YAHÞÝ FAKÝH
XII/71 [1989], s. 295-297). Cengiz’in yaptýðý metin karþýlaþtýrmalarý esas alýnarak
eserin gerçekten Âþýkpaþazâde’den daha
eski bir tarihte yazýldýðý kabul edilirse bu
durumda Yahþi Fakih’e aidiyeti meselesinin ilk anda reddedilmemesi gerektiði ortaya çýkar. Yahþi Fakih’in hayatýnýn belirli
bir döneminde Edirne’de yaþadýðý ve kendisinden sonra çocuklarýndan bazýlarýnýn
burada yaþamayý sürdürdüðü göz önüne
alýndýðýnda Yahþi Fakih’in eserinin ileriki
dönemlerde bir þekilde Edirne’ye gelmiþ
olmasý ihtimal dahilindedir.
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Hz. Mûsâ’nýn dinine mensup kimse.

™

Arapça’da yehûd, Ýbrânîce’de yehudi,
Ârâmîce’de yehuday(e) þeklindedir. Kur’ân-ý
Kerîm’de, Hz. Peygamber döneminde yaþayan ve Hz. Mûsâ þeriatýna baðlý olma
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mânasýnda Ýsrâiloðullarý’nýn devamý olarak
görülen yahudileri ifade etmek için “yehûd” kelimesinin yaný sýra ayný kökten gelen “hûd” ve “(ellezîne) hâdû” kalýplarý da
kullanýlmýþtýr (meselâ el-Bakara 2/62; enNisâ 4/46; el-Mâide 5/18; el-En‘âm 6/146;
et-Tevbe 9/30; en-Nahl 16/118; el-Hac 22/
17; el-Cum‘a 62/6; Ýsrâiloðullarý için kullanýlan terkip Benî Ýsrâîl’dir). Bir âyette de
yehûdî þeklinde geçmektedir (Âl-i Ýmrân
3/67). Müslüman âlimler yehûd ve hûd kelimelerini “tövbe edip hakka dönme” anlamýndaki hevd (hâde-yehûdu) köküyle iliþkilendirmiþlerdir (Taberî, II, 143). Hûd “hâid”in (tövbe eden) çoðuludur veya yehûd
kelimesindeki yâ harfinin hazfedilmesiyle
oluþmuþtur; bazý kýraatlerde bu kelime
yehûd þeklinde okunmaktadýr. Yehûddan
maksat ise “yehûdiyyîn”dir (tövbe edenler; Lisânü’l-£Arab, “hvd” md.). Yahudilere
bu ismin verilmesinin sebebi, bir görüþe
göre Mûsâ zamanýnda Ýsrâiloðullarý’nýn buzaðý heykeline taptýktan sonra piþman olarak Allah’a “hüdnâ ileyke” (biz sana döndük) demeleridir (el-A‘râf 7/156). Bir diðer
görüþ ise Yehûd’un bir kabile ismi olduðu ve kelimenin aslý -Hz. Ya‘kub’un on iki
oðlundan en büyüðü olan Yehuza’ya nisbetle- “yehûz” iken zal harfinin dal harfine çevrilmesiyle Arapçalaþtýðý þeklindedir
(a.g.e., a.y.; Elmalýlý, I, 374; Ýbrânîce yehudi ve Ârâmîce yehudaye kelimelerinin
yehuci / yehucaye þeklinde okunduðuyla
ilgili olarak bk. Hopkins, XVII [1997], s.
13-16). Baþlangýçta övgü ifade eden yehûd kelimesi, yahudilerin þeriatýnýn reddedilmesinden sonra artýk övgü anlamý taþýmasa da onlara ait bir isim olarak kullanýlagelmiþtir (Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “hvd” md.). “Hâde” kalýbý yahudi olmayý, “hevvede” ise bir kimseyi yahudi dinine çevirmeyi ifade eder. Arthur Jeffery,
yehûd kelimesinin yabancý bir kökenden
geldiði konusunda dilcilerin görüþ birliðine vardýklarýný, ancak bu kökenin Ýbrânîce mi Farsça mý olduðu konusunda ayrýldýklarýný belirtir. Jeffery’ye göre Pehlevî ve
Avesta dillerindeki “yehût” ve “yehûd”un
da aslen Ârâmîce’den bu dile geçtiði açýktýr. Jeffrey ayrýca, kelimenin Hz. Muhammed döneminden önce þiirlerde ve Güney
Arabistan bölgesine ait yazýtlarda yer aldýðýna iþaret etmiþ, Ýbrânîce / Ârâmîce
kaynaklý olan kelimenin Güney Arabistan
yoluyla Hicaz bölgesine girdiði tezine dikkat çekmiþtir (The Foreign Vocabulary of
the Qur’ån, s. 294; kelimenin Arapça kökenden türediði görüþü ve konuyla ilgili
geniþ bilgi için bk. M. Sâlih Tevfîk, sy. 33
[2004], s. 319-347).

