmiştir. 

Gerçekte Bizans adı, Doğu Roma’ya sonradan verilen bir isimdir.  Bugün bizlerin Bizans 

adıyla tanımladığımız devlet, gerçekte imparatorluğun doğu coğrafyasının hakimi olan Roma’dır.  

Bizans adı bu topluma, XIX. yüzyıl’da  Avrupa’lı tarih yazarları tarafından; başkenti 

Constantinopolis (İstanbul) olan Hıristiyan “Doğu Roma”yı,  bölünmeden önce başkenti Roma olan 

politeist büyük  Roma İmparatorluğu'ndan ayırarak, daha anlaşılır kılmak için kullanılmıştır.  

Aslından hiç bir Doğu Roma’lı kendisini Bizans'lı olarak tanımlamamış, aksine Bizans, 1453 yılında 

Osmanlı Sultanı  II. Mehmet tarafından yıkılana dek daima Roma olarak kalmıştır. 

Büyük Roma İmparatorluğu'nun artık iki ayrı devlet olarak hüküm sürmeye başladıkları V. 
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yüzyıl, özellikle batı ve kuzey Avrupa ulusları’nın Hıristiyanlığı birbiri ardına kabul ettikleri süreç 

olmuştur.  Roma egemenliğinin tesirinden uzak kalan Keltler, Alman kökenli Franklar ve 

İngilizler’in Hıristiyanlığı kabulüyle kuzey ve batı Avrupa’da   Hıristiyan nüfus sayısı artmıştır.   

Hıristiyanlık bu farklı etnik köken ve kültür yapılarına sahip toplumları birleştirici bir harç işlevi 

görürken, bir yandan da Roma kültürünün Ortaçağ batı dünyasına taşınmasına da vasıta olmuştur. 

Ne var ki, aynı Hıristiyan dünyasının ilk önemli çatlağı da bu dönemde, doğuda V. ve VI. yüzyıllarda 

meydana gelmiştir.533  Konstantinopolis patrikliği tarafından yönetilmek istenmeyen Doğu Süryani 

(Nesturi) Kilisesi, Antakya Süryani (Yakubi) Kilisesi, Ermeni Kilisesi, Hint kiliseleri  ile Mısır (Kopt) 

Kilisesi ana yapıdan uzaklaşarak, “Ayrılmış Doğu Kiliseleri” adıyla bilinen bağımsız birer kilise 

yapısına kavuşmuş, ana yapı ise gerçekte imparatorun erki altındaki Constantinopolis Patrikliği'ne 

bağlı "Melkitler" adıyla Ortodoks kitleyi oluşturmuştur. İsa’nın beşeri ve ilahi yönünün ayrılmaz bir 

bütün oluşturduğuna inanan Monofizit anlayış içinde yer alan Habeş Ortodoks Kilisesi ise sünnet, 

şabat ve koşer kuralları gibi Eski Ahit inancının şartlarının bir kısmını korumayı sürdürmüştür. 

Aynı Bizans yönetimi altındaki farklı yerleşimlerdeki Yahudi cemaatlerine mensup 

Romaniyot Yahudiler'in V. yüzyıldan itibaren imparatorluğun farklı kademelerinde resmi görev 

almaları engellenmiş,  üstelik  geçerli yasalar Hıristyanlar’ın Yahudilerle evlenmesini ve Yahudi 

dinine girmelerini yasaklamıştır. Roma'dan tevarüs eden hukuki mağduriyetler, Romaniyot 

Yahudileri için Bizans Dönemi'nde de geçerliliğini korumuştur.534  VI. yüzyılın sonlarına gelindiğinde 

hunharca verilen cezalardan imparatorluktaki politesit ve pagan kalıntılarla birlikte Yahudiler de 

kendilerine düşen payı almıştır.535 Oysa  aynı yüzyılda imparatorluk sınırları dışında Babil 

bölgesinde kalan ve Hıristiyan taasubundan Sasani yöneticilerce korunan Yahudi cemaati için 

koşullar farklı seyretmiş, Bizans sınırları içindeki Filistin cemaatine karşı entelektüel bir üstünlük 

kaznmıştı.536  İmparator Iustinianos I, topraklarındaki Yahudi cemaatinin sinagoglarda kutsal 

kitabın hangi versiyonunu okuyabileceklerine dahi karışırken, Babil Yahudileri Hıristiyan doktrinine 

ve Teslis’e karşı kuvvetli bir polemik geliştirmişlerdir.  Aynı yüzyılda Sura’lı Rav Ashi ile Babil çevresi 

Amoraim'i  Babil Gemerası’nı derlemişler ve ileriki yüzyıllarda tamamlandığında, Filistin 

Talmudu’ndan daha hacimli ve otoritesi daha fazla rağbet görecek olan Babil Talmudu 

çalışmalarını Sasani hamiliği gölgesinde sürdürmüşlerdir. 

Ne var ki, Gentile dışında kalan ve Yahudi-Hıristiyan menşeinden gelen kimi Bizans 

Hıristiyan cemaatinin izleri de silinmiş değildir.  Bunlar,  Eski Ahit  kaynaklı Kandilliğin hatırasını 
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tasvir olarak da olsa, en azından IV. yüzyıla kadar aralarında yaşatmışlardır. Nitekim Yahudilik’in 

asıl sembollerinden olan Kandilliğn, III. ve IV. yüzyılların  Bizans coğrafyasındaki bazı Hıristiyan 

cemaatlerin geçmişte olduğu gibi bunu terk etmemesi, yeniden yorumlanarak “Dünya’nın Işığı 

Mesih” temsiliyeti ile kullanılmış olması çok anlamlıdır.537  Bunun nadir kanıtlarından biri,  aynı 

yüzyıllara tarihlenen bir ekmekçi mühürüdür.  Hemen tüm Antik dönem sürecinde piyasaya arz 

edilen ekmeklerin markalanması ticari bir adetten öte muhtemelen bir zaruriyet olduğu göz 

önünde tutulursa, üzerinde Kandillik tasviri ile birlikte “” yazısının okunduğu bu 

döneme ait söz konusu mühür, muhtemelen aynı ismi taşıyan Bizanslı Hıristiyan  bir fırıncının şahsi 

mühürü olmalıdır (Ek. 29, s.355).  Bu nedenle günümüz Afyon ili, Beyköy- Yumrutepe mevkiinde 

bulunan ve III.- IV. yüzyıla tarihlenen bir kaya mezarın giriş cephesine kazınmış Kandillik 

tasvirinden dolayı, söz konusu kaya mezarın - eğer başka bir belirti yoksa - ilk bakışta bir Yahudi’ye 

ait olduğunu iddia etmek konusunda dikkatli davranılması gerekebilir (Ek. 30, s.356).538 

VI. yüzyıla gelindiğinde ise, Kandillik tasviri yerini altı kollu Yıldız diyagramına bırakmış gibi 

gözükmektedir. Erken Hıristiyanlık Dönemi'nde İmparator Büyük Constantinus'un rakibi  

Maxentius arasında 312 yılında Roma yakınlarındaki Mulvian Köprüsü civarında başlayacak 

çarpışmadan hemen önce  rüyasında gördüğünü iddia ettiği ve tüm askerlerinin techizatının 

üzerine işlettiği ve tıpkı Heksagram gibi altı kollu diyagram haliyle Mesih'i  temsil eden 

Kristogram'ın yanı sıra, dikkat çekici biçimde genellikle Meryem’in harmaniyesinin omuzuna 

işlenmiş vaziyette sekiz uçlu bir başka yıldız diyagramı belirir.539  Hatta XII. yüzyıl örneğinde olduğu 

gibi, sonraki yüzyılllara ait Bizans freskoları arasında, kucağında bebek İsa ile birlikte  betimlendiği 

bir kısım tasvirde de Meryem’in harmaniyesinin sol göğüs üzerine ve alnına gelecek şekilde 

işlenmiş olan bu diyagram,540  XV. Katolik İtalyan sanat okullarına ait aynı temadaki tasvirlerde de 

Meryem’in harmaniyesinin sağ omuzuna denk gelecek şekilde kendini gösterir  (Ek. 31, s.357).541  

Eldeki görsel örneklerden yola çıkıldığında, çoğunlukla Meryem tasvirleriyle birlikte kullanıldığı 

gözlemlenen bu sekiz kollu diyagramın, Mesih doktirini ile bir alakası olmaksızın doğrudan, tanrı 

anası (Theotokos) Meryem'e gönderme yaptığı  söylenebilir.  Antik Mısır duvar resimlerinde de yer 

alan bu diyagramın,542  Artemis tasvirlerinde de karşımıza çıkması bu hipotezi güçlendirir.  

Kumluca Hazinesi olarak adlandırılan buluntular arasında karşılaşılan ve 530-565 yıllarına 
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tarihlenen gümüş bir "Paten" (kutsal ekmek tepsisi) üzerinde görülmesi, aynı diyagramın söz 

konusu dönem itibariyle farklı konumuna da bir örnek teşkil etmektedir (Ek. 32 ,s.358).543 

Orta Bizans Dönemi'ne (842-1204) gelindiğinde ise, ekmekçi mühürlerine benzer şekilde, 

Aşai Rabbani sakramentinde kullanılmak üzere kilise tarafından hazırlanan ekmeklere kutsallık 

kazandırmak amacıyla basılan mühürler üzerinde de bazı diyagramlar görülür.544  Bilindiği üzere 

Komünyon adıyla tüm Hıristiyan mezheplerinin temel liturjik sakrementi  olan Ökarist (Gr.  

Eukharistia) Ortodoks Bizans Kilisesi’nce “Liturji” ya da “İlahi Liturji” olarak adlandır.  İsa’nın etini 

simgeleyen ekmeği kırıp yemenin ve kanını simgeleyen şarabı içmenin İsa ile bir nevi birleşme 

anlamı taşıyan bu sakrament, İsa’nın kendini insanlık adına çarmıhta kurban etmesi anısına bir 

şükran karşılığında düzenlenir.  Ökarist sakramentinde dağıtılan ve  Tanrı’nın insan görünümünde 

hulülünü temsil ettiğine inanılan bu ekmekler (Gr. Prosphora), Ortodoks Bizans Kilisi’nce maya 

katılarak biri İsa’nı beşeri, diğeri ilahi yönünü temsil edecek şekilde iki hamur bezesinin bir somun 

halinde yoğrulmasıyla oluşturulmakta ve pişirilmeden önce üzerlerinde Hıristiyalıkla ilgili tasvir, 

yazı ya da diagramların bulunduğu mühürlerle mühürlenmektedir.  Bunun yanı sıra, kutsal kişilerin 

anıldıkları günlerde ya da ölen bir Hıristiyan’ın ardından özellikle üçüncü günde düzenlenen 

yemeklerde de bu tarz ekmekler hazırlanarak mühürlenmektedir.  Ayrıca, herhangi bir azizin şehit 

edildiği yerde ya da röliklerinin muhafaza edildiği mekanlarda, inananlara dağıtılmak üzere 

pişirilen kutsama ekmekleri de (Gr. Eulagia) azizin tasviri veya ilgili bir yazı bulunan mühürlerle 

aynı şekilde mühürlenme geleneği bulunur.  Bu şekilde mühürlü ekmeklerin üzerinde bulunan 

tasvir, yazı ya da diyagramların ruhsal bir güce sahip oldukları ve bu gücün mühürlü  ekmeğin 

paydaşı olan kişiye de geçeceğine inanılmaktadır.545  Ortodoks Bizans Kilisesi’nde de XII. XIII. 

yüzyıllardaki Evkaristiya sakramentinde kullanılan ekmeklere basılan mühürlerde düğüm, hilal, 

vazo gibi tasvirlerin yanı sıra beş, altı ya da sekiz kollu yıldızların basılmış olması,546 bu tür 

diyagramların  Ortodoks Bizans toplumunca bilindiğine delalet eder. Ortodoks Bizans Kilisesi’nin 

kullandığı kutsal ekmek mühürlerindeki tasvirler zaman içinde farklıklar göstermiş olsa da, en çok 

haç kompozisyonları tercih edilmiş, haçın kolları etrafında da kuş, balık ya da geyik gibi hayvan 
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tasvirlerine yer verilmiştir.  Bir kısım mühürde ise bitkisel motifler kullanılırken, bazılarında da 

üçgen, hilal ya da düğüm sembolleri yer almıştır.  Üzerlerinde Pentagram ya da Lakshmi Yıldızı 

olarak bilinen sekiz kollu yıldızın da yer aldığı söz konusu mühürlerin bu çalışma açısında hiç 

şüphesiz en dikkat çekici yönü aynı mühürler üzerinde Heksagram diyagramlarına da rastlanmış 

olmasıdır.547 Söz konusu mühürler üzerinde bulunan diyagram, yazı ya da tasvirlerin ruhsal bir 

güce sahip olduklarına olan inanç göz önünde tutulacak olursa,  aynı mühürler üzerinde görülen 

Heksagram’ın da dönem itibariyle ruhsal bir güç taşımakta olduğu inancının en azından Ortodoks 

Kiisesi nezdinde geçerli olduğu mümkün görülebilmelidir. 

Ancak, aynı dönemdeki Heksagram diyagramının mahiyetine yönelik yapılan 

araştırmalarda, geçmişin doğu Akdeniz coğrafyasında olduğu gibi, dönemin Bizans toplumundaki 

büyü uygulamalarında da kendisini gösterdiği ortaya çıkar. Kimi Yahudi kaynağı; Yahudi 

toplumundaki büyü uygulamalarında beliren Heksagram’ın, büyü metinleri yoluyla  Hristiyanlığın 

erken  yıllarında Yahudi-Hıristiyanlar vasıtasıyla Hıristiyan dünyaya geçtiği, oradan da Bizans’a 

tevarüs edildiği görüşündedir.548 Ne var ki aynı kaynak,  bu görüşünü destekleyecek ne Hıristiyanlık 

öncesi Yahudi toplumunun ne de Yahudi-Hıristyanların bu yöndeki uğraşlarında Heksagram 

diyagramını kullanmış olduklarını kanıtlayacak bir örnekten bahsetmemektedir. 

Günümüze daha yakın dönem olması nedeniyle Bizans toplumundaki büyü uygulamaları 

hakkında daha belirgin referanslarla  söz söyleme imkanı bulunur.  Nitekim, daha İmparatorluk 

bölünmeden dahi, IV. yüzyıl Roma toplumunda büyünün varlığı günümüze ulaşan ve Berlin 

Papirüsleri olarak bilinen metinlerle sabittir. Bu metinlere göre; Roma'da kötü ruhların insandan 

kovulması gibi seanslar yapılmakta, toplumun kimi okur yazar kesiminin hazırladığı çizimler ve bir 

tür formüllerle kötü ruhların  denetlenmesi umulmaktaydı.  Ancak, bu tür kitaplara sahip olanlar 

ölüm cezasına çarptırılmaktaydılar.549  İmparatorluğun bölünmesinin ardından Bizans toplumunda 

da benzer uygulamaların varlığı kaynaklarla günümüze dek ulaşmıştır.  Hıristiyan Bizans 

coğrafyasının VI. yüzyıla tarihlenen muskalarında Heksgram diyagramına yer verildiğinden 

bahseden Scholem,  bu diyagramın dönemin Bizans toplumu tarafından  “Süleyman Mührü” (Lat. 

Sigillum Salomonis) olarak adlandırılmış olduğunu da belirtmektedir.550  Bu çok önemli refsranstan 

yola çıkarak, dönem itibariyle Hristiyanların en azından Ortodoks kesim tarafından "Süleyman 

Mührü" ifadesinin neye takabül ettiği ortaya çıkmaktadır.  Paris’in Sihir Papirüsü olarak bilinen bir 

kısım  Ortaçağ metninden de,  tıpkı Bizans'da olduğu gibi Katolik batı Roma topraklarında da  
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Heksagram’ın büyü uygulamalarında açıkça kullanılmış olduğu ortaya konulmaktadır. Bu metinlere 

göre, cinlenmiş ya da cine tutulmuş olarak tabir edilen hastaların, tedavi amaçlı olarak ağızlarına 

Heksagram tasvirlerinin bastırılması gibi bir kısım uygulamanın varlığı dikkat çekicidir.551  

Ortaçağ’da Heksagram “Hallowen” adıyla, Keltlerin rahipleri olan Druidler tarafından kullanıldığına 

yönelik iddialar da,552 kayda değer niteliktedir.  Günümüz Avrupa uluslarının oluş sürecine 

girdikleri bu dönemde  Merovengien paraları üzerinde de görülen Heksagram, aynı zamanda 

Merovengienler’de savaş tılsımı olarak da kullanılmıştır.553  Sadece  Gentile arasında değil,   Yahudi 

tarihinin “Geonim Dönemi” olarak bilinen VI.-XII. yüzyıllar arasında, Yahudi tebanın da bildiği 

rivayet edilen gizemli bir alfabeyi oluşturan harfler arasında, Heksagram diyagramının da var 

olduğu iddia edilir.554   

Öte yandan Bizans Dönemi'nin yine aynı VI. yüzyılında; tezin önceki bölümlerinde de 

değinildiği üzere, Heksagram diyagramının  Seraphim ile olan yakınlığının yeniden belirmesine 

şahit olunur.  İlk kez  IV. yüzyılda Büyük  Constantinus'un inşa ettirdiği ve tıpkı Ayasofya gibi 

532'deki Nike ayaklanmasında yanmasının ardından, Iustinianus I tarafından yeniden inşa ettirilen 

Hagia Eirene (Aya İrini) Bazilikası'nın  iki kubbesinden, daha yüksek bir kasnak üzerine oturan doğu 

yönündeki kubbenin yapıya oturduğu pandantiflerlerdeki Heksgram diyagramları bu yakınlığa ünik 

bir örnektir.  Hemen karşısına düşen İstanbul Ayasofya Bazlikası'nın ana mekanını örten kubbenin 

oturduğu  pandantiflerinde bulunan Seraphim tasvirlerinin yerini, Aya İrini pandantiflerinde 

Heksagram diyagramlarının alması Yeşeya ile  ilişkili gözükmektedir. Özellikle Ortodoks dini 

yapılarının titizlikle disipline edilerek, hangi figürün nereye yerleştirileceği kesin kurallarla belli 

olan ikonografik programında, semavi alem ile yeryüzü arasında birer aracı olan Seraphim'in yeri, 

neredeyse her zaman pandantifler olmuştur.  Zira, bir mimari eleman olarak pandantif semavatı 

temsil eden kubbe ile yeryüzünün temsili olan ibadet mekanını birbirine bağlama işlevini üstlenir.  

Aya İrini pandantiflerinde, Seraphim'in yerini Heksagram'a bırakmış olması, menşe itibariyle 

Tanah'a dayanan bir öğretinin Hıristiyanlığa sirayeti olarak değerlendirilebilir. 

İsa’nın çarmıha gerildiğine inanılan Yeruşalim Golgota Tepesi’nde daha IV. yüzyılda  

Constantinus Dönemi'nde yaptırılan araştırmalarda, İsa’nın üzerinde can verdiğine inanılan 

“Staurothéque” adıyla bilinen ve gerçek haçın parçaları olduğu iddia edilen röliğin saklandığı altın, 

mine ve değerli taşlarla özenle bezenmiş iç içe iki sandıktan oluşan  muhafazanın üzerine 

Seraphim, Keruvim ile altı yapraklı çiçeklerin birlikte işlenmesi de yine akla Yeşeya'yı 
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getirmektedir. (Ek. 33, s.359).555    Yahudi Geleneği'ne göre; Keruvim'in asıl görevi Ahit Sandığını, 

Kutsalların Kutsalı Bölümü'nü ve Yaşam Ağacını korumaktır.556  Keruvim, “Tanrı’nın Tahtı” olarak 

da yorumlanmıştır.557  Filistin bölgesinde yapılan arkeolojik kazılar esnasında bazı keruvim 

tasvirlerine ulaşılmış, bunların iki kanatlı sefenks şeklinde tasvir edildikleri, vücutlarının aslan, 

başlarının ise insan başı biçiminde tasavvur edildiği belirtilmiştir.558  Seraphim ise, Yeşeya'ya atıf 

yapılarak üzerlerinde gözler bulunan altı kanatlı olarak tasavvur edilmiştir.  Bu referanslar göz 

önünde tutluduğunda söz konusu muhafazadaki melekleri Keruvim ve Seraphim olarak ayırt 

etmek mümkün olmaktadır. Her ikisine ait imgelerin sıralar halinde tasvir edildiği bu muhafazada, 

Kudüs’te çıkartılan Babil Sürgünü Dönemi'ne ait lahitler üzerindeki Heksagram'ı hatırlatacak 

derecede benzer olan altı yapraklı çiçeklerin, özellikle Seraphim'in her iki yanında tasvir edilmesi,  

daha önceki bölümlerde de değinildiği gibi, altı kanatlı Seraphim ile altı uçlu Heksagram diyagramı 

arasında muhtemel bir ilişki ihtimalini arttırmaktadır. 

Hemen aynı yüzyıllarda daha doğu coğrafyalarındaki dönemin Yahudi Kabalistleri ise, 

özellikle Babil Pratik Kabala'sının harfler ve rakamlardan oluşan formülasyonlarıyla 

uğraşmaktaydılar. Bunlar daha V. yüzyıldan itibaren Hint coğrafyasında Sanskrit rakamların sayısal 

değerlerinden yola çıkılarak çeşitli hesaplamalarla yapılan bir  tür sayı sembolizminden haberdar 

olmaya başlamışlardı.  Hint Geleneği'nde bulunan kavramların, kendilerine tekabül ettirilen belli 

sayılar ile temsil edilmeleri, hatta doğrudan bu sayılarla adlandırılmaları Kabala’nın Grametriası, 

İslam toplumlarının Ebced’i  ya da Kuzey Afrika’nın Herz'inin oluşumuna ne derece etken olduğu 

netlik kazanmamakla birlikte,   Hint toplumunun ancak entelektüel kesimince kullanılan bir sistem 

olarak içe kapalı tutulmaya çalışılsa da, sayıların kendilerine yüklenilen metafizik anlamlar 

açısından,559  diğer geleneklerce hayli itibar görmüş olduğu bilinmektedir.  Hintliler ile beraber 

Cava ve Tibet’in de aralarında bulunduğu bölgede büyü ile ilgili bilgileri formüle etmek için 

sayılardan oluşan dizgelere dayalı bir yazı çeşidi bile ortaya çıkmıştı. Yine de, büyü ile ilgili bilgilerin 

anlamlarını gizli tutmak ve bu tür bilgilerin gelenekten olmayanların eline geçmesini engellemek 

amacıyla batıni bir yol tercih edilmiştir.560  Hint coğrafyasındaki bu tür uygulamalar ile  kendilerinin 

batısında gelişen Babil Pratik Kabala ekolü arasında olası bir etkileşimin kapsamı ve içeriğini 

belirlemek, farklı bir çalışmayı gerektirmektedir.   
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 6. SEFARAD VE AŞKENAZ YAHUDİLERİNDE SEMBOL OLARAK HEKSAGRAM 

Yahudi Tarihi açısından Ortaçağ; Filistin topraklarının Yahudiliğin temel dini, sosyal ve 

kültürel etkinliklerinin merkezi olmaktan çıktığı bir döneme karşılık gelir. Kimi görüşe göre, 

yaklaşık 375 yılında meydana gelen Kavimler Göçü ile başlatılan Orta Çağ, bir başka görüşe göre de 

Roma İmparatorluğu’nun Batı Roma ve Doğu Roma (Bizans) olarak iki ayrı yönetime ayrıldığı 395 

yılında başlatılır. Bunların dışında kalan diğer görüşler ise, ya 476 yılında Batı Roma’nın bugünkü 

Avrupa uluslarının atalarınca yıkılması ile ya da Bizans İmparatoru Iustianus I'in,  529 yılında Platon 

Akademiası’nı kapatmasıyla bu çağın başladığını savunur.  Osmanlı sultanı  II. Mehmet'in  (yön. 

1431-1481) Constantinopolis'in alarak Bizans'a son verdiği 1453 yılında sona erdirilen Ortaçağ, 

denizaşırı seyahatlerin ve ticaretin geliştiği, özellikle Avrupa coğrafyasında ulusal monarşilerin 

yükselişe geçtiği bir dönem olur. İslamiyetin ortaya çıkıp yayıldığı, daha sonraki yüzyıllarda 

gerçekleşek sanayi devriminin ilk belirtilerini verdiği Ortaçağ'da Yahudi Geleneği, önceki Roma 

Dönemi'nde impratorluğun hemen her büyük kentine yerleşen ve Romaniyot olarak bilinen 

mensuplarının ardından  Aşkenaz, Franko, Sefarad, Falaşa gibi adlarla İslam coğrafyası ve Hıristiyan 

Avrupa toplumları içinde devam etmiştir.  Böylece, içinde yaşadıkları Hıristiyan ve İslam 

medeniyetlerinin etkisiyle farklı sosyal, ekonomik ve dini yapılanma ve değişimler gösteren 

Rabbâni Yahudilik'ten,  son ikisi günümüze değin gelen, Romaniyot, Sefarad ve Aşkenaz olmak 

üzere üç ana kitle oluşmuştur.  Daha erken dönemlerde  Roma coğrafyasına yerleşerek Roma 

sosyal hayatına iştirak etmeleriyle oluşan Romaniyotlar, Bizans Dönemi'nde de varlıklarını 

sürdürmüşler, daha sonraki dönemlerde Roma’nın kaybettiği topraklardaki Hıristiyan ya da 

Müslüman baskın dini ve kültürel hayata göre ya Sefarad ya da Aşkenaz içerisine karışarak 

erimişlerdir.  Yine Filistin geleneği temelli Yahudiler’in Roma yolu ile Orta ve Doğu Avrupa’ya 

yerleşenleri, Hıristiyanlığın  etkisiyle Aşkenazim'i oluşturmuş, Batı Avrupa ve İslam coğrafyası’na 

yerleşmiş olan Yahudi cemaatler ise Sefardim adını almışlardır. Sefardim Yahudileri dönem 

itibariyle, hem ekonomik hem de sosyo-kültürel yönden gelişkin İslam coğrafyasının nimetlerinden 

yararlanarak, canlı ve zengin bir ortamdan istifade etmişken, Aşkenazim daha muhafazakar ve içe 

kapalı hatta toplumun pek çok faaliyetinden soyutlanmış bir kitle olarak kalmış, kilisenin baskısı da 

olumsuz koşullarını daha da zorlaştırmıştır.  Bu yüzden,   İslam yönetimi altında zımmi statüsü ile 

yaşayan Yahudiler'in, Doğu Roma’nın baskıcı Hıristiyan hukukuna karşın, hayatlarını güven içinde 

sürdürdükleri ve serbestçe hareket etme imkanına sahip oldukları bilinir.  İslam yönetimi altındaki 

dönemin  büyük şehirlerinde yaşayan Yahudiler, çoğu kez zanaatkarlık ile uğraşmışlar, diğer 

Yahudi cemaatleriyle olan ilişkileri nedeniyle uluslararası bir ticaret ağına da sahip olmuşlardır. 

Buna bağlı olarak hayatları genel olarak zenginleşmiştir.  638'den beri İslam yönetimi altındaki  
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Mezopotamya ve Kenan coğrafyası,  661-750 yılları arası Şam merkezli Emevi Sülalesi'ne mensup 

halifelerce yönetilmiş, 750 yılına gelindiğinde ise Bağdat merkezli Abbasi  Sülalesi'ne geçmiştir.   

Yahudi kavminin söz konusu coğrafyadaki en erken tarihli yerleşimlerinden  olan Jericho 

Kenti'ndeki sinagogda gün yüzüne çıkartılan ve  747 yılına tarihlenen bir mozaikde eski İbranice 

harfler kullanılarak yazılmış “Barış İsrail üzerine olsun” yazısıyla birlikte tasvir edilmiş olan 

Kandillik, Abbasi yönetimi altındaki Yahudi toplumu nezdinde dönem itibariyle temsiliyetini 

sürdürdüğüne işaret etmesi noktasında dikkat çekicidir (Ek. 34, s.360).561  Yine aynı coğrafyada, Tel 

Aviv yakınlarındaki Ramle’de inşa edilmiş olan ve 776 yılına tarihlenen bir yapı kalıntısının zemin 

mozaiğinde bu kez de Heksagram diyagramı görülmüş, ancak ilginç bir şekilde söz konusu yapının 

bir Müslüman'a ait olduğu tespit edilmiştr.562  Aynı yüzyıl içine giren bu iki örnek; dönem itibariyle 

Kandilliğin, Yahudi dini hayatında varlığını koruduğuna ama, Heksagram’ın Müslümanlar'ın 

yaşamında da yer almış olduğuna işaret eder gibidir. 

Diğer yandan X. yüzyıla gelindiğinde, Babil bölgesi Yahudi Akademileri İslam Başkenti 

Bağdat’a taşınmış, Egzilark makamı hilafet makamının nezdinde yüksek bir pâye edinmiş, 

Müslüman yöneticiler Babil Akademileri’nin otoritesini dahi kabul etmişlerdir.563  Yine aynı 

yüzyılda Babil Akademileri'nde devam eden Kabala çalışmaları Babil’den İtalya’ya göç eden Aaron 

ben Samuel’in vasıtasıyla  Fransa, Almanya ve İspanya’nın Kabalistik okullarına taşınmıştır. Aynı 

dönem itibariyle Müslüman yöneticilerin hamiliği Yahudiler üzerinde o derece etkili olmuştur ki,  

özellikle VIII. yüzyılın Rabbani Yahudiliği XI.yüzyıla kadar Müslüman Kelam ekollerinden etkilenmiş,  

XI. yüzyılda bu etki Yahudi filozofların eserlerini Arapça yazacak noktaya ulaşmıştır.  Görüşleri, 

eserleri  ve ictihadları sadece Sefardim  için değil, Aşkenazim  için de vazgeçilmez refearans olan 

Maimonides, Saadya Gaon, İbn Gabirol, İbn Pakuda, İbn Ezra ve Yahuda Halevi gibi kimi Ortaçağ 

Yahudi otoritesi, Sefarad cemaatten çıkmıştır.  Yahudi filozofların, dönemin Müslüman filozof ve 

kelamcılarından etkilenerek gelişme sürecine girdikleri aynı dönemde, Talmud literatürüne ve 

rabbilerin otoritesine dayalı Rabbâni Yahudiliğe alternatif olarak Karâi Yahudiliği ortaya çıkmıştır.  

Başlangıcı 760 yılına tarihlenen Karâi Yahudiliği (çoğ. Karaim),  İslamiyet'in Yahudilik üzerindeki 

etkilerinden biri olarak görülür.564 Yahudi Geleneği'nde Heksagram diyagramını ilk kez Magen 

David adı ile yan yana kullanan kimi mensubu nedeniyle, Karâi Yahudiliği ayrı bir öneme sahiptir.  

Sadece vahye dayalı Tanah literatürünü kabul edip, Yahudi dini otoritelerin oluşturduğu başta 

Talmud olmak üzere tüm sözlü geleneği reddeden Karâim, süreç içerisinde ortaya çıkmış Talmud  

                                                           
561

 To Be A Free People: The Saga of Israel, s.43. 
562

 Graham, a.g.e., p.13. 
563

  Sherbok, a.g.e., s. 77. 
564

  Gürkan, Yahudilik, s. 30. 



 

235 

 

Yahudiliği'ne karşı kendisinin Musa’nın vahyini esas alan sahih Yahudiliği temsil ettiğini iddia 

etmiştir.565  Müntesiplerince menşeleri,  M.Ö. X. yüzyıla, Kral Süleyman’ın ölümünün ardından 

birleşik monarşinin İsrael ve Yahuda krallıklarına ayrıldıkları döneme kadar dayandırılır.  Süleyman 

Dönemi Kohen ha-Gadol'u  Zadok’un, ilahi mesajın hakikatını koruyarak torunları vasıtasıyla 

kendilerine kadar ulaştırıldığını iddia ederler.  Mezhep olarak sistemleşmiş bir yapıya dönüşmesi, 

VIII. yüzyılda Babil’de yaşamış Yahudi otoritelerinden Anan ben David'e bağlansa da Karâi ifadesi 

ilk kez , O'ndan yaklaşık iki yüz yıl sonra gelen ve  kendisi de döneminin dini otoriteleri arasında 

bulunan  Benyamin ben Moses Nihavendi tarafından kullanılmıştır.  Kutsal Yazı anlamına gelen 

"Mikra" sözcüğüne atıfta bulunularak, "Tevrat’ın Çocukları" ya da "Tevrat’ın takipçileri" anlamında 

"Bene ha-Mikra" veya "Tevrat’ın sahipleri" anlamında "Baale Mikra" yahut da "Tevrat Okuyanlar" 

anlamına geldiği için, kendilerine de kısaca "Karâim" denilmiştir.566  Musa’nın ve diğer İsrail-

Yahuda peygamberlerinin vahyine dönüş ruhu içinde İbranice’ye büyük önem veren Karâi 

otoritelerinin, Masoratik metinlerin oluşumunda da etkili oldukları kabul edilmektedir. 

Karaim Geleneği; Rabbâni Yahudilliğin tartışmasız otorite kabul ettiği Rabbâni yorum 

geleneğinin lafzi anlamından gittikçe uzaklaşan çıkarsamalarına (Deraş) karşı çıkarak, metnin lafzi 

manasına sadık kalan yorumlar yapılması (Peşat) taraftarı olmuştur. Anan ben David’in, “Bir 

meseleyi Tora’da dikkatlice araştır, benim şahsi görüşüme uyma”567 şeklindeki temel ilkesi;  apaçık 

bir şekilde, referans alınacak yegane otoritenin yazılı şeriat olduğunu, dolayısıyla Rabbani 

Yahudiliğin sözlü yorumlarını bir kenara koyarak tekrar yazılı şeriat üzerinde birleşilmesini 

savunur.  Bu nedenle Karâim, asıl yapıyı oluşturan Rabbâni Yahudileri’nce uzun süre meşru kabul 

edilmemiştir. Rabbani Yahudiliğin iddiasına göre; Anan ben David, dönemindeki Egzilarlık yetkisini 

elde etmek için yürüttüğü mücadelede yenik düşerek hapse girmiş, orada büyük İslam müctehidi 

İmam Azam Ebû Hanife ile tanışmış ve mezhebinin prensiplerini O’ndan almıştır.568  

Sözlü geleneği reddetmeleri noktasında Sâdukilerle aynı görüşü paylaşırlar ama 

Sâdukiler'in ölümden sonraki ahiret yaşamını kabul etmemeleri ve kavim içerisinde kendilerini 

aristokrat olarak görmüş olmaları nedeniyle onlardan ayrılırlar. İsrailoğulları'nın eşitlik ilkesini 

savunan Ferisiler’e yakın durmalarına karşın, onların devamı niteliğindeki rabbilerin elitizmine 

karşı da tepkilidir. 

Kimi it0ikad ve ibadetleriyle İslamiyet arasında benzerlikler görülen Karâi Mezhebi, Anan 

ben David’in ölümünden sonra Babil’in Rabbâni Yahudiliğe mensup zengin ve elit cemaatinin 
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aksine toplumun alt gelir düzeyine sahip sosyal sınıfı arasında yaygınlık kazanmış, buradan 

Filistin’e yayılarak bu coğrafyada yaygın bir cemaat kazanmıştır.  Kudüs’ün Haçlılar tarafından 

işgale edilmesine kadar da aynı coğrafyada etkisini arttırmıştır.  Haçlı işgaliyle birlikte başlayan 

bölgedeki Yahudi kıyımından kurtulan Karâim; Anadolu ve Kırım bölgeleri başta olmak üzere Doğu 

Avrupa Yahudileri arasında kendi cemaatlerini oluşturmuştur.  Asıl yapıyı takip eden ve Anan ben 

David’in geride bıraktığı öğretilere sıkı sıkıya sarılan  Ananîler  grubu ise uzun yıllar Mısır’da varlık 

göstermiştir.  Her ne kadar fırkaları arsında bazı farklılıklar  gözlemlense de, Rabbani Yahudiliğe ve 

Sözlü geleneğe muhalefetleri tüm Karaim’in ortak yönleridir.  XII. yüzyıla gelindiğinde, Karaim 

metinlerinde Heksagram diyagramı Magen David ismi ile aynı metin içinde ilk kez geçecektir. 

Öte yandan Abbasi Dönemi içine giren 909’da Kuzey Afrika’nın yönetimini ellerine geçiren 

Şii Fatımiler,  969’da da Mısır ve Filistin’i yönetmeye başmışlardır.  Bu dönemin Yahudi tarihi 

açısından belki de en önemli yönü Kahire, Kayravan ve Fas’ın Fes şehrinde Rabbani eğitimin 

verildiği önde gelen Yeşivaların faaliyete geçmesi olmuştur. Mısır Yahudiler için daha güvenli bir 

ortam sağlamışken, Kuzey Suriye ve Fas gibi İslam coğrafyalarında Yahudiler’in özel hayatlarıyla 

ilgili hükümler katılıkla uygulanmıştır.  1121 yılından kalma bir Geniza belgesine göre; her 

Yahudi'nin, üstünde “Zımmî” ibaresi bulunan 3 gramlık kurşun bir plaka asma ve biri başlığında 

diğeri de boynunda olmak üzere iki sarı işaret taşıma zorunluluğu getirilmiştir.569  Söz konusu  

kaynağa göre, bu ayırt edici zorunlu kıyafat ve aksesuarların detayları uzayıp gitse de, 

boyunlarında ve başlıklarında taşımak mecburiyetinde oldukları sarı işaretin ne olduğu belirtilmez. 

Heksagram diyagramının bir kısım  yazma eser üzerinde görülmesi de bu döneme aittir.  

Bazı İbranice el yazmalarında özenle işlenmiş haliyle karşımıza çıkan Heksagram’ın, bu dönemde 

de tıpkı önceki örnekler gibi gözle görülür Judaist bir çağrışıma sahip olmadığı,570 hatta  dönem 

itibariyle hangi ad ile kullanıldığının bile bilinmediği ifade edilir.571  Gerçekten de Heksagram’ın 

dönem itibariyle özellikle yazma eserlerde salt birer bezeme ögesi olarak mı kullanılmış olduğu 

yoksa, Kozmolojik  bir fonksiyon mu taşıdığı konusu bugüne kadar kesin cevap bekleyen bir husus 

olmuştur. Yahudi otoriteler her ne kadar, Kutsal Kitap bezemesinde Geç Antikite’den beri 

Heksagram’ın kullanıldığından bahsetmiş olsalar da, orijinal antik metinlerin akıbetlerinden 

bahsederek, günümüze ulaşan herhangi bir örneğin olmadığını söylemektedirler.572  Oysa üzerinde 

Heksagram tasviri görülen ve  İspanya Toledo’da Yosef bar Yehuda ben Marvas adlı bir rabbi’ye ait  

                                                           
569

  Johnson, a.g.e., s.257. 
570

  Gutmann, “Magen David”, a.g.e., p.5558. 
571

  Scholem, “Magen David”, a.g.e., p.337. 
572

  Oegema, a.g.e., p.75. 



 

237 

 

olan 1307 tarihli yazma bir Tanah’ın varlığından bahsedilmektedir.573  Ayrıca Kahire Genizası’nda 

ele geçirilen ve X. yüzyıla ait olduğu sanılan iki fragman,  Heksagram’ın yazmalar üzerinde 

kullanıldığını ispat eden önemli bir örnek olarak kabul edilmektedir.  Yineaynı genizada bulunan ve 

bir ders defteri olduğu düşünülen yazma bir eser de, üzerine başka sembollerle birlikte işlenmiş 

Heksagram ile günümüze ulaşan nadir örneklerden biri olarak değerlendirilmektedir.574 Konunun 

ilginç olan yanı ise;  bu örneklerin dönem itibariyle kitap sanatında çok yetkin olan İslam 

sanatçılarıyla ilişkilendirilmekte olmasıdır.  Zira, İslam sanatçılarının bu işi üstlendikleri ve 

günümüze ulaşan örneklerin de gösterdiği gibi zaman içinde daha da ileriye taşıdıkları 

söylenmektedir.  

Yahudiler'in diğer İslam coğrafyalarına göre daha iyi koşullarda yaşadığı Mısır, bir 

Geniza'ya sahip olmasının ötesinde X. yüzyılın sonu ile XI. yüzyılın başlarında Karaim Mezhebi'ne  

mensup cemaatlerin yeniden uzlaşmaya girdikleri yer olması açısından da ayrı bir önem taşır.  Bu 

uzlaşmanın  öncüsü Benyamin ben Moses Nihavendi’dir.  X.yüzyıın sonunda Karai cemaati Mısır 

başta olmak üzere kuzey Afrika, Filistin, Babil ve İran topraklarına kadar yagnlık gösterecek şekilde 

planlı bir hareket başlatır.  Saadia Gaon gibi önemli Rabbani otoriteler bu harekete karşı tepkilerini  

göstermiş olsalar da, hareketin önünü kesememişler, cemaatin İslam coğrafyasında  çok önemli  

bilim insanları yetiştirmesini engelleyememişlerdir. Yine aynı yüzyılın sonlarında Ahit, Jafet ben Ali 

tarafından İbranice'den Arapça’ya çevrilmiştir.575  Bu yüzyılda Karailiğin teoloji merkezi Filistin 

olmuşsa da,  XI. yüzyıla gelindiğinde Filistin'deki Karai ve Rabbani cemaatin ayırt edilmeksizin 

Haçlılar tarafından bir sinagoga doldurulup diri diri yakılmalarıyla, bu coğrafya terk edilmek 

zorunda kalınmıştır.  Bir süre tekrar Mısır’da etkisini sürdürmeye devam eden Karaim, Mısır'dan 

Bizans İmparatorluğu'na taşınmıştır.576  1159-1172 yılları arasında kuzey Akdeniz ve Ortadoğu’ya 

yaptığı seyahatlerini kaleme alan Yahudi tüccarı Benjamin Tudela, seyahatnamesinin 1168 yılında 

bulunduğu Constantinopolis’e ayırdığı sayfalarında; seyahati sürecinde  gittiği yerler arasında en 

fazla kaldığı yerin burası olduğuna değinirken, döneminin en büyük kenti olarak tanıttığı 

Costantinopolis'de, başta ipek konusunda uzman olmak üzere, hemen her türlü ticaret ile uğraşan 

2.500 Yahudi’nin yaşadığını, bunlardan ikibininin Rabbâni, beşyüzünün de Karâi cemaatine bağlı 

olduğunu belirtmektedir.577   Bu bağlamda bilgi veren diğer bir kaynak da yine Benjamin de 

Tudele'i referans göstererek, günümüzün Beyoğlu’su olan Pera’da beş yüz Karâi Yahudisi’nin 
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yaşamakta olduğunu bildirmektedir.578 

Bu seyahatnamenin kaleme alındığı XII. yüzyıl Consatantinopolis'in de Karâi cemaatinin 

dini otoriteleri arasında bulunan Judah Ben Elijah Ha-Abel Hadassi liturjik blgisi ve tartışmacı 

kişiliği ile dikkatleri üzerine çekmekteydi.   Kendisine hasbedilen  “Ha- Abel” ibaresi, Siyon hasreti 

çeken ya da Siyon için matem tutan anlamına gelmekte, "Hadassi" ise, menşe olarak  Urfa’lı olması 

nedeniyleydi.579   O’nun yaşam öyküsü hakkında, ağbeyi Natan’ın öğrencisi olduğundan öte pek de 

fazla bilgi bulunmamaktadır.  Masorah, İlahiyat ve Felsefe ile ilgilendiği, Arapça ve Grekçe’ye 

hakim olduğu bilinen  Judah Ben Elijah’ın, asıl  uğraşının İbranice olduğu zikredilir. Sadece kendi 

cemaati kapsamında değil kollektif Yahudi toplumu bünyesinde kendisine  şöhret kazandıran 

Eskhkol ha-Kofer ile Sefer ha-Peles adlı eserleri olmuştur.  Özellikle   Eskhkol ha-Kofer'i, Kutsal 

Kitap emirlerinin, müellifin tüm analitik dehası ve uzmanlığını kullanarak, felsefi bir perspektifle 

açıklama gayretiyle ele alındığı bilimsel bir eser niteliği taşıdığı kabul edilir.  Söz konusu eser, 

sadece dönemin bilimsel görüşlerini içermez, aynı zamnda menkıbe ve folklorik alıntıları da 

kapsar.   Eserin bu tez açısından en önemli özelliği; Yahudi Geleneği'nde   Heksagram diyagramının 

“Magen David” adıyla geçtiği en erken tarihli Yahudi metni  olmasıdır.  Metin içinde adları 

sıralanan ve;  

“meleklerin yedi ismi Mezuza’dan önce gelir: Michael, Gabriel, v.dğr. … Tetragramaton 
seni korur!”.

580
  

ifadesinin yer aldığı yedi melek isminden her birinin yanına “Magen David” adı verilen ve 

Heksagrama benzeyen birer işaret yerleştirilmiştir.  Yahudi toplumu içinde görülen erken tarihli 

Heksagram örneklerinin hangi ad ile adlandırıldıkları bilinmediğine değinen Yahudi otoriteleri de, 

Heksagramın “Davud Kalkanı” adıyla yan yana kullanıldığı en erken tarihli Yahudi kaynağının, 

Karaite Judah Hadassi’nin XII. yüzyılın ortalarına tarihlenen bu eseri olduğunu kabul etmektedirler.  

Söz konusu eserde bu tarz formüle edilmesinin de, Heksagram'ın korunma fonksiyonu taşıyan bir 

tasvir olduğunu hatıra getirdiğini söylemektedir.581  Oysa daha sonraki dönemlerde  pek çok kez 

istinsah edilmiş olmasından dolayı pek çok nüshası bulunan söz konusu eserin, XII. yüzyıla 

tarihlenen müellif hattının 242 nci bölümünde Magen David adı verilen Heksagram'ın, Yahudi 

büyüsü ile ilgili bir tasvir olup olmadığı belli olmamaktadır.   Ancak, aynı eseri istinsah eden başka  

bir müstensih,  Heksagram diyagramını Mezmurlar’ın; 
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7 
RAB her kötülükten seni korur, 

Esirger canını. 
8 

Şimdiden sonsuza dek 
RAB koruyacak gidişini, gelişini.

582
 

 pasuklarıyla bir araya getirebildiğini, Mezuza'da da kullanıldığını ileri sürmektedir.583  

Oysa Hadassi bu eserinde her ne kadar Heksgram diyagramına benzer tasvirlere yer 

vermişse de, metinden de anlaşılacağı üzere bu diyagramın koruyuculuğundan bahsetmediği gibi,  

"Tetragramaton seni korur." ifadesiyle bir başka diyagramın adını zikretmiştir.  Kimi Yahudi 

otoritesince, Tetragramaton adıyla bilinen ve dokuz alandan meydana gelen dörtgen de büyü ile 

alakalandırılarak, “Süleyman Mührü” olarak tanınmıştır.584  Bölünmüş dörtgenden çıkarsanabilen 

sayılar ile Tetragram arasında ilişki kurulmuş, Yahudi Geleneği’nde Tanrı’nın her zaman telaffuz 

edilmemesi gereken “Yahve” isminin temsilinde de kullanılmıştır.  Dokuz alana bölünmüş bir 

Tetragram da, sonraki yüzyıllarda “Vücûd-u Âdem” ismiyle İslam Geleneği’ne de sirayet ederek, 

her bir karesine Adem ve Havva isimlerini oluşturan harflerin  ebced karşılıklarının belli formüllerle  

sıralandığı bir vefki oluşturmuştur.585   

 

                                                                 

   

        

 

                      

                                                      

                                                                                    

Çizim. 19, Tetragramaton'dan İslam Geleneği'ne Sirayet Eden "Vücud-u Âdem" Vefki. 

