
endisinin bir Hıristiyan olmasına rağmen Hıristiyanlığın kökeni ile ilgili
tartışmalarda Yahudiliğin gözardı ve hatta kötülendiğini söyleyen Murphy,
orijin ile ilgili araştırmalara başlar. Bu bağlamda Yahudiliğin birçok versi-

yonunun olduğu ve ilk dönem Hıristiyanlığının da Yahudiliğin bir başka formunu
temsil ettiğini düşünen yazar, her dini geleneğin kendi terminolojisi içinde anlaşıl-
dığında bu gerçeğin daha iyi algılanabileceğini düşünür. Nitekim müellif kitabın
ana temasını, hem Yahudiliği kendi bağlamı içinde değerlendirmek hem de İsa ve
ilk dönem Hıristiyanlarına ışık tutmak şeklinde belirtir.

Giriş ve 11 bölümden oluşan kitap, İkinci Tapınak Dönemi öncesi İsrail’den
başlayarak Restorasyon; Helenizm, Yahudilik, Makkabiler; Apokaliptisizm; Kumran
ve Ölü Deniz Yazmaları; Yazıcılar, Ferisiler, Sadukiler, Sanhedrin; Romalıların Gi-
rişi; Yahudi İsa; Yahudi Ayaklanma; Yeni Ahitteki Mesih’in Yahudi Esasları şek-
linde bölümlere ayrılmıştır.

Kitap her ne kadar Hıristiyanlığın kökeni olması yönüyle Yahudiliğin İkinci
Tapınak dönemini konu edinse de bundan önceki süreci vermeden geçmez. Bi-
rinci bölümde İsrail Öyküsü adlı başlık altında İbrahim öncesi İsrailoğulları hak-
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kında Kitab-ı Mukaddes’in anlatımlarına çok kısa de-
ğindikten sonra ‘bu tür olaylar gerçekten olmuş mudur
yoksa olmamış mıdır?’ diyerek aslında kitabın üslu-
bunu göstermesi açısından okuyucuyu yönlendirmeye
başlar. Şeytan’ın nasıl zamanla, bağlamının dışına çı-
karıldığını (s. 10), Filistin kelimesinin etimolojisini (s.
12), 40(kırk) rakamının Yahudilik içindeki önemini
(s.16), Monarşinin nasıl başlayıp ne gibi sonuçlar ver-
diğini (s. 17-20), Tora’nın kaynaklarını (s. 22-26), Rab-
binik dini geleneğin temelini (s. 34-37), bir dini sistem
incelenirken o sistem içindeki terimlerin ilk olarak
açıklanması gerektiği düşüncesine binaen değer, te-
mizlik, kutsallık, tapınak, kült, ekonomi, kan, kefaret
gibi kavramları açıklaması (s. 36-50) kitabı ayrıcalıklı
kılan vasıflardandır.

Restorasyon dönemi için birinci kaynaklar olarak
Haggay, Zekarya 1-8, İşaya 56-66, Malaki, Ezra ve Ne-
hemya kitaplarını tercih eden yazar, bu bölümde Tapı-
nağın ikinci kez inşasından (MÖ. 520-515) Büyük
İskender’in Yahuda’yı fethetmesine kadarki zaman dili-
mini işler. Samirilirle Yahudiler arasındaki husumetin
kökleri, Malaki, Ezra ve Nehemya’nın misyonları ile il-
gili konuları bu başlık altında inceler.

Büyük İskender’in başlattığı fetihler silsilesi ile He-
lenistik kültürün yayılışını ve Yahudiliği nasıl etkilemiş
olduğunu ise üçüncü bölümde inceleyen Murphy, “İs-
kender’in başlattığı işgale karşı Yahudiler direnmediler
ve hatta bazıları bunu, Pers İmparatorluğundan kurtul-
mak için bir fırsat zannettiler. Ancak onların bu ittifakı,
tüm dünyalarını ebediyen değiştirmiştir” (s. 93) diyerek
Helenistik kültürün etkisini ifade eder. Kısaca İsken-
der’in imparatorluğu ve onun ölümünden sonraki du-
rumdan (diadochoi) bahsettikten sonra Helenizm,
Helenistik felsefe, din, Grek hakimiyeti altında İsrail’in
geçirdiği safhaları irdeler.

Dördüncü bölümde Apokaliptisizm başlığı altında
apokalipsenin terim anlamını, apokaliptik dünya gö-
rüşünü, Yahudi apokaliptisizminin kökenlerini, bu
yazım türünün doğasını, özelde de Enok ve Danyal Ki-
taplarındaki apokaliptik unsurların aslında insanlara
ne anlatmaya çalıştığını yorumlar. Ölü Deniz Yazma-
larının keşfedilmesi ile başlayan beşinci bölümde
metni yazmış olan topluluğun muhtemel tarihini, do-
ğasını bizzat metinlerin kendisinden yola çıkarak or-
taya koymaya çalışır.