Yehûd’un Ýbrânîce karþýlýðý olan yehudi
kelimesi Yehuda’ya dayanmaktadýr. Yehuda, Ahd-i Atîk’te baþta Hz. Ya‘kub’un on
iki oðlundan (Ýsrâiloðullarý) dördüncüsü olmak üzere þahýs ismi (Tekvîn, 29/35; Ezra, 10/23; Nehemya, 11/9; 12/8, 34, 36), bunu takiben Ya‘kub oðlu Yehuda’nýn soyunu ifade edecek þekilde kabile ismi (Tekvîn, 49/10; Çýkýþ, 31/2; Yeþu, 15/1; Hâkimler, 1/2, 8; II. Samuel, 2/4; I. Krallar, 12/21;
Ezra, 1/5) ve aðýrlýklý olarak en geniþ kabile olan Yehuda kabilesi mensuplarýnýn yerleþtiði Filistin’in güneyindeki bölgenin ismi olarak kullanýlmýþtýr (Yeþu, 20/7; Hâkimler, 15/10; I. Samuel, 22/5; II. Krallar,
23/2; Ýþaya, 3/1; 5/3; Yeremya, 4/4; 18/11;
Amos, 7/12). Daha sonra da kelime Yehuda
soyundan gelen Dâvûd tarafýndan kurulan,
oðlu Süleyman’ýn ölümünün ardýndan -kuzeyde kalan Ýsrâil Krallýðý’na karþýlýk- Yehuda bölgesiyle ve Bünyamin ve Levi soylarýnýn yaný sýra Yehuda kabilesiyle sýnýrlý
olan Kudüs merkezli krallýðýn, Bâbil sürgünü sonrasýnda ise (m.ö. VI. yüzyýl) ilgili
bölgenin ve eyaletin ismi þeklinde yer almýþtýr (II. Samuel, 5/5; II. Krallar, 16/1-2;
Yeremya, 17/20; 25/1; Haggay, 1/1; Mika,
1/5; Ester, 2/6; Ezra, 1/2; 5/8; Nehemya, 5/
14; II. Tarihler, 11/17; 34/11). Kelime Ahd-i
Atîk boyunca baþlangýçta þahýs ve kabile
ismi þeklinde, sonralarý ve özellikle sürgün
sonrasý dönemde ilgili bölge ve dinî-siyasî
kimlikle baðlantýlý olarak ve Rabbânî literatürde þahýs isminin yanýnda hem bir
kabileyi (Yehudaoðullarý; bk. Sota, 8/11;
Taanith, 4/5) hem de bölgeyi (Yehuda halký; bk. Ketuboth, 4/12; 13/10) ifade etmek
için kullanýlmýþtýr.
Hz. Ya‘kub’un oðlu Yehuda’ya verilen
isimle ilgili olarak Tekvîn kitabýnda yer
alan açýklamada yehuda kelimesiyle “kabul etmek, itiraf etmek, þükretmek, övmek” mânalarýndaki “hode” (hdh) fiili arasýnda baðlantý kurulmaktadýr. Hz. Ya‘kub’un
karýsý (Leah) dördüncü defa hamile kalýp bir
erkek çocuk daha dünyaya getirince, “Bu
defa Rabb’e övgüler sunacaðým” demiþ ve
onun için oðluna Yehuda ismini vermiþtir
(29/35). Daha sonraki bir pasajda da Yehuda’nýn kardeþleri tarafýndan övüleceði
ve onlardan üstün olacaðý belirtilmektedir (49/8-10). Modern araþtýrmacýlar, Tevrat’ta Yehuda ismiyle övgü mânasý arasýnda kurulan iliþkinin ses benzerliðine dayalý
bir kelime oyunu þeklinde anlaþýlmasý gerektiðine, bu isimle anýlan kiþi veya gruplarýn, Ya‘kub’un oðlu Yehuda ve ondan gelen Yehuda kabilesi dahil, her zaman övgüye lâyýk davranýþ sergilemediklerine dikkat çekmiþtir (Harvey, s. 13). Ýsrailli dilci Is-
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rael Yeivin kelimenin “basýk arazi” mânasýndaki Arapça “vhd” kökünden geldiðini
ileri sürmüþtür. Buna göre yehuda kelimesi ya kabilenin yerleþtiði bölgeyle (daðlýk Yehuda bölgesinin batýsýndaki alçak
arazi; bk. Shebiith, 9/2) ya da -Yehuda’nýn
Ken‘anlý eþi ve bu yolla soya karýþan Ken‘anlý unsurlar sebebiyle- kabilenin baþlangýçtaki düþük sosyal statüsüyle alâkalý bir
isimlendirme olmaktadýr (Encyclopaedia
Judaica, XI, 475).