 

İslam'ın doğu coğrafyasında bu gelişmeler olurken,  İspanya’daki merkezi Abbasi 

yönetiminden bağımsız Emevi yönetimi ise, Yahudi kültürünün dönem itibariyle en fazla canlılık 

gösterdiği  koşulları oluşturmuştur.  Toledo gibi dönemin çok önemli şehrinde, önemsenecek 
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derecede zengin Rabbani ve Karai cemaat birlikte yaşamış ancak, 1146 yılında Fas kökenli 

Muvahhidler'in İspanya’yı ele geçirmesiyle Yeşiva ve sinagogları  kapatılarak, İslam dinine geçmeye 

bile zorlanmışlardır.   Kimi Yahudi, İslam dinini kabul etmiş gibi görünerek Yahudi inancının 

gerekliliklerini gizlice sürdürmüşlerdir. Kripto-Yahudiler arasında yer alan Maruskiler'in varlığı 

böylece ortaya çıkmıştır.  Tüm baskılara rağmen kendi dininde kalmayı tercih eden kimi Yahudi ise 

kuzeye göç ederek, bölgesel Hıristiyan yöneticilerin himayesine girmiştir.  Bundan sonra dönemin 

Batı Avrupa’daki Yahudi cemaatleri her ne kadar Hıristiyan toplumlar arasında kendi kendilerine 

yeten bir yaşam biçimine sahip olmuş gibi gözükseler de, Hıristiyan yöneticiler tarafından 

Egzilarklık makamlığının tanınmaması nedeniyle, farklı yerleşimlerdeki her bir Yahudi cemaati 

kendi yönetim ve iç ilişkilerinde kapalı bir toplum yapısına bürünmeye başlamıştır.  Kimi 

uygulamasında Heksagram diyagramının da belirginleşeceği Kabala’nın en yüksek seviyesine 

ulaşması da aynı Sefarad Yahudiler’in tercih ederek kolonileştikleri Fransız Provence’de aynı 

yüzyılda gerçekleşmiştir.586 

Buna karşın, Saadia Gaon ismiyle meşhur Saadia ben Joseph el-Feyyumi (882-942) ve ünlü 

Yahudi müctehidi Maimonides (1135-1204) gibi kimi Yahudi ise tercihini Müslüman yöneticiler 

tarafına kullanmıştır. Zira İslam coğrafyasının bu bölgesi, IX. yüzyılın sonundan başlayarak XIII. 

yüzyıla kadar  gelişmesini sürdüren Yahudi felsefesinin neredeyse zirveye çıktığı topraklar 

olmuştur. Müslüman kelamcılarının açıkça etkisinin görüldüğü Emunat ve-Deot adlı eseri ilk temel 

Yahudi felsefe klasiği olarak kabul edilen ve Yahudi Felsefesi’nin babası olarak adlandırılan587 

Saadia Gaon, fikri tabanını sadece Platon, Aristoteles ya da Stoacı görüşlerle değil önemli ölçüde 

Mûtezile’nin vahiy ve akıl münasebeti kuramları üzerine temellendirmiş, böylece Rabbani doktirini 

geliştiren Yahudi filozofu olarak kabul görmüştür. 

Saadia'nın yanı sıra, Yeni Eflatuncu bir etkinin görüldüğü  ve  sudur felsefesiyle Yahudi 

mistikler üzerinde hatırı sayılır bir etki yaratan Solomon ben Joseph ibn Gabirol (1022-1070) ile 

Bahya ben Joseph ibn Pakuda'nın (1050-1120) yanı sıra, Yahudilerin İspanya coğrafyasındaki 

serencamını aktaran eserleriyle önemli bir kaynak olmasnın ötesinde Aristo felesefesinden de çok 

etkilenmiş bir Yahudi filozof olan Abraham ben David Halevi İbn Davud (1110-1180)  ve Platoncu 

bir diyalektik kullanıp Aristo rasyonalizmine apaçık muhalefetiyle dikkat çeken kuramlarının yanı 

sıra Yahudi Hazarlar’ın tarihi üzerine yazdığı Kuzarî’siyle tanınan Judah Halevi (1075-1141) İslam 

coğrafyasında adları öne çıkan Yahudi entelektüeller olmuştur.  Ancak hiç şüphesiz bu çağın en 
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önemli figürü Yahudi Geleneği'nde “Rambam”, Hıristiyan dünyasında “Mamimonedes”,  İslam 

mütefekkirleri arasında da İbn Meymun olarak bilinen  Musa ibn Meymun olmştur.  O, bir yandan 

Yahudi felsefi geleneği, diğer yandan da Yahudi fıkhı üzerine olan otoritesi ile sadece kendisinden 

sonra Yahudi düşünür ve dini otoritelerini değil, Albertus Magnus ve St. Thomas Aquinas gibi önde 

gelen Hıristiyan entellektüeller üzerinde bile etkili olmuştur.588 Maimonides’in Kozmogoni ve 

Kozmolojisi'nde tam bir Aristo fotoğrafı görülse de, felekler teorisini Yeni Eflatuncu anlayışla 

açıklarken, âdeta Kindi’nin görüşlerini tekrarlar gibidir.589 Feleklerin canlı olduğunu, hepsinin 

birlikte hareket etmesi nedeniyle tek bir insana benzediği iddiası taşıyan Maimonides, insana 

Küçük Alem, Alem’e ise büyük insan denilmesini bu nedene bağlamıştır.590  Bu prensip, daha önce 

de değinilen, "Aşağıda olan yukarıdaki gibidir, yukarıda olan aşağıdaki gibidir" ilkesini 

görselleştiren Heksagram temsiliyetiyle örtüşür vaziyettedir. 

Maimonides’in Yahudi Geleneği içindeki bu zihni yetkinliğinin yanı sıra göze çarpan diğer 

bir yönü, Arz-ı Mev’ud’un kutsallığına yaptığı vurgu olmuştur.  O, bir Yahudi için Kutsal 

Topraklar'da yaşamanın faziletinden söz ederek, hiçbir neden yokken bir Yahudi’nin Kutsal 

Topraklar'ı terk etmesinin yasak olduğunu, hatta bu topraklar dışında ölenlerin, Kutsal Topraklar'a 

gömülmeleri halinde günahlarının bağışlanacağını iddia etmiştir.591  Yahudi düşüncesi ve teolojisi 

üzerine köklü bir etki bırakmış olan Maimonides ne yazık ki, hem Hıristiyan hem de kimi Yahudi 

müfessirce bir nevi aforaza uğratılmıştır. 1232’de Hıristiyan Dominikler tarafından sadece kitapları 

yakılmakla kalmamış, onun fikirlerine olan öfke mezarına hakaratte bulunulmaya kadar varmıştır.  

Onu felsefi görüşleri kadar Arz-i Mev'ûd'a bakış açısı noktasında da  savunarak destekleyen ise 

Kuzey İspanya Gerona’lı Yahudi bir otorite Musa ibn Nahman (1197-1270) olmuştur. 

Yahudi Geleneği'nde Nahmanides adıyla bilinen İbn Nahman, ilk kez kutsal Topraklar’a geri 

dönüşten bahsetmiş ama dönemin Yahudi otoriteleri tarafından bu görüşü sert tepki ile 

karşılanmıştır.  Zira aynı yüzyılın Aşkenaz Yahudileri'nden, Almanya’nın Wurtzburg bölgesindeki 

Yahudi cemaatinin lideri olan Rabbi Eliezer ben Moşe, o dönemde Filistin Coğrafyası’na göç 

edenlerin Tanrı tarafından ölümle cezalandırılacağını iddia etmiş, yine aynı yüzyıllarda İspanya’lı 

ünlü Kabalist Rabi Ezra da Filistin'e göç eden bir Yahudi'nin diasporadaki Tanrı’yı terk ettiğini dahi 

söylemiştir.592   

Her biri Yahudi olmasına rağmen yaşadıkları coğrafyanın dönem itibariyle İslam coğrafyası 
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olmasından dolayı, düşünce ve felsefe tarihi kapsamında İslam Felsefesi içinde de ele alınan bu 

entellektüalite, Hıristiyanlık gibi tanrıyı yeryüzüne indirme gerekliliği taşımayan, aşkın bir tek tanrı 

inancının esas alındığı teolojik ortaklıkları nedeniyle, Helenistik kuramları dahi Müslüman 

felsefeciler aracılığıyla okumuşlardır.   İslam Kelam'ı ve Felsefesi'nin Yahudi Felsefesi üzerine etkisi 

o derece güçlü olmuştur ki,  XIII. yüzyıldan sonra İslam coğrafyasında Yahudi Felsefesi'nin bir nevi 

duraklamaya girmesi bile,  Müslüman Kelam ve Felsefesi'nin  bu dönemden itibaren yerini daha 

çok tasavvufi ekollere bırakmış olmasıyla bağınıtılı görülmüştür.  İslam toplumundaki  bu dönüşüm 

ile Yahudi toplumunda Kabala'nın ön plana geçmesi arasındaki dönemsel parallellik yine aynı etki 

ile ilgili olsa gerektir. 

Söz konusu dönemin Müslüman yönetimi altındaki coğrafyasında, Kabala; "Tanrı’nın 

tecellisine mazhar olma ve O’na tam manasıyla bağlanma" ilkesine yoğunlaşmış gözükmektedir.  

Bu ilkenin etrafında şekillenen tüm fikir ve doktirinler XI. yüzyılda İspanya’da yaşamış Yahudi 

filozoflardan İbn Gabirol tarafından bir araya getirilmiştir. O'ndan yaklaşık bir yüzyıl sonra 

Maimones'in sıkı bir takipçisi olan Nahmanides, Rabbani Yahudilik ile mistik esaslı Kabala ekolünün 

uzlaşabileceği konusunda Yahudi çevreleri ikna etmiştir.    Bir diğer İspanya’lı Kabalist Isaac İbn 

Latif (1220-1290) ise Kabala öğretisinin, Rasyonalist felsefeden daha çok hakikati ilham ettiğini 

idda etmiştir.593   İbn Latif’in bu görüşü, çağdaşı olan Nahmanides’in görüşü ile birbirini 

desteklemiş ve daha sonraki süreçte Kabalist öğretiler, Ortodoks Yahudilik olarak asıl yapıyı 

oluşturacak Rabbani ekolde de gittikçe Yahudi Kelam ve Felsefesi'nden daha ağır basmaya 

başlamıştır.  Dolayısıyla bu yüzyıllar, Babil’den tevarüs eden Pratik Kabala Ekolü'nün dışında, İslam 

Felsefesi ve Kelamı’nın yanı sıra Yeni Eflatunculuğun da  etkilediği  ve İslam yönetimi altında 

yaşayan Yahudiler’i  daha çok zühd ve vecde yönelten yeni bir Kabala ekolünün doğduğu dönem 

olmuştır.  Müslüman yönetimlerin altında müreffeh ve saygın bir yaşam süren, bilimsel çalışmalara 

ağırlık veren Sefarad Yahudiler’ine ait bu Kabbala ekolü, Filistin’de II. yüzyılın başlarında başlayan 

ve Kutsal Kitap’ın batıni yorumuna dayalı tefekkür ve müşahedeye dayalı bir ekol olarak 

gelişmiştir. Böylece İspanya ve Güney Fransa’da, "Temaşa Edenler" anlamında "İyyunith" adıyla 

tanınmaya başlayan bu ekol, Pratik Kabala'nın yanı sıra, Teorik Kabala'yı da sistemleştirerek 

yaygınlaştırmıştır.   Ne var ki dönemin Kabalistleri  bu amaca ulaşmak için uyguladıkları yöntemleri 

hep bir gizlilik çerçevesinde sürdürmüşlerdir.594  Her sahih gelenek gibi mürid-mürşid ilişkisi içinde 

tevarüs edilen öğreti ve uygulamaların yanı sıra, Zohar gibi bu konuda geniş bilgiye sahip kitaplar 

bile bu insiyasyonun dışındakiler için fazlaca bir açıklama getirmemiştir. 
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Batı Avrupa’nın meşhur Kabala otoriteleri arasında bulunan ve dönemin İslam 

mutasavvuflarının etkisi altında kalan Abraham ben Samuel Ebu’l-Afia (1240-1291) ile  bu Kabala 

ekolü  tam anlamıyla kendine has bir karatere kavuşmuştur.  İspanya Saragossa’da yetişen ve 

başlıca eseri “Or ha-Şekel” adını taşıyan Abulafia, İbrani harflerinin metafizik plandaki 

temsiliyetlerine yönelik "Tzeruf" ile, aynı harflerin sayısal değerleriyle ilişkili "Grametria" üzerine 

yoğunlaşmıştır. 1273 yılında  öğrencilerine öğretmeye başladığı Tzeruf ve Grametria tekniklerine 

Hıristiyan aleminde Papalık, Yahudi cematinde de Hahambaşılık'ca sakıncalı görülerek karşı 

çıkılmıştır.  Ancak, tüm karşı çıkışlara rağmen  bu tür uygulamalar, sadece Yahudiler arasında değil, 

Hıristiyan mistikler ile Müslüman bâtıniler arasında da yaygınlık kazanmıştır.  Büyük İslam sufisi 

Muhyiddin ibn Arabi’nin yaşamının bir bölümünü Ebu’l-Afia'dan önce aynı coğrafyada geçirmiş 

olduğu göz önünde tutulursa, Abulafia’nın Grametria ve Tzeruf konusundaki öğretilerinin 

oluşumunda O'nun da  etkili olmuş olabileceği ihtimal dahilindedir. Macar Yahudileri’nden Rabbi 

Dr. Béla Vajda’nın; Menora, Davut Kalkanı ve Süleyman Mührü’ne dair 1900’de kalem aldığı 

makalesini referans gösteren bir Yahudi kaynağında Heksagram için, “Süleyman Mührü” tabirinin 

ilk kullanılmasının Abulafia ile başladığı öne sürülmektedir.595 

XIII. yüzyılın sonunda da Kabala’nın en önemli külliyatı olan Sefer Ha-Zohar 

tamamlanmıştır. Kabala Külliyatı'nın en önemli metni olarak addedilen  Zohar’ın öğretileri, 

dönemin  Kabala Ekolü'ne temel teşkil etmiştir. Her ne kadar XIII. yüzyıl Gerona’sının mistik 

karakterli otoritelerinden Moses de Leon’a (1250-1305) atfedilerek, büyük bir kısmının Leon 

tarafından kaleme alındığı ileri sürülse de, ilk kez kaleme alınması II. yüzyılın Filistin Tannaim’inden 

mistik karakterli Simon ben Yohai ile ilişkilendirilir.    XIII. yüzyılın sonunda ortaya çıkan Sefer Ha-

Zohar'ın,  Bar Kohva İsyanını’ndan sonraki süreci de kapsayan içeriği ile batıni bir yorumla kaleme 

alınmış Simon Midraşı'nın bir istinsahı niteliğindedir.   

Kabala’nın temel doktrinlerinden olan "On Sefira" teorisi Zohar ile birlikte ortaya çıkar.  

Her ne kadar Kabala’nın  Zohar gibi temel bir kaynağında adı açıkça zikredilmezse de  Heksagram, 

modern Kabalistlere ait bir muskanın üzerinde “Sefirot” ile birlikte görülür.596  Bu nedenle Zohar'ın 

içerdiği bu on küre, söz konusu diyagramın bu gelenekte sahip olduğu temsiliyetinin farklı 

vechelerini tespit etme açısından önem taşır.  Zira bu diyagramın Yahudi Geleneği'nde Kabala ile 

daha büyük önem kazandığı başka kaynaklarca da dile getirlir.597 Ne var ki, kimi görüş de 

Heksagram'ın Kabala'da edindiği konumu  “Pratik Kabala” ile sınırlar.598  Magen David hakkında 
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söz söyleyen Yahudi otoritelerinin, gerçekte Kabala'nın on Sefira'sı düzenlenirken Heksagram’dan 

istifade edildiğinden bahsetmesi,599  söz konusu diyagramın "İyyunith" içinde önem kazandığı 

görüşünü güçlendirir. 

 Kabala'nın "Yaradılış Doktrini"nin açıklandığı söz konusu küreler Zohar'da; Yüce 

hükümdarlık, Hikmet, Akıl, Azamet, Kudret, Güzellik, Ebedilik, Haşmet, Temel ya da Doğru ve 

Krallık şeklinde sıralanır.  Kabala'da bu sefiraların ilk üçü uluhiyetin entellektüel yönü, ikinci üçlü 

grup ilahiliğin ahlaki yönü, üçüncü üçlü grup ise tabiat güçlerinin ideaları olarak kabul görür.  

Onuncu sefira ise ilahi alemle maddi dünya arasında bir nevi kapı ya da kanal olarak tasavvur 

edilir.600  Bu kategorinin oluşumunda tam anlamıyla Platon’un idealar ve fenomenler alemi ile 

bölünmüş çizgi teorisinin etkisi görülür. 

Bu sefiralar; ya bir ağaç ve dalları, ya da eş merkezli olarak iç içe geçmiş on daire şeklinde 

tasvir edilerek ilahi kudretin bütünlüğünü temsil ederler.  Yahudi gizemciliğinin bir sembolü olarak 

aynı İlahi kudretin bütünlüğü; ilahi tecelinin kürelerini (Sefirot) kapsayacak şekilde bir insan 

şeklinde de tasvir edilmiştir.  Tepedeki üç küre, Taç (Keter), Bilgelik (Hohma), Zeka (Binah) başı 

oluştururken, Sağ elin olduğu yerde Sevgi (Hesed), sol elin yani dünyevi kötülüğün kaynağının 

bulunduğu yerde Yargı (Din), kalb ve gövdede Güzellik (Tiferet) sefira'sı bulunur.  Direnç (Netsah) 

sağ bacaktaki, Majestelik (Hod) ise sol bacaktaki sefirahlardır.  Temel (Yesod) sefira da erkeklik 

organına tekabül ederken, ilahi kudretteki dişil etken ise, Hükümdarlık (Malhut) sefirası ile temsil 

edilir.   Başlangıçta ne Heksagram'ın ne de başka bir diyagramın görsel halde yer almamasına 

karşın, dönemin Kabalist öğretisinde insan; on küreden ilk üçünün  başını, bunun altında duran 

diğer yedi kürenin de vücudunu  oluşurduğu şekliyle tasvir edilmiştir.  Daha sonra bu tahayyül 

Heksagram diyagramı ile özdeşleştrilmiştir. Gelenekteki sayı misitizmi de bu tahayyülden doğarak,  

mistik bir anlam kazanmıştır.  Böylece Yahudi geleneği içinde Kabalist bir anlam da kazanan 

Heksagram, süreç içinde Yahudi toplumu içinde yaygınlaşarak günden güne daha popüler bir 

konuma sahip olmuştur.601  Isaac Luria’nın daha sonraki yüzyıllarda Seder yemeğinde tabakları 

üstte “Taç”, “Hikmet” ve “Sezgi” yi temsil edecek şekilde üçgen şekilde dizmesi aynı tahayyül ile 

bağıntılı görülür.  Maimonides'in, insanı Küçük Alem, Alem’i ise büyük insan olarak zikretmesi,602  

Kabalist doktirine "aşağı alem" ile "yukarı alem" arasında sürekli bir bağıntının olduğu şeklinde 

yansımış, bu maddi dünyadaki insan eylemlerinin yukarı aleme aksettiği ve orada etki yarattığı 

inancı gelişmiştir.  Bu inanca yine Kabala'daki, aşağıda vuku bulan her olayın yukarı alemin 
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sebebiyet verdiği inancı da eklenince, bu iki kutupsal ilke Kabala doktirinine,  Heksagram 

diyagramının iki üçgeni şeklinde yansımıştır.603 

Bu doktirine bağlı olarak Zohar öğretisi'nde; zühd ve takva içinde yaşayan bir Yahudi’nin 

bu yaşam biçimiyle sadece ilahi olanla birleşme derecesine ulaşmakla kalmayacağı, yaradılışta 

Adem’in günahıyla başlayan düzensizliği ve uyumsuzluğu da düzelteceği inancı olgunlaşmıştır.  

Bunun sağlanabilmesi için de Kabala’da;  “Tikkun” (Zahidin kendi kişiliğinde ve dünyada 

“Primordial Birlik ve Uyum” u sağlaması), “Kavvanah” (Zahidin kendi iç dünyasına doğru dalan 

derin tefekküre ulaşabilmesi) ve  “Devekut” (Tanrı ile vecdi birliğe ulaşma) şeklinde üç prensip öne 

çıkarılmıştır. Pek çok Kabalist’e göre bu prensipler ile, benliğin meditasyon ve dua gibi yöntemler 

aracılığıyla Şehina'ya (Tanrı’nın Kutsal tecellisi) mazhar olması hedeflenmiştir. 

Bu prensipler örneği pek çok gelenekte olduğu gibi üç rakamının sayısal değeri  Kabala'da 

da neredeyse temel bir şablon niteliğine dönüşmüş, üçlü kombinasyonlar oluşturulurken Tora’daki 

bazı üçlü kavramlar referans olarak alınmıştır.604   Genellikle Keter temsil edilirken, "Tora’nın Taçı",  

"Kohenlerin Taçı" ve  çoğu zaman "Davud’un Taçı" olarak üçlü kombinasyon oluşturulmuş, böylece   

"Or" (Tanrısal Işık) ile gece ve gündüze hükmeden “Meorot" (Güneş) ve “Ay” gibi daha pek çok  

üçlü kombinsyon Tanah referansları şeklinde Kabala'ya sirayet etmiş gidilmiştir.  Nuh’un 

Gemisi’nin üç katlı olarak tarif edilmesi, Nuh’un oğullarının Ruh’u temsil eden Ham, duyguyu 

temsil eden Sam ve düşünceye tekabül eden Yafet şeklinde üçlenmesi,  Avram'ın neslinin İsmael, 

İsrael ve Esev olarak üç farklı kavim halinde devam etmesi ve İsrailoğulları'nın Kohenler, Leviler ve 

İsrailoğulları olarak üç hiyerarşik kesimden oluşması gibi örnekler de aynı üçlü kombinasyonları 

içinde değerlendirilebilir.605 Yahudi Geleneği'nde insanlığın esas temelini oluşturan  “Hakikat”, 

“Özgürlük” ve “Sevgi” gibi üçlü prensiplerin sirayet örneklerine başkaları da ilave edilebilir.606  

Bunların yanı sıra,  Çıkış Kitabı’nda ayrıntısı ile anlatıldığı üzere Tanrı’nın, İsrailoğulları’nın 

Mısır’dan çıkmalarına izin vermeyen Mısırlılar’a verdiği  on belanın İbranice karşılıkları olan Dam, 

Tseferda, Kinim, Arov, Dever, Şehin, Barat, Arbe, Hoşeh ve Makat Behorot  sözcüklerinin baş 

harflerinden oluşan “Desah”, “Adaş”, ve “Beahav” kelimeleri yine bir üçleme oluşturur.607  İki 

eşkenar üçgenden oluşan Heksagram diyagramının Kabala'da önem kazanmasındaki faktör, bu 

üçlü kombinasyonların  temsiliyetini üstlenmiş olmasıyla açıklanmaktadır. 
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Heksagram diyagramının varlığının bilindiği Kabala'da, diğer yandan da, Kral Davut'un 

ayrıcalıklı bir yere sahip olduğu gözlerden kaçmaz.  Herşeyden önce Kabala, Davut’un mesihliğini  

Adem’e bağlar ve O'nu bir nevi  Adem’in rearkarnasyonu olarak kabul eder.  Hatta, Davut'un Bet-

Sheba ile olan ilişkisini de Ademin ilk günahı ile özdeşleştirir.608  Kral Davut Tanah’da tarihsel bir 

şahsiyet olarak yer alsa da, Kabala'ya göre semavi alemin tüm varlıklarından yükümlü  olan ve 

“David Ahra” olarak tanımlanan Şekina, Davud’un semavi alemdeki karşılığı olarak kabul görür.609  

Diğer yandan Hezekiel'de ayrıntısıyla zikredilen meşhur vizyonun Kabalist yorumunda ise Davut, 

Merkaba mistisizmi ile ilişkilendirilerek,  ataları İbrahim, İshak ve Yakup ile birlikte Merkaba’nın 

dördüncü ayağı olarak  konumlandırılır.610  O'nun Kabalist literatürdeki asıl temsiliyeti ise, onuncu 

ve son sefira olan Malkhut'a tekabül etmesidir.  Bu yüzden Malkhut sefirası liderliğe, krallığa ve 

mülke işaret eder.611    Bu sefira, kendisi bir ışık kaynağı olmamasına rağmen aydınlandığı güneş 

ışığını yansıtan Ay misali, diğer dokuz sefirah ışığının kendisi üzerine yansıdığı sefiradır.  Bu yüzden 

Kabala'da, Kral Davut sıklıkla Ay ile de ilişkilendirilir.612 Malkhut'un, aynı zamanda Adam Kadmon’a 

paralel bir dişil haliyle, İlahi Tecelli'nin sembolü olduğu dikkate alındığında Davut'un yine  Şekina 

yani David Ahra'ya karşılık geldiği anlaşılır. 

Öte yandan aynı dönem içine giren XI. yüzyılda “Davud Kalkanı” ifadesi, tüm Kabalistik 

yorumlardan ve günümüzde kendisiyle özdeşleştirilen diyagram ile hiçbir ilişkisi olmadan ve  

tamamen ondan bağımsız bir şekilde, sadece  İsrail Tanrısı’nın isimlerinden biri olarak, geleneksel  

Yahudi dua kitabı Siddur'da karşımıza çıkar.  Davud’a atfedilen ve kendisini bütün düşmanlarının 

pençesinden ve Saul’ün elinden kurtardığı gün Rab’bine okuduğu ezgi olarak bilinen; 

1  
Seni  seviyorum, gücüm sensin, ya RAB! 

2  
RAB benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır, 

Tanrım, kayam, sığınacak yerimdir, 
Kalkanım, güçlü kurtarıcım, korunağımdır!

613
 

…………………………………………….. 

30  
Tanrı’nın yolu kusursuzdur, 

RAB’bin sözü arıdır. 
O kendisine sığınan herkesin kalkanıdır.

614
 

…………………………………………………… 

35  
Bana zafer kalkanını bağışlarsın, 

Sağ elin destekler, 
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Alçakgönüllülüğün yüceltir beni.
615

 

ifadelerinin bulunduğu 18. Memuru esas alan Siddur, Kral Davut’un sığındığı ilahi gücü şiirsel bir 

ifadeyle işler. Söz konusu duada, kalkan kavramı ile Tanrı’nın koruyuculuğu arasında ilişki kurar.  

Tıpkı İbrahim Kalkanı’nda olduğu gibi, Davut Kalkanı ifadesinin de  Tanrı’nın koruyuculuğuna işaret 

edildiği bu dua kitabıyla vurgulanır.   Bu kitaba göre; Kalkan ifadesi açıkça,  yegâne koruyucu ve 

sığınılacak merciin Tanrı olduğu inancıyla O’nun koruyuculuğuna sığınmaya tekabül eder. Ne var 

ki, dönem itibariyle Kabalist ekolün  Heksagram’a, “Davut Kalkanı” nına yani Tanrı’nın hafizliğine 

tekabül eden bir temsiliyet yükleyerek onu Davut ismiyle yan yana getirildiğine dair bir referans 

yoktur.   

Heksagram'ın Davut ile ilişkilendirilen malum temsiliyeti, muhtemelen Sefarad Cemaat 

içinde Vecdi Kabala kadar, Pratik Kabbala'nın  da yer bulmasıyla ortaya çıkan ekolün (İyyunith) 

daha sonraki yüzyılın bir kısım uygulama ve metinlerinden kaynaklanmış olmalıdır.  Ünlü Kabala 

otoritesi Scholem’e göre;  Kabala, Magen David ifadesini ilk kez Kral Davut’un savaşı ile 

ilişkilendirerek kullanır.  Scholem bu görüşünü muhtemelen, Joseph Gigitilla’nın, “Adaletliler’in 

Kapısı”  ya da “İmanlılar’ın Kapısı” olarak bilinen 1280-1290’lı yıllara ait bir rivayetine dayandırır.   

Davut’un  savaş meydanında ettiği duaya benzer şekilde, Gigitilla da oldukça popüler olan eski bir 

Yahudi duasını dile getirirken, Davut’un Kalkanı şeklinde ifade ettiği özel bir güce sahip bir kalkan 

ile Tanrı’nın teminatını yan yana kullanır.  Ancak Yahudi otoritelerin eleştirilerine göre Gigitilla, bu 

kalkanın nasıl zuhur ettiğine ya da ne tür bir kalkan olduğuna dair bir açıklama getirmemektedir.616  

Bu tarihten çok kısa bir süre sonra, 1300 yılına gelindiğinde  İspanya’da David ben Judah, 

Kabalistler için sonradan çok önem taşıyacak Sefer ha-Gevul'u  kaleme alır. İbn Judah baba 

tarafıyla büyük Katalan Kabalist Moses ben Nahman’ın torunu, anne tarafıyla da Ortaçağ’ın ünlü 

Alman Hasidi lideri Judah ben Pious’un soyundan gelmektedir.617   David ben Judah’ın bu eserinin 

müellif hattı, Zohar’ın bir bölümünün tefsiri olarak günümüze tek bir nüsha olarak ulaşabilmiştir.   

Bu nüsha Heksagram’ın açıkça Magen David adıyla kullanıldığı en erken tarihli Kabalistik örnek 

olarak kabul görnektedir.  Eserin iki yerinde tasvir edilmiş olan Heksagram’ın, her ikisinin de 

üstünde birer başlık olacak şekilde “Magen David” ifadesi açıkça okunabilmektedir.618  Bu isimlerin 

altında ise “Taftafiyah” ibaresi yer almaktadır.   Eserin günümüze ulaşan bazı istinsahlarında ise 

Heksagram’ın yerini Pentagramlar almaktadır.  Hatta hem Heksagram, hem de Pentagram 

kolaylıkla birbirinin yerinde kullanıldığı gibi, “Mühr-ü Süleyman” adı da işin içine girerek her ikisi 
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için de kullanılmıştır.  Bu konuya eğilen kimi Yahudi otoritesine göre ise;  Geç Antikite’den beri, her 

iki diyagram için de "Süleyman Mührü" adı kullanılmış, ancak bunların "Davut Kalkanı" ismiyle 

anıldığı örneklere  Ortaçağ Yahudi büyüsü bağlamında işlev kazandıkları XIII. yüzyıldan önce tespit 

edilmemiştir.619   Bu görüş dikkate alınırsa, her iki diyagramın dönem itibariyle büyü metinleri ve 

uygulamaları ile bu denli içli dışlı olmalarının altında büyük olasılıkla Pratik Kabala'nın yattığı  

sonucuna varılabilir.  

Nitekim Heksagram, aynı dönemden başlayarak bazı kozmolojik isimlerle birlikte tasvir 

edildiği için, Scholem  tarafından bile büyü geleneği ile ilişkilendirilmiştir.620  Başka Yahudi 

kaynaklarınca da Heksagram'ın Magen David ismini almasında Ortaçağ’a ait büyü metinlerinin 

neden olduğu üzerinde fazlaca durulur.621 Scholem'in, Sefer ha-Gevul eseri üzerine yaptığı 

çalışmasının dışında, XIII. yüzyıla ait başka bir metin incelemesinde de, Davut’a ait bir kalkandan 

bahsedildiğine değinilir.  Mısır kaynaklı olduğunu belirttiği bu metni Melek Metatron’un Alfabesi 

olarak tanıtır ve metinde geçen Davut Kalkanı’ndan bahsederken; 

“Çünkü Kral Davut üzerinde Tanrı’nın 72 harf * … + ihtiva eden büyük İsminin kaznmış 
olduğu ve tüm savaşlarını kazanması için O’na yardım eden bir kalkana sahip idi. 

şeklinde ifadenin varlığını vurgular.622  Söz konusu metin ile ilişkilendirilen Metatron'un, VI. yüzyılın 

sonundan XIII. yüzyılın başına kadar süren ve özellikle Babil ekolünden Büyük Yahudi din 

alimleriyle ilişklendirilen Geonik Dönem'den kaynaklandığını iddia eden kimi görüşe göre ise; 

yetmiş iki kutsal adı içeren bu alfabenin bir tefsiri içinde  Heksagram, yine Magen David adıyla 

geçmektedir. 623  Dahası, aynı tefsirde üzerine en büyük kutsal adın (Yahve) kazınmış olduğu bir 

kalkandan da bahsedilir.  Ne var ki,  Magen David tabirinin neden büyük ad ile aynı metin içinde 

geçtiği açıkça izah edilmez.  Scholem dahi bir vesile ile; “Davut Kalkanı” ifadesiyle, kozmolojik ve 

Metafizik güçler ile Heksagram diyagramı arasında bir ilişki kurulamadığına değinir.624 

Bu ilişki hangi yönde kurulmuş olursa olsun, kaynakların hem fikir olduğu,  İslam’ın Kuzey 

Afrika’dan İspanya yoluyla Avrupa'ya ilerlemeleri sürecinde onlarla birlikte batıya giden  

Yahudiler’in bu diyagramı diğer bir kısım sembol ile birlikte öncelikle İspanya yarımadasına, 

oradan da XIII. yüzyldan itibaren Fransa ve Güney Almanya’ya tanıttıklarıdır. Buna karşın, İslam 

kaynaklı olmadığı düşünülen Heksagram’ın;  İslam coğrafyasında, nispeten Yahudi çevresiyle sınırlı 
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olarak “Süleyman’ın Mührü” adıyla, büyü uygulamalarında kullanılmasına isnat ederek onun 

Yahudi büyü geleneğinden kaynaklandığını söylemekte de çok güçtür.625 

Menşei ya da yayılım yönü ne olursa olsun bilinen odur ki, Ortaçağ boyunca Heksagram’ın 

sahibine koruyucu bir güç sağladığına inanılmış, sıklıkla Tanrı’nın ya da meleklerin ismiyle bereber 

tasarlanmıştır.  X. yüzyıldan başlayarak yaygınlık gösteren Mezuza’nın çoğu farklı versiyonunda 

hem Heksagram hem de Pentagram müşterek bir koruyucu tasvir olarak kullanılmıştır.  Sıklıkla, 

Mezuza’nın geleneksel metinlerinde yer alan bazı ilave tasarımlarında  kimi zaman sayısı on ikiye 

varan Heksagram diyagramına yer verilmiştir.626  Öte yandan  büyük Yahudi filozofu ve müfessiri   

Maimonides, Mezuza üzerinde bu tür diyagramların kullanımını eleştirmiştir.627  Özellikle büyük 

yangınları söndürmeye yardımcı olacağına inanılan muskaların rağbet gördüğü628  X. -  XV. yüzyıl 

dönemi Yahudi toplumlarında, nazardan koruyucu olarak kulanılan altı köşeli nazarlıkların varlığına 

da şahit olunmuştur.   Daha pek çoğu sıralanabilecek bu tür örneklerden sadece Pentagram’ın 

değil, aynı zamanda Heksagram’ın da XII. yüzyıldan önce geniş ölçüde büyü ile ilişkisinin varlığı 

söylenebilmektedir. Böylece dönemin muska ve beduhları içinde kendine yer edinen Heksagram, 

Yahudi toplumuna ait mezar taşları ve objelerinden sonra Yahudi büyü uygulamalarında da 

kendine yer edinmiştir.  

Sefarad cephesinde süreç bu yönde ilerlerken, tercihini Hıristiyan yönetimleri altındaki 

coğrafyalar yönünde yapan Aşkenaz Yahudileri için tarihsel sürecin akışı daha farklı olmuştur.  IX. 

yüzyıldan sonra Aşkenazim adı neredeyse dönemin Almanya’sı ile özdeşleştirilmiş,  1050-1300 

yılları arasında Hollanda, Flandra, İsviçre ve Kuzey İtalya’ya dek yayılmasıyla birlikte,  çok sayıdaki 

Yahudi de Avusturya, Polonya, Litvanya ve Doğu Almanya’yı tercih etmiştir. Polonya ve Litvanya’da 

yerleşik Yahudiler başlangıçta kendileri için güvenli bir yerleşim yeri bulmuşlar, vergi tahsildarlığı 

ve emlak danışmanlığı gibi alanlarda ticari bir alt yapı dahi tesis etmişlerdir. 

Her ne kadar bazı kez ayrı kıyafet giyme ve kimi suçlamalara maruz kalmış da olsalar, 

bölgedeki Yahudi nüfusu giderek  artmış, Doğu Avrupa'da bu dönemde önemli Yahudi bilim 

merkezleri oluşmuştur. Ne var ki bu merkezler, İslam coğrafyalarındaki Sefardim kadar bilimsel 

açıdan özgün sentezlere ulaşamamıştır. Yine de,  Yahudi dünyasında Raşi adıyla biinenen Ünlü 

otorite Solomon ben İsaak (960-1040) Hıristyan toplumu içinde yetişmiş bir Yahudi müfessir olarak 

bu dönemde öne çıkmıştır.  İbn Meymun’dan sonra yaşamış ve “Gersonides” adıyla meşhur olmuş 

Levi ben Gerşom (1288-1344) her ne kadar sonradan Aristocu olarak tanınmışsa da, özellikle 
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yaradılış hususundaki hipotezlerini Aristo’nun sistematiğinden uzak tutarak, bir nevi ilk dönem 

doğa felsefecilerinin “Arkhe” sine yakın, ezeli maddeye bir geri dönüş temeli üzerine inşa etmiştir. 

İber Yarımadası'nın İslam yönetimi dışında kalan Hıristiyan bölgesinde bile, Yahudi 

Felsefesi tüm coğrafi yakınlığa rağmen Sefardim ile yaraşamayacak ölçekte kalmıştır. Nitekim,  

Yahudi Felsefesi'nin son büyük filozofları olarak kabul edilen  Barselona’lı Hasdai Crescas (1340-

1412) Arsito’nun akli kavrayışı ve rasyonalizmini reddeder derecede sevgi temelli mistisizme 

yönelmiş, Simon ben Zemah Duran (1361-1444), Joseph Albo (1380-1445) ve Isaak Arama (1420-

1494) gibi felsefecilerin geliştirdikleri kuramlar da, İbn Meymun’un iman esaslarına yönelik 

formülasyonu çerçevesiyle sınırlı kalmıştır.  Isaac Abravanel (1437-1508) de yine İbn-i Meymun’un 

söz konusu formülasyonuna reddiyeden öteye geçememiştir.   XV. yüzyıla ulaşıldığında bile, 

Hıristiyan coğrafyasının özgün fikirler sunmayan  bu isimlerinden sonra Yahudi entellektüalitesi, 

XVII. yüzyılın sonuna hatta XVIII. yüzyıldaki Haskala’ya kadar kesintiye uğramıştır. 

Öte yandan Ren Bölgesi başta olma üzere orta ve doğu Avrupa'nın Hıristiyan yönetimleri 

altında yaşayan Yahudiler de, aynı yüzyıldan itibaren adlarını rasyonalist çalışmalardan daha çok 

erken dönem mistik metinler üzerine olan yönelimleriyle duyurmuş, süreç içerisinde de Hasidey 

Aşkenaz hareketinin ilk habercileri olmuştur.  Dolayısıyla daha   X. yüzyıldan itibaren, Ren 

Bölgesi’nde ve Kuzey Fransa’da mistik karakterli Yahudi teoloji merkezlerinin adları zikredilir 

olmaya başlamıştır.  Bu yüzden, Müslüman yönetimlerin altında müreffeh ve saygın bir yaşam 

süren ve bilimsel çalışmalara ağırlık veren Sefarad Yahudiler’in Kabala ekolü; Filistin’de II. yüzyılın 

başlarında Bar Kohva ile başlayan ve Kutsal Kitap’ın batıni yorumuna dayalı tefekkür ve 

müşahedeye dayalı bir ekol olarak gelişirken,  Aşkenaz Yahudiler arasında gelişen Kabala ise, 

daima daha alt statü ve sosyal sınıfa hitap eden, toplumsal ezilmişlik ve ötekileştirilmişlik 

psikolojisi altında Mesihi ve kurtuluş karakterli bir gelişim göstermiştir. 

Avrupa coğrafyasında koşulların  bu yönde gelişmesiyle Yahudi cemaatleri arasında 

farklılıklar oluşmaya başladığı bu dönemde,  Avrupa'lı Hıristiyanlar'ın gözünde öteden beri  "Kutsal 

Topraklar" pâyesiyle ulvileşen Filistin coğrafyasının Haçlı Seferleri’ne sahne olması, Avrupa'lı 

Hıristiyan yönetimler altında yer edinmeye çalışan Yahudiler için yüzyıllar sürecek daha da zorlu 

bir süreci beraberinde getirir.  Babil’li bir hükümdarın Kudüs’de İsa’nın mezarını tahrip ettiği, aynı 

hükümdarın Yahudiler tarafından da Kutsal Topraklardaki Hıristiyanları katletmesi için kışkırtıldığı 

şayiası Batı Avrupa’da kulaktan kulağa yaylınca, Hıristiyan halk, Papa II. Urban'ın 1096 yılında 

Birinci Haçlı Seferi çağrısına vakit geçirmeden Yahudi komşularına saldırarak katılır.629  Ren 
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Bölgesi’nin Speyer, Worms ve Mainz gibi şehirler toplu Yahudi katliamlarına sahne olur.  Artık 

bundan sonraki süreçte, Batı Avrupa’da yerleşik Yahudi cemaatler Hıristiyan komşularınca sadece 

”Mesih Katili” olarak yaftalanmakla kalmazlar.  Ellerindeki meşru ticari faaliyetleri kısıtlanarak 

ticaretin de dışına itiliriler. 1146 yılına gelindiğinde Papa III. Eugenius ve Clairvaux’lu keşiş St. 

Bernard’ın yeni bir Haçlı Seferini başlatması, neredeyse tüm Avrupa’ya yayılan bir Antisemitik 

hareketi doğurur. Talmud’un dahi gözler önünde yakılacak derece sertleşen tepkiler ile Yahudiler 

için Avruapa’daki nispeten yaşanabilir hayat birden tersine  döner.  XII. yüzyıldan itibaren 

Hıristiyan Avrupa şehirlerinde yerleşik Yahudi kesimleri  için şehirlerin muhtelif yerlerinde sosyal 

yaşamdan yalıtılmış özel mahalleler olan Gettolar oluşturularak, Yahudiler bu mahallelerde 

yaşamaya zorlanırlar.  Ancak kimi gettolar da, Varşova ve Lublin gettoları örneği gibi dinsel 

nedenlerden dolayı ya da kendileri dışındaki diğer kesimlerden gelebilecek tehlikelere maruz 

kalmamak için Yahudi kesimin isteği ile oluşturulur.  Öte yandan  Hıristiyan Aristokrat yöneticiler 

de ya 1182’de Fransa kralının yaptığı gibi, kendi ekonomik sıkıntılarını gidermek üzere Yahudiler'e 

olan borçlarını inkar ederek silerler ya da 1290’da İngiltere’de Fatih William örneği, borçlarını 

ödememek için onları topraklarından sürerler. 

Almanya topraklarında bulunan Yahudiler için koşullar bundan farklı seyretmediği gibi 

zaman zaman daha da vahim seviyelere ulaşır.  1290’da yüz elli civarında Alman Yahudi cemaati 

yok edilir.  Bir de aynı yıllarda veba salgını tüm Avrupa’yı kasıp kavurunca, bu afetin tek 

müsebbibinin Yahudiler’in içinde yaşadıkları Hıristiyan topluma olan düşmanlıkları olduğu 

iddiasıyla Yahudiler, kuyuları zehirlemek ve büyücülük yapmakla itham edilirler.  Dönemin 

Hıristiyan coğrafyasındaki Yahudi cemaatleri için sadece Polonya toprakları istisnai bir durum arz 

eder görünümdedir. Yahudiler burada tüm ticari faaliyetlerini serbestçe sürdürdükleri gibi, vergi 

tahsildarlığı, maliyecilik ve soylu ailelere emlak danışmanlığı gibi görevleri de 

üstlenebilmişlerdir.630 

Dönemin Aşkenaz Yahudi cemaatlerinin, Müslüman coğrafyalarda yaşayan dindaşları gibi 

felsefe alanına yönelmeleri yerine teselli verici mistik karakterli çalışmalar hatta Kabalist öğretiler 

üzerine daha çok yoğunlaşmalarının  asıl nedeni olarak, sık sık katliama da maruz kalacak şekilde 

baskı altında sürdürmeye çalıştıkları yaşam koşullarıyla izah edilmektedir.  Sadece  Bağdat, 

Suriye'nin kuzeyi ya da Fas gibi İslam coğrafyalarında değil, dönemin Hıristiyan coğrafyasında 

yaşayan Yahudiler için de ayırt edici işaretler kullanılması zorunluk taşımaktaydı.  XIII. yüzyılın 

önemli ticaret merkezlerinden Venedik’te yerleşmeleri isteksizlikle karşılanan, Venedik 
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ekonomisine önemli katkılarda bulunmalarına rağmen yüksek vergiler ödemeye zorlanan 

Yahudiler, sonraları kırmızıya dönecek olan sarı bir şapka ve İslam ülkelerindeki kavimdaşları gibi 

sarı bir işaret takmak zorunda idiler.631  Ne yazık ki bu işaretin ne olduğu  hakkında da önceki 

örnekler gibi açıklayıcı bir bilgi bulunmamaktadır. 

Dönemin Avrupa Yahudi cemaatleri içinden Hasidey Aşkenazlar’ın ortaya çıkması da,  

sürekli baskı ve sık sık tekrarlanan katliamlara maruz kalan bu dönemin koşullarıyla sıkı bağıntılı 

gözükmektedir.  Genel olarak felesefeye ve rasyonalist bilgiye karşı olan Hasidey Aşkenaz; zühd, 

ibadet, disiplin ve tefekküre adanmış hayatlarıyla, Hıristiyanların zulmüne ve katliamlarına karşı bir 

teselli ve sabır arayışı içerisindedir.  Hasidey Aşkenaz için en yüce davranış, "Kiddush ha- Şem" 

tabiriyle ifade edilen ve  Hıristiyan zulmüyle karşı karşıya kalan her bir Yahudi'nin Tanrı için canını 

feda ederek şehit olma istemi olur. 

XII. yüzyıl Hıristiyan coğrafyasındaki Yahudiler, içinde bulundukları bu zor koşullarda 

durumlarını, kavimlerinin geçmişteki sıkıntılarına göğüs germelerini kolaylaştırdıkları mistik 

yorumlarıyla özdeşleştirerek teselli bulma arayışı içindedirler. Mistik gelenek bu nedenle bu 

yüzyılda daha fazla vurgu yapılan bir alan olur.  Bu yüzden Aşkenaz Yahudileri içinde Kabala, Mesih 

figürüne fazlaca vurgu yapar.  XII. yüzyıl sonu ile XIII. yüzyıl başlarında ortaya çıkan  Almanya’lı 

Zâhidler anlamına gelen Hasidey Aşkenaz, birbirinden bağımsız çalışan mistik ağırlıklı otoriteler 

olarak göze çarpar.  Sefer Yetzirah ve Heyhalot mistisizm sırlarının Babil okullarından özellikle 

Almanya’ya tevarüs ettiği ve yüzyıllar boyunca belli ailelerce muhafaza edildiği iddia edilmiştir.632  

Bu yüzden XII. ve XIII. yüzyılın bu Alman mistikleri için Heyhalot ve Sefer Yetzirah’ın  mistisizmi 

nesiller boyu üzerine ağırlık verilerek çalışılan ve içeriği gizlice tartışılan temel metinler olmuş, 

Alman Yahudileri için bir nevi sofuluğun (Pietizm) da merkezini temsil etmiştir. 

Almanya’da Kabbalistik Regensberg Akademisini kuran Rabbi Judah ben Samuel ha-

Hasid’in (ölm. 1217) ayrıntılı bir ahlak öğretisi olan Sefer Hasidim'i (Zahidler Kitabı) de bu 

dönemde kaleme alınmıştır.   Kabalist uygulamaların yoğun kullanıldığı Hasidey Aşkenaz 

hareketinin en önemli özelliği ise Babil kaynaklı Sefer Yetzirah'ın etkisiyle büyü  ile ilgilenmek 

olmuştur.   Worms’lu Eliezer tarafından Tanrı’nın gizli ismiyle ilgili risalelerin yazımı, Gremetria 

olarak bilinen İbrani harflerinin sayısal değerlerine dayanan mistik uygulamalar Hasidey 

Aşkenazlar’ca öğrenilmekte ve öğretilmekte olduğu kimi kaynakça dile getirilir.633  Yine  kimi 

Aşkenaz Kabalist de salt İbrani harflerin yazılmasının bile, akıl ve bedeni birleştirici bir etki 
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taşıdığını savunmuş, insanı daha üst bir varlık alemine ulaştırabileceğini iddia etmiştir.634 İbrani 

harflerinin değişik dizilişleriyle farklı permütasyonlar oluşturularak yapılan "Tzeruf" muhtemelen 

bu gayeye hizmet ediyordu.  Bu tekniği uygulayabilmenin ön koşulu İbranice’ye tam manasıyla 

vâkıf olmak ve Tanah’ın temelini bilmektir. Heksagram diyagramını hatırlatan üçlü 

kombinasyonlara dayanan Tzeruf tekniği;  İbranice’deki “ (Alef) -  (Mem) -  (Şın)”  

harflerinin, dünyanın yaradılışındaki tüm potansiyel elementleri içerdiği, bunlarında dışındaki 

harflerin ise, alemi ayakta tutan ilahi enerjinin tecellisi için birer iletişim kanalı olduğu prensibine 

dayanmaktadır.635   Bu tekniği uygulayan bir Kabalist'in heves ve arzu ile harfler ve 

permütasyonları üzerine konsantre olmasıyla, Tanrı’ya bağlanma imkanı olan “Devekuth” a kadar 

ulaşabileceği inancı hakimdir. Tzeruf, XVI. yüzyıla gelene dek farklı permütasyon yöntemleriyle 

uygulana gelir, XVIII. yüzyıldan itibaren  ise artık çok ender olarak karşılaşılır.  