Yazıcılar, Ferisiler, Sadukiler ve Sanhedrin başlığı
altında İncil metinlerini Biblical Criticism ile inceleyip

metinlerde geçen anlatımların ne kadar doğru veya otan-
tik olup olmadığı ve hatta gruplara ait tasvirlerin kimler
ve ne için metne dâhil edildiğini incelenmektedir. Yazı-
cıların aynı zamanda ‘bürokrat’ olduklarını; Ferisilerin
nasıl bir süreç içinde ‘iki yüzlülük’ ile eşleştirildiğini; Sa-
duklerin ve Sanhedrin’in Yahudilik içindeki konumla-
rını açıklar.

Sonraki iki bölümde Yahudilerin Roma hâkimiye-
tine giriş öncesi konumu ve Herod’un saltanatı (M.Ö.37-
4), Roma İmparatorluğu altında Yahudiler ve
imparatorlarla ilişkileri dile getirilir.

İsa’nın bir Hıristiyan olmayıp ‘dindar bir Yahudi’
olduğunu söyleyen Murphy, onun mutlak bir Yahudi
karşıtı olması yerine dönemin şartları çerçevesinde
İkinci Tapınak Yahudiliğinin yeknesak bir inanç oluş-
turmadığını ve İncil metinlerindeki karşıtlığın bu bağ-
lamda görülmesi gerektiğini zikreder. ‘Yuhanna İncili,
İsa’nın etrafında duran, onunla konuşan kişilerin, hava-
rilerinin ve kendisinin dahi Yahudi olduğundan bahse-
derken özel bir takım teolojik vurgu nedeniyle sanki
sadece İsa’nın Tanrı’yı bildiği gibi bir imaj sergilemeye
çalışırken; diğer İnciller, onu Yahudilerden bağımsız ele
almamaktadır. Fakat onlar da kendi bakış açılarını öne
çıkarmak için tarihi bir takım olayları farklı yansıtmak-
tadırlar’ (s.329) diyerek tarihsel İsa araştırmalarında me-
tinlerin nasıl okunması gerektiğine bir göndermede
bulunur. İsa ‘hareketinin’ formüle edilmesi, harekete yö-
nelik Yahudilerin kovuşturması, İsa’nın öğretisi ve To-
ra’ya yaklaşımı ve İsa’ya verilen unvanlar, 9. bölümün
alt başlıklarını oluşturur.

Onuncu bölümde 66-70 arasında meydana gelen
Yahudi ayaklanmasını, 4. Ezra ve 2. Baruk Kitapların-
daki metinleri de dâhil ederek inceleyen yazar, sava-
şın nedenleri, başlaması ve Rabbinik Yahudiliğin
oluşumu gibi konuları etrafını çizerek okuyucuya sun-
maktadır.

İkinci Tapınak Dönemi anlaşılmadan Hıristiyanlı-
ğın bağlamının anlaşılamayacağı düşüncesi ile Yeni
Ahit’te Mesihe yakıştırılan unvanların temelini ortaya
koymaya girişen Murphy, on birinci bölümde farklı arka
planlara sahip İncil yazarlarının nasıl birbirinden ayrı
İsa figürleri çizdiklerini inceler. Bu bağlamda muhteme-
len Yahudi bir yazarın elinden çıkmış olan Matta İncili-
nin, İsa’yı dönemin Yahudiliğinden koparmadan
Tora’nın ‘doğru yorumcusu’ olarak vermeye çalışmasını;
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soyağacını Davud’a dayamasını; Tora’nın tamamlayıcısı
şeklinde işlemesini zikreder. İkinci Tapınak Dönemi’nin
aynı zamanda Kutsal Kitabın İbranice’den Grekçeye çev-
rildiği dönem olması ve bu bağlamda yapılan tercümede
‘genç kadın’ anlamında İbranice ‘almah’ teriminin,
Grekçe ‘parthenos’ yani ‘bakire’ şeklinde çevrilmesinin
‘bakire doğuma’ temel teşkil ettiğini zikreder (s. 407).

Her bir bölümün ardından konuyla ilgili ek bibli-
yografya vermesi, ayrıntılı bilgi isteyenlerin taleplerini
karşılamasına yönelik güzel bir uygulamadır. Ayrıca ki-
tabın sonuna bir de terimler ve kişiler sözlüğü eklidir.
Kitap sistematikliği yanında her bir bölümünde aralara
serpiştirilmiş olan atraksiyonlarla okuyucuları kendine
bağlar niteliktedir.
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