Heksagram temsiliyetinin Yahudi Geleneği'nde edindiği yer ve fonksiyonları açısından 

Kabala ile kesişme noktası, Sefer Yetzirah'ın altı sayısal değerine yaptığı vurguda belirginleşir.  Keza 

söz konusu kitap: altı sayısal değerine evrenin genişleme, büyüme ve açılım temsiliyetini yükler.636 

Bu üç prensibin esas alınarak yapıldığı ve insan vücudundaki enerji noktalarını yani ”Şakralar”ı 

açmayı, ilahi enerjiyle bütünleşmeyi amaç edinen Kabala meditasyon tekniklerinden birinin 

uygulama süreci adeta bütünüyle Magen David imajı üzerine kurulmuş gibidir.637  Nitekim, 

Kabalistler’in "Üç baba harf" olarak adlandırdıkları  “  (Yod) -  (Hey) -  (Vav)” harflerinin yan 

yana tahayyül edilerek uygulanan bu meditasyon tekniğinde, bulunulan yer merkez alınarak 

yukarısı, aşağısı, ön (doğu), arka (batı), sağ taraf (güney) ve sol taraf (kuzey) şeklinde altı yön 

sembolizmine dayandırılır.  Söz konusu meditasyon tekniğinde, bir imge olarak tahayyül edilen 

Heksagram'ın birbirine yatay eksende simetri olan üçgenlerden yukarıya bakan üçgen 

“Gökyüzünün enerjisi”ni, aşağıya bakan üçgen ise “Yeryüzünün enerjisini” temsil etmektedir.638  

Uygulamanın bir aşamasında birbirine kenetlenerek birleştiği tasavvur edilen bu üçgenlerin, 

zihinde bir  imgesinin oluşması üzerine yoğunlaşılarak, Heksagram diyagramı tahayyül edilir ki, 

üçgenlerin bu hali “Gökyüzü ve yeryüzünün güçlerini birleştirmesi” olarak nitelenir.639  Diğer bir 
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Kabalist görüşe göre ise; zihinde imgeleştirilen Heksagram’ın, ucu yukarıda olan üçgeni "Mutlak 

varlığı", diğer üçgeni ise "O'nun tecellisi olan Kâinatı" temsil etmektedir.640 

Sadece Sefer Yetzirah değil, kökleri Geç Antikite’ye uzanan Heyhalot literatüründe de 

Heksagram temsiliyetinin varlığı kendini bu dönemde Aşkenazim Kabalası'nda gittikçe daha fazla 

hissettirir. Olasılıkla XIII. yüzyıla uzanan Heyhalot mistisizmi olarak da adlandırılan bu Kabalist 

formda; bir mistiğin, Tanrı'nın tahtını müşahede etme arzusuyla, yedi semavi küreye doğru 

yükselme uygulamasında,  yedinci gökteki "Heyhalot" adı verilen yedi semavi saraya ulaşana kadar 

kendisinin mühürlerle korunduğu prensibi yer alır. Bu prensibe göre, söz konusu tecrübeyi 

yaşayan mistiğin o anki semavi yolcuğunda yardım alamayacağı, aksine semavi saraya yükselmek 

isteyen kişiyi sınama arzusunda olan yedi felek küresinin prensesleri oldukları belirtilen ve her bir 

semavi kata ait kapıların sağ ve sol yanını muhafaza eden meleklerin saldırıları ile de karşılaşacağı 

dile getilir.641  Bu karşılaşma anında mistiğin her bir semavi kattan yani bir nevi farklı hallerden 

geçebilmesi için, üzerlerinde herkesin bilmediği isimler yazılmış bir çok mühürü kullanması 

gerekliliği mevcuttur.642 Merkaba ve Heyhalot literatürünün semavi alemlerini  ayrıntılarıyla 

müzakere edilmesine tahsis edilmiş olan bu tür bir mistisizmin gelişiminin, Şamayim-Eretz-Şeol 

şeklinde üç katmanlı kadim Yahudi kozmoloji anlayışının Helenizm'in etkisiyle, yedi tabakalı bir 

semavi alem tasavvuruna dönüşmesiyle ilgisi olsa gerektir.   Bu tasavvurun Yahudi kimliğine tahvil 

edilmiş şeklinde Semavat'ın; “Arafel” olarak da bilinen ilk tabakasına “Vilon” adı verilirken, ikinci 

tabaka da  “Raki’a” olarak adlandırır.  Ardışık olarak “Shehaqim” adıyla gelen üçüncü tabakanın 

ardından,  dördüncü tabaka  “Zebul” ve beşinci tabaka “Ma’on” gelir.  “Machon” ise altıncı 

tabakadır.  Bunların en üstünde ise yedinci tabaka olarak Tanrı’nın tahtının yerleştirildiği ve 

Ofanim, Hayyot ve Seraphim’in  bulnduğu “Araboth” bulunur.643  Kimi Yahudi kaynağı; Heksagram 

diyagramının, bu tür Kabalist uygulamalarda mistiklerin bu semavi kürelere ya da tabakalara 

ulaşmak amacıyla kullanmak zorunda oldukları  mühürlerle irtibatı olduğunu düşünür.644  Ancak 

aynı kaynak;  Geç Antikite’den Ortaçağ’a uzanan süreçte büyü metinlerinde de görülen 

Heksagram’ın, Heyhalot mistisizmi ile ilişkilendirilen bu mühürler üzerinde hangi işlevle bulunmuş 

olabileceğinin kesin sebebine dair, bu güne kadar Yahudi otoritelerince bile bir açıklık 

getirilemediğini de ilave etmektedir.645   

Ünlü aktivist, edebiyatçı ve düşünür Arthur Koestler (1905 -1983) ise Heksagram'a; bu 
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dönemde, yine Aşkenazim içinde Menahem ben Duji adındaki bir Yahudi’nin kendisini Mesih ilan 

ederek çevresindeki Yahudileri ikna etme çabasından bahsederken değinir.  Daha sonra ismini 

David al-Roy olarak değiştiren bu sözde Mesih'in,  vaat edilmiş topraklara özgürlük mücadelesi 

vermek için Hazar bölgesinde ayaklanmacı bir çevre topladığı, lâkin kendisinin başı çektiği 

ayaklanmada suikaste kurban gittiğinden bahsederken, Heksagram'ın David al-Roy’un bu sözde 

Mesihi hareketinin bir nevi simgesi olarak kullanıldığını ileri sürer.646  Bu referans,  m. 135 yılında 

Bar kohva'nın mesihliğini ilan etmesi sırasında da adı anılan Heksagram'ın, bu dönemde yine 

Mesihi bir temsiliyet ile kullanılmış olması açısından önem taşımaktadır. 

Ancak yine Koestler'in, Heksagram diyagramını büyü uygulamaları ile de irtibatlandırdığı 

hatta bunu,  tam da bu dönem içine giren XII. yüzyıla kadar geri götürdüğü bir Yahudi kaynağı 

tarafından iddia edilir.647   Ortaçağ boyunca Heksagram’ın ana fonksiyonunun, bezeme ögesi 

olarak kullanımından  ziyade, Metafizik kategoride tekabül ettiği hakikatlerin temsilinin yanı sıra,  

büyü uygulamalarında oldukça yoğun kullanılmış olduğu olasılığı geçerlilik kazanır.  Kimi İslam 

kaynağı bile, “Magen” sözcüğünün koruma olgusunu ve koruyucu bir faktörü ifade etmesinden 

dolayı olsa gerek,  bu dönemin Yahudi büyü metinlerinde sözü edilen “Davud Zırhı” tabirinin  XIII. 

yüzyılda “Magen David” adıyla Heksagram’a dönüştüğünü dahi belirtir.648  Dönem itibariyle 

Tanrı’nın isimleri ve Tanah’dan alınan alıntılarla beraber tasarlanmış haliyle karşımıza çıkan bu 

diyagram, dönemin Yahudi Geleneği’nde büyük olasılıkla Kabala'dan kaynaklanan koruyucu 

niteliğine olan inançtan dolayı Mezuza ve muskalara sıklıkla eşlik eder.  Hatta kendisine atfedilen 

koruyuculuk fonksiyonundan dolayı, dönemin sinagoglarında Mezuza’nın yerini aldığından bile 

bahsedilir.649 

Oysa, XIV. yüzyıla ait Kabalistik bir yazmada yer alan altmışyedinci Mezmur için, Kandilliğe  

tekabül ettiği söylenirken,650 Kandillik formunda yazılmış söz konusu mezmurun 

reprodiksiyonlarının bu yüzyıldan itibaren doğu Yahudileri arasında hem dua kitaplarında 

kullanıldığı hem de başta sinagoglar olmak üzere, binaların duvarlarında birer muska gibi asılmaya 

başlandığı dile getirilir.651   XV. yüzyıl Kabalisti Isaac Arama, daha sonraları “Menora Mezmuru” 

olarak da adlandırılacak ve  takdimi ile birlikte yedi cümleden oluşan bu Mezmur’u, Menora 

                                                           
646

  Graham, a.g.e., pp.21-22. 
647

  Graham, a.g.e., p.21. 
648

  Pala, “Mühr-i Süleyman”, a.g.e., s. 524. 
649

  Blau, “Magen Dawid”, a.g.e., p.252. 
650

 Efraim Gottlieb, “Menorah (In Kabbalah)”, Encyclopaedia Judaica, I-XXII, ed. Fred Skolnik,  Second Edition, Vol.XIV, 
Thomson Gale, USA, 2007, p. 53. 

651
  Gottlieb, a.g.md., p. 53. 



 

256 

 

şeklinde Davut’un kalkanına kazınmış olduğunu iddia eder.652  Bir başka yoruma göre de 

Yeşeya'nın  ilâhi ruhun altı yönünün sayısal değeri olarak kabul gören 11. pereğinin; 

2
RAB’bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, 

Öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB korkusu ruhu 
Onun üzerinde olacak.

653 

İfadelerine sahip 2. pasuğu, Davud Kalkanı'nın üzerinde olduğu iddia edilen Heksagram'ı 

çevreleyen altı üçgenin içlerine kazınmıştı.654 Bu referanslar dikkate alındığında en azından bu 

dönemdeki  Yahudiler'in bir kısmı için dahi Menora'ın hala ön planda önem taşımakta olduğu 

söylenebilir.  Ama, öte yandan da aynı toplumda dönem itibariyle Heksagram'ın koruyucu bir 

etkiye sahip olduğu inancının varlığı da gözlerden kaçmaz.  Ona; İbranice'de  "Kemia" (çoğ. 

Kameot) adıyla bilinen dönemin muskalarında da yer verilmiş olduğuna yönelik örneklerden biri, 

XIII. yüzyıla ait İbranice bir eser olan Sefer Raziel ha-Malakh'da yer alır.655    Büyü formülasyonları 

içerdiği söylenen söz konusu kitaptan alıntı yapılmış bu kemia örneğinin dört köşesi,  Yaradılış'da 

adı geçen Cennet’in dört ırmağının adlarına ayrılmış, kemianın merkezine ise, tamamiyle yüzeyi 

kaplayacak şekilde bir Heksagram diyagramının yerleştirilmiş olduğu görülür.  Heksagram’ın 

kollarına da; “Mutluluk ve Kurtuluş (Özgürlüğe Kavuşma)” sözcüğünün baş harflerinden oluşan 

Kabalistik bir kombinasyon ile birlikte “İlerle, sen ve arkamdaki bütün ulus” cümlesi yazılmıştır.  

Heksagram’ı çevreleyen  iki dairenin arasında ise çepe çevre “O, meleklerine, yolun boyunca seni 

muhafaza edip, koruma görevi verdi. Amen Saleh” cümlesi ile “Âdem, Havva, Lilith, Khasdiel, 

Senoi, Sansenoi, Samangeoph” adları bulunur.656 

XI. yüzyıllar ile XIII. yüzyıllarına ait bu kemiaların bir kısmında ise,  olasılıkla her biri farklı 

demonu temsil  eden tasvirler olan,  İbranice'de “Segula” (Çoğ. Segulot) olarak nitelendirilen 

mühürlerin çizilmiş olduğu dikkatlerden kaçmamaktadır.  Ortaçağ’ın Kabalist Grimoireler'i olarak 

bilinen ve ana kitle tarafından apokrif kabul edilen Süleyman'ın Ahdi'ni yoğun kullanan bir kısım 

Yahudi, Segula tabletlerinin bir kısmında Heksagram’ı herhangi bir ad vermeksizin kullanmış 

oldukları günümüze ulaşan örneklerle sabittir.657  

Ortaçağ’ın sonlarına doğru ise Heksagram'ın, yüksek vücut ateşini düşürücü özelliği olduğu 

inancıyla, dönemin Yahudileri arasında büyük rağbet görerek, kesin bir "kemia" işlevi kazanmış 
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olduğu ileri sürülmektedir.658 Ancak, ısrarla vurgulanması gerekir ki, Heksagram’ın bir muska işlevi 

görmesi sadece dönemin Yahudi cemaatleri ile sınırlı görülmemektedir.  Aksine, aynı yüzyılların 

farklı coğrafyalarındaki pek çok toplum da yine bu diyagram benzer işlevlerle kullanmaktaydı.659  

Dönemin Yahudi mistiklerince Heksagram, pek çok kere cinlere (demon) karşı sihirli bir 

koruyucu olarak sadece "kemialar" a değil, sıklıkla mezuzaların dış yüzlerine de kazınmıştır. 

Ortaçağ'a ait  kimi büyü metinlerinde de yaygın olarak bilinen Süleyman’ın yüzüğü hakkındaki 

rivayetlerle beraber, Kral Davut’un kendisini düşmanlarından koruyan kalkana sahip olduğu da 

sıklıkla bahsedilir.  Bu metinlere göre, Davut'un  bu kalkanına yetmiş iki harf ile  Tanrı’nın büyük 

adı ya da Shaddai (Kâdir-i Mutlak)   ve yahut da  meleklerin  isimleri kazınmıştı.  Tanrı'nın büyük 

adının Judah Makkabe'ye bildirilmiş olduğu iddiasında bulunan kimi Ortaçağ Kabalisti'ne göre de, 

Davut'a atfedilen söz konusu kalkan üzerinde yetmiş iki harften oluşan "büyük İsim"  Judah 

Makkabe  ile ilişki kurulan M, K, B, Y harfleri ile birlikte bulunmaktaydı.660  Bu rivayet daha sonraki 

süreçte o denli ayrıntılandırılmıştır ki, Metatron’un isimlerinden olan “Melek Taftafiyya” adı bile 

bu yetmiş iki isme ilave edildi.  Böyle bir teferruatı ihtiva eden Heksagram formundaki bir muska, 

Ortaçağ’da büyünün “Shaddayi”’ ismiyle ilişkilendirilmesine kadar geçen sürecindeki metinlerinde 

en çok yaygın kullanılan formülasyonlardan biri oldu.661   Bu bağlamdaki çalışmalara nihai referans 

olacak derecede yetkin olan Scholem gibi kimi Yahudi otoritesi bile, Yahudi Geleneği'nde 

Heksagram diyagramının, XII. yüzyıla tarihlenen bu tür metinlerde “Magen David” adıyla 

anılmasının  bunlardan kaynaklandığı yönünde görüş sunsa da,662 yetmiş iki yüce isim yerine 

Heksagram diyagramını hem de Magen David adıyla kullanılma nedenine açıklık getirmemektedir.  

Muhtemelen, bu diyagramın koruyucu tesiri olduğu yönündeki inançtan dolayı “Davut’un Kalkanı” 

ismi verilmiş olmalıdır.663 

Yahudi otoriteleri XII. yüzyıla tarihlenen bu tür metinlerin,  Rabbinik kaynaklı olmadığı 

görüşündedir.   Bu görüş dikkate alındığında, Heksagram'ın Magen David adıyla yan yana 

getirilmesinin ya Apokrif kaynaklardan ya da Karaim kaynaklarından neşet ettiği  görüşü ağırlık 

kazanır.  Daha önce de değinildiği gibi, söz konusu diyagramın Magen David ismi ile ilk kez bir 

Karaim eseri olan Eskhol ha-Kofer'de yer aldığı hatırlanacak olursa, bu eserin hem ait olduğu yüzyıl 

hem de Rabbinik olmaması nedeniyle,  Heksagram diyagramının Yahudi Geleneği'nde Magen 

David adıyla anıldığı ilk metin olduğu daha da kuvvet kazanır.   
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Heksagram gibi Pentagram diyagramı da aynı sürecin Yahudileri'nce  koruyucu bir 

fonksiyonu olduğu inancıyla aynı tür uygulamalarda kullanılmıştır.   Nitekim 1073 gibi daha erken 

tarihli bir yazma eserde, bu amaçla kullanıldığını örnekleyen Pentagram çizimi bulunur.664  Tıpkı 

Heksagram gibi Pentagramın da  herhangi bir şekilde Yahudi ya da Semitik kaynaklı bir işaret 

olduğuna dair herhangi bir kanıt yoktur.  Ancak, bilinenin aksine dönemin Yahudileri tarafından 

her iki diyagramın birbirinden ayrı tutulduğu, Heksagram için “Davut Kalkanı” ya da “Davut Yıldızı” 

adı kullanılırken,  Pentagram için kimi zaman “Süleyman’ın Mührü” (Lat. Sigillum Salomonis) adı 

verildiği ve Ortaçağ sürecinde Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlarca büyü ile bağıntılı bir tasvir 

olarak kullanıldığı bilinmektedir.665  Bu tür amaçlara yönelik hazırlanmış bir kısım metinde 

Pentagram diyagramlarına, yine Heksagram'da olduğu gibi  daha çok melek isimleri eşlik 

etmektedir.  Grek kozmolojisinin Kabala üzerindeki etkisinden yola çıkan kimi Yahudi otoritesi, 

önceden de belirtildiği gibi,  felekler arasında var olduklarına inandıkları kapılara  işaret 

ederlerken, birer muhafız olarak her bir kapının korunmasıyla görevlendirilmiş melekler ve 

semavatın katmanlarını kilitleyen mühürler ile bu diyagramlar arasında bir ilişkinin olduğu 

inancının mistikler arasında var olduğunu ileri sürmüşlerdir.666  Ancak kimi Yahudi kaynağına göre 

de, büyü uygulamalarında Süleyman Mührü adıyla sadece Pentagram’ın kullanılmış olduğu da göz 

ardı edilmeyecek derecede önemli bir iddiadır.667   

Yaşamlarını Hıristiyan yönetimler altında sürdüren aynı Aşkenaz Yahudi toplumları için 

Heksagram, sadece Kabalist pratiklerde ya da büyü uygulamalarında yahut bunlarla ilgili 

metinlerde kullanılan bir diyagram değildi.  Aynı diyagram, dönemin Kanonik Yahudi Kutsal 

Kitapları üzerinde de zarif birer motif olarak yer almaktaydı.  Üzerinde Heksagram diyagramının 

işlenmiş olduğu en erken tarihli Yahudi yazma eseri, günümüzde Leningrad Kütüphanesi’nde 

korunan  951 tarihli bir Pentateuch’dur.  İkinci bir örnek ise, Samuel ben Jacob adlı bir Yahudi'ye 

ait olduğu söylenen ve Leninigrad Kodeksi olarak bilinen 1008/1009 tarihli bir Tanah'dır.668  

Masoretik Metin olarak adlandırılan İbranice yazmasından günümüzde elde kalan en eski 

istinsahlarından biri olduğu kabul edilen bu kodeksin varaklarından birinin üzerine bir sekizgen ve 

İbranice ibareler ile birlikte bir Heksagram kompoze edilmiştir (Ek.35, s.361).669 

Günümüze ulaşan örneklerden, gerçek anlamda XIII. yüzyıldan sonraki süreçte Almanya ve 

İspanya Yahudi cemaatlerine ait İbranice el yazma Tanah külliyatı üzerine  Heksagram motifine yer 
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verilmiş olduğu ortaya çıkmaktadır.  Bu el yazmalarında, Masorah’ın bazı bölümleri sade bir 

Heksagram formunda yazılmışken, kimi Masorah metni de, kitap tezyinatına benzer şekilde özenle 

çalışılmış Heksagram ile bezenmiştir.   Söz konusu  yazma metinlerin günümüze ulaşan bir kısmına 

ait  olup, bugün Oxford ve Paris’te bulunan zengin bezemeli  istinsahlarının C. Roth tarafından 

tıpkıbasımları yapılmıştır.670 XIII. yüzyıldan XV. yüzyıla kadar İbrani yazma kitaplarında Heksagram 

diyagramının bir motif olarak kullanılması pek çok örnekle devam etmiştir.  Bu süreçte görülen söz 

konusu işlevdeki Heksagram örneklerine, kendilerine bir temsiliyet yüklenilmeksizin, sadece birer 

bezeme ögesi oldukları gözüyle bakılmıştır.   İbranice el yazma kitaplarda Heksagram kullanımının 

menşe’inin İslam ülkelerinde yaşayan Yahudi cematlerine ait Kutsal Kitap yazmaları olduğu görüşü 

ağırlık kazanmaktadır. Öte yandan, XVI. yüzyılın Yahudi din otoritelerinin bu bağlamda verdikleri 

talimatlar gereği, Heksagram’ın basit hatlarla çizilmemesi aksine, Masorah metinlerinin de 

kesinlikle kutsal isimlerle birlikte tasarlanması dikkat çekici bir sınırlamadır.671  

Masoratik metinleri toplayan kodekslerin üzerinde son derece itina ile çalışılmış örneklerle 

yer alan Heksagram, aynı dönemin  İspanya, Fransa, Danimarka ve Almanya’sında hem Yahudi 

hem de Hıristiyan noterler tarafından, Pentagram  ile birlilkte  sıklıkla noterlik evrakında da 

kullanılır.672   Bu iki diyagramın toplum nazarındaki diğer işlevlerinin yanı sıra, söz konusu 

fonksiyonlarıyla, resmi birer statü kazanmış oldukları da belirginleşmeye başlamıştır.  

Ortaçağ’ın Yahudi cemaatlerinde Heksagram'a bu denli farklı fonksiyonlar yüklenmesine 

karşın, ilginç bir şekilde yoğun olarak görüldüğü diğer bir yer ise, kilise yapılarının cepheleri 

olmuştur.  Dönemin Hıristiyan dini yapıları üzerinde sıkça kullanılmış olan Heksagram'a, aynı 

sürecin sinagoglarında nadiren karşılaşılması ilginç bir durum arz etmektedir.673  Bu nadir 

örneklerin de muhtemelen Hıristiyan dini yapılarındaki konumuna öykünerek ama özel bir Judaist 

temsiliyete sahip olmaksızın kullanıldığı düşünülür.  Çünkü, Antikite’den Geç-Rönesansa kadar 

geçen süreçte farklı coğrafyalardaki  Yahudi cemaatleri için kimliklerini ayırt edici seküler alandaki  

simgenin  Heksagram değil, Menora olduğu kuvvetle muhtemel gözükmektedir.   

 Almanya’daki inşası 1280’e tarihlenen Hamelin Sinagogu ile Bohemia’daki XIV. yüzyıla ait 

Budweis Sinagogu, Heksagram’ın bu tarz kullanımını örnekleyen Yahudi dini yapıları arasında yer 

alırlar.674  İnşası 1357 yılına tarihlenen Toledo El Transito Sinagogu’nun seramik kaplamaları örneği 

gibi, Heksagram'ın  İspanya’daki sinagoglarda görünmesi de aynı dönem içinde değerlendirilir.    
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Belli başlıları örneklenen bu konum ve işlevde bir kullanım, XIII. yüzyıl Almanya’sının 

sinagoglarında XIV. yüyılda da devam etmiş ama özel bir isimle anılmamıştır.675  Bunların herhangi 

bir şekilde ne Yahudi Geleneği ne de Yahudi kimliğini ayırt edici bir temsiliyete sahip oldukları 

söylenememektedir.  Tâ ki XIV. yüzyıl sonlarında Portekiz Yahudi cemaatinin yaşamına 

zorunlulukla girene kadar.  Söz konusu tarihlerin Portekiz Yahudileri hakkında, diğer coğrafyalarda 

yaşayan kavimdaşlarından farklı ve dikkat çekici bir ayrıntı günümüze taşınmıştır.  Her ne kadar bu 

tarihe gelene kadar,  Bağdat, Kuzey Suriye ve Fas gibi İslam yönetimi altındaki şehirlerde yaşayan 

Yahudi cemaati mensupları  ile Hıristiyan yönetim altındaki Venedik Yahudileri'nin kendilerini ayırt 

edici kıyafet, şapka ve işaretler taşımak zorunda kaldıkları bilinmekteyse de, anılan bu işaretlerin 

ne olduğu hakkında bugüne uzanan bir bilgiye ulaşılamamıştır.  Oysa XV. yüzyılın eşiğindeki 

Portekiz Yahudileri'nin kendilerini, içinde yaşadıkları toplumun diğer bireylerinden top yekün ayırt 

edilebilmeleri maksadıyla Heksagram diyagramı taşıma zorunluluğu getirilmiş olduğuna dair  

referanslar günümüze ulaşmıştır.  Nitekim söz konusu cemaat mensuplarının kendi kimliklerini 

ayırt edecek bir şekilde kırmızı ya da sarı bir Heksagram diyagramını taşıma mecburiyetinde 

kaldıkları yine bir Yahudi kaynağınca dillendirilir.676   Bu tür uygulamayı daha net olarak 1391 yılına 

tarihleyen  aynı kaynak, Portekiz Yahudi cemaati üyelerinin taşımak zorunda oldukları 

Heksagram'ın bir bandaj üzerinde olduğuna dair bir de açıklama getirmektedir.677 

Ortaçağ'ın sadece Yahudi ve  Hıristiyan toplumlarına ait dini yapılarında değil, aynı 

dönemin  İslam toplumlarının yaşadığı coğrafyalarda da Heksagram'ın farklı fonksiyonlarla  

kullanımının  devam etmiş olduğu söylenebilir.  İlginç olan, Yahudi toplumların aksine 

Müslümanlar,  XIV. yüzyıla kadar hem Heksagram'ı, hem de Pentagram'ı kolaylıkla birbirinin 

yerinde kullanılırken, her ikisi için de  “Mühr-ü Süleyman” adını kullanmayı tercih ediyorlardı.678 

Görünen odur ki, tarihsel sürecin akışı içinde diğer pek çok toplum için olduğu  gibi, hem  

Sefarad hem de Aşkenaz Yahudi cemaatleri, yaşamlarının farklı alanlarında  değişik fonksiyonlarla 

Heksagram diyagramına herhangi bir şekilde yer vermişlerdir.  Ancak söz konusu cemaatlerin, 

geniş coğrafyaya dağılan varlıkları içinde, Mısır'dan çıkışlarında olduğu gibi kendilerini kabile 

bazında temsil edecek birer simgeye sahip olduklarına işaret eden bir veriye rastlanmamaktadır.  

Hangi coğrafya olursa olsun Ortaçağ'ın neredeyse sonlarına dek hiçbir askeri birliğe ya da 

teşekküllü bir devlet yapısına sahip olma gibi bir olanak ve koşulun  söz konusu olmadığı gözüken 

diaspora Yahudi yaşamında, dolayısıyla bir kaç örnek dışında bir bayrak ya da sancak ile temsil 
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edilme ihtiyacı da hissedilmemiştir.679  Her ne kadar IX. yüzyıldan 965 yılına dek Aşağı Volga 

coğrafyasında, Aşina koluna bağlı bir Yahudi iktidarından bahsedilse de,680  Türk tuğu altındaki 

bölgedeki bu iktidarın  Yahudi Geleneğini gerçekte ne ölçüde temsil ettiğinin üzeri hala kapalıdır.  

Hazar Devleti'ni tümüyle Yahudi olarak gören bazı kaynaklar ise,  Heksagram diyagramını bu 

devletin resmi simgesi olarak kullanıldığını ileri sürmektedir.681  Bu kaynağa paralel görüşe sahip 

bir başka kaynak da XII. yüzyılda Hazar'da, amacının Filistin coğrafyasını silah gücüyle fethetmek 

olan bir Mesih hareketin başladığından bahsederken aynı diyagramın David al-Roy öndeliğindeki 

bu hareketin resmi simgesi olarak kullanıldığını iddia eder.682    Oysa 780'li yıllar ile IX. yüzyılın ilk 

yılları arası, Hazar Kağanı'nın Yahudiliği benimsemiş olduğu yönünde süre gelen tartışmalara 

rağmen, Yahudiliğin Hazarlar'ın devlet dini ya da Hazarlar'ın etnik olarak Yahudi olduklarını 

ispatlayan bir kanıt yoktur.683   

 Ortaçağ'ın son yüzyılları, diaspora Yahudileri’nin yaşadığı kimi ülke yöneticilerince sadece 

o bölgedeki cemaat mensuplarının lokal olarak kendilerini bir flama, ya da sancak ile temsil 

edebilme hakkına kavuştukları bir dönem olur.  Bu cemaatlerden en bilineni Prag Yahudi 

cemaatidir. Bu nedenle Heksagram diyagramının Yahudi Geleneği'nde sembol temsiliyetinden 

seküler alan simge temsiliyetine indirgenmesinin ilk izleri  Prag'da ortaya çıkar.  Bu nedenle söz 

konusu cemaatin, bu yönde bir imtiyaz kazanmasının tarihsel sürecine ayrıntılı eğilmek zaruriyet 

taşır. 

Bohemia’daki en erken tarihli Yahudi yerleşimi olan Prag’da Geç Roma Dönemi’ne (m.135-

395) denk gelen yıllardan itibaren Romaniyot Yahudi varlığı kuvvetle muhtemelse de, şehirdeki  

Yahudi yerleşimi hakkındaki ilk kayıt İbrahim bin Yakup’a ait yaklaşık  970’li yıllara tarihlenen bir 

belgedir.684  Bu kayıttan, hem doğu hem de batı coğrafyalarından gelen diaspora Yahudilerin 

yaklaşık X. yüzyılın ortalarından itibaren şehirde kalıcı yerleşimler oluşturmaya başladıkları 

anlaşılmaktadır.  Bu iki farklı coğrafi yönden geliş, biri Prag Kalesi’nde diğeri de Wissegrad adıyla 

bilinen diğer kale yakınlarında kurulan iki Yahudi mahallesinin var olma sebebini açıklar.  

Yahudiler’in şehirdeki bu yaşamları 1096 yılında ilk Haçlı Seferleri sırasında kesintiye uğrar ve 

yerleşik Yahudiler'den pek çoğu bu seferler sırasında Haçlı kuvvetlerince katledilir.  Yahudi 
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mülkleri yağmalanarak pek çoğu vaftiz olmaya zorlanır.  Prag Kalesi’nin kuşatıldığı 1142 yılında, 

şehrin en eski sinagogu ile kalenin güvenliği altındaki Yahudi yerleşimleri yakılır. Şehrin bu 

kesimindeki Yahudiler, bundan sonraki dönemde de Yahudi yerleşim bölgesi olarak kalacağı ve 

Altneuschul Sinagogu’nun (inş. 1270) inşa edileceği Moldau Nehri’nin sağ kıyısına taşınır (Ek.36, 

s.362/Ek.37, s.363).  Yine de bu yüzyıllar tüm diğer Avrupa Yahudileri gibi Prag Yahudileri için de  

baskı ve şiddetin hüküm sürdüğü ve özgürlük statülerini kaybettikleri dönem olur.  Prag Yahudileri 

aynı yüzyıllardan başlayarak, toplumdan ayırt edici özel giysiler giyme ve gettolarda yaşama 

zorunluluğu gibi kendilerini aşağılayıcı hareketlere maruz kalır.  Kentin ticari hayatında kendilerine 

tanınan tek hak, Hıristiyan tüccarlar için yasaklanan tefecilik olur.  Sosyal yaşamları da yalıtılmış bir 

ortam ve koşullar içinde geçen Yahudi kesimin, şehirdeki diğer mesleki alanlara nispeten gelirleri 

daha düşük seviyede kaldığı söylense de, vergi oranlarının çok yüksek olduğu şehirde Yahudi 

kesimin özel imtiyazlarla yüksek vergi oranlarından bizzat kral tarafından korunmuş olduğu da ileri 

sürülür.  En üst merci nezdinde sağlanan bu tarz korunmanın sağladığı avantajların varlığı, özellkle 

Almanya’dakiler başta olma üzere Avrupa'daki pek çok Yahudi’nin Prag’a göç ederek Altneuschul 

Sinagogu çevresinde yerleşmesini de beraberinde getirir.  XIII. yüzyıldan başlayarak Prag’da yeni 

Yahudi yerleşim alanları kurulur.  Bu nedenle  XIII. yüzyıla kadar Çekce’yi kullanan Prag Yahudileri, 

bu yüzyıldan sonra XVI. yüzyıla  kadar Almanca'yı daha yoğun kullanmaya başlar.685  Prag Yahudi 

cemaati, gettolarında yaptığı çalışmalar ve kaleme aldıkları yazılarıyla yüzyıllar sonra olgunlaşacak 

olan  Haskala’nın,  XI. - XIII. yüzyıllar arasındaki öncüleri olur.  Ancak, özellikle 1298 – 1338 yılları 

arasında bölgedeki Yahudiler üzerine artan toplumsal baskılar Prag Yahudi cemaatini de derinden 

etkilerse de, Kral IV.  Charles (yön. 1346 -1378) şehirdeki Yahudiler’i bir nevi koruma altına alır. 

Hatta 1354’de Prag Yahudi cemaatine, merkezinde büyük bir Heksagram bulunan kendi 

bayraklarını taşıma hakkını ihsan eder ki, bu bayrak daha sonraki metinlerde “Kral Davut’un 

Bayrağı” adıyla anılır.686  Bu tarihin kesin olarak bilinmediği, bu nedenle tedbirli bir yaklaşım ile 

1354 ile 1357 yılları arası olarak kabul edilmesi uygun görülür.687  Tarihlendiği yıl hakkında farklı 

görüşler bulunsa da bilinen odur ki, Prag Yahudi cemaati kırmızı bir zemin üzerine işlenmiş ve 

“Davut Kalkanı” olarak  bilinen Heksagram’ın olduğu bir bayrakla kendilerini temsil etme hakkına 

XIV. yüzyılda kavuşmuşlardır.688  Kimi kaynak kırmızı renkteki  bu bayrağın üzerinde hem Süleyman 

Mührü, hem de Davud Kalkanı bulunduğundan bahseder.689  Söz edilen bayrakta yer aldığı 

söylenen Heksagram, hangi şekilde kompoze edilmiş olursa olsun, artık sembol temsiliyetinden 
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bağımsız,  belli bir yerleşimdeki Yahudi Cemaati’ni seküler anlamda top yekün temsil eden simge 

temsiliyetine indirgenir. Söz konusu diyagramın Prag'da kazandığı bu temsiliyet, XIX. yüzyılda 

Siyonist hareketin uluslararası mahiyete bürünmesiyle başlayıp, XX. yüzyılın ilk yarısında Yahudi 

kimliğiyle doğrudan bağıntılı bir siyasi devletin bayrağında yer almasına kadar sürecek simge 

serencamının da başlangıç noktası olarak kabul edilebilir. Tıpkı Prag Yahudi cemaati gibi  

Macaristan’daki diaspora Yahudileri de kendilerini bir bayrak ile temsil ederler. 1460 yılında 

Macaristan’ın günümüz Buda bölgesine denk gelen Ofen Yahudileri'nin, Kral  Matthias Corvinus’u 

karşılarken, üzerinde iki Heksagram ile iki Pentagram bulunan kırmızı bir bayrak taşıdıkları iddia 

edilir.690 

Ne var ki Prag'da, yönetimi altındaki Yahudi cemaatine kendilerini temsil etmeye dek 

varan haklar tanıyan kral IV.  Charles'in, 1378 tarihindeki ölümünün hemen ardından Prag 

Yahudileri üzerinde yeni bir baskı dalgası oluşur. 1389 yılında şehirde meydana gelen Yahudi 

kıyımında, neredeyse Prag Yahudilerinin tümüne yakını katledilir. Kıyımdan kurtulabilen çok az 

sayıdaki Prag Yahudisi de kendilerini 1419–1436 yılları arasında meydana gelen Hussites Savaşı’nın 

tam ortasında bulur.  Özellikle Alman Yahudileri bu savaşın şehirdeki Yahudiler üzerinde olumlu 

gelişmeler sağlayacağı görüşünde olsalar da, Hussite Yönetimi'nin Yahudiler’e karşı tavrı hiç de 

dostça olmaz.  Bir kısım Hussite ideoloğu,  Prag’daki Yahudiler’in izinli tek ticari faaliyeti olan 

tefeciliğin yasaklanmasını bile gündeme getirir. 1442 yılına gelindiğinde ise Prag halkının şehirdeki 

Yahudilere öteden beri süre gelen baskısı yeniden şiddetlenince bir kısım Yahudi şehirden göç 

etmek zorunda kalır.   Tüm olumsuzluk ve hayati tehlikelere karşın yine de şehirde kalmayı tercih 

eden Yahudiler ise,  XV. yüzyılın ikinci yarısını tamamiyle güvensiz bir ortam içinde geçirir.  Prag'da 

kalmayı tercih eden az sayıdaki Yahudi, 1448 ve 1483 tarihlerinde tekrar ciddi saldırılara maruz 

kalır.691  Aynı yüzyılın sonunda şehrin Yahudi olmayan tüccarlarının tefecilik yapma yasağı resmen 

kaldırılınca, Ortaçağ'ın bu varlıklı şehrinin ekonomik döngüsündeki önemi kaybeden Yahudiler, 

farklı ticari alanlarıyla, yeni fırsat arayışına girer.  El atılan yeni işkolları, Yahudileri şehrin 

vatandaşlarıyla ticari rekabete sokacak kadar yaygınlaşır ve nihayetinde Prag’dan kovulmalarını 

bile gündeme getirecek derecede ekonomik sıkıntı yaratır.  Pek çok kez yolu kapanan Prag Yahudi 

sermayesi, dönemin iktidar mücadelesindeki kral ve aristokrat ailelerine verdikleri borçlar ile 

ekonomik güçlerini tekrar geliştirir.  XVI. yüzyıl Prag Yahudileri için deyim yerindeyse bir altın 

dönem olur. 1522’de 600 olan şehirdeki Yahudi nüfusu, 1541’de iki katına çıkarak 1.200 e ulaşır.692  

Şehrin Yahudi yerleşimcileri sınırlarını genişletirken, Pinkas Sinagogu adıyla ikinci bir Yahudi 
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ibadethanesi de kazanırlar. 

Yukarıda da söz edildiği gibi Prag, Avrupa Yahudileri için neredeyse Haskala’nın 

başlangıcını oluşturur.  Her tür olumsuzluğun yaşandığı gettoları, Yahudiler  için bir akademi işlevi 

gören Prag, Alpler’in kuzeyinde İbranice kitapların basıldığı ilk şehir olma ünvanını taşır. Kendilerini 

topyekün temsil edecek derecede resmi bir statü ile Heksagram’ı flamalarında kullanan Prag 

Yahudi cemaati, 1492 yılından itibaren özellikle şehirdeki basım evlerinde basılan kitaplarda da 

aynı diyagramı kullanmaya başlar.693  Prag’da basılan İbranice yayınlar arasında, 1512 gibi erken 

tarihli dini bir eser olma niteliğine sahip “Sefer Tefirot” un kapağında da Heksagram'a yer verilir.694  

İbranice ilk dua kitabı da yine aynı tarihlerde bu şehirde basılır.  Söz konusu kitabın kapağında da 

aynı diyagrama yer verilirken klofonunda ise şu ibare yazılıdır; 

 “Babalarının evinin bayrağı altındaki herkes  … ve o Davud’un Kalkanı’nı tutan herkese 
cömert bir hediye sunma hakkını elde edecektir”.

695
 

  Prag’daki bu matbu yayın faaliyetinde adı öne çıkan kişi Gershom Kohen olur.  1526’dan 

itibaren O ve oğulları basım işini Avrupa’nın birkaç yerleşimine de taşıyarak, nesiller boyunca 

adları yayın dünyasında anılacak basım evleri kurarlar.  Bu basım evlerinde matbu olarak 

yayımlanan İbranice eserlerin kapaklarında, kapak içlerinde ya da ön sayfalarına Heksagram 

diyagramlarının konması, büyük olasılıkla “Askama” yani bir kitabın matbu olarak yayımlanması 

için gerekli Rabbinik onay ile ilişkili olduğu düşünülebilir. Çünkü, Bu döneme kadar yazma olan 

İbranice eserlerin farklı istinsahları, birbirlerine göre farklılıklar gösterebilmekteydi.  Yazma bir 

eseri ilk kez matbaa ile çoğaltacak kişi, hangi kopyanın müellif hattıyla örtüştüğünü ayırt 

edebilmesi için büyük bir uğraşa girmesi gerekiyordu.  Basımcının sahih olan kopyayı çoğaltmak ve 

aynı zamanda telif elde etmek için saygın bir rabbiden "Askama" yani basım onayı alması 

zorunluydu.  Alınan bu onay da kitabın  iç sayfasında belirtiliyordu.  Bu şekilde hem müellif hattıyla 

örtüşen doğru kopyanın yayımlanması sağlanırken, Askama alan yayımcıdan başka herhangi bir 

yayımcı tarafından, genellikle 10 yıl boyunca basılamayacak olduğunu gösteren bir nevi telif 

hakkının varlığını da teyit ediyordu.696  Askama'nın sağladığı diğer bir avantaj da, Yahudi 

olmayanların ya da Yahudilik hakkında bilgisi kıt olan Yahudilerin İbranice eserlerin basım işinde 

yer almalarını önlemekti.   Böylece Yahudi inancına ters düşen görüşlerin yer aldığı kitapların 

ortaya çıkması engelleniyordu.  Matbu bir esere Askama almak, onun okunmaya değer bir çalışma 

                                                           
693

 Scholem, “Magen David”, a.g.e., p.338. 
694

 Aydın, “Magen David”, a.g.e., s.461. 
695

 “Davud’un Kalkanı”, http://tr.wikipedia.org/wiki/Davud%27un-kalkan%C64%B1, (21.02.2012). 
696

 Yusuf Besalel, “Askama”, Yahudilik Ansiklopedisi, I-III, 1.b., C.I, Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A.Ş., İstanbul,  
2001, s. 80. 



 

265 

 

olduğunun dini otorite tarafından verilmiş bir nevi garantisiydi.697  Bunların dışında, diaspora 

Yahudi cemaatinin içinde yaşadığı yerel yönetimle ters düşecek muhtevaya sahip eserlerin 

yayımlanarak, cemaate gelebilecek bir zararı önlemek gibi, bir nevi otokontrol mekanizması olarak 

da işlev görüyordu.  

Heksagram'ın  1492 yılından itibaren Sefarad Yahudileri’ne ait basımevlerinin bir nevi 

kendilerine has amblemi olarak, ilk kitap baskıları üzerinde görülmeye başladığından bahseden bir 

Yahudi kaynağı, bu diyagramı Lizbon, Constantinople ve  Prag’da görülen erken tarihli 

basımevlerinde kitap basımı ile uğraşan aileler ile ilişkilendirmekte, sonraki süreçte de  aynı işlevle 

İtalya ve Hollanda’daki kitap basımı ile uğraşan ailelere kadar yayıldığından bahsetmektedir.698  

Bu basım faaliyeti, Prag Yahudi cemaatinin ticari alandaki etkinliklerinin sadece bir yönünü 

teşkil ediyordu. Yahudiler’in şehirdeki ticari güçlerini arttırması, nüfus artışını da beraberinde 

getiriyordu. Hem nüfus hem de artan ekonomik güçleri ile tedirgin ettikleri  şehrin diğer 

vatandaşlarının yönetim üzerine kurdukları baskılarla, Kral I. Ferdinand’ı Yahudiler’in Prag'dan 

kovulmasını desteklemeye mecbur bırakırlar.  1543’de şehirden ayrılmaya mecbur  kalan cemaate 

1545 yılında şehre tekrar dönmelerine izin verilir.  Bohemya’da 1547’de Habsburg Hanedanlığı’na 

karşı başlatılan ilk isyanda hezimete uğrayan Prag vatandaşlarının  bir süreliğine de olsa  şehrin 

Yahudi cemaati ile uğraşacak mecali tükenir. Şehrin yenilgisinden sonra Yahudiler için 

vatandaşlardan gelebilecek ciddi tehditler ortadan kalkmış gibi görünse de, oluşan bu ılımlı hava 

fazla da uzun sürmez.  1557 yılında bir kez daha Prag’dan kovulan Yahudiler, 1559’a kadar 

şehirden ayrılmaya mecbur bırakılırlar. Kral I. Ferdinand’ın yönetimden çekilmesinin hemen 

ardından, 1562 yılında bir kez daha Prag'a yerleşmelerine dek bu sürgün devam eder.  Kral IV.  

Charles döneminde  üzerinde Heksagram bulunan kırmızı bir bayrakla temsil edilmiş olan Prag 

Yahudi cemaatine, 1592 yılına gelindiğinde tekrar bir bayrak ile kendilerini temsil etme imtiyazı 

verilir.  Dönemin Prag Yahudi otoritesi Marcus Mordechai Meisel (1528 – 1601), kendi sinagogunu 

“Büyük Sinagog’daki bayrağın benzeri Kral Davut’un Bayrağı” olarak nitelendirilen bir bayrak ile 

temsil etme yetkisine kavuşur.699  Marcus Mordechai Meisel Avrupa Yahudileri’nin ekonomik 

açıdan güçlenmelerine, tüm baskı ve sürgünlere rağmen yaşadıkları yönetimler altında  özerk bir 

yapıya kavuşmalarına öncülük etmiş ama Yahudi olmayanlarca adı pek de bilinmeyen bir isimdir. 

1577’de Habsburg Hanedanlığı’ndan II. Rudolph, Viyana’daki Yahudi toplumuna yeni ayrıcalıklar 

ihsan ettiğinde, kendi sarayını da Prag’da kurmuştu.  Şehirdeki her yetenekli Yahudi’nin 
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sponsorluğunu üstlenen Rudolph, Yahudiler’in finans alanındaki becerilerinin diğer alanlardan 

daha üstün olduğunu fark edince Meisel’i de ilk saray Yahudisi olarak atadı.  Bu görev karşılıklı 

çıkar ilişkisine dayanıyordu.   Görünüşte Meisel, Rudolph’a ekonomik değeri yüksek sanat eserleri 

temin ediyor gibi gözüküyordu ama işin esasında Meisel Osmanlı’ya karşı yapılan savaşı finanse 

ediyordu.  1601 yılında Meisel yarım milyon florin bırakarak ölünce, gerçekte imparatorun izni ve 

karşılıklı kazanımlarla yaptığı tüm ticari ve finans işlemlerinin yasalara uygun olmadığı gerekçesiyle 

hanedanlık, mal varlığına el koymaya kalktı.  Ancak, inşa ettirmiş olduğu sinagogunda vergiden 

muaf olma ayrıcalığını ve hükümetin güvenlik güçlerinin girmesini engelleyen Heksagram alenen 

asılıydı.700 Meisel’in sinagogu muhtemelen Büyük Sinagog olarak bilinen Altneuschul 

Sinagogu’ndan sonra inşa edilen Pinkas Sinagogu olmalıdır. 

Kimi kez etnisite ve inanca dayalı uyanışın bir ifadesi olarak da ele alınan bir simge 

temsiliyetine sahip  olan bu tür bir bayrağın kullanımı,  1500’lü yıllarda Avrupa’daki Yahudi 

cemaatler ile Hıristiyan yöneticiler arasında süre giden çatışmalarda adı öne çıkan David 

Reubeni’nin ile daha da belirginlik kazanır.  O’nun,  bir önder olarak girdiği  mücadelelerde  Yahudi 

hükümranlığını temsil ettiği söylenen bayrakları beyazdı ve üzerinde On Emir’den ya da 

pasuklardan oluşan altın renginde nakış edilmiş yazılar bulunuyordu.  Bir görüşe göre ise 

Reubeni’nin  bayrakları üzerindeki yazılarda  “Makkabe” kelimesini oluşturan harfler yazılıydı.701  

1532 yılında Regensburg’da İmparator Charles V.'in yönetiminden önce, Solomon Molcho ile 

birlikte saf oluşturduğunda Reubeni'nin  bu cinsten bir bayrak taşıdığı rivayet edilir.702  Solomon 

Malcho'nun da resmi yazılarını ve mektuplarını bir tasvir ile mühürlediği bilinse de, bu tasvirin ne 

olduğunu açıklayan bir veri yoktur.  Öte yandan teolojiden felsefi çalışmalara, hatta dönemin diğer 

bilim dallarına kadar süre giden blimsel çalışmalarla, Haskala'nın eşiğine gelinen Prag’da,  XVII. 

yüzyılın başlangıcında Yahudi nüfusu 6.000’u bulur.  Ticari ve entellektüel açıdan gösterdiği 

gelişimle sınırlarını genişleten Prag’daki Yahudi yerleşimi, 1627 yılına gelindiğinde, sakinlerince 

“Lichtenstein Yerleşimi” adıyla anılır olur. 

Prag bundan sonra sadece Heksagram’ın Yahudi toplumuna has bir bayrak ya da basılı 

kitaplar üzerinde görünmesiyle adı anılan bir şehir değildir artık.  İtalya Tarento'da bulunan ve 

üzerinde bulunan isimden bir Yahudi'ye olduğu bilinen III. ve VII. yüzyıllar arasına tarihlenen mezar 

taşından uzun yıllar sonra, yine üzerine Heksagram kazınmış bir Yahudi mezar taşına  Prag'da 

rastlanır.  1529 yılına tarihlenen mezar taşı, Menahem ben Mose adında Prag'lı bir Yahudi'ye 
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aittir.703  1613 yılında  öldüğü okunan David Gans adında bir başka Yahudiye ait olup üzerinde aynı 

diyagramın bulunduğu bir başka mezar taşı da yine Prag'da bulunur.  Avrupa coğrafyasındaki 

üzerinde Heksagram diyagramı bulunan diğer mezar taşları göz önünde tutulduğunda, Prag'a ait 

bu iki örnek erken tarihli olarak kabul görür.  Nitekim, Bordeaux’da 1726, Hameln’de 1742, 

Londra’da 1782 ve Hamburg’da 1828 tarihli mezar taşları Helsagram diyagramı taşıyan mezar 

taşları olarak Prag’dakilerden sonraki tarihlere aittir.704  Heksagram’ın Yahudi mezar taşları 

üzerinde yer alması adeti  XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonra hızla yayılır. 

1618’de Almanya’da Otuz Yıl Savaşları patlak verince Habsburglar’ın finans kaynağı yine 

Yahudilerdir.  Öyle ki, Habsburg Hanedanlığı’nın yıkılmasına ramak kala, onları ayakta tutan Yahudi 

finansmanı olur.705  1648 yılında Prag’ın maruz kaldığı İsveç saldırısında şehrin savunma hattında 

yer alan Prag Yahudileri'ne, kendi kıtalarını temsil etmeleri için kırmızı zemin üzerinde sarı renkte 

bir Davut Kalkanı ve bunun da tam ortasında bir İsveç yıldızının bulunduğu söylenen bir bayrak 

daha kullanmalarına izin verilir.706  

Çizim. 20, İsveç Yıldızı 

 XIV. ve XVI. yüzyıldaki örneklerinden sonra, Prag Yahudi cemaatine üçüncü kez XVII. 

yüzyılda bu defa Habsburg Hanedanlığı’nca kendilerini bir bayrakla temsil etme imtiyazı 

verilmesinin altında büyük olasıkla dönemin Yahudi sermayesinin etkisi yatmaktaydı. Çünkü, 

hanedanlıklar arasında kesintisiz süren çatışmalar, Yahudi sermayesini Alman eknomisinin 

merkezine yerleştirmişti. XVII. yüzyıl Prag Yahudi cemaatinin resmi simgesi olarak kabul gören bu 
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bayrağın, Prag’ın en eski sinagogu olan Altneuschul’da günümüze kadar korunduğu söylenir. Kimi 

kaynak ise, söz edilen yüzyıla ait olan bayrağın üzerinde bir İsveç Kupası tasvirinin yer aldığı, bunun 

merkezine de Heksagram diyagramının işlenmiş olduğunu yazar.707   

Hem Prag hem de Ofen gibi dönemin önemli iki Avrupa kentinde yerleşik Yahudiler’ce 

kendilerini temsil etmek üzere ihdas edilen bayraklar (Flamalar)  üzerine bir temsil objesi olarak 

Heksagram’ı seçmelerinin nedeni, muhtemelen Yahudi tarihinde büyük önem verilen ve özlem 

çekilen Kral Davud’un dönemine gönderme yapmasıdır.  Bu tür bayrak tasarımları neredeyse 

dönem itibariyle birer Davud Kalkanı metaforuydu.  Bundan sonra  "Magen David" adıyla 

kullanılan Heksagram, bu simge temsiliyeti ile  sinagoglardan, cemaatin resmi mühürlerine, matbu 

kitaplardan, noter evraklarına kadar yaygın yer edindi.  

Prag Yahudi cemaati XVII. yüzyıla kadar, aralıklarla maruz kaldığı şiddet ve kovulmaları 

yaşadıktan sonra, sermayesinin vazgeçilmezliğini en azından aristokrat yöneticiler nezdinde kabul 

ettirmişken, Hıristiyan Avrupa'nın diğer pek çok şehrindeki Yahudiler için yaşam koşulları günden 

güne kötüye gidiyordu. Daha XV. yüzyılda bile Avrupa Yahudi cemaatleri için katliamlar artık sıkça 

karşılaşılan olağan bir durum haline gelmişti ve Kuzey İspanya Yahudileri bile bundan payını 

alıyordu.  XII. yüzyılda Muvahhidler'in yaptığını şimdi bölgenin Haırsityanları yapıyor, vaftiz 

olmaları konusunda yapılan baskının şiddeti giderek artıyordu. Kimi Yahudi,  Hıristiyanlığa dönen 

anlamında  "Converso" olarak adlandırıldı.  Hıristiyan toplum hatta kilise bile başlangıçta bu 

değişimden son derece memnundu.  Oysa bunların bir kısmı, Hırsitiyanlığı sözde kabul ederek 

gizlice Yahudi inancına göre yaşayan "Marano" olarak kaldı.  Conversolar için yaşam koşulları 

nispeten daha olumluydu, hatta devlet kademelerinde bile görev aldılar.  Ancak zamanla bunların 

da  kendi dinlerini aslen korumakta olan birer marano oldukları şüphesiyle zan altında kalmaları 

fazla uzun sürmedi.  Kral Ferdinand ile Kraliçe Isabella, Enkizisyonu İspanya’ya getirdikleri 1480 

yılından itibaren maranoların yanı sıra pek çok converso da heretik olmakla suçlanarak yakıldı. 

1492 yılına gelindiğinde ise, Yahudiler İspanya topraklarından tamamıyle sürüldüler. Bu yüzyılda 

diyaspora Yahudileri; Rabbani ya da Karai ayrımını bir kenara bırakarak, görece bir yakınlık 

kurdular. Bu yakınlık, Hıristiyan toplumları arasında ayrım gösterilmeksizin maruz kaldıkları 

baskıdan kaynaklanıyordu.  Ne var ki, Yahudi toplumsal belleğinde yeni bir travma yaratan bu yeni 

sürgün Yahudi geleneğinin iki önemli hareketine,  Siyon ve  Mesih’e odaklanmış bir Kabala’ya 

dinamizm kazandırdı.   
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1492 yılında İspanya Yahudileri’nin baskılar karşısındaki durumu, Osmanlı Sultanı II. 

Bayezit’in  (yön. 1481-1512) onlara ülkede kucak açmasıyla rahatlamıştır.  Zaten Roma 

dönemi’nden beri imparatorluk toprağında yerleşik Romaniyot adı verilen Yahudi cemaati 

bulunuyordu.  Ayrıca Bizans döneminden kalan Karam cemaati de vardı.  İspanya Sefarad 

Yahudileri'nin  Osmanlı topraklarına yerleşip, hem ticari hem de idari yapı içinde görev almaları, 

hatta sarayda önemli vazifelere kadar yükselmelerine giden süreç bu sürgün ile başlar.  Sefardim 

entelektüel alanda gelişmiş, rasyonalist bakış açısına sahip Yahudi cemaati özelliğini yansıtır.  

Nitekim bu dönemde adı en fazla zikredilen Yahudi Halakha otoritesi Joseph Caro (1488-1575) bir 

Sefardim Yahudisi'ydi.  Dönem itibariyle Filistin coğrafyasında Kabala'nın tüm sürekliliği içinde 

korunduğu en önemli şehirlerinden Safed'e göç eden Caro'nun, oradaki mistik eksenli çalışmaları 

Mesih beklentisi eksenindeydi.  Yahudi Geleneği’nde Ari adıyla meşhur Luria Aşkenazi (1534-1572) 

de bir başka ünlü Kabalist Sefarad Yahudisi'dir.  Kimi Yahudi kaynağı, Heksagram’ın Yahudilerce 

kendi  kimliklerini temsil eden bir simge halinde kullanılmaya başlamasını işte bu Kabbalist Ari'ye 

dayandırır.708  “Safed’in Aslanı” olarak da ünlenmiş olan Ari, Zohar üzerine uzun yıllara dayanan  

çalışmalardan sonra,  Safed’e giderek mistik öğretisini orada şekillendirerek popüler bir doktirin 

haline getirdi.  Ari'den önce XIV. ve XV. yüzyıllarda Zohar’ın öğretileri  Filistin coğrafyasının dışına 

çıkarak bir yandan Bizans’a ve  İspanya'ya, diğer yandan da İtalya ve Almanya gibi Katolik 

Hıristiyan toplumlarının içinde yaşayan Yahudi cemaatlerine ulaşmıştı.  XV. yüzyıl,  Zohar'ın sadece 

Kabalistik ekolün değil, Ortodoks Yahudiliğinin bile önemli bir eseri durumuna yükseldiği koşulları 

yaratmıştı.   Ari adıyla meşhur Isaac Luria Aşkenazi, Safed'de olgunlaştırdığı öğretileriyle   

öğrencileri Cordovera, al-Qabeç, Joseph Caro, Hagiz ve Vital ile birlikte daha dışa açık bir Kabala 

hareketini tesis ederek,  Kabbalist unsurları dua kitapları ve günlük yaşamın içine dahi girmesinin 

önünü açtı.  Kimi zaman Yahudi ibadeti içine bile nüfuz eden Kabalist unsurlar  ve mistik etkiler ile 

her bir duaya hatta bir kelimeye dahi gizli anlamlar atfedilmeye başlandı.  Ari'nin tesis ettiği bu 

yeni Kabala hareketi, XVI. yüzyılda öğrencisi Haim Vital sayesinde “Safed Ekolü” olarak yeni bir 

şekile büründü.  Bundan sonra Kabala, sadece Yahudi dünyasını değil Yahudi olmayan toplumlarda 

da tesirini gösterdi. 

Bir kısım meditasyonunda Heksagram tasavvuruna yer veren Safed Kabalası’da, özellikle 

İzaac Luria’ya göre;  benliğin dua ve mitsvalara yoğunlaşması ile Yahudi mümin Devekut’u 

yakalayabileceği, tekamül ederek kamil insan derecesine erişebileceği inancı gelişti.  Luria’nın 

Kozmogonisi'nde "Ein Sof" olarak adlandırılan aşkın ve sonsuz olan Tanrı'nın, Kâinat'ın yaratılması 

için bir nevi kendi içine çekilerek bir boşluk yarattığı prensibi olgunlaştı.  “Zimzum” adı verilen bu 

                                                           
708

  Graham, a.g.e., p.15.  



 

270 

 

boşluk yaratma sürecinden sonra, "ilahi ışığın" uluhiyetten çıkarak bu boşluk içinde ilk sefirahı  

ardından da diğer sefirahları sudur ettirdiği prensibi gelişti. Fakat ilk sudur esnasında ilahi  saf 

ışığın şiddeti o derece etkili oldu ki, bütün sefirahların paramparça olmasına neden oldu.  Buna 

Lurianik Kabala ekolünde “Kapların Kırılması” adı verildi.  Bu kırılma ile  Kainat; "Kötülük Krallığı" 

ve "Tanrısal ışık Krallığı" şeklinde ikiye bölündü.  İlksel insan olarak tasavvur edilen "Adam 

Kadmon" ise bu yaratma sürecinde ilahi nur ile doldurulsa da, bunda başarısız olunduğu 

tasavvuruyla kozmik bir karmaşa döneminin başladığı, kötülüğün daha da güçlendiği inancı 

temellendi.  Lurianik Kabala'ya göre; İsrail Kavmi işte bu karanlık güçleri yıkmak için seçilmişti. 

Yaşadığı dönemin Ahirzaman olduğunu söyleyen Ari, bu kozmik kargaşanın yeniden düzeltilmesi 

olan “Tikkun” sürecinin sadece Tanrı’nın emirlerine uymakla gerçekleşeceğini, insanoğulunun 

yeryüzündeki her kötü davranışıyla kozmik alemde Karanlık güçlerin güçlenmekte olduğunu 

savunuyordu.  Safed Kabalası'nın temel prensibi olan yaratma sürecinde kapların kırılmasının 

neden olduğu bu kozmik kargaşayı sadece  Mesih’in sona erdirebileceğine inanılıyordu. Aslında  

Safed Kabalası temelinin Abulafia’nın görüşleriyle atıldığı, en önemli ismi olan Isaac Luria 

Aşkenazi'nin de peygamber Elijah tarafından bilgilendirildiği iddia edilmiş,  “Kavanot” yani bir 

zahidi belli müşahedelere ulaştıran semboller üzerinde tefekkür etmeye dayanan yeni bir 

yoğunlaşma sitemi, farklı bir meditasyon tekniği oluşturulmuştur.709   Kurtarıcı Mesihi bir yapıya 

bürünen Safed Kabalizmi, Doğu Avrupa Hasidizm’inden hem öğreti hem de pratik planda gittkçe 

ayrılan bir seyir izlemiştir.710 

Heksagram'ın Yahudi Geleneği'nde sahip olduğu temsiliyetlerden biri, "Seder yemeği" nin  

Safed Kabbala ekolüne göre icra edilmesinde açıkça kendini gösterir. İsrailoğulları’nın Mısır 

esaretinden kuruluşunu nesiller boyunca sürekli hatırada tutmak amacıyla icra edilen Pesah’da, bu 

kurutluşu kutlamak için Seder kutlamaları yapılır.  Yahudi toplumunun en eski geleneklerinden 

olan Seder, aile içinde şükran ve sevinç içinde geçirilen bir kutlamadan oluşur.  "Seder Lel Pesah" 

kavramı Pesah akşamı kutlamalarının geleneğe uygun bir düzen içinde yapılmasını tanımlar ve bu 

nedenle  "Pesah Gecesi Düzeni" anlamı taşır.  Seder Lel Pesah, neredeyse altı rakamının  sayısal 

sembolizmi üzerine kurgulanmıştır.  Bu haliyle Seder, Heksagram'ın  altı ucunu temsil eder 

görünümdedir.  Seder Düzeni’nde 1. Merasimi açıklayan kitap (Aggada), 2. Altı tane Seder tabağı, 

3. Üç parça mayalanmamış ekmek parçası (Matsot), 4. Dört tane şarap bardağı, 5. Eliyau’nun 

bardağı, 6. Matsa’dan ayrılan ve sedere katılan herkese bölünerek dağıtılan bir parça (Afikoman) 

hazırlanır.  Bunlar arasında yer alan Seder tabağı da yine; 1. Haşlanmış yumurta, 2. Kızarmış kemik 
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(Korban / Zeroa), 3. Maror (Acı ot), 4. Haroset, 5. Karpas (Tuzlu suya batırılmış acı bir ot), 6. Tuzlu 

su, şeklinde yine altı sayısına denk bir çeşit içerir. Seder masası üzerinde bir Heksagram'ı hatırlatan 

altı tabak, Sefirot’un altı eril küresine (Zeir Anpin) işaret ederken, yedinci bir tabak dişil küreyi 

(Nekuva)  temsil eder.711  Kendisine ait olan Etz Hachayim adlı eserin aktardığına göre Luria, Fısıh 

Bayramı’ndaki “Seder Gecesi” yemeğinde, liturjik tabakları masa üzerine bir Heksagram 

oluşturacak tarzda birbirine kutupsal vaziyetteki iki üçgen şeklinde yerleştirilmesi gerektiğini 

söylerken,  bunun Yahudi Batıni Geleneği’ne uygun bir düzenleme olduğunu ileri sürer.  Aynı 

yemek düzeni yine Safed Kabala Ekolü'nce, Kral Davut ile de ilişkilendirilir.  Şabat günü 

sofrasındaki dördüncü yemek bile,  Kabala’daki onuncu sefirah yani Malkuth ile ilişklendirilir. 

"Melavveh Malkah"  adıyla Lurianik Kabala’da yaygınlaşan bu yemek, Kral Davud’un yemeği olarak 

da adlandırılır.712  Çağımızın Yahudi otoritelerinden Oegema da, Lurian ile Heksagaram’ın Yahudi 

Geleneği içinde böylece mistik bir anlam kazandığı görüşündedir.713 

1920’li yıllarda, özellikle M.Costa ile Avusturya’lı ünlü Rabbi Moritz M.Gudemann (1835-

1918) gibi bazı araştırmacılar  Isaac Lurian’ın, Seder Gecesi yemeğinde tabakların Heksagram 

şeklinde düzenlenmesini gerekli görmesinin, bu sembolün  Yahudili kimlliği ile özdeşleşmesinde 

büyük rolü olduğu kanısına varmışlardır.714  Scholem ise bu görüşün aksini söyleyerek, Isaac 

Lurian’ın “Seder” gecesi yemeğinde sofra düzenini heksagram düzeninde değil, alt alta paralel 

üçgenler şeklinde düzenlediği fikrindedir. 

Dönem itibariyle Lurianik Kabala'nın bir meditasyon tekniğinde kendisine yer verilen 

Heksagram, bu yüzyıldan sonra Yahudi darp ustalarının elinden çıkmış sikkeler üzerinde de 

kullanılmaya başlamıştır.   Söz konusu yüzyıldan başlayarak devam eden kuyumcu markalarını 

konu edinen ama bu güne kadar geri planda kalmış bir yayın, XVI. ve XVII. kuyumcu markaları 

arasında kimi zaman haç ile birlikte darp edilmiş ve aralarında Heksagram’ın da bulunduğu farklı 

uçtaki yıldızları katologlamıştır.715   Katologda yer verilen ve büyük oranda Almanca konuşan 

ülkelerle ilişkilendirilen kuyumcu markalarının önemli bir kısmının  Hıristiyan kuyumculara ait 

olduğunun belirtilmesi, Heksagram'ın en azından XVI. yüzyılda bile Yahudilerce sahiplenilmemiş 

olduğunu göstermektedir. 

Bu yöndeki konumunun dışında Heksagram’ın söz konusu gelenekte görüldüğü diğer bir 

alan  ise, sinagoglarda bulunan ve günümüz Yahudi çevresinde “Huppah Stones” adıyla bilinen 
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düğün taşlarıdır.  Bu taşların  en erken tarihlisi 1691 yılına aittir ve Mainz’de Weisenau 

Sinagogu’nda bulunur.716  Yahudi Geleneği’nde "Düğün Taşı" ya da "Evlilik Taşı" olarak adlandırılan 

bu taşlar, bazen seramik plaka biçiminde de karşımıza çıkmaktadır ve üzerlerine Heksagram’ın da 

aralarında bulunduğu değişik uçlu yıldız tasvirleri oyulmuştur.  Kimi örnekte sinagogun içine 

yerleştirildiği görünen bu taşlar, kimi kez de sinagog dışına yerleştirilmiş, geçmiş dönemlerin 

Yahudi evlilik törenlerinde, yeni çiftin talihlerinin açık olması için damadın şarap kadehini ona karşı 

kırması amacıyla kullanılmışlardır.717  Bu taşların tam merkezlerine, İbranice “İyi Talihler” 

anlamında oyulan “Masal Tov” ibaresi ya da bu ibarenin baş harflerinden oluşan  “tm” (MT) 

harfleri bir nevi "Talih Yıldızı" şeklinde kabul görmüştür.  Çok eski bir Yahudi adeti olan damadın 

nikah esnasında kadeh kırmasının,  demonların kötü  niyetlerinden vazgeçirdiğine ve yeni evli çifte 

iyi şans getirdiğine inanılmaktadır.   Bununla birlikte, damadın kadehini Huppah Taşları’na karşı 

kırması, Mâbed’in yıkılmasına da bir gönderme olduğu belirtilerek, Mâbed tahrip vaziyette olduğu 

müddetçe evlenmekte olan Yahudi çiftin mutluluklarının tam olmayacağı anlamına geldiği şeklinde 

açıklanır.718 

Diğer yandan en erken tarihli örnekleri XVI. yüzyılın ilk yarısı Prag'ında İbranice basılan 

kitapların kapak ya da iç kapaklarına muhtemelen "Askama" olarak basılan  Heksgram,  Yahudi Foa 

Ailesi örneği gibi, İtalya ve Hollanda’da  kitap basım işi ile uğraşan ailelerce  sadece basımevi 

işareti olarak değil, bir aile arması olarak da kullanılmaya başlar.719  Nitekim, Foa Ailesi'nin 

armasında  Heksagram iki aslan ve hurma ağacı ile birlikte tasvir edilmekteydi.720 1660 ila 1770 

yılları arasında pek çok İtalyan Yahudi Ailesi bu kullanımı kendi aileleri için de örnek aldı.  Bunun 

yanı sıra, Heksagram'ın Yahudi dinsel objeler üzerinde kullanımı da 1643 yılına tarihlenir.721  Aynı 

diyagramın diğer Yahudi toplumlarına taşınması hızlı olur.   Budwesi ve Viyana Yahudi cemaati 

1655’te mühürlerinde kullanmaya başlar.    Ancak tüm bu kullanımlara rağmen Heksagram, hala 

dönem itibariyle özel olarak Yahudiliğe gönderme yapan ya da Yahudiliği çağrıştıran bir anlama 

sahip değildir aksine,  XVI. yüzyıla kadar bile top yekün Yahudi kimliğini hemen hemen tüm 

coğrafyalarda  Menora temsil etmektedir.722   Bu yüzyıllarda Alman coğrafyalarında Heksagram, 

“yıldız” ismiyle aile armalarında kullanılırken, İngiliz ve Fransız aileleri onu "altı uçlu mahmuz" 

adıyla yine arma olarak kullanmaya başlar.  1953 yılında Magn David hakkında İbranice kaleme 

                                                           
716

  Oegema, a.g.e., p.93. 
717

  Oegema, a.g.e., p.93. 
718

  Oegema, a.g.e., p.93. 
719

  Scholem, “Magen David”, a.g.e., p.338. 
720

  Oegema, a.g.e., p.79. 
721

  Besalel, “Magen David”, a.g.e., s. 372. 
722

  Graham, a.g.e., p.15. 



 

273 

 

aldığı makalesinde Paul Diamant, Heksagram diyagramının ilk kez XVII. yüzyılın başlarında heraldik 

silahları üzerine işlenmiş vaziyette Frankfurt, Prag ve Viyana’daki Yahudi toplumlarının taşıdığını 

belirtir.723 

M.Ö. üçbinli yıllara dayanan Tunç Dönemi'nin Mezopotamya ve Britanya'sında en erken 

tarihli örnekleri görüldüğü iddia edilen Heksagram diyagramının, tarihsel sürecin akışı içerisinde 

belli bir etnisite ya da dini inanca ait olmadan pek çok toplumca kullanılmış olduğu, bu 

örneklerden açıkça bellidir. İbrahim ile başlayan Yahudi Geleneği de aynı diyagrama XVII. yüzyıla 

kadar, özel bir aidiyet yüklemeksizin  Kabala'dan büyüye, dini objelerden aile amblemlerine kadar  

yer vermişse de,  söz konusu diyagramın sembol temsiliyeti ile diğer geleneklerde şaşırtıcı biçimde 

ortak ilkelere tekabül ettiği Metafizik hakikatler,  Yahudi Geleneği içinde farklı ekollerin doktinleri 

örtüsü altında kalmıştır.  Kendisine atfedilen ve Kutsal Kitap Literatürü'nün siyâk u sibâkından, 

"Tanrı'nın koruyuculuğu", " Tanrı'nın koruması" na tekabül eden bir anlamı olduğu anlaşılan Davut 

Kalkanı ifadesinin, Heksagram diyagramı ile hangi sebeple görselleştirilmiş olduğuna dair ayrıntılı 

bir açıklama yoktur.   Bundan dolayı söz konsu diyagramın, Yahudi Geleneği'nde etnisiteye dayalı 

özel bir temsiliyete sahip olmadığı açıkça iddia edilebilir.  Onun aynı gelenek ile özdeşleşen ve ilk 

bakışta bu geleneği çağrıştıran temsiliyetinin, seküler anlamda simge işlevi olduğu tereddütsüz  

söylenebilir. 
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Üçüncü Bölüm 

YAHUDİ GELENEĞİNDE SİMGE OLARAK HEKSARAM 

1. DİYASPORA YAHUDİLERİNDE SİMGE OLARAK HEKSAGRAM 

XVII. yüzyılda Katolik Kilise'nin  gittikçe güçlendiği söylenebilir. Otoritesi sadece krallıklar 

üzerinde hissedilmiyordu, neredeyse tüm eğitim kurumlarına da hakimdi.  Zaten krallar ilahi bir 

otoriteye dayanarak hükmediyorlardı.  Geniş arazilere sahip feodal beylerin çoğu Aristokrat 

sınıfdan geliyordu.  Ayrıcalıklı bir konumda olan bu sınıf vergiden de muaftı ve büyük çoğunluğu 

fakir olan köylü halk bunların hizmetindeydi.  Dönemin en önemli ekonomik girdilerini sağlayan 

ticaret ve zanaat kolları ile üretim araçlarının imalatı yabancılara kapalıydı.  Bu koşullar altında 

yaşamlarını sürdüren Yahudiler, bütünüyle iktisadi bir serbestliğe sahip değillerdi. Hıristiyan 

toplumdan kendilerini ayırt edecek farklı kıyafet giyme zorunluluğundan,  toplumdan tecrit edilmiş 

gettolarda yaşama mecburiyetine kadar pek çok kısıtlama ile mücadele etmek zorundaydılar. 

Hollanda ve İngiltere yönetimleri de, topraklarındaki Yahudiler'in dini hayatlarına karışmamakla 

birlikte, tıpkı pek çok Avrupa ülkesi gibi onların resmi görev alma ve üniversitelerde eğitim 

görmelerini yasaklamıştı. 

Aynı koşullar, aralarında Aşkenazim'in de bulunduğu ama çoğunluğu İberya 

Yarımadası’ndan gelen Sefardim'in oluşturduğu Hollanda Yahudi Cemaati için de geçerliydi.  

Yaklışık  bir yüzyıl sonra ortaya çıkacak "Haskala" nın (Yahudi Aydınlanması) ilk kıvılcımı bu cemaat 

içinden, Portekiz’li Sefarad bir Marano ailesinden gelen Baruch Spinoza (1632-1677) ile ateşlendi.   

Theological Political Treatise adlı eserinde Tora’nın tüm metninin Musa dönemine ait olmadığını 

yazan  Spinoza,  Kutsal Kitap metni üzerine çağının en azından bir kısım Yahudisi üzerinde ezber 

bozan etki yarattı.   Buna karşın genel Yahudi tepkisini de tüm hışmıyla üzerine çekti.  Bu tepki o 

derece büyük oldu ki, O’nun Ethics adlı diğer eseri ancak ölümünden sonra basılabildi.  Bu yüzden 

"Maskilim" adı verilen Yahudi aydınlanmacılarını Spinoza ile başlatmak gerekir.  Çünkü O, her ne 

kadar geleneksel Rabbani otoritelerin sert eleştirilerine maruz kalmış olsa da, XVII. yüzyılın 

Hıristiyan coğrafyasında yaşayan diaspora Yahudileri’nin, içinde bulundukları toplumlarda ikinci 

sınıf vatandaşlık statüsünün nedenlerini, toplumuna ayna tutarak  göstermiş bir entellektüeldi. 

 İsviçre’de ise koşullar Yahudiler açısından nisbeten daha olumluydu.  Almanya’da, 

Lutheran Kilise'nin antisemitik duygularla Alman Milliyetçiliği’ni ortaya çıkarması, feodalitenin 

yıkılması gibi çok önemli sosyolojik değişimler olurken,  Calvanist İsviçre Kilisesi ise doktrininin 

esasını dünyevi başarı ve ekonomik zenginlik üzerine kuruyordu.  Calvin; yeryüzünde Tanrısal 

egemenliğin sağlanmasındaki temel şart olarak gördüğü tutumluluğun yaygınlaşması, ticaretin ve 
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üretimin teşvik edilmesi yönünde verdiği vaazlarıyla, modern sanayi toplumunun ve modern batı 

kültürünün hızla oluşmasına neden olurken, sonradan gelişecek  Kapitalizm'e de dinsel  destek 

sağlamaktaydı.   Bu nedenle Calvinist Kilise;  Ortaçağ’ın feodal ve geleneksel tarıma dayalı  

Avrupası’nda,  ticarete ve sanayiye dayalı ekonomiye geçişte önemli bir rol model oldu. Tanrı’nın 

yeyüzündeki egemenliği için, zengin bir ekonominin temel şart olduğu Calvinist Kilise’nin etkin 

olduğu ülkelerde, Hıristiyan yatırımcılar için günümüzün bankaları gibi faizle kredi olanakları sunan 

Yahudiler de,  bu toplumların vaz geçilmez unsurları oldu. Sonraki yüzyıllarda Siyonist Kongrelerin 

Basel’de yapılacak kadar güçlü bir Yahudi lobisinin İsviçre'de oluşma nedenleri arasında şehirdeki  

yasal düzenlemeler kadar, muhtemelen Yahudi sermayedarların Calvinist toplumun dini 

doktirinine sağladığı olanaklardı. 

Oysa Doğu Avrupa'nın diaspora Yahudisi için yaşam koşulları ve olanaklar bu kadar cömert 

değildi.   Yahudi cemaatlerin Polonya, Litvanya ve Ukrayna’da tesis ettikleri kültürel ve ticari bir 

yapı vardı ama Ruslar’ın kuzey batı Polonya ve Ukrayna’yı istila etmeleri ile bu yapılanma yüzyıllar 

boyu sürecek bir kesintiye uğratıldı.  Ruslar’ın en büyük müttefikleri bölgedeki Kazaklar'dı.  Bogdan 

Chmielnicki 1648’de Kazaklar'ın lideri seçilince, Polonya'lı aristokrat kesime karşı büyük bir 

ayaklanma başlattı.  Uyguladıkları  baskı, şiddet ve katliamlardan Aristokrat kesimin emlak 

danışmanlığı ve vergi tahsildarlığını yapan Yahudiler en büyük payı aldı.  Tarihte Chmielnicki 

Katliamı olarak bilinen bu şiddet ortamında, bölgedeki Yahudi nüfusun dörtde biri işkence ve toplu 

katliamlara kurban gitti.  Kendi ülkerinde Yahudilerin yerleşmesine izin vermeyen Ruslar da bu 

katliamlarda Kazaklar’a yardım ediyorlardı.   Bu kaos ortamından faydalanan İsveçliler de Polonya 

içlerine kadar bölgeyi istila ettiler. Polonyalı çeteciler bu işgali kendi içlerinde yerleşik Yahudilerin 

kışkırtmasına bağlıyarak bunun öcünü Yahudiler'den almaktan hiç de geri kalmadılar. 

Viyana Yahudi cemaatinin durumu da Polonya cemaatinin koşullarından farklı değildi.  

Toplumdan tecrid edilmiş gettolarında can ve mal güvencesi olmadan yaşıyorlardı.  Tam bu 

yıllarda Heksagram diyagramı, Viyana’nın Yahudi yerleşim bölgesi ile Carmelite Manastırı'nın 

bulunduğu Hıristiyan bölgesini ayıran ve bir yüzünde haç işareti bulunan bir taş üzerinde, sınır 

işareti olarak görüldü.1  Paul Diamant,  Heksagram’ın Viyana’da bir haç ile birlikte görüldüğü bu 

sınır taşını 1656 yılına tarihler ve günümüz manasında topyekün Yahudi kimliğini temsil edici 

seküler bir simge olarak kullanılmaya başlamasını da bu tarihle başlatır.2  1670 yılında Viyana 

Yahudileri şehirden kovulduklarında, şehrin Yahudi cemaati bu diyagramı aynı işlevle Moravya 

başta olmak üzere gittikleri pek çok yeni yerleşime taşır.  Heksagram bu işleviyle bu kentlerden, 

                                                           
1
   Scholem, “Magen David”, a.g.e., p.338. 

2
   Oegema, a.g.e., p.26. 
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Yahudiler'in yerleşik olduğu diğer yerleşimlere de ulaşır. XIX. yüzyılda Yahudiler'in bulunduğu çoğu 

şehirde görülebileceği üzere Kremsier, Einsenstadt ve Nikolsburg gibi şehirlerde de Yahudi 

mahalleleri ile  Hıristiyan yerleşimlerini sınırlar.3   Altı uçlu yıldız, bu yöndeki işlevi ile başlı başına 

bir komünü sınırlamadan ziyade artık Judaizm'i temsil eden bir fonksiyon kazanmaya başlar.4  

Nitekim, 1671’de Amsterdam’ın Aşkenaz cemaatinde de,  şehrin  Yahudi mezarlığına giriş iznini 

gösteren madalyon üzerinde yine bir kimlik işlevi görür.5  Yine aynı yıl Amsterdam Yahudi 

Cemaati’nin resmi mühürlerinde de yer alır.6  Yine de çok ilginç biçimde, bu diyagramın bir kimlik 

fonksiyonu ile doğu Avrupa coğrafyasına doğru taşınması çok yavaş olur.   Doğu Avrupa Yahudi 

cemaatleri XVII. - XVIII. yüzyıllarda bile hala Heksagram'ı bu fonksiyonunun dışında, Grodno 

yakınlarındaki 1643 yılına tarihlenen Volpa örneği gibi daha çok sinagoglarda kullandıkları objeler 

ve Tora muhafaza sandıkları üzerine işleyerek geleneksel anlamda kullanmayı sürdürmekteydiler.7  

Sadece doğu Avrupa'daki Yahudiler arasında değil, İslam toplumları ile yönetimleri altındaki zımmi 

statüdeki Hıristiyan tebaa da söz konusu diyagramı hiç bir seküler kimilk yüklemeksizin kullanmaya 

devam ettiler.  Bunun en çarpıcı örneği,  İran’ın Isfahan şehrinde yaşayan Ermeni cemaatin 1605 

yılında inşa ettikleri ve içinde küçük bir kilise bulunan Amna Perkich Manasıtırı’nın yıkılmasından 

sonra, aynı yerde inşasına 1655 yılında başlayıp, 1664 yılında tamamladıkları ve iç mekânında 

sahip olduğu zengin ikonografik bezemesinde kendini gösterir.   Tüm masraflarını dönemin Ermeni 

tüccarlarınca karşılandığı Vank Katedrali’nin kütüphane binasına giriş kapısı üzerine açılmış bir gül 

pencere Heksagram biçiminde tasarlanmıştır.  İhtişamlı kilise binasının yanı sıra bir kitap yazım 

atölyesi, müze ve kütüphaneden oluşan Katedral kompleksininin, girişinde Heksagram bulunan ve 

zengin eserlere sahip kütüphanesinin 1884 yılında tesis edilmiş olduğu söylense de,8 manasıtır 

kompleksi ile uyum içindeki yapı malzemesi ve inşa tekniği açısından yapının 1600'lere ait olduğu 

olasıdır.  1884 yılına tarihlendiği kabul edilse bile, bu durum dahi, XIX. yüzyıl gibi geç tarihte bir 

Hıristiyan yapısında Heksagram’ın kullanılması,  dönem itibariyle söz konusu diyagramın  hala 

geniş ölçüde Yahudi kimliğini yansıtmadığını  gösterir. 

XVII. yüzyıl aynı zamanda Heksagram'ın, Yahudi mezar taşlarında III. ve VII. yüzyıllardan 

sonra, nadiren de  yeniden görülmeye başlandığı bir yüzyıl olur. Prag'da Menahem ben Mose 

adına yaptırılmış 1529 tarihli mezar taşı ile  Yahudi Astronom ve tarihçi David Gans’in 1613'e 

tarihlenen ve yine Prag'daki mezar taşında görülen Heksagram'ın, dönem itibariyle bu fonksiyonu 

                                                           
3
  Oegema, a.g.e., p.26. 

4
 “Magen David”, http://www.menorah.org/starofdavid.html, (06.03.2012). 

5
  Scholem, “Magen David”, a.g.e., p.338. 

6
  Besalel, “Magen David”, a.g.e., s. 372. 

7
  Scholem, “Magen David”, a.g.em., p.338. 

8
  Arab, a.g.e., p.6. 
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ile kullanımı istisnai bir durum olarak değerlendirilir.9  Nitekim bu mezar taşlarından sonra  

Bordeaux’da bulunan ve 1726 yılına tarihlenen mezar taşındaki örnek gibi  XVIII. yüzyıl boyunca da  

Heksagram'ın  Yahudi mezar taşlarında kullanılmış olunduğuna şahit olunur. Heksagram'ı, 

Yahudiliğin evrensel simgesi olarak kabul gören bir çok dindar Yahudi, bu nedenle söz konusu 

diyagramı erken dönemlerinden beri mezar taşlarında kullandıklarını söylese de, bu yöndeki 

iddialarını çok da geriye götürecek örnek gösteremez.10 

Heksagram'ın Yahudi mezar taşlarında XVIII. yüzyılın sonuna kadar çok nadir yer almasının 

cevabı aslında, Osmanlı Yahudi cemaatine ait İstanbul Hasköy Yahudi mezarlığındaki Avraham ben 

Yizhaq adlı bir Yahudi’ye ait mezartaşında belirgindir. Zira XVII. yüzyıla tarihlenen bu mezar taşı, 

üzerine işlenmiş Pentagram bir yana,  altı yapraklı çiçek ile Antik Dönem Yahudi mezar geleneğinin 

hala sürdürüldüğünü vurgulayan önemli bir örnektir.11  Çünkü, Yahudi Geleneği'nin  semavi 

varlıklar ve  gök cisimlerinin betimlenmesi ile ilgili bazı kıstasları, Heksagram'ın altı ucunun, mezar 

taşlarında   altı yapraklı çiçeğe dönüşme nedenini anlamamıza yardımcı olabilir.  Keza Halaha; 

herhangi bir yüzey üzerinde Merkaba, Kerubim, Seraphim ya da Ofanim gibi melekleri antromorfik 

bir anlayışla tasvir edilmesi söz konusu olduğunda, putperestliğe meyletmeyi engelleyecek bazı 

teknik kısıtlayıcılar getirirken, Güneş, Ay ve yıldız tasvirlerine de kesin yasaklamalar koymuştur.  

Bunlarla ilgili bir şeyi öğretmek, öğrenmek ya da anlamayı amaç edinmenin dışında,  prestijde 

bulunma, onlara hürmet etme ya da tapınmaya yol açmasını engellemek amacıyla  gök cisimlerinin 

tasvir edilmelerini yasaklamıştır.12  Ovadyah Florentin’in dul eşi Hadasah’ın aynı mezarlıktaki 1747 

tarihli mezar taşındaki palmetin bile altı yapraklı tasvir edilmesine13 varıncaya dek, bu tür 

tasarımların varlığı muhtemelen bu kısıtlamalarla ilgili olsa gerektir.   Ancak işin ilginç yanı, aynı 

dönemde seküler planda Yahudi kimliği ile özdeşleşme yoluna giren ve Yahudi mezartaşlarında 

nadir de olsa yeniden görülmeye başlanan Heksagram'ın, Yalova-Orhangazi arasında bulunan 

Güney köyü ile Harmancık mezarlıklarında bulunan bazı örneklerde olduğu gibi, Bitlis Ahlat'taki 

Anadolu Selçuklu mezar geleneğinin devamı niteliğindeki Müslüman mezarlarında daha yoğun 

görülmesidir.  Bu örnekler bile,  Osmanlı coğrafyasında Heksagram'ın XVIII. yüzyıl hatta, XIX. 

yüzyılın başlarında dahi genel bir Yahudi kimliği temsiliyetine henüz kavuşmadığının göstergesidir.  

Zaten  Yahudi kaynakları, Yahudi tebanın Heksagram’ı "Ketubot" olarak adlandırılan evlilik akidleri, 

sinagog cepheleri ve iç mekanlarında seküler planda Yahudi kimliği ile özdeşleştirerek 

                                                           
9
  Scholem, “Magen David”, a.g.e., p.338. 

10
 “Star of David”, http://en.wikipedia.org/wiki/Magen_David, (04.10.21012). 

11
 Rozen, a.g.e., p.35. 

12
 Rozen, a.g.e., p.53. 

13
 Rozen, a.g.e., p.40. 
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kullanmalarını  XIX. yüzyıl gibi geç bir döneme tarihler.14   

XVII.yüzyılın Orta Avrupası'nda Yahudi kimliğini çağrıştıracak seküler bir simge olarak 

yayılmaya başlayan Heksagram, diğer yandan  öteden beri Davut ile  ilişkilendirilen mesianik 

temsiliyeti ile kullanılmaya da  devam edilir. Dönemin Alman Yahudileri'nin, bekledikleri Mesih 

Çağı’nın vereceği ön tadı tatmak olarak niteleyerek Şabat’ı simgelediğini söyledikleri ve  

"Judenstern" (Yahudi Yıldızı") olarak adlandırdıkları, pirinçten yapılmış  yağ kandilini Şabat 

arifelerinde yakmaya özen gösterirler.15    

XVII. yüzyılın sonuna kadar Heksagram, Yahudi toplumunun hem seküler anlamda politik 

ve etnik yönlerini  hem de dini anlamda sinagoglarını temsil edici bir kimliğe dönüşür.16 Moravia ve  

Avusturya’nın ardından Almanya’nın güneyi ve Hollanda’da yaşayan Yahudiler arasında da 

kullanımının yaygınlaştığı bu dönemde, yine Doğu Avrupa Aşkenaz Cemaati bu temsiliyeti henüz 

benimsemiş gözükmemektedir.  Diğer Avrupa Yahudi cemaatlerinden daha olumsuz koşullara 

sahip Doğu Avrupa Yahudileri, kendilerini güvende hissetmemekte ve sık sık tacizlere maruz 

kalmaktaydılar.  Ağır vergiler bu olumsuz koşulları daha da arttırmaktaydı.  Yahudi nüfusun 

neredeyse üçte biri kırsal kesimdeki Yahudi köyleri olan “Ştetlakh” larda yaşıyordu.  Bunun 

dışındakiler de ya “Ştetl” adı verilen Yahudi kasabalarında ya da şehirlerdeki “Gettolar” ında 

toplumdan tecrit edilmiş yaşam sürüyorlardı.  Mesihi beklenti had safhaya çıkmıştı. Bu olumsuz 

koşullarda Heksagram, Mesih doktrinine yönelik bir temsiliyet ve "Davut Kalkanı" adının  

“Davud’un Oğlu’nun Kalkanı” ifadesine dönüşmüş haliyle  Doğu Avrupa Yahudileri'nin özellikle 

Kabalist çevresi içinde belirdi.  Ne var ki, bu yönde bir kullanışın dönem itibariyle bölgedeki 

Ortodoks Yahudi çevresinde de geçerli olup olmadığı bilinmemektedir. 

Mesihi umutların Kabalist doktrin içinde iyiden iyiye cemaati sardığı bu dönemde, 1648 

yılından beri mesihlik iddiasında bulunan ve kısa sürede kendisine inanan bir halka oluşturan,  

İzmir Yahudileri'nden Sabatay Sevi'nin adı duyulur.   Her ne kadar kendisine karşı belirgin bir 

ortodoks tepkisi oluşsa da arkasındaki güçlü maddi destek, bu tepkilerin çoğu zaman 

yumuşamasını sağlar.  Küçük yaşta okumaya olan ilgisi yüzünden haham olarak yetiştirilmek üzere 

ailesi tarafından İsak d’Alba adlı bir hahamın yanına çırak olarak verilen Sevi,17 kısa zamanda dini 

konularda hatırı sayılır bir donanım kazanarak, 15-16 yaşlarında bile Kabala alanında kendine özgü 

bir kısım yorumlar yapmaya başlar.   Yahudi Geleneği'ne vukufiyetine hatırı sayılır bir ekonomik 

                                                           
14

 Rozen, a.g.e., p.97. 
15

 “Magen David”, http://www.menorah.org/starofdavid.html, (06.03.2012). 
16

 “Star of David”, http://en.wikipedia.org/wiki/Magen_David, (04.10.21012). 
17

  Abdurrahman Küçük, Dönmeler (Sabatayistler) Tarihi, 5.b., Alperen Yayınları, Ankara, 2001, s.214.; Selahattin Galip, 
Belgelerle Türkiye’de Dönmeler ve Dönmelik, Kıraçlı Yayınları, İstanbul, 1977, s.16-17. 
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desteği de katan Sevi'nin İstanbul, Selanik, İskenderiye, Kahire ve Kudüs'e yaptığı seyahatlerden 

sonra İzmir’de kuvvetlenen  sahte Mesihliği, dönemin Yahudi cemaati içinde  gittikçe rağbet 

görerek Sakız ve Rodos başta olmak üzere Ege adalarına, Edirne, Sofya ve Budapeşte gibi dönemin 

önemli Yahudi cemaatlerinin bulunduğu yerleşimlere hatta Almanya, Moa ve Polonya’ya kadar 

yayılım gösterir.  Ancak,  O’nun gittikçe artan etkinlikleri karşısında tedbirli davranan dönemin 

Osmanlı yönetimince 1666 yılında tutuklanır.  Sorgulanmasından sonra Kumköy’deki Aydos 

Kalesi’ne hapsedilse de, kendisini ziyarete gelen müntesiblerinin artmasının verdiği rahatsızlık ve 

Polonya’lı bir başka Yahudi olan Nehomya  Kohen’in, Edirne’ye yaptığı şikayet üzerine Edirne 

Sarayı’na getirtilir.  Orada yapılan yargılanma sırasında Müslüman olduğunu açıklayarak  Mehmet 

Aziz adını alır.  Dönemin Sultanı IV. Mehmet (yön. 1648-1687) tarafından, kendisine 150 akçe 

tahsisat ile tahsis edilen kapıcılık görevine rağmen, Müslüman kimliğinin ve konumunun ardına 

sığınarak Mesihlik faaliyetlerini sürdürdüğü iddia edilir.  Bu nedenle Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmet 

Paşa tarafından tutuklanarak, Arnavutluk’a sürülür.  30 Eylül 1675 yılında Berat ya da Ülgün’de 

ölür.18 

Sevi'nin Sözde Mesihliği, O'nun ölümünün ardından  kayın biraderi Abdullah Yakup (Joseph 

Kerido) ile devam ettirilerek günümüze  Yakubiler ya da Hamdi Beyler olarak gelmiştir. 1689 

yılında Abdullah Yakup’dan ayrılan Mustafa Çelebi’nin etrafında toplanan kesim ise “Karakaşlar”, 

“Müminler” ya da “Osman Baba” kolunu oluşturmuştur. Osman Ağa'nın Mesihliği'ne karşı çıkan 

İbrahim Ağa’nın başını çektiği bir kesim de, 1720 yılında Osman Ağa’nın ölmesinden sonra 

Karakaşlar’dan ayrılarak, üçüncü bir kol olan “Kapancılar” cemaati adıyla Sevi'nin doktrinlerini 

devam ettirmişlerdir. 

Kimi Yahudi kaynağı Heksagram'ın, Sabatay Sevi’nin takipçileri arasında Mesihi bir sembol 

olarak kullanılmış olduğunu ama anlamının  gizlendiğini belirtmektedir.19   XVII. yüzyılda sözde 

Mesih Sabatay Sevi’nin müntesiplerince bu diyagramın kullanılmış olduğu başka kaynaklarla da 

sabittir.  Keza, bu harekete ait muska olduğu söylenen objelerde “Davud’un oğlu Mesih” anlamına 

gelecek şekilde İbranice “Mashiah ben David” ibaresinin baş harfleri olan “M-B-D (--)” 

harfleriyle birlikte Heksagram da görülür.20  Kavmin önceki dönemlerinde doğrudan Davut'un 

kalkanı ile ödeşleştirilen Heksagram'ın, sözde bir Mesihlik ümidiyle “Davud’un Oğlu’nun Kalkanı” 

                                                           
18

 Sabatay Sevi'nin hayatı ve faaliyetleri hakkında bkz., Gershom Scholem, Sabetay Sevi: Mistik Mesih, çev. Eşref Bengi 
Özbilen, 1.b., Kabalcı, İstanbul, 2011.; Cengiz Şişman, "Sabatay Sevi", T.D.V. İslâm Ansiklopedisi, I- XLIV, C.XXXV, 
İstanbul, 2008, ss.334-335. 

19
 Oegema, a.g.e, p.112. 

20
 Gutmann, “Magen David”, a.g.e., p.5558. 
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şeklinde bir kimliğe bürünmesi Sabatayist hareket ile birlikte görülür.21  Metz ve Hamburg’da, 

Jonathan Eybeschuetz tarafından sunulan ve baştan sona Heksagram örneklerinin görüldüğü 

formülasyonlarda, söz konusu diyagram “Mesih bin David” ya da ilginç biçimde  “İsrail Tanrısı’nın 

Mührü” gibi isimlerle anılmaktadır.   Söz konusu dönemde en azından bir kesim için kazandığı 

ezoterik ama yaygın olmayan gizli bir temsiliyete dönüşen Heksagram,  Sabatayizm’in kurtuluş 

vizyonuna yönelik bir anlam da kazanmıştır. 

Tıpkı Sevi gibi, dönem itibariyle Heksagram diyagramı ile ilişkilendirilen diğer bir Yahudi ise  

Polonya Yahudileri nezdinde önemli bir Talmud otoritesi olarak hürmet gören Rabi David ha-Levi 

Segal’dir (yak. 1586-20 Şubat 1667).  Joseph Caro’nun,  Halaha'yı ele aldığı ünlü eseri Shulchan 

Aruch’un bir nevi şerhi olan  Turei Zahav adlı eserinin kısaltılmış adına nispeten “TaZ” olarak da 

bilinen Segal, 1641 yılı gibi gittiği Ostrog’da Rabbi olmuş, meşhur  yeşivasını da orada tesis 

etmiştir.22  Kısa zamanda döneminin büyük Halaha otoritesi olarak kabul edilmiş, Yahudi 

hukukunun en büyük tefsirlerinden biri olarak kabul gören şerhini de 1646 yılında orada 

yayımlamıştır.  1648-1649 yıllarındaki Bogdan Chmielnicki İsyanı’nda kılıçtan geçirilme tehlikesine 

karşı ailesiyle birlikte Moravya’ya kaçmak zorunda kalan Segal, bir müddet sonra Polonya’ya 

dönerek, 1653’de fıkhi davaların görüldüğü “Av Bet Din” in baş rabisi olarak atandığı Lemberg’e 

yerleşmiştir.    1664 baharında Segal’in iki oğlu Mordechai ve Solomon bir ayaklanmada 

öldürülmüştür.  Diğer oğlu Isaiah ile üvey oğlu Arye Löb’ü,  o günlerde Sabatay Sevi’nin sözde 

Mesihlik iddiasını araştırmak üzere 1666 yılında Osmanlı coğrafyasına göndermiştir.  Sabatay Sevi 

de  bu iki oğul oğul aracılığıyla Segal’e, ikinci gelen Mesih  olarak  Polonya Yahudileri’nin 

sapkınlarından intikam alacağına söz veren bir mektupla beraber beyaz ipekten bir kaftan hediye 

göndermiştir.23 

Segal’in vazgeçilmez eseri Turei Zahav, 1692’de Abraham Abele Gumbiner’in Magen 

Abraham adlı eseriyle birlikte yayımlanmış, pek çok çalışması ise ölümünden sonra çoğaltılmıştır.  

Hiç yayımlanmayan responsalarının da önem taşıdığı David ha-Levi Segal’in ünlü Halaha tefsiri 

Turei Zahav’ın, pek çok basımında alt başlık olarak “Magen David” ifadesinin kullanımı dikkat 

çekicidir.  Yahudi fıkhının iki önemli Halaha tefsiri olarak TaZ ve Magen Abraham ile birlikte esas 

metin olan Shulchan Aruch'ın daha sonraki fıkıh otoritelerince sıklıkla yeni edisyonları yapılmıştır.  

Günümüzde bile hala Halaha otoritelerince ilk sırada tercih edilmektedir. Segal’in “David’in 

Kelimeleri” anlamına gelen  Divrei David  adlı eseri ise 1690’da yayımlanmıştır.  Bu eser de bir 
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 Gutmann, “Magen David”, a.g.e., p.5558. 
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“David HaLevi Segal”, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=David HaLevi Segal&oldid=517102354, (30.10.2012). 
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önceki gibi Davut ve Magen David'e göndermede bulunmasıyla, Heksagram'ın Yahudi 

Geleneği'ndeki konumu ve   temsiliyeti açısından önem taşımaktadır.  

Diğer yandan, Sabatay Sevi'nin sapkın olarak nitelendirdiği Polonya Yahudileri'nin de 

aralarında bulunduğu doğu Avrupa diasporası için şartlar dayanılamaz hale gelmiş  ancak, XVIII. 

yüzyılın Rus yönetimi, topraklarında yaşayan Yahudi cemaatlerini gözle görülür bir ayrıma tabi 

tutmuştur.  Karai cemaati, ülkede bulunan diğer Yahudilerin ödemek zorunda oldukları iki kat 

vergiden ve askerlikten muaf tutulmuşlar, ülkede arazi satın almalarına bile izin verilmiştir.24 

Bölgedeki Aşkenazim  ise daha Chemielnicki Katliamı’nın yaralarını  sarmadan, on yıl arayla 1730 

ve 1740 lı yıllarda Kazaklar'ın yeniden Ukrayna’ya saldırmasıyla bir kez daha hedefe oturmuşlardır.  

Soygun ve ölümlerle devam eden bu sürece bir de 1768 yılında Uman Katliamı eklenince, arkası 

kesilmeyen baskı ve şiddet altındaki Aşkenazim’de, artık Rabbani Yahudiliğin sert, katı 

doktirinlerinin kendilerine bir gelecek vaad etmediği fikrini uyandırmıştır.   XVIII. yüzyılın Doğu 

Avrupa Aşkenazim'inde Hasidi Hareket'in oluşması, uyanan bu fikirden doğmuştur. 

Öteden beri bireysel bir zühd ve tefekküre dayalı bir doktirin üzerine yapılanmış olan 

Kabala, bireysellikten tamamiyle sıyrılmış, kollektif bir Tanrı aşkı ve vecd haline dönüşerek 

"Hasidiuth"  (Hasidilik) Hareketi’nin oluşumuna neden olmuştur.  Yahudi Geleneği ve doktirini 

üzerine kalem oynatan otoriteler bile, bu yüzyılda özellikle Doğu Avrupa’da neş-ü neva bulan 

Hasidiuth'un altında yatan en önemli faktörün Kabala olduğunun gözden kaçırılmamasını 

vurgulamaktadır.25  Sıkı cemaat ilişkileri, haz, tefekkür ve coşku içinde ibadet anlayışına dayanan 

Hasidiuth;  görece zengin, elitist ve katı bir resmiyetin hüküm sürdüğü Aşkenaz Rabbaniliğe has 

formel ve resmi doktirinin, dönemin soyo-ekonomik koşullarına cevap vermemesinden 

kaynaklanmıştır.  Eşitlikçi bir cemaat anlayışının hakim olduğu Hasidi cemaat ilk ortaya çıktığı 

dönemde bir bakıma psikolojik bir reform işlevi görmüş ve Mesihi umutları canlı tutmuştur. 

Gerçekten de, yüzyılın sosyal problemlerine çare olmayan Aşkenaz Rabbani Yahudiliğin 

katı prensiplerine alternatif olarak ortaya çıktığı bilinen ve kendileri için "Dindar" manasına 

kullandıkları "Hasid" sözcüğünden türeyen Hasidiuth, kısa sürede özellikle Doğu Avrupa’nın 

Aşkenaz cemaati arasında hızla yaygınlık göstermiştir.  Bilindiği üzere mistik karakterli yapısı 

Yahudi Geleneği'nin daha erken tarihlerine kadar geri gitse de, bireysellikte çıkıp kollektif bir 

yapıya kavuşması XVIII. yüzyıl Polonyası’nın koyu bir Kabalisti olan Baal Şem Tov adıyla meşhur 

Yisrael ben Eliazer (1698-1759) tarafından gerçekleştirilmiştir.    
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1700’lü yıllar, "Beşt" adıyla da bilinen İsrael Ben Eliezer'in Hasidiuth'u yapılandırdığı yıllar 

olarak önem taşır. Karpat Dağları’ndaki bir köyde Podolya’da doğmuş olan Eliezer, gençliğinde 

okul öğretmenliği ve Şohet’lik yapar.  Tanrı’nın kutsal isimleriyle yaptığı kombinasyonlardan 

oluşan cümleleri söyleyerek insanları iyileştirdiği ve mucizeler yarattığı söylenir.  Etrafına toplanan 

müntesipleri O’nun önderliğinde, "Tsadik" yani dürüst, zahit azizler anlamında "Tsadikizm" i 

oluşturmuşlardır.   Hasidi Yahudi; gündelik yaşamının  her anını, yaşamsal eylemlerini dahi Tanrı’ya 

bir ibadet olarak algılayarak aşk, neşe ve coşku içinde edilen duaların kişiyi Tanrı’ya yaklaştırdığını 

savunur.   Bu nedenle Hasidiler, Tanrı’ya ibadet etmeyi bir mutluluk sebebi sayar. Beşt’e göre; 

Tanrı’ya samimi bağlılık, geleneksel Rabbani ilim çalışmalarından daha değerlidir. Hatta Tora 

eğitimi sırasında dahi öğrencinin Tanrı’ya odaklanmasından vaz geçmemesi gerekliliği savunulur. 

Bundan dolayı da Tora’nın bellenemeyeceği iddia edilir.  "Mesele, kaç tane emri yerine getirdiğin 

değil" der Beşt, "aslolan onları yerine getirirken içinde bulunduğun ruh durumudur".26  

 Beşt’in 1760 yılında ölümünün ardından Hasidiuth Hareket, Polonya’nın dışındaki Yahudi 

cemaatlere kadar yaygınlık gösterir hatta, dönemin Rabbani öğretisinin bir nevi kalesi 

pozisyonundaki Litvanya'ya bile yayılır.  XIX. yüzyılın başlarına gelindiğinde artık Avrupa’daki 

Yahudiler'in yarısı Hasidiuth Hareketi'ne katılmışlardır.  Holokost sırasında Avrupa’daki Hasidiler’in 

çoğu yok edilmiştir. Dini çoşkuya verdikleri büyük önem nedeniyle başta Amerika ve İsrail olmak 

üzere gününümüzde Yahudi geleneği içindeki varlıklarını  Lıbavich, Satmar, Vizhit, Belz, Bobover ve 

Gur ekolleri ile sürdürmektedirler.  Bunlardan Satmar grubu, Heksagram diyagramının seküler bir 

temsiliyetle Siyonizm'in simgesi olarak kullanılmasına karşı bir hareket olarak bilinmektedir. 

Talmud’a ve mistik geleneğe dayandığı için özgün bir düşünce ekolü sayılmayan Hasidiuth, 

gerçekte Talmud çalışmalarının katı, kuralcı ve kuru akılcılığına karşı bir hareket olarak 

değerlendirilir.   Bu nedenle hareketin başlangıcında Ortodoks rabiler ile Hasidiler arasında ciddi 

bir anlaşmazlık baş göstermiştir.  Rabbani Yahudiler, Hasidiuth'un kullandığı Aşkenaz dua kitabına 

Sefardim’den alınan bazı ögeler eklemelerine son derece karşı çıkmışlardır.  Zaman içinde Rabbani 

Yahudilik içinde, Hasidiuth Hareketi'nin ortaya koyduğu her tür yeniliğe şiddetle cephe oluşturan 

ve “Muhalifler” anlamında "Mitnagedim" adıyla biline gelen karşı bir hareketin oluşması da 

gecikmemiştir.  Mitnagedim’in bir nevi kalesi durumunda olan Vilna Cemaati,  Doğu Avrupa’daki 

en yetkin dini otorite olarak kabul edilmiş, cemmatin Gaon’u Eliah ben Solomon Zalman'a da 

(1720-1797) gerçek bir Talmud dehası olarak bakılmıştır. Yahudiliğin geleneksel değerlerini 

muhafaza etmekte ısrarlı olan  Zalman, ödünsüz bir mücadele etme kararı alarak, cemaatine 
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Hasidiuth mensuplarıyla görüşmelerini yasaklamış, kitaplarının törenle yakılmasını sağlamış  daha 

da öteye giderek Hasidiuth'u Yahudilikte  aforoz etme anlamına gelen "Herem" ilan etmiştir.  

Böylece Litvanya’da, Hasidiuth'un  aşırı coşkulu tavrını reddederek, Halaha’ya tam bağlılıklarıyla 

öne çıkan bir Yidiş kültürü gelişmiştir.  XX. yüzyılın Hollywood’unu da oluşturacak bu kültür 

Mitangedim’in bir mirasıdır.  

  Hasidiuth'un, dönemin doğu ve kuzey doğu Avrupa Yahudi cemaatlerine yansıyan diğer 

bir görüntüsü de Kabalist uygulamalarla kendini dışa vurmuştur.  Gerçekte donanımlı bir din alimi 

olmamakla birlikte Beşt, Kabala üzerine olan güçlü bilgisi sayesinde kendine has bir doktrin bile  

oluşturmuştur.  O'nun Kabalist öğretisi, 'Devekut" (Tanrı’ya bağlanma) temeli üzerine 

yapılanmaktaydı  ve Tanrı sevgisi taşıyan her Yahudi’ye açılan Kabala  diğer Yahudi 

fraksiyonlarında olduğu gibi belli bir grup entellektüel seçkinin tasarrufunda değildi. Keza Beşt'e 

göre; her Yahudi "Devekut" a ulaşabilme potansiyeline sahipti. 

"Hohma" (Bilge), "Bna" (Anlayış) ve "Da’at" (Bilgi) sözcüklerinin ilk harflerinden oluşan 

"Habad" akımı ise, Shneur Zalman’ın (1745 – 1813) önderliğinde, diğer akımlar gibi  Hasidiuth 

Hareketi'nin içinden türemiştir.   Bir çok Habad kolu olmasına rağmen, Dov Baer Lubaviç’in merkez 

konumundaki otoritesinden dolayı günümüzde "Habad Lubaviç" olarak bilinen ekol özellikle 

kendine has Kabalist doktirinleriyle daha çok tanınmıştır.  Habad akımının lideri Zalman, Kâdir-i 

Mutlaklık’ın kendi içine çekilerek, alemlerin yaratılması için bir boşluk bıraktığı yönündeki 

geleneksel doktrine karşı çıkarak, evrenin belirgin bir yapı şeklinde görünüm almasının esasını, 

süzülen bir ilahi ışığın vasıtasıyla olduğunu savunmuştur.  Lubaviç’e göre; Kabala öğretilerini esas 

alarak yaşayan kişi, varlığın oluş zincirini vecd ile tefekkür ederek  "Eyn Sof" ile aşağı kategoride  

bir kaynaşma sağlayabilir.  Zalman'ın bu doktirini, semavi alemlerle mahsusatın birbirine kutupsal 

yansımasına tekabül eden Heksagram temsiliyetiyle birebir örtüşür niteliktedir. 

Öteden beri Yahudi toplumunun içinde yer alan büyü uygulamaları, XVII. ve XVIII. 

yüzyıllarda Pratik Kabala’nın da etkisiyle bu cemaat içinde varlığını hissettirir.  Otoritelerin ve 

Kutsal Kitap’ın yasaklamalarına rağmen halk arasında mucize yaratanlar anlamını taşıyan “Baale 

Şem” ler, hazırladıkları muskalarla cinleri kovduklarını iddia ederler.  Bu kişilerin bir takım gizli 

uygulama ve yazılar sayesinde  kaybolmuş eşyaları bulabildiklerine, içlerine "Dibuk" (ölmüş 

insanların ruhları) girdiğine inanılan kişileri, kurtabildiklerine inanılıyordu.  Ancak, bu tür 

uygulamaları açıkça yaptıkları ispat edildiklerinde "Herem" cezasına da  çarptırılıyorlardı.  Bu 

bağlamda bir takım uygulamaların varlığı  bilinse de, dönemin Yahudi günlük yaşamında bu tür 

ağır  cezaların caydırıcılığından dolayı çok da  yaygınlık göstermiş olduğu söylenememektedir.   
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Yine de büyü metinlerinin 1700’lü yıllara kadar varan örneklerinde, Heksagram için  Magen David 

ve Süleyman Mührü adları fark gösterilmeksizin birbirinin yerine kullanıldığı, bundan sonraki 

yıllarda ise, sadece Magen David adının itibar kazandığı iddia edilir.27 Yine de  II.- III. yüzyıllardan 

beri Yahudiler'in bu iki kavramı birbirinden ayırt ederek kullandıklarının bilinmesi nedeniyle, bu 

yöndeki iddianın geçerliliği şüpheli gözükmektedir.28  Pek çok simyacı da yine aynı dönem içine 

giren 1724 yılında, evrenin temel maddeleri üzerine temellendirdikleri  doktirinlerinde Magen 

David adıyla kullandıkları Heksagram’ı, öteden beri "su" ve "ateş" in birliğini temsiliyet ettiği 

yönündeki görüşlerini sürdürmekteydiler.29 

  1770 ila 1780’li yıllarda doğu ve kuzey doğu Avrupa Aşkenazim'in yaşam koşulları 

olumsuzluğunu sürdürürken, orta ve batı Avrupa Aşkenazim'in imkanlarında hissedilir derecede  

iyileşme görülür.  Kutsal Roma İmparatoru pâyesini taşıyan II. Joseph (1741-1790) 1781 yılında 

Yahudiler’e yönelik bir hoşgörü fermanı yayımlayarak, Viyana Yahudileri’nin serbestçe ticari 

hayata katılabileceklerini, sanayide çalışabileceklerini, tecrit edilmiş gettolarının dışında 

yaşayabileceklerini, çocuklarını devlet okullarına gönderebileceklerini ilan eder.30  1787’e 

gelindiğinde de Yahudiler imparatorluk ordusunda askere bile alınmaya başlar. 

Öte yandan Spinoza'nın, Rabbani otoriteler arasında fırtınalar kopartan fikirleri 

kendisinden yaklaşık yüz yıl sonra yaşayan diğer bir Yahudi entellektüeli ile yeniden ve daha 

şiddetli gündeme gelir.  Bu kişi Moses Mendelson (1729-1786) dır.  Berlin Yahudi cemaatinin 

saygın bir üyesi olan Mendelson, Yahudi nâsının akla tâbi tutulması gerektiğine, ilahi inayete bu 

çabayla ulaşılabileceğine vurgu yaparken, adeta İberya Yahudileri’nin rasyonalizmini yeniden 

canlandırmaktadır.  Yahudi Geleneği'nin batı kültürüne adaptasyon yolunun Yahudi laisizminden 

geçtiğini vurgulayan  Mendelson, pozitif bilimlere yönelmenin Yahudiler'in  geleceği için önemini 

görerek, hem seküler hem de dini eğitim veren Yahudi okullarının gerekliliğini vurgular.  Nitekim 

bu sayede,  dini eğitim ile birlikte müfredatında pozitif bilimlere de yer veren ilk Yahudi okulu  

Berlin’de açılır.  Bunu diğer okullar izler.  Aşkenazim bu sayede seküler ve laik Alman kültürü ile 

tanışma fırsatı da bulabilir. Dolayısıyla Moses Mendelsohn, Haskala'nın olduğu kadar Yahudi 

Emansipasyonu’nun da önderi olarak kabul görür. 

XVIII. yüzyılın son çeyreği   Haskala'nın iyiden iyiye belirginleşmeye başladığı tarihsel bir 

kesit olur.   Her ne kadar Maskilim,  Yahudi Geleneği'nin Avrupa kültürüyle adaptasyon şartını 

savunsa da, Yidiş dili yerine İbranice’ye dönülmesi, Yahudi anavatanı oluşturulması gibi etnik 
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vurgular da tekrar belirmeye başlar.   Hatta Mendelson kâhince bir yaklaşım ile bunların büyük bir 

Avrupa Savaşı olmaksızın gerçekleşemeyceğini öngörüyordu.31 Geleneksel Mesihi beklentilere 

tepki de gösteren Haskala Hareketi, sonu İsrail Devleti’nin  kurulmasına dek varacak modern, 

seküler ve  siyonist Yahudi projesinin çağdaş dünyada bir tür startını verir.32 

Diğer yandan Maskilim'e destek çıkıcı fırsat Fransız İhilali ile yakalanır.  İhtilalin gelişinin 

ayak seslerinin duyulmaya başlandığı  1776 yılında, Amerika Virginia’da kabul edilen yeni Amerika 

Birleşik  Devletleri Anayasası’nın getirmiş olduğu bireysel din ve vicdan özgürlüğünün 1786 yılında 

ülkedeki Yahudileri kapsayacak şekilde genişletilmesi, dönemin Hıristiyan Avrupa ülkelerinde 

yaşayan diyaspora Yahudileri açısından olumlu bir etki yaratır.  Din ve vicdan özgürlüğünün 

sorunsal olmaktan çıkarılma gayretlerinin belirginleşmeye başladığı bu dönem, Hıristiyanlar'ın 

beraber yaşadıkları Yahudi cemaatlere bakış açılarındaki olumlu değişimde,  Tanah'ın Protestan 

Hıristiyanlarca Eski Ahit  adıyla kanonik olarak kabul etmelerinin rol oynadığı da olasıdır.  Yahudi 

cemaatleri  yönünde görece bir iyileşme hissedilse de, tecrid edilmiş gettolardan çıkıp, içinde 

yaşadıkları toplumun sosyo-iktisadi ve siyasi yaşamlarında etkin rol oynama fırsatını yakalayan 

orta ve batı Avrupa Yahudileri'nin karşısında, yine aynı cemaat içinden Haskala’yı bir asimilasyon 

olarak gören  karşıt seslerin  yükselmesi de gecikmez.  Dönemin bu iki Yahudi görüşü arasındaki 

farklılık kimi kez sert tartışmalara kadar varır.   

Özellikle doğu ve kuzey Avrupa gibi Hıristiyan coğrafyaların diyaspora Yahudileri'nin maruz 

kaldıkları haksız uygulamalar ve aşağılanmalar 1789 Fransız İhtilali ile uzun bir süre kesintiye uğrar.  

1789’da Fransa Meclisi tüm insanların hür doğdukları ve hür yaşamaları gereğini, yurttaşlık 

yasalarına zarar getirmediği sürece hiçbir dine baskı yapılmamasını içeren bildirinin 

yayınlamasından iki yıl sonra Fransa’daki tüm Yahudiler’e vatandaşlık hakkı verilir.  İhtilalin 

toplumda yaygınlaşan Özgürlük, Kardeşilk ve Eşitlik ilkeleri sayesinde Yahudiler gettolarından 

çıkmaya, içinde yaşadıkları toplumların sosyal, politik ve siyasi alanlarında yer ve statü edinmeye 

başlar.  Bu nedenle XVIII. yüzyılın sonu, Yahudi Tarihi’nde özgürleşme anlamına gelen 

"Emansipasyon" olarak bilinir ve diyaspora Yahudileri’nin yaşadıkları Hıristiyan coğrafyalarında 

ülkenin vatandaşlarıyla aynı haklara sahip olmaları bu yüzyıl sonu ile  başlar.  1791 yılına 

gelindiğinde Fransa’daki Yahudiler’e vatandaşlık hakkı verilirken, Napolyon Bonaparte'nin  

imparatorluğunu ilan ettiği 1804 yılında, yeniden düzenlediği kanunlar ile ülkedeki tüm 

vatandaşların her tür ticaret yapabilmesi teminat altına alınır.  1806'da Napolyon’un isteğiyle 

toplanan “Büyük Sanhedrin” de imparator, ülkesinde yaşayan Yahudiler’in kendilerini Fransız 
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ulusunun bir parçası olarak görmeleri halinde, onların dini ve sivil yaşamlarına  karışılmayacağının 

teminatını verir.  Aynı yıl,  Sanhedrin de imparatorluğa bağlılığını bildirerek, Yahudi Geleneği’nin 

Fransız sivil anayasası ve vatandaşlık sorumluluğu ile çelişen tüm unsurlarını reddettiğini açıklar.  

Böylece  Fransa Yahudi cemaati sivil idari teşkilatın ve sivil hukukun bir unsuru olarak yeniden 

yapılanır.33  1808 senesi ise Fransız Yahudileri'ni toplumda ve devlette  bir Fransız vatandaşı olarak 

etkin kılmayı sağlayacak “Consistoire” adıyla, Yahudi cematine ait örgütün kurulduğu yıl olur.  

Ancak, bu durum kimi Yahudiler'in Yahudi geleneğinden uzaklaşmalarını hatta Hıristiyanlığı 

benimsemelerini de beraberinde getirir.  Oluşan yeni koşullar kimi dindar Yahudi'nin tepkisini 

çektiği gibi, Hıristiyanlar içinde de antisemitizmi arttıran faktör olur.  Aynı koşullar yaklaşık bir 

yüzyıl sonrasının gündemine oturacak pogromların ve ardından gelen holokostun nedenleri 

arasında yer alır. 

  Ne var ki Napolyon’un Waterloo Savaşı’nda yenilmesi, Fransız Yahudileri açısından 

şartların beklendiği gibi gitmesini engeller.  Almanya'da ise Emansipasyon sadece sözde kalır.  Her 

ne kadar Viyana Konferansı ile Almanya’daki Yahudilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi karara 

bağlanmış olsa da, Yahudiler'i Asya'lı yabancılar olarak gören pek çok Alman aydını, bir Yahudi'nin 

Hıristiyan olmadığı sürece Alman kültürünün bir unsuru olamayacağı kanısındadır.  Bu tür kanılar 

toplum içinde yeniden alevlenen  antisemitik duyguları körükler ve daha 1819’da Almanya’nın pek 

çok kentinde Yahudi aleyhtarı gösterilerin başlamasına neden olur.  1830’lu yıllara gelindiğinde 

ise, toplumda daha liberal görüşlerin ön plana çıkmaya başlaması, Avrupa’daki pek çok krallığın 

aralarında Yahudilerin de bulunduğu  tebalarındaki azınlıklara karşı halk ayaklanmalarını da 

beraberinde getirir.  Ne var ki bu ayaklanmaların hemen hepsi mutlakiyetçi yönetimler tarafından 

bastırılır.  Tüm toplumsal muhalefete karşın 1871’de Kuzey Almanya Federasyonu Parlamentosu, 

Almanya’da Yahudiler'in her türlü bireysel kısıtlamalarını kaldırarak, tüm vatandaşlık haklarını 

kendilerine teslim eder.  Kendisi sonradan Hıristiyanlığa geçmiş bir Yahudi olan Heinrich Heine’nin 

(1797-1856) adı Yahudi haklarını savunanlar arasında bu ayaklanmalar esnasında öne çıkıyordu. 

Heine, Heksagram diyagramını kendi mühürü olarak kullanacaktı. 

Fransız Devrimi’ni izleyen Emansipasyon Dönemi'nde Almanya'nın Aşkenazim'i, Hıristiyan 

komşularının kullandığı "Haç" gibi kendilerini topyekün temsil edecek bir simge aramaya 

başladılar. Zaten 1656 yılından beri Viyana cemaati, kentte yaşadıkları bölgeyi Hıristiyan 

komşularından ayıran bir yüzünde Haç ile birlikte bir Heksagram diyagramı bulunan sınır taşı 

kullanıyorlardı.    Almanya Yahudi cemaati de, öteden beri bildikleri altı uçlu yıldız üzerine fikir 
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birliğine vardılar.  Onun geometrik tasarımı ve mimariye uygun özellikleri pek çoğu Yahudi 

olmayan sinagog mimarlarınca bile kullanılmıştı.  Avrupa’nın ve doğunun mutaassıp Yahudisinin 

zaten Kabala metinleri, mühür ve muskalar üzerinde görmeye alışık olduğu bu diyagram, dini 

bağlantısı ya da Kutsal Kitap temeli olmaksızın, seküler temsiliyet ile meşru Yahudi simgesi olarak 

kabul edildi.34   Böylece, Heksagram  1789 Fransız İhtilali ile birlikte Aşkenazim  tarafından, 

Hıristiyanlar’ın Haç’ı ve Müslümanlar’ın Hilali gibi, Yahudileri Metafizik kategorinin dışında seküler 

planda simge işleviyle temsil etmeye başladı.35  Ne var ki kabulünün üzerinden daha on yıl geçmişti 

ki, 1799 yılına gelindiğinde aynı diyagram, dikkat çekici bir yaygınlıkla Hıristiyan Avrupa 

toplumunun gözünde, Yahudi karşıtı bir temsiliyete dönüştü.36   

Günümüzün bir Yahudi kaynağı; Hıristiyanlar’ın kendilerini tanımladıkları Haç gibi, 

Yahudiler'in de cemaatlerini birleştirici ve top yekün bir şekilde temsil edici bir simge arayışlarının, 

Haskala Akımı’nın XIX. yüzyılın sonundaki gelişmesiyle paralellik gösterdiğini söyler.37  

Heksagram’ın, Yahudi toplumlarında  bu yüzyılda yaygınlık kazanmasındaki asıl sebebin altında bu 

öykünme arzusunun yatttığını belirterek, bu diyagramın o döneme kadar resmi mühürler, ritüel 

objeler gibi farklı konumlarda hürmet gösterilerek kullanılmış olmasının, bu seçimde öncülük 

ettiğini de ilave eder.  Yine de, bu görüşün mü yoksa söz konusu diyagramın  XVIII. yüzyılın 

sonunda resmiyet kazandığının mı doğru olduğu fazla da tartışılmamıştır.   Ama bilinen odur ki, 

XIX. yüzyıla gelene kadar bu diyagramın  hemen hemen her sinagogda ve Yahudiler'in özel ya da 

kurumsal mühürlerinde, antedli kâğıtlarında, posta damgalarında ve mektup zarflarında 

kullanılıyor olmasıdır.  Bilinen diğer husus da, orta ve batı Avrupa’dan, doğu Avrupa’ya hatta doğu 

coğrafyaların Yahudi cemaatlerine kadar bu seçimin  kuvvet kazanmasındaki en büyük etkinin  aynı 

popülerlik olduğu ileri sürülür.  Öte yandan, herhangi bir Kutsal Kitap metninde görsel haliyle 

doğrudan doğruya yer almayan bu diyagramın, Yahudi cemaatlerinde XIX. yüzyıla kadar bu denli 

popülerlik kazanmasının altında Karai metinlerinin ve Kabalist uygulamaların  yattığı kuvvetle 

muhtemel gözükmektedir. 

Bu popülerlik o denli ivme kazanır ki, 1822’de  Avusturya İmparatoru tarafından  asalet 

ünvanı ihdas edildiği zaman, Rothschild Ailesi bile aynı diyagramı kendisine arma olarak seçer.38  

Heksgram’ın söz konusu ailece bir simge olarak tercih edilmiş olması, aile bireylerinin XX. yüzyıl 

başlarında Siyonist harekete karşı, süreç içerisinde değişiklik gösteren tutumlarıyla şüphesiz ihmal 
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edilmeyecek bir önem taşır.   Ailenin ilgi çekici hikayesi, bilinen atası Mayer Amschel Bauer (1744-

1812) ile XVIII. yüzyıl Almanyası’nın Frankfurt’unda başlar.  Kimi kaynak  ailenin bu diyagramı bir 

arma olarak tercih etmesini, Scholem'ın yazdığı gibi 1822 yılında değil, Hanau Prensi William’a 

para desteği sağlayan baba Bauer ile daha önceki yıllarda başlatır ve O'nun, konutunun kapısına 

aile kimliği ile özdeşleştirdiği kırmızı bir Heksgram diyagramı astığından bahseder.39   Kısa bir süre 

sonra da, Mayer Amschel Bauer’in aile ismini Almanca "Kızıl Kalkan" anlamında “Roth Schild” (İng. 

Red Shield) olarak değiştirdiğini ileri sürer.40  Bu kaynak  nazar-ı dikkate alındığında, söz konusu 

diyagramın  ilk kez baba Mayer Amschel Bauer tarafından seçilmiş olduğu, O’nun 1812’de 

ölümünden önce aile soyadını Rothschild olarak değiştirdiğini ve ölümünden sonra da geriye kalan 

beş oğul ve onların ailelerinden oluşan Rothschildler'e, Avusturya imparatorunun 1822’de 

bahşettiği asalet ünvanıyla Heksagram’ın  bir aile armasına dönüşmüş olabileceği daha makul 

gelmektedir.   

Diğer yandan, dönem itibariyle sadece Rothschild ailesinin değil, XVI. yüzyıldan itibaren 

kimi Hıristiyan yerleşimlerinde yaşayan Yahudiler’in ikamet ettikleri evlerinin dışına, evin bir 

Yahudi'ye ait olduğunu belirtmek amacıyla, bir kalkanı andıracak şekilde ahşap bir tabela asma 

yaptırımının bulunduğundan bahsedilir.  Bu zorunluluğun 1641 yılının 28 Kasım’ında Worms'da 

yasallaştığı, bu nedenle aynı yüzyılda bile kentteki yirmi dört  Yahudi evinde bu tarz tabelaların 

asıldığı, 1753 yılına gelindiğinde ise Frankfut ve Main kentlerinde  ikiyüz dört Yahudi evinin bu tarz 

tabelalara sahip olduğu belirtilir.41     Ne var ki, Rothschild ailesine ait olanın dışında bu ahşap 

tabelaların ne tür aile armaları taşıdığına dair günümüze ulaşan bir bilgi yoktur.42  Ancak daha 

sonraki yüzyılda, Rothschildler gibi adı öne çıkan bir diğer Yahudi ailesi olan Montefore Ailesi'nin  

de,  aynı diyagramı aile arması olarak kullandığı bilinir.  1844’den itibaren Heinrich Heine'nin 

Paris’ten yaptığı yazışmaları bu diyagram ile mühürlemesinin yanı sıra Martin Buber, Aaron Cohen, 

Dr. Meerschwam, De Wolff, Salomon Flörsheim ve E.M. Lilien gibi XIX ve XX. yüzyılların önemli 

Yahudi otoritelerin de aynı diyagramı Exlibris olarak kullanmış olmaları, bu yüzyıllarda 

Heksagram'ın artık Yahudi kimliğinin göstergesine dönüşmüş olduğunu gösterir.43 

Ne var ki bu tür bir seküler temsiliyet tercihinin, dönemin tüm Yahudi cemaatlerinde 

homojenlik taşıdığa da söylenemez.  Zira Mitnagedim’in tüm muhalefetine rağmen Hasiduth'un  

doğu Avrupa Yahudileri'nin hemen hemen  yarısına yayıldığı XIX. yüzyılın  başlarında, söz konusu 
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diyagrama bu tür seküler bir temsiliyet yüklenmesinin, Ortodoks Yahudi cemaatinin nazarında pek 

de itibar görmediğini de eklemek gerekir.   Nitekim, Heksagram'ın  bu foksiyonla kendini iyiden 

iyiye hissettirmesinden sonra, dönemin Ortodoks Yahudi cemaatinin itibarlı bir hahamı olan 

Yitshak el-Hanan Spektor’ün tavrı, bugün Kaunas olarak bilinen Kovno ve Litvanya’daki kimi yerel 

sinagog ve bölgesel kongresyonlarında bulunan Heksagram diyagramlarının kaldırılması yönünde 

olur.44 

Rabbani Yahudilik'in gösterdiği bu karşı tavrın, Heksagram’ın Hasidiler'ce gördüğü rağbet 

ve itibardan  kaynaklanmış olması kuvvetle muhtemel gözükmektedir.  Çünkü daha 

Nahmanides’den o güne kadar, Mesih’in zuhurundan önce Kutsal Topraklar’a göç etmeye yönelik 

dini yasak üzerine Hasiduth cephesinde o derece spekülasyonlar başlamıştı ki, bu inancın yeniden 

yoruma ihtiyaç duyulduğu bile dillendirilmekteydi. 1832 yılına gelindiğinde Prusya’lı Haham Zvi 

Hirsch Kalischer (1795-1874), Kutsal Topraklar’ın kurtuluşu olarak gördüğü Siyon’un gerçekleşmesi 

için Yahudiler’in artık eyleme geçmesini öneriyor, Mesih mucizesinin ise bu eylemden sonra 

gerçekleşeceğini iddia ediyordu.  Aynı dönemde Kalischer'i destekler ifadelerde bulunan Bosna’lı 

Haham Yehudah Alkalai (1798-1878)  de aynı görüşü paylaşıyor ve Mesih Dönemi öncesinde 

Yahudiler’in bir an önce Kutsal Topraklar’a dönmeleri gerektiğini savunuyordu.45   Yahudi 

cemaatler içinde gittikçe sesini yükselten bu görüşler, Rabbani kanadı son derece rahatsız 

ediyordu.  Beklenilen Mesih'den önce vaad edilen topraklara göç edilemeyeceğini doktirin haline 

getirmiş Rabbani Yahudilik içinden tam da bu dönemde farklı bir ses yükseldi.   Bu, dönemin ünlü   

rabbisi Avram Yitzhak Kook (1865-1935) idi. Kutsal Topraklar’a dönmekten kaçınmayı bu 

toprakların adının kirlenmesi olarak niteleyen Kook, Mesih koşullarının gerçekleşmesinin ancak 

Kutsal Topraklar'da yaşamaya başlanarak sağlanacağını savunuyordu.46  Daha sonra bizzat Filistin 

coğrafyasının ilk Aşkenaz başhahamı da olacak Kook, öteden beri var olan  yorumu yeniden dile 

getirerek biri Yusuf’un soyundan olan "Militarist", diğeri Davut’un soyundan "Kurtarıcı" olmak 

üzere iki Mesih’in bulunduğunu hatırlattı.  Öteden beri asıl kurtarıcı Mesih’in geliş koşullarını 

oluşturmak üzere, Tanrı’nın ve İsrailoğulları’nın düşmanlarıyla mücadele esnasında savaş alanında 

öleceğine inanılan Yusuf oğlu Mesih’in, Roma yönetimine karşı II. yüzyılda başlatılan isyanın önderi 

olan ve Roma tarafından öldürülen Bar Kohva ile ortaya çıktığına inanılmıştı.47  Ancak Kook; 

kurtarıcı Mesih’in geliş şartlarını hazırlamak amacıyla gelecek militarist Mesih'in, bir şahıs değil 

kollektif Yahudi ruhu olduğunu, bunun da “Yusuf’un Oğlu” olarak kendi müridlerine diğer bir 
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değişle militarist Mesih doktirinine tekabul ettiğini öne sürünce, uzun zamandır laik Siyonistler'ce 

dile getirilen Kutsal Topraklar’a dönüş fikrine başta katılmayan Ortodoks ve Mitnagedim 

taraftarları için bu doktirin, dini bir dayanak kazandı.48 

Bu koşullar altında 1885 yılına gelindiğinde, Haham Kaufman Kohler (1843-1926) 

başkanlığında Pittsburg’da toplanan rabbiler, Haskala ve Emansipasyon'un etkisiyle  sorgulanmaya 

başlanan  yazılı ve sözlü literatürün bağlayıcı ilkelerinin korunarak, Yahudiliğin çağın sosyo- 

ekonomik ve siyasal koşullarına göre yeniden yorumlanması ilkesinde karar birliğine vardılar.  Bu 

harekete tüm Yahudi cemaatlerin katıldığı düşünülemez.  Binlerce yıldır korunan geleneği  

muhafaza eden ve kendilerini Tora’nın gerçek koruyucuları olarak görerek, ona  tüm zaman ve 

koşullarda aynen riayet edilmesini savunan gelenekçi kanat, öne sürülen yeni ilkelere sıkı 

muhalafette bulundu.  Bu kanat günümüze değin "Ortodoks Yahudilik" adıyla geldi.  Emansipasyon 

ile gettoların yıkılmasında bile Yahudilerin asimile olacaklarını, hatta daha da kötü koşullar içine 

düşecekleri endişesi taşımış olan Ortodoks otoriteler; geleneğin siyasi özgürlüğü ve maddi refahı 

engellemediğini, bu nedenle onu terk etmenin bir mazareti olamayacağını,  zaten nihayetinde 

Tanrı’nın kendilerini bir ülkede bir araya getireceğini ileri sürerek bu kararları alanları 

kınamaktaydılar.  Kohler’in; çağdaş ve medeni bir toplumun ilkelerine uymadığı gerekçesiyle 

Kutsal Kitabı’n doktrin ve uygulamalarını red eden Pittsburg Platformu’nun prensiplerini aynı yıl  

yayımlaması, kimi müntesibinin yıllardır modernitenin getirdiği yeni yaşam ve siyasal koşullara 

ayak uydurabilme gayretiyle küçük çatlaklara sebebiyet verdiği Rabbani Yahudilik için ciddi 

anlamda bir kırılma noktası oluşturdu.  O döneme kadar yaşadıkları Hıristiyan toplumlar içinde 

nispeten homojen bir cemaat yapısı gösteren Yahudi kavmi için,  Haskala ile başlayan ve 

Emansipasyon ile devam eden süreçte ilk kez Liberalizm'in adı anılır oldu ve dini alan daha bireysel 

bir seviyeye çekildi.   Böylece,  Geleneksel Yahudiliğin Ana kitlesi olan Rabbani Yahudilik içinden 

daha liberal ve reformist bir yapı doğarken, buna karşı hiçbir taviz vermeden geleneği koruma 

adına Ortodoks Yahudilik, Rabbani Yahudiliği devam ettirdi.  Pittsburg Platformu prensipleri de, 

1937 yılına dek Reformist Yahudilik'in temel ilkeleri olarak kabul gördü.   Artık Yahudiler, içinde 

yaşadıkları Hıristiyan toplumlarından soyutlanmış, tecrit edilmiş  gettolarına kapanmış  cemaatler 

değildi.  Mesianik kurtuluşla ilgili geleneksel inanç  ve geleneksel ibadet şekilleri de yavaş yavaş 

terk ediliyordu. Mesih Doktirini başta olmak üzere, geleneksel Yahudi öğretilerinin bir çoğuna da 

karşı çıkmaktaydılar.  Siyon’a dönüş olamayacağında ısrar eden Reformist Yahudilik, Mesianik 

ideayı da bundan böyle, içinde yaşadıkları toplumlarda gerçeğe, adalete ve dürüstlüğe ulaşmak 
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için verilecek mücadele olarak ilan etti.49  Vaad edilmiş kutsal toprak doktrinini de benimsemeyen 

Reformistler; Siyon’un İsrailoğulları'nın Filistin'deki vaadedilmiş toprağı değil, diaspora 

Yahudileri’nin o an bulundukları yurt olduğunu savundular. 

Reformist Yahudiliğin sağladığı yeni  sosyal yaşamın başlangıcında unutulmaması gerek kişi 

asıl mesleği bankacılık olan Israel Jacobson (1768-1828) dur.  İlk reformist Yahudiliğin programcısı 

olarak bilinen Jacobson, Hıristiyan liturjisinin önemli unsurlarından koro ve ilahilerin olduğu,  

koroların Almanca ilahiler okuduğu reformist bir sinagogun yanı sıra, seküler bilimlerin Yahudi 

olmayanlarca verildiği Yahudi okullarının açılmasının da öncüsü oldu.  Bu tür sinagogların benzer 

örnekleri Almanya’nın batısına Berlin ve Hamburg’a da taşındı.  Kendi görüşlerini destekleyen 

geleneksel Yahudi unsurları muhafaza edilirken, Siyon’un yeniden inşası, Mesih beklentisi ve 

idealize edilen Mesihi çağ gibi tasavvurlar terk edildi.   Rabbani Yahudilik'den gelen her tür sert 

tepkiye karşın yine de çok sayıda Rabbi, Liberalizm'den etkilenerek Reform hareketine katıldı. Sina 

Dağı’nda Musa’ya verilen yazılı ve sözlü geleneğin, gerçekte tarihi süreç içerisinde oluşan bir 

kodifikasyon olduğu düşüncesi ağır bastı.  Başı açık ibadet etmek, kutsal gün olan Şabat’ı 

cumartesiden pazara taşımak, koşer kurallarında esneklik gibi kilise kaynaklı etkiler Reformist 

Yahudiliğin içinde yer almaya başladı.  Kısa sürede batı Almanya’nın dışına taşan Reformist 

Yahudilik Britanya'da da karşılık buldu. 1841’de Londra’nın batısında ilk Britan Reformist sinagogu 

faaliyete geçti.  Batı  Avrupa’daki Reformist Yahudi hareketi'nin Amerika topraklarına taşınması 

uzun sürmedi.  Amerikan Yahudileri arasındaki değişimin ilk izleri 1824’de Güney Carolina, 

Charleston’da görüldü ve kısa sürede yaygınlık gösteren Amerikan Reformist Yahudi hareketine 

Amerika’da yerleşik rabbiler de katıldı.  1869’da Amerika Yahudi Cemaatleri Birliği (UAHC) ve 

1875’de Amerikan Yahudi İlahiyat Fakültesi (Hebrew Union College) nin açılmaları da bu 

faaliyetlerle birlikte gerçekleşti.  Bir bakıma fikir babalığını XVIII. yüzyılda Moses Mendelsonn 

(1729-1786),  XIX. yüzyılda da Samuel Holdheim (1806-1860), Abraham Geiger (1810-1874), 

Ludwig Philipson (1811-1889) gibi Maskilim'in yaptığı Reformist Yahudilik, her  ne kadar orta ve 

doğu Avrupa Rabbani Yahudilik'ten neşet etmişse de asıl gelişimini Amerika Birleşik Devletleri'nde 

yaşayan Yahudi cemaatinde tamamladı. 

Lâkin geleneksel Rabbani Yahudiliğin içinden Reformist kanadın neşet ettiği aynı dönem, 

başka ayrılıkçı hareketlere de gebeydi ve yeni bir Yahudi cemaatinin yapılanması da gecikmedi.   

Aslında bu yeni hareket ilk izlerini daha   1885 yılında Pittsburg Platform’unda dışa vurmuştu. 

Haham Isaac Bermays ve Haham Zevharias Frankel gibi  dönemin kimi önemli Yahudi otoritesi her 
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iki tarafın ileri sürdüğü prensiplerden kendilerini uzak tutuyorlardı.  Alman Ortodoks 

Yahudileri'nden Rabbi Samson Raphael Hirsch (1808-1888) bu yıllarda her iki kanada yakın ama 

her ikisinden de bağımsız bir yol oluşturdu.  O, hem geleneğine tam bağlı titiz bir Yahudi olmanın 

hem de aynı zamanda seküler modern kültüre ters düşmeyecek bir iç içelikle yaşamanın mümkün 

olduğunu savunuyordu.   Neo-Ortodokslar adı verilen bu harekette, Tanrı’nın vahyettiği şeraitten 

en ufak bir taviz vermek mümkün değildi ama seküler eğitim almanın gerekliliğinden de vaz 

geçilemezdi.  Ortodoks Yahudilik doktirinine yakın bir çizgi izlemiş olsalar da, ne Ortodoks kanat 

gibi beklenilen Mesih önderliğinde başlanılacak Siyon hareketine, ne de Reformistler gibi artık 

bundan böyle Siyon'a dönüşün geçerliliğini yitirdiği anlayışına karşı durmaları ile, orta  bir çizgi 

tutturan Neo-Ortodokslar,  Muhafazakâr Yahudilik olarak adlandırıldı.  Tıpkı Refomist Yahudilik 

gibi kısa sürede Amerikan Yahudi cemaatleri arasında da yaygınlık kazananan ve  başlangıçta 

Ortodokslar’a yakın duran  Muhafazakâr Yahudiliğin  asıl kimliğini oluşturan, “ Katolik Siyonist 

İsrail” teorisiyle Solomon Schatter oldu.  Daha çok Amerika'da yaygınlaşması nedeniyle bu kanat, 

Ortodoks Yahudiliğin bir nevi Amerikan yorumu olarak kabul gördü. Günümüze dek değişiklik 

göstermeden Muhafazakâr Yahudilik adıyla gelen bu kanadın  en belirgin özelliği Siyonist 

olmasıydı.  1968 yılında ise  Mordecai Menahem Kaplan'in  (ölm. 1983) önderliğinde, Muhafazakâr 

Yahudiliğin içinden, din temelini esas almayan ama prensiplerini binlerce yılllık "Yahudi Uygarlığı" 

ilkesine dayandıran ve sol tandanslı ideolojileri de içeren "Yeniden Yapılanmacı Yahudilik" kanadı 

ortaya çıktı. 

Bu süreçte Ortodoks cemaatlerin tüm karşı duruşlarına karşın Heksagram'ın, Yahudi 

cemaatleri arasında seküler alanda hem bireysel hem de kurumsal temsiliyetler ile kullanımı  

yaygınlaştı.   Diyagram haliyle hiç bir şekilde Kutsal Kitap'tan kaynaklanmamasına rağmen, Kabalist 

etkiler başta olmak üzere, bu yüzyıllara gelene dek farklı yollardan Yahudi dini hayatına sirayet 

etmiş olan Heksagram'ın, kendisine yüklenen seküler bir temsiliyetle simgeye indirgenmesi, 

sadece Ortodoks tabanın tepkisini çekmekle sonuçlanmadı, aynı zamanda bu seçim  Hıristiyanların 

tepkisine de maruz kaldı. Nitekim Hıristiyanlar bundan sonraki süreçte  Heksagram diyagramını 

kullanmayı terk ettiler.50   

 

2.  SİYONİST  HAREKET İÇİNDE SİMGE OLARAK HEKSAGRAM 

Dahil oldukları fraksiyon, ekol ya da cemaati ne olursa olsun,  Hıristiyan Avrupa’nın süre 

giden sosyal ve iktisadi hayatında  yüzyıllardan sonra şartlarını kendilerinin belirlediği yaşamlarını 
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sürdürmeye başlayan Yahudiler, XIX. yüzyıl koşullarının kendileri açısından olumsuz seyretmeye 

başladığını fark edememişlerdi.  Çünkü Reformistler kendilerini, Emansipasyon ile Hıristiyan 

hemşehrilerinin Yahudi karşıtı duygularının zamanla kaybolacağına inandırmış gözükmekteydi.  

Ama beklentileri pek de umdukları gibi çıkmadı. Yahudi düşmanlığı bu kez bir Alman gazetecisi 

Wilhelm Marr tarafından yeniden körüklenerek,  1870’li yılların gündemini meşgul etmeye başladı.  

Yüzyıllardır süre gelen Yahudi düşmanlığının adı konularak, bundan sonra sosyolojik bir terim 

olacak “Antisemitizm” kavramı ile izah edilmeye başlandı.   Yahudiler'in Fısıh bayramlarında 

yaptıkları "Matzo" ya (mayasız ekmek)  Hıristiyan çocuk kanı kattıkları, İsa Mesih’in mesajını 

reddetmeleri ve Mesih katilliği ile suçlamalarına dayanan yüzyılların düşmanlığı yerini tamamiyle 

etnik probleme bırakmıştı.   Alman gazeteci Marr, onları yabancı Sâmiler olarak görüyor ve asla bir 

Hıristiyan Avrupa halkı ile bütünleşemeyeceklerini  iddia ediyordu.  Bu iddia, bir ulusa dayanan ve 

bağımsızlıklarını  yeni yeni elde etmiş irili ufaklı pek çok devletin  milli kimliklerini korumak 

konusunda kararlı olduğu bir dönemin gündemine oturdu. Bu kararlılık, 1870’li yılların tüm 

Avrupası’nda huzursuzluk havasının esmesine de neden oluyordu.  Yahudilerin de aralarında 

bulunduğu azınlık durumundaki tüm toplumlar, ulus için tehdit unsuru olarak görülerek baskıya 

maruz kaldılar.  Nitekim,  Almanya’da diğer ülkelere göre nispeten önemli siyasi konumlar edinmiş 

Yahudiler hakkında, basın ve finans kurumlarını kontrollerinde tuttukları, ülkenin mevcut 

ekonomik sıkıntısının asıl müsebbibinin Yahudiler olduğu iddiası, ülkenin memur, esnaf ve 

zanaatkar sınıfında kendine taraf bulmuştu.  Üstelik bu iddiaya, ülkedeki Yahudiler'in Alman ırkı 

için biyolojik bir tehdit olduğu argümanı da eklenince, Yahudiler üzerindeki toplumsal baskının 

şiddeti günden güne arttı.51  

Fransa’da durum Almanya’dan pek farklı değildi.  Daha Fransa İhtilali sırasında 

monarşistler ve Katolik din adamlarınca sürdürülen Yahudi karşıtlığı, Fransa ordusunda Yahudi 

kökenli General olan Alfred Dreyfuss’un, 1894’de Almanya tarafına casusluk yapmakla 

suçlanmasının dönemin Fransız toplumunda uyandırdığı infial kendine toplumsal bir taban buldu.  

General Dreyfuss’un aynı yıl vatan hainliğiyle suçlanarak ordudan atılması, Fransa toplumunu  ilk 

kez bir ucunu Yahudiler'in oluşturduğu kutuplaşmanın yoğunluk kazandığı bir sürecin içine itti.   

Şiddetlenen antisemik söylemin hedef aldığı Yahudiler'in organize olma çabalarının arttığı bu 

yılların oluşturduğu koşullar, Heksagram da temsiliyet alanını pekiştirmekteydi.  Ancak bu kez 

kendisine yüklenen temsiliyeti; dini doktrin ve uygulamaları dışlayacak şekilde, salt etnik yapıya 

vurgu yapan seküler Siyon Hareketi'nin  kendi doktrininde karşılık bulmaya başlıyordu. 
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En genel tanımı ile, vaad edilmiş topraklarda kurulacak özgür ve bağımsız bir Yahudi  

yönetimi sayesinde, Yahudi Geleneği'ni tüm doktiriniyle ihya etme umudu olarak tanımlanan  

Siyonizm, gerçekte Yahudi toplumununun Babil Sürgünü'nden dönüş kadar eskiye dayanan bir 

özlemiydi.  Zerubbabel ve Joshua’nın ilk Siyonistler arasında görülmesi olasılıkla bu nedene 

bağlıdır.   Sabatay Sevi’ye dek gelen  Makkabi ve  Bar Kohva gibi Mesianik liderler bu özlemin 

verdiği ilhamı taşıyan karakterlerdi.   Kimi Yahudi kaynağı, Siyon hareketinin başlangıcını, 

İngilizler’in 1827'den 1839’a kadar sürdürdükleri yoğun gayret ile Kudüs’deki 550 yerleşik Yahudi 

nüfusu 5.500’e, Fiistin coğrafyasında ise on binlere kadar yükseltmeleriyle başladığını savunursa 

da,52 siyasi bir hareket yapısına kavuşması XIX. yüzyılın son çeyreğinde yükselen Antisemitizm’e 

karşı oluşan Yahudi reaksiyonuna bağlanır.   Heksagram'ın da   bu tarihlerden itibaren “Siyon 

Yıldızı” adıyla Siyonizm'in simgesi olma yoluna girdiği öne sürülür.53  Nitekim bu diyagram, genç 

Siyonizm hareketinin toplumsal tabanda karşılık bulmasıyla da, Yahudi spor kulüplerinin 

formalarından müzik korolarının nota albümlerine kadar geniş bir yelpazede Siyonist umudu canlı 

tutan bir simge olma özelliğine doğru yol aldı. 

1897 yılında Bazel’de toplanan ilk Uluslararası Siyonist Kongresi’nden önce bile “Howewe 

Zion” (1881) ve  “Kadima” (1882) gibi öncü Siyonist hareketler Heksagram’ı kendilerine simge 

olarak kabul etmişlerdi.  Yahudi Şair Ludwig August Frankl’in 1860/1864 tarihlerinde kaleme alarak 

“Zivei Erez Yehudah” adıyla yayımladığı şiiri de, dönemin siyon umudunu taşıyanlara ilham 

veriyordu.  Cemaati her ne olursa olsun, tüm Yahudileri tek bir bayrak altında toplamayı ideal 

edinenler için bir nevi esin kaynağı olan ve bu güne değin pek çok kişinin gözünden kaçan bu 

şiirdeki; 

Kutsal olan her şey görünecek bu renklerde 
Yüce inancın aydınlığı olarak beyaz 
Semanın zuhur etmesine benzer mavi 

54
 

dizeleri muhtemelen, beyaz-mavi renklerden oluşan günümüz İsrail bayrağının  seçimine etki eden 

faktörlerden biri olmalıydı. 

Diğer yandan da dönemin Çarlık Rusyası'nda yaşayan Yahudiler'in durumu, devlet 

politikasının sorunsalı resmini çiziyordu.  1880’li yıllarda Rusya’daki Yahudilerin ülkedeki meslek 

dallarında istihdam edilmeleri ve üniversitelere kayıt olmalarında kotalar konulmuştu.  Çar II. 

Aleksandr’ın 1881 yılında bir suikast sonucu öldürülmesi ile birlikte Yahudiler üzerindeki baskıların 
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şiddeti gittikçe arttı.  Bu suikasttan ülkedeki Yahudilerin sorumlu olduğu söylentisi, pogromların 

ilkini aynı yıl başlattı.  1884 yılına dek süren ilk pogromın etkisi Ukrayna, Kiev, Beyaz Rusya ve 

Litvanya’ya dek yayıldı ve sonuçta Rus Yahudileri çareyi Amerika’ya ya da 1882’den itibaren  

Filistin coğrafyasına göç etmekte buldu.   İbranice ifade ile “Yakub’un evine gidelim” cümlesinin 

kelimelerinin baş harflerinden oluşan “Bilu” adı, işte bu dönemde Filistin’e göç eden Rus 

Yahudileri'nce kullanılmaya başlandı.55  1881-1884 tarihleri arasında vuku bulan ve özellikle 

Odessa Yahudileri içi neredeyse bir dönüm noktası olan ilk pogromdan sonra İsrail’e gitmenin 

nihai bir çözüm yolu olduğunu savunarak  Rusya, Polonya ve Romanya’dan kaçan Yahudiler Filistin 

coğrafyasında ”Siyon Aşkı” anlamına gelen "Hibbat Zion" hareketini  kurdu.  Böylece, günümüze 

dek "Aliya" adıyla biline gelen ve  diyaspora Yahudileri’ni Filistin coğrafyası'na yerleştirmek üzere 

belirlenmiş bir plan çerçevesinde alt yapısı oluşturulan geriye dönüş hareketi başlatılmıştı.  Tıpkı 

orta ve batı Avrupa'nın Siyonist Yahudileri gibi, Hibbat Zion da Filistin coğrafyasında Heksagram’ı 

kendi Siyon doktirinlerinin bir simgesi olarak resmi mühürlerinde kullanıyordu.  Aliya'nın  1882-

1903 yılları arasında gerçekleştirilen ilk aşamasında, Filistin’deki ilk yerleşim "Rishon le-Zion" adını 

aldı.  Beyaz bir zemin üzerine iki mavi çizgi arasında Heksagram diyagramının yer aldığı günümüz 

İsrail Devleti bayrağının ilk izleri, 1885 yılında Rishon le-Zion ile birlikte belirginleşiyordu.   

Böylece, Heksagram'ın doğudan batıya Avrupa Yahudi cemaatleri arasında öteden beri 

süre gelen Metafizik kategorideki sembol temsiliyetinin üzerine neredeyse kalın bir perde çekilmiş 

oluyordu.  Bundan böyle kendisine Siyonist doktirin temsiliyeti yüklenen Heksgram, ekonomik ve 

siyasi statülerinden dolayı adları öne çıkan Yahudi ailelerine ait armalardan ve mühürlerden sonra 

sayısı hızla artan Siyonist Yahudi kuruluşlarının amblemlerine kadar hızla yayılıyordu. Bunlardan 

biri, daha 1873’de Basel’de toplanan yerel Siyonist Kongresi’nde, amblemini deklare eden 

"Amerikan Yahudi Yayın Topluluğu" (İng. American Jewish Publication Society) oldu.   Amerikan 

Yahudi Yayın Topluluğu aslında ilk kez Philadelphia’daki Yahudi cemaatince Yahudi edebiyatı, 

felsefesi ve siyasi hayatına yönelik bir külliyatın yayın hayatına kazandırmak maksadıyla 1845 

yılında Isaac Leeser tarafından kurulan bir topluluğun adı olmuştu.   Bu topluluk aynı yıl yayın 

hayatına başlamış ve 1849 yılına kadar pek çok Yahudi eserini yayın hayatına kazandırmıştı.  

Topluluğa ait yayınların ve arşivin depolandığı Philadelphia’daki bina bir yangın sonucu yok olunca 

topluluk da faaliyetlerine son vermişti.56 1873 Basel Yerel Siyonist Kongresi’nde, kendisine 

amblem olarak Heksagram'ı seçtiğini deklare eden Amerikan Yahudi Yayın Topluluğu,  kendini fesh 

eden bu ilk topluluğun ardından, yine aynı adla  aralarında Leopold Bamberger, Benjamin I. Hart, 
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Myer Stern, Arnold Tanzer gibi Yahudi cemaati üyeleriyle birlikte Philadelphia ve Washington 

Yahudi cemaatlerinden katılımcıların müşterek çalışmalarıyla 1873’de kurulmuştur.57    Başlangıçta 

“Yahudi Yayın Kuruluşu” (İng. The Jewish Publication Society) adını taşımaktayken, 1874 yılında 

isminin başına  “Amerikan” ibaresi eklenmiştir. Bir kısım Yahudi dini otoritesince tercüme edilen 

eserleri de yayınlayan topluluk, geleneksel Yahudi literatüründen Yahudi aile ve sosyal yaşamına 

kadar pek çok eseri yayın hayatına kazandırmıştır. Yine aynı yıldaki  ekonomik panik ve hemen 

ardından gelen krizden etkilenen topluluğun yayıncılık faaliyetleri, aynı adı taşımış olan  önceki  

topluluk gibi kesintiye uğramak zorunda kalmıştır.58 

Amerikan Yahudi Yayın Topluluğu'nun, Basel Yerel Siyonist Kongresi'nin yapıldığı 1873'de 

ilan ettiği amblem;  merkezinde topluluğun İngilice adının baş harflerinden oluşan kompozisyonun 

bulunduğu bir Heksagram ile bu diyagramın iki yanında, Türkçe'de “Kutsal Yasa İçin, Şehadetlik 

İçin” anlamına gelen İbranice bir yazı kuşağından oluşmaktaydı.  1892 yılında Boston’da faaliyete 

geçen “B’nai Zion Educational Society” de kendisini Heksagram ile temsil etmiş, Nathan 

Birnbaum’un 1895’de yayıma başlayan aylık gazetesi “Zion” un baş sayfasında da aynı simge 

kullanılmıştı.59    Bu yayınların dışında 1904’de Viyana ve Krakow’da yayım hayatına başlayan “Der 

Jüdische Arbeiter” dergisi ile “The Jewish Chronicle” nin 1915’de yayımlanan savaş sayısı da 

Heksagram’ı bir simge olarak kullanmıştı.60 

Sadece dönemin yayın kuruluşları değil, Yahudi etnisitesinin üstünlüğüne vurgu yapan 

Yahudiler de, aynı diyagramı şahsi yazışmalarında bir nevi amblem olarak kullanmayı 

sürdürmüşlerdir.  Bunlardan biri  Rus Yahudileri’nden ünlü balerin Leon Bakst (1855-1924) tır.  

Hırsı ve etnisiteye verdiği aşırı önem ile bilinen ve ünlü sanatçıların Yahudi kökenli olduklarını 

savunacak kadar fanatik bir Yahudi olan Bakst, adının baş harflerini taşıyan mektup kağıtlarına bir 

de Heksagram antedi bastırmıştı.61  Dönemin iki ünlü Siyonist lideri, Theodor Herzl ile Max 

Bodenheimer arasında 1898 yılında yapılan bir mektuplaşmada “Yahudi Toplumu'nun Ümidi” ni 

temil edecek simge olarak Heksagram’ın seçilmiş olması,62 artık bu diyagramın Yahudi 

Geleneği'nde öteden beri üstlendiği tüm diğer temsiliyetlerini geride bırakacak şekilde Siyonist 

doktirinle örtüştürüldüğünün diğer bir göstergesi oldu.  Tüm bu örneklerle beraber, yine de aynı 
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diyagramın Siyonist Hareket ile özdeşleştirilecek derecede yan yana kullanılmasındaki asıl faktörün 

Herzl'in tasarıları olduğu söylenebilir. 

Binlerce yıldır gelenek içinde canlı tutulan Siyon umudunun, uluslararası boyuta 

taşınmasında akla gelen ilk isim şüphesiz Theodor Herzl (Benjamin Ze’ev, 1860/Budepeşte-3 

Temmuz 1904) dir.  O’nun bu bağlamdaki fikirleri özgün değildi, tasarılarından bir çoğu Moses 

Hess (1812-1875) ve Leon Pinsker tarafından daha önce ileri sürülmüştü.  Özellikle, döneminin 

önemli bir sosyoloğu ve felsefecisi olan Hess, 1862’de yayımladığı kitabı Rome and Jarusalem’de 

kendinden sonra gelişecek Siyonist düşüncelerin neredeyse temelini oluşturmuştu. Ne var ki, 

Herzl’in bu konuda adının öne çıkması bu idealleri uluslararası düzeyde politik platforma taşıma ve 

diplomatik düzeye çıkarabilme başarısından kaynaklanmıştı.  Yahudi sorununun ancak Yahudi bir 

ülkenin kurulmasıyla çözülebileceğine inanan Herzl, tasarladığı projesini, görüşünü ve desteğini 

almak üzere Baron Maurice de Hirch’e sunmuş ama Baron’u ikna edememiştir.  Daha sonra bir 

makale haline getirdiği projesini Rothschildler’e göndermiştir.  Bu makale, 1896 yılının Şubat 

ayında Viyana’da Der Judenstaat adıyla yayınlanan Yahudi Devleti kitabının bir nevi taslağını 

oluşturmuştur.  1902 yılında Altneuland adıyla yayımladığı  Eski Yeni Vatan adlı eserinin çıkış 

noktası da yine bu makaleye dayanır.  Herzl’in, bağımsız bir Yahudi Devleti’nin kurulma 

imkanlarının ve öngördüğü yöntemin hemen her aşamasının okunabileceği idealinde, eskiz 

safhasında da olsa bu devletin bayrağı dahi ihmal edilmemiştir. Bu eskizlerde görüldüğü şekliyle 

Herzl’in tasarımının merkezinde bir Heksagram yer alır.  Ancak Herzl'in eskizlerini hazırlarken,  aynı 

diyagram ile kendisini temsil eden Hibbat Zion'dan etkilenmiş olduğu dile getirilir.  İdealini 

gerçekleştirmek amacıyla ekonomik, politik ve diplomatik tüm kanalları kullanan Herzl’in, bu 

simgenin Hibbat Zion Hareketi’nce resmi bir simge olarak kullanılmakta olduğunu fark etmemiş 

olması zayıf bir olasılık olarak görülür. Rishon le-Zion ile birlikte Siyonizmi temsil için kullanılmaya 

başlanan ve  Amerikan Yahudi Yayın Topluluğu gibi Yahudi kuruluşlarınca da amblem olarak tercih 

edilen bu diyagramın daha sonraki yıllarda öne çıkartılmasında, Herzl'in etkisi olmuş olabileceği 

imkan dahilindeyse de, başlangıcını sadece Hibbat Zion'a mal etmek de pek olası 

görünmemektedir.  Herzl'in eskizlerini oluştururken, söz konusu diyagramın Emansipasyon'dan 

itibaren bireysel ve kurumsal bağlamda  dönüştüğü ve yaygınlaştığı seküler işlevinin etkisi olduğu 

daha makul görünmektedir. 

Merkezinde Heksagram’a yer verdiği  bayrak tasarımı hakkında Herzl, günlüğünün 12 

Haziran 1895 tarihine ait sayfasına şu cümleleri not ediyordu.; 

(…) Üzerinde düşündüğüm bayrak, muhtemelen beyaz bir zemin üzerine tasarlanacak yedi 
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altın yıldızdan oluşabilir.  Beyaz zemin iffetli yeni bir yaşamı, üzerindeki yedi altın yıldız da 
vaat edilen topraklardaki günlük yedi saatlik çalışmayı temsil etmektedir (…).

63
 

Herzl, 1896 yılında yayımladığı Yahudi Devleti adlı kitabında da, idealinin altında toplanacak 

Yahudiler için bir bayrağın zorunluluk taşıdığını vurgularken; 

Bizim bir bayrağımız yok.  Ve bir tane bayrağa ihtiyacımız var.  Eğer bir çok insana rehberlik 
etmek istiyorsak, başlarının üzerine bir sembol yükseltmeliyiz. 
Ben, yedi altın yıldızlı bir bayrak öneriyorum.  Beyaz zemin yeni hayatımızın saflığını, 
temizliğini sembolize edecek ve yedi yıldız da iş günümüzün yedi altın saatini temsil 
edecek.  Zira vaat edilmiş topraklara şerefin rozetini taşıyarak topluca yürüyeceğiz.

64
 

diyen Herzl,  yine aynı kitabında yedi yıldızlı bayrakta düşündüğü yedi çalışma saatine açıklık 

getirir; 

(…) Günde yedi saat, düzenli çalışma biçimidir. 
Bu odun kesmek, kazma kürek sallamak, taş kırmak ve günde yedi saat çalışmamızı 
gerektiren yüzlerce diğer görev anlamına gelmez.  Evet, kesinlikle bu anlama gelmez.  Bu 
işler için, verilen üç buçuk saatlik vardiya değişimleri ile birlikte on dört saat çalışılır.  Bütün 
bunların organizasyonu askeriyelerde geçerli olan özelliktir.  Emirler, terfi ve emeklilik 
vardır ve bu emeklilerin konumu ileride açıklanacaktır. 
Sağlıklı bir insan, yoğun bir şekilde günde üç buçuk saat çalışabilir.  Ailesine, dinlenmeye ve 
diğer meşguliyetlerine ayırdığı aynı uzunlukta bir zaman aralığından sonra tekrar 
tamamıyle dinlenmiş olarak işe koyulabilir.  Böyle yaşayan her işçi harika şeyler yapabilir.  
Günde yedi saat, böylece ek işle on dört saati içerir ve bir günü bundan daha fazla hiçbir 
şey verimli kılamaz. 
Günde yedi saati en iyi böyle anlatabileceğini düşünüyorum. Bu konuda Belçika ve 
İngiltere’de yapılan girişimler iyi biliniyor.  Konu üzerinde çalışan uzman siyasi 
ekonomistler, günde beş saatin yeterli olabileceğini söylüyorlar.  Yahudi Derneği ve Yahudi 
Şirketi, en azından dünyanın diğer halklarına faydası dokunacak açık ve geniş kapsamlı 
deneyler yapacak.  Eğer günde yedi saat doğruluğunu ispatlarsa, yasal ve düzenli çalışma 
günü olarak gelecekte Devlet’e sunulacak. 
Bu arada, Şirket daima işçilerine günde yedi saat iznini verecek ve her zaman bunu 
sağlayabilecek konumda olacak. 
Günde yedi saat dünyanın her yerindeki insanlarımıza yapılan bir çağrı olacaktır.  Herkes 
bu çağrıya karşılık olarak gönüllü bir şekilde gelmeli; zira, doğrusu bizim bu çağrımız Vaad 
edilmiş Topraklar (Arz-ı Mevud) olmalı (…).
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 Herzl'in günlüğüne düştüğü ve Jacob de Haas’a muhtemelen 1896 yılında yazdığı 

mektubun sonuna eklediği bayrak eskizinde de bu yedi saatlik çalışmayı görselleştirir (Ek.38, 

Sayfa.364).66  Herzl’in  1896 yılında  Yahudi Devleti Partisi’ne teklif ettiği bayrak tasarımı da bu 

eskizi temel almaktadır.  Haas’a yazmış olduğu mektubuna çizdiği eskizde olduğu gibi, merkezde 

bir Heksagram ve bunun altı ucuna yerleştirilmiş altı yıldız ile tümününün yukarısına yerleştirilmiş 

yedinci bir yıldızın bulunduğu bir simgenin seçilmesinde ısrar ettiyse de, Siyonist cemiyetlerin 
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nüfuzuyla sadece Heksagram diyagramı Siyonist Hareket'in resmi simgesi olarak kabul görülerek, 

tescil edilmiştir. 

 Herzl, yeni Siyonist harekete bir simge aradığında, çok tanınan bir diyagram olmasının 

ötesinde  görselliği açısından Kutsal Kitap ile dini bir bağıntısının bulunmamasına dikkat etmişti.67  

Zaten asıl Yahudi simgesi Kutsal Kitap kaynaklı "Kandillik" idi.  Herzl'in, seçtiği simgenin dini bir 

bağıntısının olmasını istememesinin nedeni, O’nun vaad edilmiş topraklarda oluşturulacak 

bağımsız Yahudi Devleti’nde, dini otoritenin devlet işlerine karışmasına karşı duruşuyla 

ilişkilendirilir.  Nitekim, vaad edilmiş topraklarda kurulacak devlet söz konusu olduğunda O; 

(…) Din adamları, devletin yönetimine de, kendi danışmanlıkları dışında karışmamalı, 
sadece kendi alanları içinde, içerideki ve dışarıdaki sorunları hatırlamalılar.

68
 

şeklinde sarf ettiği cümlelerle, bu bağlamdaki görüşünü net bir şekilde ifade eder. 

 Yahudi Devleti Partisi’nin kurumsallığını resmen temsil edecek şekilde hiç bir başka görsel 

ilave olmaksızın sadece Heksagram'ın kullanılması kararını ilk uygulayanlar arasında yine Herzl'in 

olduğu görülür. Nitekim, Siyonizm’in Viyana’daki  resmi organı olarak yayım hayatına atılan Die 

Welt ( İng. The World), bu temsiliyetin en önde gelen örneği olarak aynı diyagramı kendine  

amblem olarak  seçti.  4 Haziran 1897’de  ilk kez Viyana’da yayım hayatına atılan Die Welt, modern 

siyonizmin sesi olmak amacıyla Herzl tarafından kurulan ilk haftalık yayın organıydı. Gazetenin 4 

Haziran 1897’de yayınlanacak ilk sayısında manşet olarak yer alacak ilk makalesini, bir gün önce 

kaleme alırken; 

Bizim bu haftalık yayınıımız bir “Yahudi Gazetesi” dir.  Umudumuz, bir utanç  ifadesi olarak 
görülen  bu sözcüğü, bir onur ifadesi yapmaktir. …   Die Welt bu zamanda Yahudiliği daha 
iyi yerlere taşımaya önder olacak bu insanların bir uzvu olacak”.

69
  

ifadelerini kullanmıştı. Herzl; önceden bir utanç, şimdi ise bir onur simgesi olacak şekilde 

belirlediği sarı renkteki gazete kapağının üzerine, H.York-Steiner'ın Doğu Akdeniz coğrafyası 

haritası  ile birlikte tasarladığı bir Heksagram diyagramı yerleştirdi.70 

"I. Uluslararası Siyonist Kongresi" adıyla tarihe geçen ve Basel’de Stadt Casino’da 29–31 

Ağustos 1897 tarihleri arasında yapılan kongre, Herzl’in çağrısıyla dünyanın hemen her 
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coğrafyasından gelen yaklaşık 150 Yahudi delegenin katılımıyla gerçekleşti.71  O güne değin, 

Avrupa ve Filistin coğrafyasının belli Yahudi cemaatleri arasında Siyonist Hareket ile ilişkilendirilen 

Hekasagram'ın bu bağlamdaki temsiliyetinin uluslararası platformda tanınırlık kazanmasının bu 

kongrede hayata geçmiş olduğu söylenebilir.72   Zira söz konusu diyagram ilk kez, uluslararası 

düzeyde uzlaşımsal bir simge haliyle bu Siyonist Kongresi’nde kullanıldı.73  Hatta daha kongre 

toplanmadan, katılımcılara gönderilen " Delege Giriş Kartı" nın üzerinde kendisine yer verilmişti 

(Ek. 39, s.365).74  

Bu kongre için Basel’in seçilme nedenlerinin başında, şehirde oluşan güçlü Yahudi lobisi ve 

Yahudi sermayedarlarının yanı sıra, Yahudiler lehine yapılan yasal düzenlemeler geliyordu. Nitekim 

İsviçre’nin Basel-Stadt kantonunun başkenti Basel, Ortaçağ Avrupası’nın önemli ticaret 

merkezlerinden bir olması sebebiyle, XIII. yüzyıl öncesinden itibaren Yahudi tüccarların yoğun 

olarak yerleştiği şehirlerdendi.  1223 yılı gibi erken bir tarihte bile,   Basel Piskoposu Henry’nin 

şehirde yaşayan Yahudiler’den büyük miktarda borç aldığına dair kayıt75  dönem itibariyle 

şehirdeki Yahudi ticari etkinliğinin önemini sergilemektedir.  Şehrin sığırpazarı işlevini gören bölge 

yakınındaki St. Leonard Manastırı’na ait arazi üzerine her yeni yıl başında vergi ödemek şartıyla 

inşa ettikleri kendi evlerinde oturan şehrin Yahudi kesimi için, dönemin İspanya ve Almanya gibi 

ülkelerin şehirlerinde bulunan gettolar gibi izole bir yaşam sürme mecburiyeti yoktu.  Cemaate ait 

sinagogların yanı sıra  koşer kurallarına uygun hayvan kesimhaneleri dahi mevcuttu.    Kendilerine 

bu olanakların  sağlandığı  şehrin Yahudi cemaati sadece arazi kirası ödemekle kalmıyor, bunun 

yanı sıra güvenlik altında yaşayabilmeleri ve alacaklarının  teminatı için imparatora karşı ayrı bir 

vergiye tabidiler.   Dönemin Avrupası’nın diğer şehirlerinde olduğu gibi Basel Yahudileri  için de 

ticaretin yanı sıra gelir kaynaklarının başında tefecilik geliyordu.  Ancak Hıristiyan hukukuna göre 

yasak olan tefecilik faaliyetleri Avrupa Hıristiyanları’nın nefretini de beraberinde getirdi.  Öyle ki, 

1348’de baş gösteren veba salgınında, Yahudiler’in su kaynaklarını ve kuyuları zehirlediği bahane 

gösterilerek şehirde Yahudi kıyımı başlatıldı.  Bu durum karşısında Basel Şehir Konsülü, Strasburg 

Yahudileri’nin korunma yöntemlerine benzer bir koruma kararı almaya çalışsa da, karşı 

konulamayan halk ayaklanması sonucu 9 Ocak 1349 tarihinde Basel Yahudileri toplu katliama 

kurban gittiler.  Yahudi çocukların bir kısmı canlarını vaftiz olarak kurtarabildi.76  Veba salgını 
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paniğinin geçmesiyle sosyal ve ticari yaşamına yeniden dönen Basel, 1361'e kadar kapılarını 

Yahudiler’e kapalı tuttu. 1365 yılında İmparator Charles’in koruması altına girmeleriyle, 1543’de 

şehirden ikinci kez sürülmelerine kadar geçen süre zarfında şehirdeki Yahudi Cemaati, siyasi 

yöneticelere verdikleri vergi ve özellikle yaptıkları bağışlarla, kentte sadece koruma altına 

alınmakla kalmadılar, bir kısım Yahudi vatandaşlık hakkı dahi elde etti.  Yeniden sinagog ve 

mezarlığa sahip olma hakkına bu yıllar arasında kavuşsa da, süreç içerisinde Hıristiyan cemaatle 

arasında baş gösteren münferit sorunlar, Yahudi cemaati şehrin sosyal yaşamından izole bir yaşam 

sürmeye zorladı.  Şehirdeki kimi Hıristiyan ve Yahudi hemşehri arasında geçen hukuki olaylar, 

Basel mahkemelerinde yapılan bazı düzenlemeler, konsül tarafından Master Josset ve Master 

Gutleben adlarında iki Yahudi’nin şehir hekimi olarak atanmaları üst üst üste eklenince, Basel'in  

Hıristiyan halkının siyasi yönetim üzerindeki baskıları bir kez daha nüksetti.  Akabinde, 1543’de 

ikinci kez şehirden kovulan cemaatin, bu tarihten itibaren geçerli olan ticari faaliyet yasağına 

rağmen  Ludwig König, Conrad Waldkirch, Froben gibi mensuplarına, aralarında  Babil Talmudu da 

olmak üzere İbranice kitapların yarım kalan basım  ve tashih işlemlerini tamamlamaları için özel 

izin verildi.77  Kişi başına vergi ödemek kaydıyla, Basel’e girişlerine 1552 yılında bir kez daha izin 

verilmiş olsa da, bu izin de uzun soluklu olmadı.  Nihayet Fransız İhtilali'nin getirdiği sert 

rüzgarların estiği yıllarda, kendilerine acil geçici yerleşim yeri arayanlar dışında, XIX. yüzyılın ilk 

yıllarına kadar Yahudiler’in Basel’de yerleşmesi mümkün olmadı. 

XIX. yüzyılın başlarında çok az sayıda Fransız Yahudisi’nin yerleştiği bilinen Basel’de, 1845 

yılına gelindiğinde otuz civarında Yahudi ailesi bulunuyırdu.78  Yüzyılın ikinci yarısıyla tedrici olarak 

artan şehirdeki Yahudi nüfsusunun, daha özgür bir yaşam sürmelerini amaçlayan 1862 yılındaki 

yasal düzenlemelerle, yaşam koşullarının ıslahına gidildi.  1866 yılında  yeniden  sinagog inşasına 

başlayan şehrin Yahudi cemaati, 1872 yılına gelindiğinde ise şehrin diğer sakinleri  gibi tüm yasal 

haklara sahip oldu.   

Bu nedenle; Avrupa uluslarını, I. Dünya Savaşı'nın eşiğine getirecek ulusal ideolojilerin 

hızla yükseldiği bir dönemde Uluslararası platformda ilk Siyonist kongrelerin Basel'de toplanma 

nedeni çoğunlukla,  kentteki Yahudi nüfusun sahip olduğu yasal haklara dayandırıldı.  Özellikle 

Doğu Avrupa, Rusya, Romanya ve Galiçya’daki Yahudi toplumları içinde bulundukları zor 

koşullardan kurtarabilme seçeneklerinin de görüşülmesi amacıyla toplandığı söylenen bu ilk 

kongrenin asıl programı “Politik Siyonizm Hareketi”nin hedefleri ve yöntemlerinin belirlenmesine 

yönelikti.  Zira  başkanlığa Theodore Herzl’in, onursal başkanlığa ise Romanya’lı Yahudi Dr. Karpel 
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Lippen’in seçildiği ilk kongrenin ikinci günü sabah oturumunda çoğunluk oylarıyla kabul edilerek 

İcra Komitesi Başkanı Man Nordau’nun açıkladığı raporda;  Siyonizm’in amacının Filistin’in Yahudi 

Kavmi’nin yurdu olduğunun yasal ve alenen teminat altına almak olduğu beyan edilirken, bu 

amaca eriştirebilecek yöntemler de maddeler halinde sıralandı.79  1881'de vuku bulan ilk 

pogromdan bir sene sonra Hibbat Zion maharetiyle Filistin'e ilk yerleşimler başlamış olsa da, I. 

Uluslararası Siyonist Kongresi'nde tespit edilen yöntemler ve  belirlenen programa uygun şekilde 

yapılanan Filistin göçü, kongreden beş yıl sonra hayat geçmeye başladı.80   Herzl her ne kadar  bu 

göçler için İsrailoğulları’nın Mısır’dan çıkışı (Exodus) metaforunu kullanmış olsa da, O'nun 

imgelemindeki karşılığı daima bir Tekvin, bir yaradılış olmuştur.81  Öyle ki, idealini açıkladığı Yahudi 

Devleti adlı eserinde Herzl;  

(… ) Bizimle birleşmeyi isteyen herkes, bayrağımızın peşinden gelsin ve ülkümüz için 
sesiyle, kalemiyle ve eylemiyle savaşsın (...).

82
 

diye başladığı paradigmasında, kavmin Musa dönemi’nde olduğu gibi bir bayrak altında düzenli bir 

yapıya kavuşma özlemini dışa vumaktaydı.   Ancak bu kez yükseltilen  sancaktaki Heksagram, bu 

çıkışın,  bir başka açıdan ise yeniden yaradılışı temsil ediyordu.  İlk uluslararası kongrenin hemen 

ertesi yılı, 28-31 Ağustos 1898 tarihlerinde "II. Uluslararası Siyonist Kongresi" yine Bazel’de 

toplandı. II. Siyonist Kongresi’ne katılan delegelere ait giriş kartlarında, bu kez Herzl’in 

tasarladığına benzer  şekilde yedi pentagram ile birlikte yer alan Heksagram, merkezindeki Yahuda 

aslanı ile de dikkat çekiyordu (Ek.40, s.366).83  1899'da yine Basel’de toplanan "III. Uluslararası 

Siyonist Kongresi" ile 1902'deki  VI. kongreye ait delege katılım kartlarında da farklı tasarımlarla 

yine Heksagram yer aldı (Ek.41, s.367 / Ek.42., s.368).84   Söz konusu diyagram Siyonist kongreler 

ile o denli özdeşleştirildi ki, sadece  delege kartlarında değil, 1901 yılında toplanan V. Uluslararası 

Siyonist Kongresi anısına 1902 yılında bastırılan kartpostal üzerinde bile yine aynı diyagrama yer 

verildi  (Ek.43, s.369).85  Basel'de toplanan I. Uluslararası Siyonist Kongresi’nden tam 36 yıl sonra,  

1933 Eylül'ünde, önceki yüzyıllarda Yahudi cemaatine bir bayrakla temsil etme ayrıcalığının 

tanındığı Prag’da toplanan "XVIII. Uluslararası Siyonist Kongresi"nde ise Heksagram'ın, sadece 

Siyonist Hareket'in değil topyekün Yahudi Ulusu'nun simgesi olduğu resmen deklare edildi.86 
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I. Uluslararası Siyonist Kongresi'nde dile getirilen Siyonist ideali ve yöntemlerini 

destekleyen kanat Hibbat Zion oldu.  Ortodoks Yahudiler ise, Tanrı’nın planını vaktinden öne 

almakla Herzl’i suçladılar.  O’nun idealleri, söz konusu cemaatce  Yahudiliğin dini cephesinin bir 

kenara bırakılması olarak görüldü.  Gerçekte durumda bundan pek de farklı değildi.  Zira Herzl, 

gerek yazılarında gerekse konuşmalarında Yahudiliğin siyasi yapılanmasını her zaman öne 

çıkarmaktaydı.  İş o raddeye varmıştı ki, 1901 yılının Ekim ayında toplanan V. Siyonist Kongresi’nde 

bazı delegeler açıkça din karşıtı  söylemler etrafında toplanıyordu.   Bu söylemlere karşı oluşan sert 

tepkilerin başını Polonyalı Rabbi Isaac Reines  çekti.   O'nun önderliğinde bir araya gelen bir grup 

delege, kurulacak Yahudi devletinde sıkı Ortodoks öğretinin uygulanması şartıyla destek 

vereceklerini ileri sürdü.  Bu grup Yahudi Tarihi'nde “Mizrahi” adı verilen hareketi oluşturdu.  Ne 

var ki, Mizrahim'in ideolojisine muhalefet etmekte gecikmeyen sosyalist yönelimlere sahip 

delegeler, eğer bağımsız bir Yahudi devleti kurulacak ise, bu devletin sosyalist ilkelerle 

yönetilmesinde kararlıydılar. “Poale Zion” adıyla kurulacak "Siyonist İşçi Partisi"ni  Mizrahim karşıtı 

olan  bu sosyalistler oluşturdu.  

Rabbi Avram Yitzhak Kook'un militarist Mesih prensibine rağmen, yine de Filistin'e geri 

dönüş idealine katılmayan bir grup Ortodoks, Mizrahim ile Hasidim arasındaki Siyonizm temelli 

ittifaka, hatta Siyonizm’in her türlüsüne karşı çıkarak 1912 yılında “Agudat Israel”i oluşturdu. 

Geleneksel Yahudi öğretilerinin devam ettirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması hususunda 

kararlı olan Agudat Israel, Dünya Siyonist Teşkilatı ile hiçbir ilişkiye girmeme konusunda da    taviz 

vermez prensiplere sahipti. 

Ancak, çok zaman geçmeden  Ortodoks cemaatin hem Mizrahim hem de Agudat Israel 

cephesinde sosyalist söylemlerin yükselmesi de gecikmedi.  Daha ılımlı birer dini yapılanma ve 

Siyonist Hareket'in birer parçası olma arzusundaki bu söylemlerin artması, Siyonizm yanlısı 

Ortodoks Mizrahim'in içinden "Poel Mizrahi", tamamiyle Siyonizm karşıtı olan Ortodokslar'dan 

müteşekkil Agudat Israel’in içinden de "Poel Agudat" adlarıyla bilinen, ılımlı bir dini temele 

dayanan siyasi partiler neşet etti.  Ne var ki bunlar artık Siyonist bir hüviyete dönüşmüşlerdi.  

Heksagram da gittikçe artan sayıdaki Siyonist için üstlendiği ideallere ve umutlara yönelik 

temsiliyetini seküler planda pekiştiriyordu. 

Dönemin Rusya'sında ise koşullar yerleşik Yahudiler için hiç ümitvar gözükmüyordu.   

Zaten, 1903-1906 yıllarında meydana gelen ikinci pogromda kaos neredeyse Rusya’daki tüm 

Yahudi yerleşimlerine ulaşmıştı.  Her ne kadar, 1917 Ekim Devrimi doğu Avrupa özellikle Rusya 

Yahudileri için Emansipasyon'un etkili olmaya başladığı koşulları oluşturmuş ve Kerinski’in kurduğu 
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geçici hükümetin getirdiği yeni hukuki düzenlemelerle bir kısım kısıtlamalar kaldırılmaya çalışılmış 

olsa da, Sosyalist rejimin Rusya’daki din eğitim üzerindeki baskıları en fazla  Yahudi kesim üzerinde 

etkisini göstermişti.  Açıkca din karşıtı olan Bolşevik  Hükümet, her ne kadar antisemitizmi 

yasaklasa da, yeşivalar da dahil olmak üzere ülkedeki tüm Yahudi dini kurumları ılga edilmiş, bu 

arada Yahudiler de bürokratik, ekonomik ve kültürel ortamlardan izale edilmişlerdi.  Yaşanan tüm 

olumsuzlukların üstüne,  etkisi en fazla hissedilen üçüncü pogrom 1917-1921 yılları arasına yayılan 

Ekim Devrimi ve sonrasında yaşanan iç savaş sürecinde  meydana geldiğinde, çok sayıdaki Rus 

Yahudisi tıpkı batı ve orta Avrupa'daki dindaşları  gibi bir Yahudi anavatanının gerekliliğine 

inanarak Siyonistler arasına katılmayı tercih etti. 

Öte yandan Herzl'in gazetesi Die Welt de, V. kongrenin başlamasından Birinci Dünya 

Savaşı’na kadar açıkça Dünya Siyonist Örgütü’nün resmi yayın organı olarak hizmet ediyordu. 

Siyonizm merkezinin 1905’de Cologne’ye taşınmasının ardından, 1906 yılının Ocak ayından 

başlayarak 1911 yılına kadar düzenli bir şekilde yayın yaptığı bu kente taşındı. 1911’den itibaren  

son sayısını yayımladığı 25 Eylül 1914 yılına kadar ise Berlin’de yayın hayatını sürdürdü.87   Herzl’in 

kişisel finans desteği sayesinde  Siyonist doktirini yaymak maksadıyla yayın hayatına başlayan 

gazete, ilk Uluslararası Siyonist Kongre’ni toplayabilmeyi ve bazı Yahudi cemaatlerinde oluşan 

sorulara cevap vermeyi şiar edinmişti.  Basım faaliyetinin pek çok aşamasını bizatihi Herzl'in 

üstlenerek Cuma günleri yayınlanan gazete, dönemin Siyonizm karşıtı yayın organlarıyla mücadele 

edecek güce ulaşmayı hedefleyen bir yayın politikası izledi.  Yayın hayatına başlamasından 

itibaren, ilk iki yıl içinde hatırı sayılır bireysel serveti ile gazeteyi fonlayan Herzl, daha sonra 

Heinrich Rosenbaum ile birlikte kurdukları anonim şirketin sağladığı ekonomik imkanlarla basım ve 

dağıtım hizmetlerini sürdürdü. Viyana’da 1897'de başladığı yayın hayatının ilk on ayının sonunda 

sadece 280 aboneye sahip olabilen gazete, anonim şirketin sağladığı ekonomik destek sayesinde 

iki yılın  sonunda haftalık 10.000 tirajı aştı.88  Die Welt, dönemin basın dünyasında Yahudi 

cemaatine hitap eden güçlü bir Yahudi medyası oldu.  Bu zaman zarfında Yidiş dilinde ya da 

İbranice yayın yapan başka gazeteler de basın hayatına katılarak Herzl’in gazetesinin 

kapanmasından sonra Uluslararası Siyonist Örgütü’nün resmi yayın organları oldu. 1927- 1938 

yılları arasında  Die Welt başlığı, R. Sticker tarafından Viyana’da yayınlanan gazeteye Die Neue 

Welt  adıyla tekrar verilerek yaşatıldı. 1947’e gelidiğinde ise yine Viyana’da bu sefer aylık olarak 

Neue Welt  gazetesi yayın hayatına atıldı ve bu gazete günümüze kadar Illustrierte Neue Welt  

adıyla geldi.  Heksagram diyagramı da, Yahudi toplumunun geleceğini ve umudunu görselleştiren 

                                                           
87

  Fraenkel - Schwarz (2
nd

 ed.), “Welt, Die”, a.g.e.,  p. 8. 
88

  Fraenkel - Schwarz  (2
nd

 ed.), “Welt, Die”, a.g.e.,  p.8. 
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bir simge işleviyle, Siyonizm'in yayın organı statüsündeki bir gazetede  uzun yıllar basım 

dünyasında canlılığını korudu.  

Herzl’in ölümünden sonra Siyonist Hareket'in başına yakın arkadaşı Dr. Daniel David 

Wolffson (1856-1914) geçti.  Siyonist kongrelerin başkanlığını da yürüten Wolffson,  Köln'de 

kereste ticaretiyle uğraşıyordu.89  1914 yılında yapılan toplantıda,  “Dua örtümüzdeki renkler” 

ifadesini kullanarak, beyaz zemin üzerine birbirine paralel mavi çizgilerden oluşan “Tallit” i (dua 

şalı) örnek alan Wolfson, bu çizgilerin ortasına yerleştirdiği yine açık mavi renkteki Heksagram'dan 

oluşan tasarımını, "Yahudi Ulusu’nun Kurtuluşu"nun simgesi olarak önerdi.  Yahudi kimliğinin en 

belirgin liturjik objelerinden, Tallit'ten yola çıkılarak tasarlanmış olan bu öneri, XVIII. Uluslararası 

Siyonist Kongresi’nde, "Yahudi Ulusu’nun Kurtuluş Simgesi" olma onayını aldı. Nihayetinde 

Heksagram,  1948 yılında kurulan İsrail Devleti bayrağının merkezindeki yerini alıncaya kadar 

ulusal kurtuluş ile ilişkilendirildi. 

Bu sürecin tarihsel akışı içerisinde aynı simgenin yaygınlığı Yahudi toplumunun hemen her 

alanında ivme kazandı.  1909 yılının  Viyana’sında, amblemi Heksagram olan “Hakoah Vienna” 

adıyla bir spor kulubü bile kuruldu.  Formalarının göğüslerinde birer Heksagram bulunan takımın 

sporcuları, Avusturya Futbol Ligi’nde mücadele ettiler ve 1925 yılında şampiyonluğu kazandılar 

(Ek.44, s.370).90  Benzer şekilde, 1900’lü yılların ilk yarısında Amerikan basketbol liginde bir Yahudi 

takımı olarak mücadele eden “Philadelphia Sphas” ın oyuncuları da, Yahudi kimliklerinden 

duydukları gururu vurgulamak amacıyla formalarının üzerlerinde büyük bir Heksagarm amblemi 

taşırlardı.91  

I. Dünya Savaşı Dönemi'nin Yahudi entellektüellerinden Franz Rosenzweig (1886-1929), 

savaş bitiminde tamamladığı eseri  Der Stern der Erloseung  (İng. Star of Redemption) da  Judaizm’i 

kendi felsefi görüşü çerçevesinde yeniden yorumladığında, müntesibi olduğu söz konusu geleneği; 

"Tanrı", "İnsan" ve "Dünya" arasındaki ilişkiler kombinasyonu ile açıkladı.92  Adı geçen eserinde 

Heksagram diyagramını kendi yorumuyla irdeleyen Rosenzweig’e göre bu diyagramın altı ucunun 

her biri; Yaratılış, Kurtuluş, Tecelli, İnsanlık, Evren ve Tanrı’yı temsil etmekteydi.93 Böylece 

Heksagram temsiliyetine yeni bir pencere açan Rozenzweig, Yahudi Geleneği'nin temel formlarını  

söz konusu diyagramın etrafında topluyordu.  O'na göre geleneğin bu temel altı formu; biri 
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Yaradılış, Vahiy ve Kurtuluş diğeri de Tanrı, İsrail ve Dünya (evren, yeryüzü, insanlar, dünya 

nimetleri, ömür, hayat) şeklinde kutupsal iki üçlü kombinasyon oluşturuyordu ki, bu bakış açısı da 

tamı tamına Heksagram ile örtüşüyordu.94 

Heksagram diyagramının konumuna yönelik yapılan araştırmalarda dikkat çeken 

noktalardan biri, söz konusu diyagramı "Magen David" adıyla kullananların  Scholem, Oegema, 

Graham, Rabbi Plaut ya da Rabbi Trugman gibi günümüze daha yakın veya günümüz Yahudi 

otoriteleri olduğudur. Tespit edilen diğer nokta ise; Rozenzweig'ın "Halâs'ın Yıldızı" ifadesinde 

olduğu gibi Heksagram'a "Siyon Yıldızı" ya da "Yahudi Umudu" gibi  ilk bakışta doğrudan Siyonizm'i 

çağrıştıran isimlerin verilmesi yine yakın dönemle irtibatlı olmasıdır. 

 

3.  İSRAİL DEVLETİ'NİN KURULUŞ SÜRECİNDE SİMGE OLARAK HEKSAGRAM 

Daha sonra Viscount ünvanını alacak İngiliz General Edmound Allenby'in,  1917 yılının  

Aralık 11’nde Kudüs’e girmesi,  bu coğrafyada bağımsız bir Yahudi devleti oluşturulmasının ilk 

adımı olarak nitelenebilir. Günümüz İsrail Devleti’nin bulunduğu coğrafyanın 1918 yılından 

itibaren günümüze dek gelen süreci, çağdaş İsrail kaynaklarında “Modern Dönem” olarak geçer.95 

Her ne kadar I. Dünya Savaşı'nın bitiminde Filistin coğrafyasının yönetimi Milletler 

Cemiyeti’nin kararıyla İngiltere’nin yönetimine bırakılmış olsa da, yapılan göçler nedeniyle Tel 

Aviv, Kudüs ve Hayfa’da önemli bir Yahudi nüfus oluşmuştur.  Bu yerleşimciler de İngiltere’nin 

kontrolünde bir Meclis ve Yönetim Kurulu oluşturmakta gecikmemişlerdir.  1917’de yayımlanan 

Balfour Deklerasyonu ile İngiltere, Filistin’de Yahudiler için bir vatan kurulmasını ve bu amaç için 

her tür desteği Yahudiler'in yanında olduğunu açıklamasına rağmen,  Araplarla olan bağışıklılığın 

zarar görmemesi adına, Avrupa’dan devam eden Yahudi göçünü de dengelemek arzusundaydı. 

1925’de Filistin coğrafyasında ilk Yahudi üniversitesi eğitime başladı.  Göçmen Yahudiler’in 

kurduğu işçi federasyonları "Yahudi İşçileri Genel Federasyonu" altında birleşerek “Histradut” u 

yapılandırdılar.  Ancak yüzyıllardır aynı coğrafyada yaşayan Filistinliler ve Araplar Yahudiler’in bu 

sistematik yerleşimleri karşısında 1929’da ayaklansalar da, bölgedeki Yahudi yerleşimlerin hızla 

yaygınlaşmasının önüne geçemediler.   

Dünya Siyonist Organizasyonu’nun bu dönemde başkanlığını yürüten Chaim Weizman 

(1874-1952)  İngilizler’in desteğini gerekli gören bir uzlaşmacı idi.   Ancak, Siyon’a Dönüş 
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Hareketi’nin yazar ve gazetecileri arasında adı öne çıkan Ze’ev Jabotinsky'nin (1880-1940), 

önderliğindeki "Siyonist Revizyonistleri Birliği" İngilizleri iki tarafın da gönlünü hoş tutma politikası 

izlediğini  fark ederek, Yahudi Devleti'nin kurulmasını sağlayacak koşulların ve olanakların 

tamamıyle Yahudilerin gayretlerine bağlı olduğunu vurguluyordu.   Nitekim, Yahudi milis 

yapılanması "Haganah” dan ayırdığı taraftarıyla,  1935 yılında “Irgun” adıyla yeni bir milis kuvveti 

oluşturmasının altında da Jabotinsky'nin bu tespiti yatıyordu.   Ölümünden yıllar sonra dahi “Herut 

Politik Hareketi” nin önde gelen asıl ideolojisti olarak kabul gören  Jabotinsky'nin kendine has 

Siyonist felsefesi çok sayıda taraftar toplamıştı.  I. Dünya Savaşı'nda Yahudi askerlerden oluşan 

birlik  Jabotinsky'nin eseridir.  Savaşın bitiminde dahi dağılmayan ve  “Yahudi Lejyonu” adıyla 

etkinlik gösteren bu birlik, üniformalarının sol kolları üzerinde taşıdıkları mavi bir Heksagram 

arması ile ayırt ediliyordu (Ek.45, s.371).96 

1914-1918 yılları arasında pek çok cephede şiddetli çarpışmaların meydana geldiği  

I.Dünya Savaşı sürecinde Yahudiler, yaşadıkları ülkelerin ordularında asker olarak yer aldılar. 

Hemen hemen her iki tarafın  ordusunda da Yahudi birliklerinin varlığı görüldü.  Heksagram 

diyagramı da bu birliklerin armalarında yer aldı.  Yidiş-Yahudi  cemaatine ait bir gazetede 1917’de 

çıkan ve Yahudiler’e askerlik çağrısı yapan bir ilan söz konusu diyagramın, savaş esnasındaki bu 

temsiliyetini örneklemektedir.  Meşhur “Siyon Kızı” tabirinin karşılık geldiği Yahudi Halkı'nı temsil 

eden ve merkezde yer alan bir Heksagram'ın içinden çıkarcasına tasvir edilen bir genç kız 

figüründen oluşan afişin altında ve üstünde yer alan yazı kuşaklarında İbranice ibare ile; 

"Senin Eski Yeni Toprakların Sana sahip olmalı! Yahudi Alayı’na Katıl." 

çağrısı yer almaktadır (Ek.46, s.372).97  Ancak gördüğü bu rağbete rağmen I. Dünya Savaşı 

sürecinde, tüm Yahudiler'in kendilerini bu sembol ile özdeşleştirmeleri gibi bir temsiliyetten söz 

etmek mümkün görünmemektedir.98 

Savaş sonrası Avrupa'nın pek çok ülkesinde baş gösteren ekonomik bunalım Yahudiler’in 

de aralarında bulunduğu azınlıkları bir kez daha etkilemiş, bu yüzden Yahudiler de yine  bürokrasi, 

üniversite ve meslek okullarına girişlerinde kotalarla karşı karşıya gelmişlerdir.  Yeniden yapılanan 

parlementolarda kimi siyasi partinin antisemitist söylemleri yeniden yükselmiştir.  Ancak Yahudiler 
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yeşivalarının yanı sıra seküler okulları hatta kurdukları siyasi partilerle Avrupa’nın yeni oluşumu 

içindeki yerlerini sonuna dek korumanın gayreti içine girmişlerdir. 

Ne var ki Avrupa’daki Yahudiler için antisemitik tehlike çanları daha kuvvetli çalmaya 

başlamıştır.  1930 ila 1933 yılları Avrupa ülkeleri için ekonomik krizin pençesinde olduğu yıllardır.  

Hıristiyan Avrupa tarihinin derinlerine dayanan Antisemitizm, XX. yüzyılın bu  ilk yarısında sosyo-

politik bir düzlemdeki hızını  gittikçe arttırır.  Özellikle Emansipasyon ile toplumun sosyal, ticari, 

politika gibi hemen her alanında serbestçe yer almaları bu hareketleri tetikler.  En sert ve planlı  

antisemitik kampanyalar Almanya'da olgunlaşır. 

Antikomünist olduğu kadar Antisemitist ideolojisi ile de bilinen ve Alman yurttaşlığı için 

etnik unsuru ölçüt alan Nasyonal Sosyalist (Nazi) Alman İşçi Partisi (NSDAP), 1920'de "değişemez" 

olarak belirlediği parti programıyla siyasi hayata katıldığında, Almanya birbiri ardına gelen 

koalisyon hükümetlerince yönetiliyordu.  1933 yılına kadar yürütme görevini üstlenen çok sayıdaki 

koaliyon hükümetinin ardından yaşlı cumhurbaşkanı Mareşal Paul von Hinderburg, NSDAP lideri 

Adolf Hitler'i Şansölye olarak atayıp, hükümeti kurmakla görevlendirdiğinde, zaten 1923'ten beri 

ülkenin önde gelen basın organlarından Der Stuermer  gazetesi, "Yahudileri, insandan aşağı birer 

parazit,  çürümüşlük örneği ve Almanya'nın başına gelen tüm talihsizliklerin başlıca nedeni" olarak 

gören propagandalarını dile getirmekteydi.99 Dahası 1924'den beri "Fırtına Kıtaları" nın yaptığı 

sayısız eylem, ülkenin Yahudi unsurunun  sosyo-ekonomik hayatını çoktandır tehdit ediyordu.  

Hitler, Almanya’nın I.Dünya Savaşı'ndan yenilgiyle çıkmasının nedenleri arasında Yahudileri de 

görüyor, Rusya’daki Bolşevik Ekim Devrimi’nin arkasında da onların uluslararası bir planı olduğunu 

iddia ediyordu.  Bu devrim ile doğu Avrupa’daki Yahudiler'in,  Bolşevik yönetim altındaki Slavlar 

üzerinde güç elde ettiğine inanan Hitler, Slavlar adına doğu Avrupa’ya doğru sınırları genişletme 

hakkını da kendinden buluyordu. 

NSDAP'ın iktidarı ele geçirmesiyle şiddetini arttıran Antisemitizm, aynı yıllarda sadece 

Almanya ile sınırlı kalmadı.  Rusya'da da, Çar  II. Aleksandr’ın 1881 yılında bir suikast ile 

öldürülmesini  Yahudilere bağlayan genel kanı hala devam ediyordu. Fransa’nın yanı sıra 

Amerika’da bile yeni antisemitik söylemler yükselmekteydi.  Bu koşulların yaşandığı günlerde 

Almanya'da Nazi partisi bir dizi karar alarak ülkedeki Yahudilere karşı sert politikalarını başlattı.  15 

Eylül 1935'de çıkartılan Nürnberg Yasası ile Yahudi aile ve özel yaşamına müdahaleler ardı ardına 

geldi.100   Aynı tarihli Yurttaşlık Yasası da, her ne kadar Alman sosyo-ekonomik hayatı içinde yer 
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almış olursa olsun, bir Yahudi'nin Reich yurttaşı olamayacağı hükmünü getirdi.  Yine ülkedeki 

Yahudiler'e yönelik getirilen bir dizi ekonomik önlem ile Yahudi işyerleri Ârileştirilerek, pek çok 

Yahudi mülkü ve işyerinin zorla satışı gerçekleştirildi.101   Artık Yahudiler için Almanya’da 

yaşamanın sonu gelmişti.  Çok sayıda Yahudi ülkeyi terk etmenin yollarını arıyordu.  Ancak, 

Amerika’da süren ekonomik kriz, İngiltere’nin Araplarla olan müzakerelerinde sürdürdükleri ve 

onları yatıştırmak için uyguladıkları denge politikası, diğer ülkelerdeki işsizlik sorunu, ekonomik dar 

boğazlar gibi faktörler, Almanya'daki Yahudiler için farklı alternatifleri gündeme getirdi.  Canlarını 

kurtarmak amacıyla Güney Amerika, Güney Afrika ve Hindistan gibi ülkelere kaçmak o günün 

koşullarında acil çözüm olarak görülse de, bunu pek az kişi başarabildi. 

Diğer yandan I. Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra da hız kesmeyen Yahudi göçüne karşı 

Suriye, Irak ve Mısır tarafından desteklenen Filistinliler 1936’da bir kez daha ayaklandı.  Ertesi yıl, 

Britanya Kraliyet Konseyi, Filistin coğrafyasını Filistinliler ile Yahudiler arasında bölünmesi yönünde 

karar aldı.102    1939 yılına gelindiğinde  bu karar Filistin coğrafyasına devam eden Yahudi göçünü 

sınırlayacak ama yakın gelecekte bağımsız bir Yahudi Devleti’nin neredeyse sözünü verecek 

ifadelerle Beyaz Sayfa’da reddedildi. 

Holokost programının uygulamaya konularak, adım adım ilerletilen Almanya'da ise, Yahudi 

imgeleminde Siyonizm günden güne son çare olarak şekillenmekteydi.  Heksagram bile artık 

"Siyon Umudu" ndan başka bir şeyi temsil etmiyordu.  Küçükten büyüğe hemen her Alman 

Yahudisi bu umudu canlı tutumak için, yaşamın hemen her alanında Siyon Yıldızı adyla ünlenen 

Heksagram'ı ikonlaştırmıştı. Farklı spor dallarında rekabet eden Yahudi sporcular bile taşıdıkları 

armalarla bir şekilde bu umudu görselleştiriyorlardı.  Hatta, Nazi kahramanı boksör Max 

Schmeling’i, 1933 yılında yaptığı ilk maçta knocked out ile yenen dönemin Dünya Ağırsiklet Boks 

Şampiyonu Max Baer de ringe üzerinde belirgin bir Heksagram diyagramı bulunan bir mayo ile 

çıkmıştı.103  Bu ilk maçında bir Yahudi boksöre yenilen Schmeling’in rövanş maçı teklifine Hitler izin 

vermemişti.   

17 Mayıs 1938'de Almanya'nın ırk temeline dayalı ilk nüfus sayımını yapan NSDAP, aynı yıl 

ülkedeki Yahudi vatandaşlarına Sâra ya da İsrael adlarını alma zorunluluğu  getirdi.104 Almanya'nın 

antisemitik propagandası o kadar kısa sürede semeresini verdi ki Polonya, Litvanya ve Letonya'nın 

ardından Fransa ve İsviçre gibi diğer Avrupa ülkeleri de ulus temelli politikaları benimsedi.  Hatta, 

İsviçre makamlarının önerisi üzerine 5 Ekim 1938'de alınan  bir karar ile tüm Yahudi 
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pasaportlarının kapak yüzleri "J" monogramı ile damgalandı.105  1 Ocak 1939'da da zorunlu kimlik 

kartları dağıtıldı.NSDAP'ın antsemitik planı gerçek yüzünü 1939’da, Almanya'nın oldukça yoğun bir 

Yahudi nüfusa sahip Polonya’yı işgal etmesiyle gösterdi.    Yahudi nüfusun üzerine baskı ve 

şiddetin uygulandığı bu işgal sürecinde,  sadece SS (Schutz Staffel) ve SA (Sturn Abteilungen) 

birlikleri değil, “Einsatzgruppen” adı verilen mobil  imha timleri de mesailerine ara vermeden iş 

başındaydı. Bu işgalin ardından Yahudiler, taşımak zorunda oldukları kimlik kartlarından başka, 

adiyetlerini ilk bakışta belli edecek tarzda ayırt edici rozetler takmaya mecbur edildi. Eğer bir 

Yahudi bu rozetleri üzerinde görünecek şekilde bulundurmaz ise pek çok cezaya 

çarptırılabiliyordu.  Bu ayırt edici işaretler, Almanlar’ın koymuş olduğu sayısız kuralı çiğneyen 

Yahudileri belirlemeyi kolaylaştırıyordu.106   Bunlardan en çok bilineni, dikkat çekecek kadar sarı ve 

bir  elin eni kadar genişlikteki kumaşın üzerinde yer alan Heksagram diyagramı ile bu diyagramın 

merkezinde Almanca Yahudi anlamında “Jude” ibaresinin bulunduğu ve her Yahudi'nin birer utanç 

ibaresi olarak taşıması gereken bandajdı (Ek.47, s.373). 107   Reinhard Heydrich’ın 1 Eylül 1941’de 

tarihli Warthegau talimatıyla, Bohemya ve Moravya'ya kadar uzayan Alman işgali altındaki 

topraklarda yaşayan altı yaş ve üstü tüm Yahudiler’e, sarı fon üzerine işlenmiş ve ortasında “Jude” 

kelimesi yazılı siyah bir Heksagram'ın  elbiselerinin sol göğüs hizasında dikilmiş olma zorunluluğu 

getirildi (Ek.48, s.374).108   Ne var ki Naziler onu, Yahudileri  ayırt edici ve ölüm yolundaki 

milyonlara eşlik eden bir utanç işareti  olarak kullansalar da Heksgram,  Yahudi tahammül ve 

ümidini canlı tutan yeni bir temsiliyet kazanmıştı.  Nitekim, Yahudiler kendilerini alçaltıcı ve 

ölümün bir işareti olarak taşımak zorunda bırakıldıkları bu simgeyi, savaştan sonra bir onur 

nişânesine dönüştürdüler. 

Karaim Cemaati ise;  30 Ocak 1933 tarihinde Naziler'in iktidara gelmesiyle başlatılıp, 8 

Mayıs 1945'de Naziler'in kayıtsız şartsız teslim olmalarına kadar devam eden ve Holokost adıyla 

bilinen bu imha sürecini  Yahudi soyundan olmadıkları gerekçesiyle diğer Yahudilerden ayrı 

tutularak atlattı.109    

Kimi Yahudi kaynağı; Heksagram’ı Hitler’in bile sembol olarak kullandığından bahsetse 

de,110  bu iddiasını temelledirecek bir referans göstermediği gibi, Heksagram'ın NSDAP açısından 

herhangi bir temsiliyetle ya da fonksiyonla kullanılmış olduğuna dair her hangi bir örnek de 

sunmamaktadır. 
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Orta ve doğu Avrupa Yahudileri II. Dünya Savaşı sürecini Holokost tecrübesi ile geçirirken, 

Amerika, Kanada ve İngiltere’deki Yahudileri'n ise müttefik ordularında görev aldıklarına, hatta 

bazı müttefiklerde olduğu gibi müstakil Yahudi Alayları bile kurduklarına şahit olunur.  Bu askeri 

kıtalardan belki de en ünlüsü İngiliz Ordusu içinde yer almıştır.  XVIII. Uluslararası  Siyonist 

Kongresi’nce onay alınan beyaz zemin üzerindeki iki mavi çizgi arasında Heksagram'dan oluşan 

Siyonist Hareket'in simgesi, Winston Churchill tarafından çıkarılan özel bir kararname ile II.Dünya 

Savaşı'nda İngiliz cephesinde savaşa katılan Yahudi Kıt’asının (Jewish Brigade Group)  resmi flaması 

olur.  "İntikam" ve "Kurtuluş" gibi slagonlar ile ülkedeki Yahudileri  bu askeri birliğe katılmalarını 

teşvik eden afişler, söz konusu simgenin dönem itibariyle konumunu örnekleyen önemli bir 

referanstır (Ek.49, s.375).111  Yine  II. Dünya Savaşı sürecinde Avrupa'nın farklı cephelerindeki 

Yahudi askerler için İbranice yayımlanan günlük,  La-Hayal gazetesi de aynı Siyonist Simge'yi 

amblem olarak kullanır (Ek. 50, s.376).112  

Tüm Avrupa'yı saran II. Dünya Savaşı devam ederken, İngiltere kontrolündeki Filistin 

coğrafyasında yaşayan Yahudiler arasında da husursuzluk artmaktaydı.  İngiltere’nin Araplar ile 

Yahudiler arasındaki dengeyi korumaya yönelik politikasından son derece rahatsız olan aşırı 

Siyonist reviyonistlerin askeri kanadı ”Irgun” un başına Menahem Begin’in (1913-1992) geçmesiyle 

Yahudiler ile İngilizler arasındaki ipler iyice gerildi.  Irgun’un içinde yapılanan "Stern", İngilizler’e 

karşı uyguladığı terörist eylemlerden geri durmadığı gibi, İngiltere’nin Ortadoğu Bakanı Lord 

Moyne’ye suikast düzenlemeye kadar radikalleşti.  Bu suikast her ne kadar ılımlı Siyonistler 

arasında sonu bölünmeye varacak bir huzursuzluğa sebebiyet verse de, holokostun tüm mahiyeti 

ile ortaya çıkması bu huzursuluğu bastırmasının ötesinde bir de "Birleşik Yahudi Direniş Örgütü" 

nün ortaya çıkmasına neden oldu.  Begin ile Weizman arasında öteden beri gelen fikir ayrılığı King 

David Oteli'nin bombalanması hadisesiyle büyümesine rağmen Irgun'un faaliyetleri hızını 

kesmeden devam etti.  Gittikçe artan gerilim 1947'de Birleşmiş Milletler gündeminde ele 

alındığında, 1948'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Yahudi oylarının hesabını yapan dönemin 

Birleşik Devletler başkanı Harry S. Truman'ın tarafını belli etmişti bile.  Birleşmiş Milletler'in 29 

Kasım 1947 oturumunda alınan karar ile Filistin coğrafyası Arap ve Yahudiler arasında 

paylaştırılırken, Kudüs de uluslararası bölge statüsüne alındı.  Bu kararın hemen ardından  Mısır, 

Suriye, Irak ve Lübnan'ın da desteklediği Filistin Arapları Yahudi yerleşimlerine saldırı başlatsalar 

da, David ben Gurion (1886-1973) liderliğindeki Yahudiler, sadece  mevcut yerleşimlerini 

korumakla kalmadıkları gibi  Hayfa, Safed, Yafa ve Akra'yı da ele geçirdi. Nihayetinde Ben Gurion, 
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Birleşmiş Milletler kararını da arkasına alarak 14 Mayıs 1948'de Yahudi Devleti'nin bağımsızlığını 

ilan ettiğinde, geçici hükümetin ilk başbakanı olarak  bu devletin "İsrail Devleti" adını alacağını da 

deklare etti.113   Ben Gurion'un "Bağımsızlık Bildirgesi"ni okuduğu geçici  meclisi bile, merkezinde 

Heksagram bulunan Siyonist simge temsil ediyordu (Ek.51, s.377).114 

İsrail Devleti’nin 1948 yılında resmen kurulmasıyla eş zamanda,  devletin resmi bayrağı ve 

devlet ambleminin ne olacağı konusunda sorular yükseldi.  Halk, siyonizm simgesinin  yeni devletin 

bayrağı olarak ilan edilmesi tercihinde hem fikirdi ama geçici hükümette, hareketin yabancı 

üyelerince bazı problemlerin baş gösterebileceğine dair endişeler hasıl oldu.  Bundan dolayı geçici 

hükümet, ilk planda sadece donanmanın ve ticaret filosunun flamalarına yönelik yeni 

düzenlemeler getirmekle yetinerek, devletin bayrağı konusundaki düzenlemeleri sonraki altı ay 

gibi bir karar sürecine bıraktı.  Yine de Başbakan David Ben Gurion'un bayrak hakkında bazı fikirleri 

vardı.  Nitekim 26 Temmuz 1948’de kaleme aldığı yazısında;   

“… Her ülke, her ulus için esas olan; nesilleri birbirine bağlayacak, halkını her zaman, her 
tür mihraka karşı koruma altına alacak, onları her zaman ve her yerde bağımsız kılacak ve 
olayların olumsuz sonuçlarından onların etkilenmesini engelleyecek bir temele 
oturmasıdır.  Tarihsel bir birlik ve süreklilik olmaksızın bir ulus var olamaz. 
Ülkemizin bayrağı tarihsel birliğimizi simgeler ve yeniden canlandırdığımız kimliğimizin 
sınırlarını belirler.  O; birbiri ardına gelecek hükümetlerin üzerinde konumlanır, ülkenin 
değişen güç dengelerinin üzerinde değişmeden kalır; *Bu+Bayrak, birleşmeyi, birlikte 
hareket etmeyi, ülkenin ve halkın tarihsel ögelerini somutlaştırır. 
*Bu+ Siyonist bayrak, vatansız Yahudi halkının özgürlük, bağımsızlık ve politik eşitliğe dayalı 
anavatan özlemini temsil etmektedir. 
… Bundan böyle, sadece bir amacın ve vizyonun değil, yaşamın ve serpilen tarihin yerine 
geçecek. 
… Yaklaşık ikibin yıl önce onun varlık sahnesinden düşüşünden, gelecek günlerin sonuna 
dek Israil’in birliğini, onun yegâneliğini, gelecekteki bağımsızlığını, tüm nesillerinin 
dayanışmasını simgeleyecek. 

demektedir.115  Aynı sürecin Yahudi dünyasında Heksagram, üzerinde sıkça tartışılan bir konu 

olmaya devam etti.    Farklı görüşler söz konusu diyagramın sembol ve simge temsiliyetlerinin 

kaynağına yönelik izahlar getirmeye ve bunları formüle etmeye çalışmışlarsa da, ortaya birbirinden 

farklı görüşler çıktı.   Ancak kökeni ve gelişimine bakılmaksızın, zaten çoktandır Yahudi umudunu 

canlı tutmuş olan Heksagram, Siyonist hareketin kendisine yer verdiği beyaz dikdörtgen zemin 

üzerinde boydan boya yatay iki mavi çizgi arasındaki yerini korudu (Ek. 52, s.378).116   Siyonist 

Hareket'in uzun zamandır kendisini temsil ettiği bu tasarım, 28 Kasım 1948'de İsrail Devleti'nin  

bayrağı olarak resmen onandı.   Aynı oturumda bu bağlamda alınan  ilk resmi karar, iki yatay 

                                                           
113

 Sherbok, a.g.e., s.155. 
114

 To Be A Free People: The Saga of Israel, p.123. 
115

 Oegema, a.g.e., p.119. 
116

 To Be A Free People: The Saga of Israel, p.18. 



 

313 

 

çizginin ve Heksagram'ın tıpkı Siyonist flamasındaki gibi koyu gök mavisi olması yönündeydi ama 

daha sonraki oturumlarda,  açık denizde kolay seçilebilen bir görünüm kazandırabilmek amacıyla 

mavi renk tercih edildi.  Öteden beri Siyonist hareketi simgeleyen Heksagram,  böylece İsrail 

Devleti’nin ulusal bayrağında konumlanarak, kendisine  Yahudi yaşamında daha geniş çaplı bir 

statü kazandırmış oldu.  İsrail Devleti’nin kuruluşundan yaklaşık bir yıl sonra, 26 Temmuz 1949’da 

yasalaşan “Bayrak ve Amblem Kanunu” ile  bu bayrak tasarımı  yasal koruma altına alınırken 

(Ek.53, s.379), kökeni Tanah'a dayanan Kandillik'in de "Devlet Forsu" olarak seçilmesi uygun 

görüldü (Ek.54, s.380).117   

 Dolayısyla Emansipasyon ile eş zamanlı gelişen bu tarihsel süreçte,  seküler kategoride 

simge temsiliyetine indirgenerek Siyon ülküsü ile özdeşleştirilen Heksagram Sembolü'nün, İsrail 

Devleti’nin bayrağında yer alacak derecede rağbet görmesindeki esas faktörün, Ben Gurion'un da 

vurguladığı şekliyle, gelenekten gelen paradigmalar olduğu söylenebilirse de, kimi Haredi ve Hasidi 

cemaatin de dile getirdiği gibi, dini doktirinden izale bir nüve etrafında yapılanmış Siyonist 

prensiplerin bu diyagramı Metafizik kategorideki sembol temsiliyetinden dolayı tercih etmiş 

olması olası gözükmemektedir.  Nitekim, Heksagram'ı kendine konu başlığı olarak belirlemiş 

akademik ya da bağımsız platfomlarda yapılmış çalışmaların pek çoğunun 1900 ila 1947 yılları 

arasına denk gelmesi pek tesadüfi değildir.  Ardı ardına yapılan çalışmalarla, büyük olasılıkla ona 

daha dünyevi bir köken arandığı hissedilmektedir.  Zaten, sadece seküler bir temsiliyete 

indirgenmesinden dolayı özellikle Ortodoks cemaat içindeki tepki, onun bir kısım sinagogdan 

kaldırılması derecesine ulaşmıştı.  Bunun nedeni tümüyle seküler olan Siyonist doktrininin her 

Yahudi'nin belleğindeki Mesihi umuda ayniyle karşılık gelmemesiydi.   II. Dünya Savaşı'nın 

Avrupa'nın  Yahudi toplumunda uğrattığı tüm travmaya rağmen, cemaat Filistin'e göç konusunda  

bölünmeler yaşamış, 1885  Pittsburg Platformu'nda alınan kararlardan sonra çok sayıda Yahudi 

dini otorite fikir birliğine varamamıştı.  Hatta Richard Rubenstein gibi Yahudi düşünürler çalışma 

ve ölüm kamplarını örnekleyerek, kendi milletini koruyamayan bir Tanrı’yı dahi sorgulayarak İsrail 

Kavmi'ni seçen ve kayıran bir Tanrı'nın varlığını bile reddediyordu.  Onlar için  vaad edilen toprak 

ilkesi yüzyıllardır canlı tutulan bir hayaldi.  Siyonist program da  hepten hayalperest bir 

kurmacaydı.   Bu tarz sert söylemlere karşı duran Rabbiler de Siyonizm'e karşıydı.   Arz-ı Mev’ud’a 

dönüşün ancak Mesih’in tezahürüyle gerçekleşebileceğinde hala ısrarcıydılar.  Onlar,   Mesih'in 

tezahürüyle Mâbed'in yeniden inşa edileceği, kurban ibadetlerinin yeniden başlayacağı, bütün 

milletlerin de Rab’bin emirlerini öğrenmek için Kudüs’de toplanacağı inancından bir nebze 

sapmıyorladı.  Mezih'in zuhuruna dek beklenmesi gerektiğini ısrarla savunan Rabbiler, Siyonizmi 
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Tanrı’nın ilahi planına müdahale gibi görüyorlardı.   Çünkü Herzl'in ve çevresindekilerin  Siyonist 

programı Tanrı’ya yer vermiyordu.  Bu yüzden dindar Yahudiler Siyonizm’e şüphe ile hatta 

düşmanca baktılar ve onun şeytanın işi olduğuna dahi inandılar. Bu nedenle Heksagram’ın  

Siyonist simgeye indirgenmesini reddederek, onun kollektif  Yahudi kimliğini temsil edecek bir 

simge olmadığında öteden beri gelen ısrarlarını sürdürdüler. Bunlar arasında adları öne çıkan 

Yahudi cemaatler;  Ultra Ortodoks Yahudiliğin Haredi bir fraksiyonu olan "Neturei Karta" ile  Hasidi 

silsilenin bir kolunu sürdüren "Satmar" cemaatleriydi.  Her iki grup da, Heksagram diyagramının 

seküler planda bir siyonist simgeye indirgenmesine karşı bir tavır sergilemekteydi.118 

Neturei Karta adının ilk kez zikredilmesi Filistin Coğrafyasının İngiliz Mandası olduğu 

döneme denk gelir.  1935 yılında Kudüs’de “Agudat İsrail” den ayrılarak, “Herta ha-Hayyim” adıyla 

müstakil hareket etmeye başlayan bir hareket,  1938 yılında “Şehrin Muhafızları” anlamında 

“Neturei Karta” adını alır.119  Kendi menşeilerini Tanaim'in son kuşağı Rabbi Yudah ha Nasi’ye 

dayandıran Neturei Karta mensuplarının büyük bir kesimi XIX. yüzyılın başlarında, günümüzde 

Jarusalem adıyla bilinen Eski Kudüs Şehri'ne yerleşen Macar Yahudileri ile Vina Gaon’un 

öğrencileri olan Litvanya Yahudileri’dir.120  Ultra Ortodoks Yahudiler’in bir dalı olan Hasidi 

Yahudiler’den ayrılan Neturei Karta sinagogu, Gaon Villa’nın ekolünü takip etmiştir.  Kudüs, Londra 

ve New York gibi önemli şehirlerde bulunan Neturei Karta sinagogları düzenli ibadete önem 

vermeleriyle tanınırlar.  Çocuklarını, diğer Yahudi cemaatlere karışmadan kendilerine ait eğitim 

kurumlarında eğiterek, düzenledikleri aktivitelere katılmalarına özen gösterirler.  

 Neturei Karta, Tora doktirinini ve otantik Judaizm’i  savunmayı kendisine görev 

addederek, Mesih’n zuhuruna kadar Kutsal Topraklar’da bir İsrail Devleti’nin yasaklanmış olduğu 

inancıyla Siyonizm’e karşı çıkar. Neturei Karta’nın ideolojisine göre; Yahudi sürgünü, ancak ve 

sadece Mesih’in gelmesi ile sonlanabilir.  Bu gerçekleşmeden İsrail toprakları üzerine kurulacak 

herhangi bir Yahudi yönetimi günahkarlıktır. Daha da ötesi Siyonizm, Tanrı’ya karşı kendini 

bilmezce yapılan bir hakarettir.121  Bu ideolojileri doğrultusunda, Neturei Karta Hareketi’nin 

İsrail’de yaşayan kesimi günümüzde dahi,  İsrail Devleti’ne ait kimlik kartlarını kullanmayı, genel ve 

yerel seçimlerde oy kullanmayı reddederler.122 

Ancak her Haredi grubun Neturei Karta ile aynı görüşte olması söz konusu değildir. 
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İçlerinde yine Siyonizm karşıtı bazı gruplar olsa da Ortodoks Yahudiler, radikal bir tavır sergileyen 

Neturei Karta’nın aktivitelerine öteden beri şiddetle muhalefet etmektedir.  Nitekim,  "Edah ha 

Haredi" ve "Neturei Karta" nın da dahil olduğu Haredi kesimler, Siyonizm konusunda öteden beri 

takındıkları tutumlarını korurken, Agudat İsrail’in bunların dışında kalan grupları, İsrail Devleti’nin 

resmen kurulmasından bu yana kurulan pek çok hükümete katılımcı olmuşlardır.  Neturei 

Karta’nın Heksagram diyagramına karşıtlığı; söz konusu diyagramın Mesih'in zuhurundan önce bu 

coğrafyada yaşama geçirilen İsrail yönetimi ve buna öncülük eden Siyonizm  ile özdeşleştirilmiş 

olmasından başka bir nedene dayanmamaktadır.  

Aynı karşı tavrı Satmar cemaati de gösterir. Her ikisi de Anti-Siyonist olmaları hasebiyle 

zaman zaman birbirleriyle karıştırılsa da, Neturei Karta ile Satmar arasındaki görüş ayrılıkları 

birbirlerinin ideolojilerini farklı kılar.  Zira, Hasidi Yahudiliğin günümüze uzanan bir kolu olarak 

Satmar ya da Satmarer Hasidizm adıyla bilinen hareket, çoğunlukla Macar ve Romanya’lı Hasidi 

Yahudiler'den Holokost'tan sağ kurtulabilen yahut onların silsilesinden gelenlerden müteşekkil bir 

gruptur.  Hareketin adı;  o yıllarda  Szatmarnémeti adıyla Romanya sınırları içinde kalan ve  bugün 

Satu-Mare adıyla bilinen bir Macar kasabasından kaynaklanmaktadır.   Söz konusu hareket, bu 

kasabada yaşamış bir Macar Yahudisi olan Rebbe Yoel Teiltebaum’un (1887-1979) rehberliğinde 

kurulmuştur. Teiltebaum’un  Rebbe icazet silsilesi, Hasidi Yahudiliğin kurucusu Rebbe Yisrael Baal 

Shem Tov’a (1698-1760)  kadar götürülmektedir.  

II. Dünya Savaşı'nın ardından gelen süreçte Satmar Hasidi Hareketi, seküler kültürün tüm 

formlarından kendisini izole etmesi ve Siyonizm’in politik  ideolojisine  karşı aldığı tutum ile 

tanınmıştır.  Sağlığında bir Satmar Rebbe olmasının yanı sıra aynı zamanda Kudüs’ün "Edah ha- 

Haredi" baş rabbisi ünvanını da taşımış olan Rebbe Yoel Teitelbaum, Siyonist hareketlere olan 

tepkisi nedeniyle 1946’dan sonra Kudüs’den ayrılmıştır.  Rebbe Yoel, 1967’deki Altıgün 

Savaşı’ndan sonra dindar Satmar mensuplarına, Jarusalem’in Mâbed Tepesi’ndeki Batı Duvarı’nı 

özgür kıldıklarını iddia eden seküler hükümeti destekleme göstergesi olmaması için, bu duvara 

yaklaşmamaları konusunda ikaz etmiştir.  Gerçekte diğer Yahudiler gibi kutsal bir alan olduğunu 

dile getirseler de, nefret unsuru olarak gördükleri  seküler Siyonist hükümeti protesto etmek 

maksadıyla Batı Duvarı'nı ziyaret etmezler.   Hatta zaman içinde, Satmar’ın daha muhafazakar ve 

kendini Siyonist ilkelerden yalıtmış  radikal kesimi ile  özellikle Lubavitch, Ger, Klausenberg, Bobov, 

Breslov ve Belz gibi diğer bir kısım Haredi ve Hasedi gruplar  arasında İsrail Devleti’nin Siyonist 

ideolojisine karşı aldıkları farklı tutumlar nedeniyle bir gerginlik ortamı oluşmuştur.   Siyonizme 

yaklaşımında ilkesel bir bütünlüğe sahip oldukları söylenemeyen Satmar Hasidileri’nin Siyonizm 

karşıtlığı bazı kez de, Neturei Karta gibi aktivist bir Haredi grupla karıştırılmıştır.  Halbuki, 
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aralarında ideolojik benzerlikler olsa da, her biri farklı tarihsel arka plana sahiptir.   Rebbe Yoel 

Teitelbaum’un benimsediği ve formüle ettiği Satmar ideolojisi, Yahudilik ve modern dünya ilişkileri 

bağlamında daha erken tarihli Hasidik bir öğretinin silsile yoluyla devamlılığı esasına dayanır.   

Satmar hareketinin, günümüzün en geniş ve en etkili Hasidik hareketlerden biri olduğu iddia 

edilmekteyse de, diğer Hasidi grupları da içine alarak bu iddiayı geçerli kılacak resmi bir 

demografik oranlama yapılması şimdiye kadar mümkün olmamıştır.123  Günümüzün en geniş 

Satmar topluluğu Amerika Birleşik Devletleri’nde Brooklyn ve New York’da faaliyet 

göstermektedir. Nisbeten daha küçük Satmar cemaatlerine ise, yine Amerika'nın  Lakewood ve 

New Jersey, Kanada’nın Montreal, Belçika’nın Antwerp, İngiltere’nin Londra ve Manchester gibi 

şehirlerinin yanı sıra, Arjantin ve Avustralya’da, İsrail’de ise çok sayıdaki şehir ve kasabasında 

karşılaşmak mümkündür.124  Bu derece yaygınlık gösteren Satmar cemaati de tıpkı Neturei Karta 

gibi, bir Siyonist simge olarak gördüğü  Heksagram’ın kullanımına ve temsiliyetine karşı 

çıkmaktadır. 

 

4. GÜNÜMÜZ YAHUDİ TOPLUMLARINDA SİMGE OLARAK HEKSAGRAM 

28 Kasım 1948'de resmen onanarak, 26 Temmuz 1949’da yasalaşan “Bayrak ve Amblem 

Kanunu” ile  yasal koruma altına alınan İsrail Devleti bayrağında yer alan Heksagram'ın popülerliği, 

onu yine İsrail Devleti’nin pek çok kurum ve kuruluşunun sancak, flama ve amblemine taşınmasını 

sağladı.  İsrail Donanma Sancağı’nın koyu mavi renkteki zemini üzerinde de farklı tasarımla yer 

alan Heksagram, İsrail ticaret filosunun beyaz dikdörtgen kesimdeki flamasının merkezinde de 

farklı kombinasyon içinde görülür.   İsrail Genel Kurmay Başkanlığı, Donanma Komutanlığı, İsrail 

Hava Kuvvetleri ve sivil havacılık kuruluşlarına ait sancak ve flamaların yanı sıra yine donanma ve 

hava gücüne ait araç ve silahların üzerinde de bulunur (Ek.55, s.381).  

Günümüzde Ortodoks sinagogları da dahil olmak üzere diğer Yahudi cemaatlere ait  

sinagogların en kutsal bölümü ve en değerli liturjik objesi olarak kabul gören Aron ha-Kodeş  

kaliteli bir kumaştan dokunmuş "Parohet" (perde) ile örtülüdür.  Üzerine Yahuda Aslanı, Kandillik, 

Heksagram ve İbranice ifadelerin işlendiği parohet,125  bir bakıma Toplanma Çadırı'nın ve akabinde 

Mâbed'in Kodeş ha-Kodeşim'ini (kutsalların kutsalı bölümü)  Kodeş'ten (kutsal bölüm) ayıran 

perdeyi temsil etmektedir.   Sinagogda yapılan ibadetlerde yüzler Aron ha-Kodeş'e dönük 

olmalıdır. Bazı  parohet lerin üzerinde yer alan "Keter" (Taç) tasviri, Tanrı’nın kelamı olan Tora’ya, 
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Yahuda’nın şaha kalkmış aslanları da İsrailoğulları’nın krallığına karşılık gelir. Günümüz 

sinagoglarında SeferTora’nın bulunduğu Kodeş ha-Kodeşim'i örten parohet üzerine tasvir edilen 

Heksagram, birlikte yer aldığı  diğer tasvirlerle birlikte ele alındığında, dünyevi bir ortam ile tüm 

profan unsurlardan âri semavi bir alem arasında bağ kurucu bir fonksiyon taşıdığı, dolayısıyla 

buradaki konumunun  Metafizik kategoride bir “sembol”e yönelik olduğu söylenebilir. 

Sadece ibadet esnasında bulunduğu yerden alınan Sefer Tora da, "Hayat Ağacı" denilen  iki 

ahşap silindire (İbr. Atse Hayim/Azei Hayyim) sarılmış vaziyette Aron ha-Kodeş’in içinde muhafaza 

edilir.  Bu silindirlerin her birinin üzerinde de "Rimonim" (metal başlıklar) bulunur.  Çok zarif 

işlenmiş değerli taşlarla bezeli kıymetli metallerden yapılmış olan rimonim kimi kez Kandillik, 

kartal, aslan, yaşam ağacı ya da taç gibi Yahudi geleneğinin önemli sembolleriyle birlikte 

tasarlanmış zincirlerle süslenmiştir.  Geçtiğimiz yüzyıldan itibaren bu semboller arasında yer 

verilen Heksagram'ın  "Siyon" ibaresi ile birlikte kullanılması dikkat çekicidir (Ek.56, s.382).126  Kimi 

Yahudi otoritesi, muhafaza içindeki Sefer Tora rulolarının üzerine bu tarz rimonimlerin asılmasını; 

geçmiş dönemlerde bir Kohen ha-Gadol'un zırhının asılmasından doğduğuna, dolayısyla her 

dönemin Kohen ha-Gadol'unun zırhının  asılma geleneğinin oluştuğuna bağlarken, bu hatıranın 

canlı tutulması amacıyla günümüzde Rimonimler'in asılmaya başlandığından bahseder.127   Yahudi 

Geleneği'nde Magen David olarak adlandırılan Heksagram'ın, Rimonim üzerinde bulundurulma 

nedeni, büyük olasılıkla kendisi gibi bir korunma unsuru olan zırh ile özdeşleştirilmesinden 

kaynaklanmaktadır.   Bu hipotezden yola çıkılırsa; rimonimin merkezinde "Siyon" ile birlikte yer 

alan Heksagram'ın burada da Metafizik kategorideki sembol temsiliyetine değil, simge işlevine 

sahip olduğu söylenebilir.  

Herhangi bir dini hüküm olmamasına rağmen, Sefer Tora rulolarında olduğu gibi, kutsal 

olan her şeyin üzerinin örtüldüğü Yahudi Geleneği’nde;  vefat eden bir Yahudi’nin tabutunun üzeri 

Heksagram işlenmiş siyah bir örtü ile örtülür.  İçinde Yahudi  cenazesinin bulunduğu üzeri 

örtülmemiş bir tabut, ölüye saygısızlık olarak addedilir.   Aslında Yahudilikte doğum ve yaşam gibi 

doğal bir olgu olarak kabul edilen  ölüm; hayatın başka bir safhasına geçiş, kimi zaman da ebedi 

mutluluğa ulaşmanın bir yolu olarak kabul görür.128  Ölüm ve ahiret konusundaki Yahudi inancı; 

Tanrı’nın, üzerinde dünyevi hayat geçirilen bu "Nesnel Dünya" ile ölümden sonra gidelecek "Ruh 

Dünyası" olmak üzere iki ayrı dünya yaratmış olduğuna, geçici bir gölge gibi olan  nesnel dünyaya  

karşılık aslolanın ve insanın gerçek yurdunun ruh dünyası olduğu inancına dayanır.  Nesnel dünya,  
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bir Yahudi için aslolan ruh dünyasına bir hazırlıktır.  Bu nedenle Yahudi Geleneği'nde ölüm asla bir 

felaket, bir yokuluş değildir.  Aksine ebedi yaşamın başlangıcıdır.  Yahudiler, ölen dindaşları için 

“kavmine kavuştu” ifadesini dile getirmelerini buna bağlarlar ve mezarlıklarını da “Dirilerin Evi” 

anlamına gelen “Beth ha-Hayim” adıyla adlandırırlar.129  Defnedilecek, yani ebedi yurduna gidecek 

cenazenin konulduğu tabutun üzerine örtülen örtüde Heksagram diyagramının bulunma nedeni, 

ilk bakışta ölen kişinin Yahudi kimliğini vurgulamakla ilişkilendirilebilirse de, geçici ve cismani bir 

dünyadan ebedi ve ruhani bir dünyaya geçişi temsil etmesinden kaynaklanabileceği ve bu haliyle  

tıpkı parohet üzerinde olduğu gibi Metafizik kategorinin bir sembolü olarak değerlendirilmesinin 

doğru bir yaklaşım olacağını geçerli kılar.  

Bu tür konumlarının yanısıra, ipekten yapılmış Tallit ve Tefilin torbalarının üstünde de yine 

özenle işlenmiş Heksagram tasviri örneklerine rastlanır (Ek.57, s.383).130 

Öte yandan sadece liturjik objelerde yahut İsrail Devleti’nin resmi kurum ve kuruluş 

amblemlerinde değil, spor etkinliklerine varana dek modern Yahudi toplumunun hemen her 

alanında yaygınlaşan Heksagram, İsrail Futbol Ligi’nde mücadele veren Maccabi Kulübü'nün 

amblemine kadar yer alır.   Yahudi Beyzbol Ana Ligi oyuncularından Gabe Kapler, 2000 yılında sol 

baldırına “Sağlam İrade” ve “Sağlam Düşünce” sözcükleriyle birlikte bir Heksagram dövmesi 

yaptırmıştı.  “Süper Yahudi” ünvanıyla aynı ligde bezbol oynayan Mike Epstein de beyzbol 

eldiveninin üzerine, yine aynı ana ligin bir başka oyuncusu Rom Blomberg ise beyzbol sopasının 

üst ucuna birer Heksgram çizdirmişlerdi.131  Kendisinin ruhen ve kültürel açıdan bir Yahudi 

olduğunu ifade eden ünlü NBA basketbol yıldızı Amar Stoudemire de sol elinin üzerinde 2010’dan 

sonra bir Heksagram dövmesi taşımıştı.  NFL Ligi’nde futbol oynayan Igor Olshansky'in boynunun 

her iki yanında, omuzlarına yakın gelecek şekilde birer Heksagram dövmesi bulunurdu.132  “Yahudi 

Bombası” ünvanıyla Dünya orta siklet boks şampiyonu olan Mike Rossman da sağ baldırının dış 

tarafında mavi bir Heksagram dövmesi taşımaktaydı.  Ayrıca, maçlarına çıkarken giydiği mayosuna 

da bir Heksagram tasviri işletmişti.   “Getto Sihirbazı” namıyla da bilinen ve yaptığı maçlarda tüm 

Yahudiler adına mücadele edermişcesine dövüştüğünü belirten Dünya hafif siklet boks şampiyonu 

Benny Leonard, Dünya ortasiklet Boks Şampiyonu Battling Levinsky, gençler orta siklet şampiyonu 

Barnet Ross,  “Genç” lakabıyla tanınan Dünya tüy siklet şampiyonu Victor, Dünya Boks Birliği’nin 

süper orta siklet şampiyonu Yuri Foreman ile hafif orta siklet şampiyonu Dmitriy Salita’nın da 

aralarında bulunduğu Yahudi boksörler, etnik ve dini kimlkleriyle duydukları gururu yansıtacak 
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şekilde mayolarında bir Heksagram tasviri ile ringe çıkarlardı.  Hatta bunlar yaptıkları 

müsabakalarda “Davud Yıldızı” lakaplarıyla mücadele etmişlerdi.133  

Tüm bu temsiliyetlerinin yanı sıra aynı diyagram, Yahudi toplumsal yaşamında yüzyıllardır 

süre geldiği gibi, bugün de kişiye şans getiren bir obje olduğu inancını devam ettirir.   Öyle ki, bir 

Yahudi için bu dünya yaşamının önemine sık sık vurgu yapan  Yahudilik, kendilerine verilen ömrü 

sağlıklı ve her türlü olumlu koşullarda geçirmeye özen gösterir.  Bu yüzden kimi Yahudi 

topluluklarında yapılan kutlamalarda kadehlerini kaldırdıkları zaman, talep ettikleri her iyi şeyin 

gerçekleşmesi amacıyla, Türkçe’de “Yaşama” anlamında İbranice bir sözcük olan “I Haim” 

ifadesiyle birbirlerini kutlarlar.134   Bu kutlama ifadesi, Türkçe'de “Yaşam”, “Hayat” ya da “ Diri” 

sözcüklerinin İbranice’deki karşılığı olan ve “Hay” () şeklinde telaffuz edilen  kökten gelir.  Bu 

kutlama ifadesinin Kabalistik Grametria’da  “” (Çet) harfinin sayısal değeri 8’e, “”(Yod)  harfinin 

ise 10’a tekabül ettiği için, bunların toplamı olan 18 sayısı kimi Yahudi için hâlâ iyi talihi temsil 

etmektedir. Bu nedenle "Bar Mitzva" gibi hediye vermenin gerek duyulduğu zamanlarda satın 

alınacak hediyenin fiyatının geçerli para biriminden 18, ya  da bunun katlarına karşılık gelmesine 

özen gösterilir. Bu şekilde, hediye verilen kişiye bir nevi iyi bir yaşam dileği sunulduğuna inanılır. 

Kimi Yahudi ise, yine iyi talih getirmesi amacıyla, üzerinde Heksagram tasviri  ve “Hay” () ibaresi 

bulunan gerdanlık ya da kolyeler takar.135 Günümüzdeki bazı Yahudi'nin sürdürdüğü bu tarz 

inançlar, söz konusu diyagramın Kabalistik ögelerle birlikte modern Yahudi yaşamına sirayetini 

örnekleyen göstergelerdir. 

Sadece Hıristiyan toplumlar arasında yaşayan Yahudiler değil, İslam coğrafyasında yaşayan 

Yahudiler de aynı diyagramı kullanmayı günümüze dek sürdürmüşlerdir.  Cumhuriyetin ilanıyla 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan geçmişin Osmanlı tebası Yahudileri, sinagoglarından günlük 

yaşamlarının her aşamasına kadar bu diyagramı, sosyal ve bireysel olarak farklı konum ve 

temsiliyetlerle serbestçe kullanmaya devam etmişlerdir.  Bunun en belirgin örnekleri İstanbul 

Hasköy Yahudi Mezarlığı’nda bulunan çok sayıdaki mezar taşında görülebilir (Ek.58,s.384).136 

Her ne kadar homojen bir Yahudilik anlayışından söz edilemese de, günümüzde en fazla 

Yahudi nüfusa sahip ülke olan Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Yahudi eğitim kurumlarında ve yaz 

kamplarında iki paralel çizgi ile bunların arasında yer alan Heksagram'dan oluşan İsrail Devleti’nin 

mavi-beyaz bayrağı,  Yahudi milli marşı “Hatikva”  okunurken,  Yahudi kimliğinin ve Arz-ı Mev’ud’a 
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olan bağlılığın temsiliyeti olarak açıkça yükseltilir.137   Yine Birleşik Devletler ve İsrail'de yapılan 

bilim, kültür, sanat, spor etkinliklerine ait afiş, kartpostal, davetiye, anı pulu gibi görsel iletişim 

objelerinin tasarımlarında Yahudi ulusal bilinicini ve Siyonist doktirini canlı tutmak amacıyla  

Heksagram diyagramına özenle yer verilmektedir.138 

Günümüzde Afrika’nın farklı ülkelerinde yaşayan siyahi Yahudiler de kendilerini siyah bir  

Heksagram diyagramı ile temsil etmektedirler.  Sadece Yahudi dini mensupları değil, Güney 

Afrika’da üç milyonun üzerinde mensuba sahip, "Kabul Edilmiş Afrika Kilisesi" üyelerinin 

oluşturduğu "Siyon Hıristiyan Kilisesi" de kendilerini temsil etmek için Heksagram'ı tercih 

etmişlerdir.   

 

5. MAGEN DAVİD ADOM 

İbranice bir terim olan “Magen David Adom” Türkçe’ye “Davud’un Kızıl Kalkanı” olarak 

tercüme edilir.  Nadir olarak “Davud’un Kızıl Yıldızı”  olarak kullanılsa da, günümüzde kısaca “Kızıl 

Kalkan” şeklinde ifade edilir.  Kızılhaç’ın ve Kızılay’ın üstlendiği işlevin Yahudi toplumundaki 

benzeri olan Magen David Adom, İsrail’in resmi tıbbi acil ilk yardım kurumudur.  1930 yılında 

faaliyete geçen kurum, “Magen David Adom Knesset, 1950 / 1970” yasası ile  İsrail Hükümeti ve 

Knesset tarafından tanınarak resmiyet kazanmıştır.139  Öncelikle ilk yardım, ambulans, mobil yoğun 

bakım hizmeti sunmayı görev edinmiş olan kurum; Ulusal Kan Bankası,  ilk yardım eğitimi ve 

plazma üretim enstitüsünü de  bünyesinde tutacak şekilde pek çok tıbbi alanda faaliyet 

göstermektedir.  Magen David Adom Kurumu; Magen David Adom Yürütme Komitesi ve Magen 

David Adom Konseyi ile birlikte Magen David Adom Konferans etkinliğini de kapsar.  Konferans her 

dört yılda bir toplanarak organizasyonun aktivitelerini istişare eder ve gelecek yeni hedeflerini 

belirler.  Kırk beş üyeden oluşan Konsey ile on iki üyeye sahip Yürütme Kurulu’nun her ikisi ve 

hükümetin çeşitli organlarınca atanan “Kamu Temsilcisi”, Magen David Adom Kurumu üyelerini 

oluşturur.140 

Magen David Adom on bir ayrı coğrafi alanda faaliyet göstermekte, kibutz ve 

yerleşimlerde görev yapan yedi yüz civarında ambulansın konuşlandırıldığı doksan beş ilk yardım 

istasyonu ile hizmet vermektedir.  Ambulanslar, ilk yardım operasyonlarına müdahale etmek üzere 
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tahsis edilmiş ve tetikte bekleyen elli civarında mobil yoğun bakım müdahale ünitesi, yirmi iki 

mobil afet ünitesi ve on sekiz mobil kan temin ünitesine sahip  Magen David Adom, 2006 yılı 

rakamlarına göre 1.500 kişiyi istihdam etmektedir.141  1999’da gönüllü hizmet veren kişi sayısı 

5.000 den biraz fazla iken,  2006 rakamlarına göre bu sayı 10.000’e ulaşmıştır.142  Bir nevi kan 

bankası oluşturma sorumluluğunu da taşıyan Magen David Adom'a bağlı Ulusal Kan Servisi ise,  

taze kan temin ve test etme, uygun görülen kan ünitelerini İsrail topraklarındaki tüm hastanelere 

dağıtma görevini sürdürmektedir.  Tel Hashomer Hastanesi bünyesinde bulunan ve 2005 yılı 

rakamlarına göre 200 çalışanı olan Ulusal Kan Servisi'nin görevleri arasında ulusal donör işlemlerini 

yürütme, merkezi kan bankası ve plazma  işlemleri yer almaktadır.143 

 Magen David Adom, savaş yıllarında İsrail Sivil Savunması’nın ve tartışmasız bir biçimde 

“IDF Home Front Command”ın bir parçası idi ve “IDF Medikal Corps” ile de çok yakın iş birliğinde 

bulundu.144  Pek çok farklı coğrafyadan Filistin'e göç eden Yahudiler'in sağlık hizmetlerini de büyük 

oranda bu kurum sağladı (Ek.59, s.385).145  Faaliyet alanlarında gerekli yetişmiş insan gücüne kısa 

sürede ulaşan Magen David Adom parasal kaynaklarını da aynı süreçte arttırdı.    Geliri; hükümetin 

sübvanse etmesi kadar ambulans servislerinden, kan servislerinden, ilk yardım hizmetlerinden, ilk 

yardım ekipmanları satışından ve diğer iç kaynaklardan sağlanmaktadır.  1995 yıl rakamlarına göre, 

Magen David Adom’un bütçesi 33 milyon, ekipman ve gelişim bütçesi ise  yine 1995 rakamlarına 

göre totalde 7 milyon dolardır. 146   Donanım ve geliştirme bütçesinin bu seviyeye yükselmesindeki 

başlıca etken; on beş farklı ülkede bulunan özel geliştirme projelerine, can kurtarma araçlarına ve 

tıbbi ekipman satın almasına bütçe ayıran dost topluluklarıdır. Magen David Adom’un  dost 

toplulukları  aktif olarak Arjantin, Avustralya, Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, 

Hollanda, Güney Afrika, İsveç, İsviçre, Amerika, Uruguay ve Venezuala’da bulunmaktadır.147 

1978 yılında Amerikan Kızıl Haç Teşkilatı tüm uluslararası teşkilatlara bir direktif 

göndererek, Uluslararası Kızıl Haç Örgütü (International Committee Red Cross) ve Uluslararası 

Kızılay Örgütü (International Committee Red Crescent)  flama ve amblemlerinin yer aldığı tüm 

etkinlik ve toplantılarda Magen David Adom’un flaması ve ambleminin de bulundurulmasını 

istemiştir.148  Ancak, uzun yıllar Uluslararası Kızıl Haç Örgütü ile Uluslararası Kızılay Örgütü’ne 

kendini uluslararası statüde bir ilk yardım ve kurtarma üyesi olarak kabul ettirememiştir. İsrail 
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Dışişleri Bakanlığı’nın görüşüne göre kabul edilmeyişin nedeni, Magen David Adom’un kendisine 

temsil etmek amacıyla mücadele edercesine ısrarla üzerinde durduğu Heksagram’ın sadece tek bir 

toplum ile bağdaştığını, bunun ise ulusulararası ilkelere uymadığını ileri sürerek üyeliğe kabulüne 

karşı çıkan Uluslararası Kızıl Haç Örgütü’nün Magen David Adom’u boykot etmesiydi.149   

Pek çok ülke devlet adamının desteğini de arkasına alan Magen David Adom’un,  Dünya 

ölçeğinde sarf ettiği çabaları Hazian 2006 yılına gelindiğinde sonuç verdi ve Uluslararası Kızıl Haç 

Örgütü  ve Uluslararası Kızılay Kurumu’na kendini kabul ettirdi.   Geçen yıllar sürecinde doğal afet 

ya da olağanüstü olumsuz koşulların baş gösterdiği durumlarda, diğer ülkelerle yardımlaşma 

hususunda Uluslararası Kızıl Haç Örgütü ile iş birliğini sürdürdü.  Her iki tarafı da ilgilendiren özel 

ilişkiler Magen David Adom ile birlikte Amerikan Kızıl Haç, Alman Kızıl Haç, Hollanda Kızıl Haç, Çek 

Kızıl Haç ve Macar Kızıl Haç örgütlerince yönetildi.  

Günümüzde Uluslararası ölçekte resmi bir kurum olan Magen David Adom'un yanısıra 

resmi statüsü olmayan ve günümüz Amerika’sı ile İsrai’in yanı sıra bazı Avrupa Yahudi 

cemaatlerinde cenaze işlemlerinin dini kural ve usüllere göre yürütülüp defin işlmlerinin 

yapılabilmesi amacıyla erkek ve kadınlardan oluşan “Hevura Kaddişa” (İbr. avydq arbwj) ların bir 

kısmı da kendilerini Heksagram diyagram ile temsil etmektedirler. Türkçe’ye “Kutsal Topluluk” 

olarak çevirebileceğimiz  "Hevura Kaddişa", Yahudi cenazelerinde  defin işleminin dini hükümlere 

göre tamamlanmasına kadar  sürdürülmesi gereken işlemlerin başlatılmasını ve yürütülmesini 

sağlama fonksiyonunun yanı sıra  bilerek ya da bilmeyerek dini prosedüre aykırı bir uygulamanın 

yapılmasını engellemek gibi görevleri üstlenir.150  Hatta kimi Hevura Kadişa’lar, “Yas Haftası” 

süresince taziye evinde yapılan dua, yemek gibi uygulamalarda da hizmet ederler.  Güney 

Afrika’nın Johannesburg kentindeki  Yahudi Cemaati’nin Hevura Kaddişa’sı, Hıristiyan cemaatin 

“Kızıl Haç” örgütünü örnek alarak, kendilerini  “Davud’un Kızıl Kalkanı’nın Kutsal Topluğu” 

anlamına gelen Almanca ifadeyle “Hebra Kaddisha zum Rothen Magen David”  olarak 

adlandırmaktadır.151 
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SONUÇ 

Tarihin seyri içinde, başlangıcından günümüze değin yaklaşık dörtbin yıllık bir sürece 

tekabül  eden Yahudi Geleneği, siyasi ve toplumsal koşulların getirdiği pek çok kırılma ve  

ayrışmaya maruz kalmış, tabiatıyla bu durum doktirinal planda çözülmeleri de beraberinde 

getirmiştir.  Başlangıçta vahiy kaynaklı sahih bir yapı gösteren söz konusu gelenekte,  asli 

gelenekten tevarüs edilen ve Metafizik kategoride belli hakikatlere karşılık gelen prensiplerin de, 

bu çözülmelerin etkisiyle seküler kategoriye indirgenmesi kaçınılmaz olmuştur.  

Günümüzde Magen David (Davut Kalkanı) adıyla bilinen ve ilk bakışta Yahudi kimliği ile 

özdeşleştirilen Heksagram diyagramı da, bu etkiden kendine düşen payı fazlasıyla almıştır.  

Gerçekte, tabiatı gereği hiç bir etnisite ve sekülariteye ait  olmayan ve Asli Gelenek'ten bilinen tüm 

sahih geleneklere tevarüs edilmiş gerçek bir sembol olan söz konusu diyagram, sahih bir geleneğin 

kimi zaman kodlarını bile değiştirecek derecedeki çözülmeleriyle bugün artık tamamen belli bir 

etnisitenin ve onunla birlikte anılan siyasal bir devletin aidiyeti altına girmiştir.  İslamiyet gibi bir 

başka sahih geleneğin mensupları ise, aslında tarihsel sürecin tüm diğer gelenekleriyle birlikte, 

kendilerinin de bu sembolün asıl mirascısı olduklarını unutarak, mevcut aidiyeti kabullenmiş 

görünmektedirler. 

Oysa bugün için bilinen en erken tarihli örnekleri, Tunç Devri'ni içine alan M.Ö. 3.000'li 

yıllara kadar uzanan ve Britanya ile birlikte Mezopotamya coğrafyasıyla ilişkilendirilen söz konusu  

sembolün, dönem itibariyle özel olarak Yahudilik ile bir ilişkisi olduğuna dair hiç bir veri yoktur.  

Sidon'da bulunan ve M.Ö. VIII.-VII. yüzyıllara tarihlenen bir mühür üzerinde ilk kez  bir Yahudi adı 

ile birlikte görülen söz konusu sembolün de, yine dönemin Yahudilerince ayrıcalıklı bir konuma 

sahip kılındığına dair bir yargıya varmak mümkün değildir.  Temkinli bir yaklaşımla miladi III. - VII. 

yüzyıllar arasına tarihlenen ve  bir Yahudi'ye ait olduğu iddia edilen İtalya Taranto'daki bir mezar 

taşı üzerinde de aynı sembole rastlanır.  Ancak  Yahudi otoriteleri bu sembolün Yahudi 

geleneğinde David (Davut) adıyla  ilişkilendirilmesinde, ölmüş bir kişinin isminden daha başka özel 

sebepler aranması gerektiğini söylemişlerdir. 

Bir diyagram olarak Heksagram'ın, ilk kez Magen David ifadesiyle birlikte yer aldığı metin, 

XII. yüzyılın Constantinopolis'ine (İstanbul) aittir.  Şehrin Karaim Cemaati'nden Judah ben Elijah 

Ha-Abel Hadassi'nin kaleme aldığı Eskhol Ha-Kofer'de, adı geçen diyagram ilk kez Magen David 

adıyla yan yana görülmüştür.  Bundan yaklaşık ikiyüz yıl sonra, 1300'lü yıllara gelindiğinde ise 

İspanya Kabalistleri'nden David ben Judah'ın eseri Sefer Ha Gavul ile de, bu kez Kabala 

literatürüne girmiştir.  Daha sonra Kabalist yöntemlerde sıkça karşılaşılmaya başlanan Heksagram, 
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büyü ile ilgili objelerde de sıkça kendini göstermişse de,  Yahudi dini (liturjik) objeler üzerinde yer 

alması  1640'lı yıllardan sonra yaygınlaşmıştır. 

Her ne kadar XII. yüzyıl Hazar coğrafyasında mesihlik iddiasıyla ayaklanan David al-Roy'un 

başlattığı Siyon hareketinde de kullanıldığı söylense de, aynı sembolün Yahudi toplumunda seküler 

simge temsiliyetine indirgendiği en erken tarihli örnek 1354-1357 yılları arası Prag'ın Yahudi 

Cemaati'ne aittir.  Kral IV. Charles'tan aldıkları imtiyaz ile Prag Yahudi cemaati, bu tarihlerde 

kendilerini üzerinde  bulunan bir flama ile temsil etmişlerdir.  1391 yılında ise,  Portekiz'in Yahudi 

cemaati mensuplarına, üzerinde Heksagram bulunan bandaj takma zorunluluğu getirilmiştir.  Öte 

yandan  1460 yılının Macaristan'ında da, günümüzün Buda bölgesi olan Ofen'deki Yahudi 

cemaatinin üzerinde Heksagram ve Pentagram bulunan flamalarla temsiliyet imtiyazına kavuştuğu 

iddia edilmektedir.  1592 yılında bir kez daha, üzerine  aynı diyagramın işlendiği bir flama ile 

kendilerini temsil etme imtiyazına kavuşan Prag Yahudi cemaati, daha sonra bu ayrıcalığını 

kaybetmiş olsa da, XVII. yüzyıla gelindiğinde Habsburg Hanedanlığı'nın kendilerine tanıdığı hakla 

aynı simgelerine bu kez "Magen David" adıyla kavuşmuşlardır.  Aralarında Foa ve Rotschieldler'in 

de bulunduğu dönemin Yahudi aileleri bile aynı diyagramı aile arması olarak tercih etmişlerdir. 

VII. yüzyıla değin lokal boyutta temsiliyetler üstlenen söz konusu diyagramın, Yahudi 

kimliğini  daha geniş bir sekülaritede simgeleştirme fonksiyonu kazanması 1656 yılında Viyana 

Yahudi Cemaati ile başlamıştır.   Aynı şehri paylaştıkları Hıristiyan Cemaate ait bölge ile Yahudi 

bölgesini ayıran sınır taşına Haç ve Heksagram diyagramının birlikte tasvir edilmesi, dünyanın dört 

bir yanındaki Hıristiyanları temsil eden Haç gibi, deyim yerindeyse Heksagram'ın da benzer statüyü 

kazanmaya doğru attığı ilk adım olmuştur.  Ancak genel bir temsiliyet statüsüne kavuşması 1789 

Fransız  İhitlali ile birlikte gelen Emansipasyon süreci ile gerçekleşmiştir.  Öte yandan 1799'a 

gelindiğinde aynı simge, Avrupa Hıristiyanları belleğinde artık Antisemitizm'i de çağrıştırmaya 

başlamıştır.   

  XIX. yüzyılın ikinci yarısında ise Heksagram, Yahudi cemaati içinde ayrışmalara bile neden 

olacak biçimde Siyonizm ile ilişkilendirilerek,  "Siyon Yıldızı" adıyla 1897 yılında Basel'de  toplanan 

I. Uluslararası Siyonist Kongresi'nin simgesi olmuştur.  Eş zamanlı olarak Siyonist doktirinin tüm 

basın-yayın organları ile kurum ve kuruluşlarına bu temsiliyetle yaygınlaşan Heksagram'ın, 1898'de 

yine Basel'de toplanan II. Uluslararası Siyonist Kongresi'nde ise Siyonist Hareket'in resmi simgesi 

olduğu deklare edilmiştir. Herzl'in ölümünden sonra Siyonist Hareketi'n başına geçen Wolfson, 

1914 yılında yapılan toplantıda  “Dua örtümüzdeki renkler” düşüncesinden yola çıkarak, “Tallit” in 

(dua şalı) beyaz zemin üzerindeki birbirine paralel mavi çizgilerinin ortasına yerleştirdiği mavi 
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renkte Heksagram'dan oluşan tasarımını, "Yahudi Ulusu’nun Kurtuluşu"nun simgesi olarak 

önermiştir.  Wolfson'un bu önerisi, XVIII. Uluslararası Siyonist Kongresi’nce "Yahudi Ulusu’nun 

Kurtuluş Simgesi" olarak onanmıştır.  Sonuçta Heksagram,  1948 yılında kurulan İsrail Devleti 

bayrağının merkezindeki yerini alıncaya kadar ulusal kurtuluş ile ilişkilendirilmiştir. 

  Özetle verilen tarihsel süreç bir yana, günümüzde adı Yahudi Geleneği ile birlikte anılan 

İsrail Devleti'nin 1948 yılında kurulmasıyla bu devletin bayrağına da taşınan Heksgram'ın 

Siyonizm'i çağrıştıran bu temsiliyeti, diğer yandan bir kısım Haredi ve Hasidi Yahudi'nin tepkisini 

çekmiştir.  Esasen, Metafizik kategoride tekabül ettiği hakikatler noktasında sembol temsiliyetine 

sahip olan Heksagram'ın, seküler bir simge işlevine indirgenmesi bir kısım Ortodoks Yahudi 

tarafından da hoş görülmemiştir. Yine kimi Ortodoks otorite de aynı diyagrama, geçmişte büyü 

uygulamalarında yer verildiğinden dolayı çekinceli yaklaşmıştır. 

Aralarında Yahudi araştırmacılara ait eserlerin de bulunduğu çağdaş bilimsel kaynakların 

hatırı sayılır çoğunluğu,  Yahudi Geleneği'nde bu yönde serencamı olan Heksagram'ın özel olarak 

bu gelenekten kaynaklanmadığı hususunda hem fikirdir.  Görsel diyagram haliyle Yahudi Kutsal 

Kitap Literatürü'nde karşılaşılmayan Heksagram'ın kökenini Yahudi Geleneği'nde arayanların onu 

bulamayacakları hususu, içlerinde  kimi rabbinin de bulunduğu  bizzat Yahudi dini otoritelerce dile 

getirilmektedir. Her ne kadar Yahudi Kutsal Kitap Literatürü'nde İbrahim ve Davut ile birlikte anılan 

ve  Türkçe'de isim olarak "Kalkan" ya da sıfat haliyle "Koruyucu" anlamına gelen "Magen" sözcüğü 

sıkça yer alsa da, bu sözcüğün isim haliyle bireysel savunma objesi için  kullanılmadığı; aksine,  

sıfat haliyle "Tanrı'nın koruyuculuğu"na tekabül ettiği metinlerin ifade biçiminden apaçık belli 

olmaktadır.  Üstelik XII. yüzyıla ait Karaim metinlerine kadar, söz konusu sembolün Magen David 

ile yan yana getirildiği  başka hiç bir kaynağa atıf yapılamamaktadır. 

Bu çalışmanın başlığında da geçtiği şekliyle, adı geçen sembole verilen Magen David adının 

sadece belli bir geleneğin mensuplarınca yine belli bir dönemden sonra, Metafizik kategorideki  

sembol temsiliyeti için geçerli olduğu tespit edilmiştir.  Dolayısıyla bu adın, tarihsel süreçteki tüm 

örneklerini kapsamadığı bir yana, Yahudi Geleneği'inde sembol hali dışında, seküler plandaki 

simge kategorisine giren örnekleri için bile ne derece geçerli olabileceği tartışmaya açıktır.  Bu 

tartışmalar yapılmadığı takdirde, Asli Gelenek'in gerçek bir sembolü olarak tüm sahih geleneklerce 

tevarüs edilmiş bu diyagramın, bugünkü indirgemeci ve aidiyetçi temsiliyetini sürdüreceği 

muhakkak gözükmektedir.   Bu nedenle, söz konusu sembolün Yahudi Geleneği'nde ortaya çıkışı, 

gelişimi ve temsiliyetlerinin ele alınarak irdelendiği bu tezde; Batılı ve Yahudi kaynakların yanı sıra 

ülkemizde yapılan bir kısım yayının, gördüğü her örneği Magen David (Davut Kalkanı) olarak 
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tesmiye edici ifade tarzlarından uzak durulmuştur.  Hele, aynı sembolün tamamiyle indirgemeci bir 

yaklaşımla seküler plandaki Siyonist hareketin simgesi olarak geçtiği örnekler için  Magen David 

adının kullanılmaması hususunda hassasiyet gösterilmiştir.  Özellikle, bu sembolün bir fenomen 

şeklinde ele alınarak,  Metafizik kategoride tekabül ettiği hakikatler bağlamında yapılacak 

çalışmalar, bu hassasiyetin gerekliliğine referans olacaktır. 

Sembol- Simge- İşaret, Alegori vb. olguların tekabül ettikleri  kategorilerin hâlâ pek çok kez 

birbirlerinin yerine kullanılma sorunsalının devam ettiği düşünüldüğünde, herhangi bir gelenek 

bağlamında belli sembollerin ele alındığı çalışmalardan önce, söz konusu olguların tam manasıyla 

hangi temsiliyetlere karşılık geldiğine yönelik bilimsel çalışmaların yapılması zaruret olarak ortaya 

çıkmaktadır.  Nitekim bu çalışmanın ilk bölümünün bu farklılıkların izahına ayrılması da, her bir 

temsiliyeti ait olduğu yere koyma adına  bu zaruretten doğmuştur.  Diğer bölüm başlıkları da yine 

hataya düşmemek adına bu kategorilere göre belirlenmiştir.    

Yahudi Geleneği bağlamında “sembol” temsiliyetinin ele alındığı ikinci bölüm için  yapılan 

araştırmalar ve yazım aşamasındaki en kısıtlayıcı faktör; "Yahudi Geleneği'nin Tarihsel Sürecinde 

Baş Gösteren Politeist Eğilimler", "Yahudi Geleneği'nde Büyü ve Uygulamaları", "Yahudi 

Geleneği'nin Kozmoloji Anlayışı", "Yahudi Apokrif Literatürü" gibi daha da arttırılabilecek  konu 

başlıklarına sahip Türkçe telif ya da tercüme çalışmaların eksikliğinin hissedilmesiydi.    Özellikle  

"Kabala" gibi, Yahudi Geleneği'nin çok özel bir yönünü teşkil  eden bir konuda telif veya tercüme 

irili ufaklı pek çok yayına rağmen, ülkemizde hala mufassal bir çalışmanın olmayışı da, kısıtlayıcılığı 

pekiştiren en önemli etken olmuştur.  Bu nedenle, söz konusu sembolün (Magen David), yaklaşık 

dört bin yıllık Yahudi Geleneği'nin tarihsel sürecindeki konumu ve temsiliyetleriyle ele alındığı 

tezin,  içerik ve referans açısından tamamlanmış, dört başı mamur bir çalışma olduğu iddia 

edilemez.  Yine de, ülkemiz akademik platformunda ilk kez bu bağlamda bir konunun ele alınarak 

incelenmiş olması, tüm eksiklikleri izale edici bir teselli kaynağı olmaktadır.  Bu çalışmanın,  

bundan sonraki daha kapsamlı çalışmalar için bir ilk adım oluşturması  umut edilmektedir.   
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EKLER 

 

 

 

Ek. 1, Mühr-i Süleymân ve İsm-i Ferd Sembolleri 

(Mustafa Kara, Osmanlı’nın Kandili Eşrefoğlu Rûmî, ed. Coşkun Yılmaz, Bilge Yayın Habercilik ve 
Danışmanlık Ltd. Şti., İstanbul, 2006, s.38.) 
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Ek. 2, Uygur Duvar Resmi, Siddhu, Xinjiang (Bezeklik), Çin, VII.-IX. yüzyıl 

(Turks: A Journey of A Thousand Years, 600-1600, ed. David J. Roxburgh, First Publication,  Royal 
Academy of Arts, London, 2005, p.52, The State Hermitage Museum, St. Petersburg, TU 532). 
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Ek. 3,  Santa Maria Maggiore Bazilikası galeri tonozları, Roma, inş. 432-440 / res. 1348-1740    

(http://3.bp.blogspot.com/-9q1gHzyOyUo/UO1SQPQCG8I/AAAAAAAAACo/TD9tBXmS0O0/s1600/ 
St.+Marys+Major.jpg, (20.12.2013)). 
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Ek. 4, Santa Maria Maggiore Bazilikası, Op. Sectila Zemin, Roma, inş.432-440 / res.1348-1740 

(http://www.flickr.com/photos/huntthewumpus/2523466615/in/gallery-zeevveez-
72157625287975866/, (20.12.2013)). 
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Ek. 5, Sütun Başı, İznik, Orta Bizans (m. 842-1204) ya da Geç Bizans Dönemi (m. 1261-1453) 

(Fotoğraf. İ.Naci ZEYREK, İznik, 15.05.2012) 
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Ek. 6, Gül Pencere, Dış Görünüş, Alet Les Bains Katedrali, Fransa, inş.813 

(http://cassiopaea.org/Rennes-le-Chateau/rennes7.html, (20.12.2013)). 

 

 

 

 

 



 

333 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ek. 7, Gül Pencere Vitrayı, İç Görünüş, Alet Les Bains Katedrali, Fransa, inş.813 

(http://dadirridreaming.wordpress.com/tag/madonna-and-child/, (20.12.2013)). 
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Ek. 8, Vank Katedrali (inş.1605-1664) Kütüphanesi Giriş Kapısı, Isfahan, İran, 1884 

(Gholamhossayn Arab, Churches of Iran, ed. Heshmatollah Entekhabi, First Published Rasaneh Kaj 
Publisher, Isfahan, 1998, p. 11). 
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Ek. 9, Cami Kandili, İznik Çini Atölyeleri, 1580, The British Museum, London, OA.1983, 22 
 

(Turks: A Journey of A Thousand Years, 600-1600, ed. David J. Roxburgh, First Publication,  Royal 
Academy of Arts, London, 2005, p.353). 
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Ek. 10, Cem Sultan’a Ait Muskalı Gömlek, h.885/m.1480, TSM. 13, 1404. 

(Turks: A Journey of A Thousand Years, 600-1600, ed. David J. Roxburgh, First Publication,  Royal 
Academy of Arts, London, 2005, p. 300). 
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Ek. 11, Nasre’d-Din Mahmut’a Ait Bakır Sikke, Diyarbakır, h.617/m.1220-1221, The British 
Museum London, 1865-8-5-116 

(Turks: A Journey of A Thousand Years, 600-1600, ed. David J. Roxburgh, First Publication,  Royal 
Academy of Arts, London, 2005, p. 128-129). 
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Ek. 12, Mühür, h. 1213 / m. 1798-1799 

(İskender Pala, “Mühr-i Süleyman”, T.D.V. İslâm Ansiklopedisi, I-XLIV, C.XXXI, İstanbul, 2006, s. 
526). 
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Ek. 13, Çeyiz Sandığı, Edirne, XVIII. yüzyıl 

(Mehtap Cömert Keskin, Edirnekari, Trakya Üniversitesi Yayını, Edirne, t.y., s.37). 
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Ek. 14, Tezhip, Meraga Kadısı Abdullah b. Ahmed b. Fazlullah b. Abdülhamid el-Kazvini, h. 788/ m. 
1368-1369, Ankara Etnografya Müzesi, Env. 10118 

 
(Sabiha Aker, “Ankara Etnografya Müzesi’nde Bulunan XIV. Yüzyıl’da Meraga’da Yapılmış Vakıf 
Kur’an Cüzleri”, Vakıflar Dergisi, C. XII, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 1978, s. 295.) 
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Ek. 15, Kaadiriyye Tarikatı’na mensup derviş ve meşayihin giydiği taçlar üzerindeki Gül’ler 

(Ebu Hafs Haddâdi (Çilingir Baba)- Hüseyin Sıtkı Köker, “Tefsirî Mevlanâ Mustafa ve Vakıfları”, 
Vakıflar Dergisi, S.III, Vakıflar Umum Müdürlüğü Neşriyatı, Türk Tarih Kururmu Basımevi, Ankara, 
1956, s.234, resim. 9) 
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Ek. 16, Kaadiriyye Tarikatı’na ait Tâc-ı Bağdadi / Tâc-ı Müjgân 

(Ebu Hafs Haddâdi (Çilingir Baba)- Hüseyin Sıtkı Köker, “Tefsirî Mevlanâ Mustafa ve Vakıfları”, 
Vakıflar Dergisi, S.III, Vakıflar Umum Müdürlüğü Neşriyatı, Türk Tarih Kururmu Basımevi, Ankara, 
1956, s. 234, resim 8). 
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Ek. 17, Parohet, yak. 1900, İsrail Müzesi, env.nu. 598.85; 152/241 

(Minna Rozen, Hasköy Cemetery Typology of Stones, Center for Judaic Studies University of 
Pennsylvania, Diaspora Research Institute Tel Aviv University, Jerusalem, 1994, p.94) 
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Ek. 18, Muska, Sefer Râziel ha-Malakh, XIII. yüzyıl 

(Ludwig Blau, “Amulet”, The Jewish Encyclopedia”, I-XII, mng. ed. Isidore Singer, Vol.I,  Ktav 
Publishing House, Inc., U.S.A., 1901, p. 549.) 
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Ek. 19, Kral Davut’un Kudüs Siyon Dağı’nda bulunan Kabri 

(Jarusalem: An Archaeological Biography, ed. Hershel Shanks, Random House, New York, 1995, 
p.36.) 
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Ek. 20, A.B.D. Yahudi Ulusal Fonu’nun Hanukka Bayramı’na özel çıkardığı pul, Chicago, 1938. 

(To Be A Free People: The Saga of Israel, ed. Michael Bar-Zohar, Magal Books, Tel Aviv, 2005, 
p.39). 
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Ek. 21, Ostotek, Jarusalem Civarı, İkinci Mâbed Devri Sonu. 

(Jarusalem: An Archaeological Biography, ed. Hershel Shanks, Random House, New York, 1995, 
p.170). 
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Ek. 22, Kohen Kaiaphas oğlu Joseph’a Ait Ostotek (Ayrıntı), Jarusalem, m. 18-36. 

(Jarusalem: An Archaeological Biography, ed. Hershel Shanks, Random House, New York, 1995, 
p.190). 
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Ek. 23, Royal Stoa Kalıntıları Üzerinde Swastika Diyagramı, Moriah Dağı (Mâbed Tepesi), 
Jarusalem, Herod Dönemi 

(Jarusalem: An Archaeological Biography, ed. Hershel Shanks, Random House, New York, 1995, 
p.151). 
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Ek. 24, Taban Mozaiği Üzerinde Swastika Diyagramı, Jarusalem, Herod Dönemi 

(Jarusalem: An Archaeological Biography, ed. Hershel Shanks, Random House, New York, 1995, 
p.163). 

 

 

 

 



 

351 

 

 

 

Ek. 25, Kandillik Tasviri, Moriah Dağı (Mâbed Tepesi), Jarusalem, Herod Dönemi 

(Jarusalem: An Archaeological Biography, ed. Hershel Shanks, Random House, New York, 1995, 
p.161). 
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Ek. 26, Tonoz, Bacchus (Dionysos) Tapınağı,  Heliopolis (Baalbek), II. yüzyıl 

(Kevin Butcher, Roman Syria and The Near East, First Edition, The J. Paul Getty Museum 
Publications, North America, 2003, p.431, Picture 10). 
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Ek. 27, Heksagram, Kafer-Naum Sinagogu Kalıntısı, Celile, II. yüzyıl 

(Yusuf Besalel, Yahudilik Ansiklopedisi, I-III, 1.b., C.II, Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A.Ş., 
İstanbul, 2001, Resimler Bölümü). 
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Ek. 28, Kristogram, Hespekli Hipojesi, İznik, Erken Hıristiyan Dönemi 

(Nikaia: İznik, Bursa Rotary Kulübü, çev. Haluk Uzel-Nurettin Turan, 2.b., yy., 2006, s.108-109) 
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Ek. 29, Ekmekçi Mühürü, Bizans Dönemi, III - IV. yüzyıl 

(Paul Hetherington -Werner Forman, Byzantium: City of Gold, City of Faith, Orbis Publishing 
Limited, London, 1983, p. 9). 
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Ek.30, Kaya Mezar, Afyon, Beyköy - Yumrutepe Mevkii, III.- IV. yüzyıl 

(Minna Rozen, Hasköy Cemetery Typology of Stones, Center for Judaic Studies University of 
Pennsylvania, Diaspora Research Institute Tel Aviv University, Jerusalem, 1994, p.26) 
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Ek.31, Sağ Omuzunda Sekiz Kollu Yıldız Diyagramı ile Meryem 

(François Hattinger, Orbis Pictus: Madones Italiennes, Volume XVIII, Payot Lausanne, Imprimé en 
Suisse, t.y., plance IV, Fra Angelico, 1387-1455, 100 X 49 cm., Madona Italiane, Collection Thysen). 
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Ek.32, Gümüş Paten (Kutsal Ekmek Tepsisi), Kumluca Buluntusu, Antalya Müzesi, 550-565. 

(ACARA ESER, Meryem, “Onikinci ve Onüçüncü Yüzyıllarda Bizans Liturjisi ve Liturjik Eserlerde 
Değişimin Tanıkları”, On İkinci ve On Üçüncü Yüzyıllarda Bizans Dünyası’nda Değişim: Change in 
The Byzantine World in The Twelfeth and Thirteenth Centuris: I. Uluslar arası Sevgi Gönül Bizans 
Araştırmaları Sempozyumu, Bildiriler: First International Byzantine Studies Symposium, 
Proceedings, 25-28 Haziran June 2007, Vehbi Koç Vakfı, İstanbul, 2010, s. 473). 
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Ek.33, İsa'nın Gerildiğine İnanılan Haçın Parçalarının Saklandığı Muhafaza (Staurothéque), Ayrıntı. 

(Paul Hetherington -Werner Forman, Byzantium: City of Gold, City of Faith, Orbis Publishing 
Limited, London, 1983, p. 104). 
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Ek.34, Kandillik (Menora), Mozaik, Jericho Sinagogu, 747. 

(To Be A Free People: The Saga of Israel, ed. Michael Bar-Zohar, Magal Books, Tel Aviv, 2005, 
p.43). 
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Ek.35, Tanah, Masoratik Metin İstinsahı, Leningrad Kodeksi, Folio  474a, 1008/1009 

(“Davud’un Kalkanı”, http://tr.wikipedia.org/wiki/Davud%27un-kalkan%C64%B1, (21.02.2012)). 

 



 

362 

 

 

 

 

 

 

Ek.36, Altneuschul Sinagogu Cephesinde Heksagram, Prag, inş. 1270 

(“Star of David”, http://en.wikipedia.org/wiki/Magen_David, (04.10.21012)). 
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Ek.37, Rabbi Judah Loew ben Bazeliel'in (ölm. 1609) Kürsüsü, Altneuschul Sinagogu, Prag 

(“Star of David”, http://en.wikipedia.org/wiki/Magen_David, (04.10.21012)). 
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Ek.38, Herzl'in Günlüğü'ne  ve Jacob de Haas’a Yazdığı Mektuba Çizdiği Bayrak Eskizi,  1895/1896. 

(Michael Simon, “Flag”, Encyclopaedia Judaica, I-XXII, ed. Fred Skolnik,  Second Edition, Vol.VII, 
Thomson Gale, USA, 2007, p. 68.) 
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Ek.39, I. Uluslararası Siyonist Kongresi Delege Giriş Kartı, Basel, 1897. 

(To Be A Free People: The Saga of Israel, ed. Michael Bar-Zohar, Magal Books, Tel Aviv, 2005, p. 
24-25). 
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Ek. 40, II. Uluslararası Siyonist Kongresi Delege Giriş Kartı, Basel, 1898. 

(To Be A Free People: The Saga of Israel, ed. Michael Bar-Zohar, Magal Books, Tel Aviv, 2005, p. 
24-25). 
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Ek. 41, III. Uluslararası Siyonist Kongresi Delege Giriş Kartı, Basel, 1899. 

(To Be A Free People: The Saga of Israel, ed. Michael Bar-Zohar, Magal Books, Tel Aviv, 2005, p. 
24-25). 
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Ek. 42, VI. Uluslararası Siyonist Kongresi Delege Giriş Kartı, Basel, 1902. 

(To Be A Free People: The Saga of Israel, ed. Michael Bar-Zohar, Magal Books, Tel Aviv, 2005, p. 
24). 
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Ek. 43, 1901 Yılında Toplanan V. Uluslararası Siyonist Kongresi Anısına Basılan Kartpostal, 1902. 

(To Be A Free People: The Saga of Israel, ed. Michael Bar-Zohar, Magal Books, Tel Aviv, 2005, p. 
61). 
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Ek. 44, Béla Guttman, Futbolcu, Hakoah Vienna Futbol Takımı Forması, 1909. 

(“Star of David”, http://en.wikipedia.org/wiki/Magen_David, (04.10.21012)). 
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Ek. 45, Ze’ev Jabotinsky Önderliğinde Kurulan Yahudi Lejyonu Afişi, 1922. 

(To Be A Free People: The Saga of Israel, ed. Michael Bar-Zohar, Magal Books, Tel Aviv, 2005, p. 
27). 
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Ek. 46, I. Dünya Savaşı'nda Yahudi Birliklere Asker Toplama İlanı, 1914-1918. 

(“Star of David”, http://en.wikipedia.org/wiki/Magen_David, (04.10.21012)). 
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Ek. 47,  Almanya'da Yaşayan Tüm Yahudiler'in Taşımak Zorunda Oldukları Bandaj, 1939'dan Sonra. 

(“Star of David”, http://en.wikipedia.org/wiki/Magen_David, (04.10.21012)). 
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Ek. 48,  Tüm Nazi İşgali Topraklarındaki Yahudiler'in Takmak Zorunda Oldukları Rozet, 1941. 

(“Star of David”, http://en.wikipedia.org/wiki/Magen_David, (04.10.21012)). 

 

 

 

 

 



 

375 

 

 

 

Ek. 49, II. Dünya Savaşı'nda İngiliz Ordusu'nda Yer Alan Yahudi Birliklerine Ait Afiş. 

(To Be A Free People: The Saga of Israel, ed. Michael Bar-Zohar, Magal Books, Tel Aviv, 2005, p. 
101). 
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Ek. 50, II. Dünya Savaşı'nda Avrupa'nın Farklı Cephelerindeki Yahudi Askerler İçin Günlük Basılan 
LaHayal Gazetesi, 20 Eylül 1944. 

(To Be A Free People: The Saga of Israel, ed. Michael Bar-Zohar, Magal Books, Tel Aviv, 2005, p. 
100). 
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Ek. 51, Başbakan David ben Gurion Geçici Hükümette Bağımsızlk Bildirgesi'ni Okurken, 14.05.1948. 

(To Be A Free People: The Saga of Israel, ed. Michael Bar-Zohar, Magal Books, Tel Aviv, 2005, p. 
123). 
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Ek. 52, Kumaş Üzerine İşlenmiş Siyon Bayrağı, XX. Yüzyılın Başları. 

(To Be A Free People: The Saga of Israel, ed. Michael Bar-Zohar, Magal Books, Tel Aviv, 2005, p. 
18). 
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Ek. 53, İsrail Devleti'nin 28 Kasım 1948'de Onanarak, 26 Temmuz 1949’da Yasal Koruma Altına 
Alınan Bayrağı. 
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Ek. 54, İsrail Devleti'nin Forsu, 1949. 

(To Be A Free People: The Saga of Israel, ed. Michael Bar-Zohar, Magal Books, Tel Aviv, 2005, p. 
128). 
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Ek. 55, İsrail Hava Gücü'ne Ait Phantom Savaş Uçağı Gövdesinde Heksagram. 

(To Be A Free People: The Saga of Israel, ed. Michael Bar-Zohar, Magal Books, Tel Aviv, 2005, p. 
165). 
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Ek. 56, Rimonim Üzerinde Heksagram ve "Siyon" İbaresi. 

(Yusuf Besalel, Yahudilik Ansiklopedisi, I-III, 1.b., C.III, Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A.Ş., 
İstanbul, 2001, s. Resimler Bölümü). 
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Ek. 57, Tallit, Tallit ve Tefilin Torbaları, Hebrew Union College, Skirball Müzesi, Los Angeles, 1904. 

(Yusuf Besalel, Yahudilik Ansiklopedisi, I-III, 1.b., C.III, Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A.Ş., 
İstanbul, 2001, s. Resimler Bölümü). 
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Ek. 58, Yizhaq Marco Levi'nin İstanbul Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda Bulunan Mezar Taşı, 1925. 

(Minna Rozen, Hasköy Cemetery Typology of Stones, Center for Judaic Studies University of 
Pennsylvania, Diaspora Research Institute Tel Aviv University, Jerusalem, 1994, 96). 
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Ek. 59, Kıbrıs'taki Kamplardan Filistin'e Gelen Yahudiler'e Tıbbi Destek Sağlayan Magen David 
Adom Ambulansları, 1948. 

(To Be A Free People: The Saga of Israel, ed. Michael Bar-Zohar, Magal Books, Tel Aviv, 2005, p. 
170). 
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