Yahudi geleneðinde “yehuda-övgü iliþkisi” devam ettirilmiþ, Ýskenderiyeli yahudi filozofu Philo, “Tanrý’yý öven zihin” olarak
tanýmladýðý dördüncü çocuk Yehuda’nýn
bizzat kendisinin övgüye lâyýk ve kutsal
olduðunu söylemiþ, onun -dört rakamýnýn
temsil ettiði- mükemmellik ve erdemlilikle iliþkisine dikkat çekmiþtir (“Concerning Noah’s Work as a Planter”, 134-135).
Rabbânî literatürde ise Yehuda, kardeþlerinin lideri olarak öne çýkmýþ, Yûsuf’un kuyuya atýlmasýndan ve babasý Ya‘kub’un yaþadýðý üzüntüden bizzat sorumlu tutulmuþtur (Genesis Rabbah, 84/17; Midrash
Tanhuma, Wayyeshev, 9/8-10). Öte yandan
Tevrat’taki bir olaydan hareketle (Tekvîn,
38/24-26) Talmud’da, Yehuda’nýn ilk defa
suç itirafýnda bulunup Tanrý’nýn ismini kutsayan ve bu konuda diðer kardeþlerine de
örnek olan kiþi olduðu, bu sayede suçunun
affedildiði ve öbür dünyayý kazandýðý belirtilmiþtir (Sotah, vr. 7b, 10b; Makkoth, vr. 11b;
kelimenin “itiraf” mânasýndaki Arapça
“vdy” köküyle iliþkilendirilmesiyle ilgili olarak bk. Muhammed Sâlih Tevfîk, sy. 33
[1425/2004], s. 322). Ayný zamanda Yehuda
ismiyle Tanrý’nýn kutsal ismi (YHVH) arasýnda da baðlantý kurulmuþ, yehudanýn Tanrý’nýn ismindeki dört harfin tamamýndan
(yod-he-vav-he) -ve sayýsal deðeri dört olan
“dalet” harfinden- oluþtuðuna iþaret edilmiþtir (Sotah, vr. 10b). Rabbânî literatürde
ayrýca, Mýsýr’dan çýkýþ sýrasýnda Kýzýldeniz’e
ilk giren ve Ken‘an topraklarýnýn ele geçirilmesi esnasýnda Ken‘anlýlar’ýn karþýsýna ilk
çýkan kabile, ayný zamanda baþta Kral Dâvûd olmak üzere Ýsrâiloðullarý tarihindeki
pek çok önemli kiþinin kendisine dayandýðý ve mesîhin, içinden çýkacaðý soy olduðu gerekçesiyle Yehuda’nýn diðer Ýsrâil kabilelerine üstünlüðü vurgulanmýþtýr (Sotah, vr. 37a; Abodah Zara, vr. 25a; Genesis
Rabbah, 98/8). Bunun yanýnda, Yehuda’nýn kardeþleri tarafýndan övülmesine yönelik Tevrat ifadesinden hareketle Ya‘kub’un bütün soyunun kendilerini Yehuda’ya nisbet edecekleri ve yehudi diye anýlacaklarý belirtilmiþtir (Genesis Rabbah,
98/6). Rabbânî literatürde Kudüs merkez-

li Yehuda bölgesine de üstünlük atfedilmiþtir (Miþna, Gittin, 5/6; Hagiga, 3/4).
Yehudi kelimesi (çoðulu yehudim, müennesi yehudiyya) Ahd-i Atîk’te “Yehuda
soyuna / bölgesine ait” mânasýnda ve bilhassa -Yehuda kabilesinden olsun olmasýn- Yehuda bölgesinde oturanlarý yahut
bu bölgeden olanlarý ve Bâbil sürgününden sonra bütün Ýsrâiloðullarý kabilelerinden artakalanlarý ifade etmek için kullanýlmýþtýr (II. Krallar, 16/6; 25/25; Yeremya,
40/11-12; 44/1; 52/28-30; Zekarya, 8/23;
Ester, 3/4, 6; Nehemya, 1/2; 4/1-2; 13/23;
I. Tarihler, 4/18). Yehudi Ahd-i Atîk’in Ârâmîce yazýlmýþ bölümlerinde “yehudaye”
þeklinde geçmektedir (Ezra, 4/12, 23; 5/1,
5; 6/7, 8, 14; Daniel, 3/8, 12). Ayrýca Yehuda bölgesinde oturanlar ya da o bölgeden
olanlar tarafýndan konuþulan dili ifade etmek için “yehudit” (II. Krallar, 18/26-28; Ýþaya, 36/11-13; Nehemya, 13/24; II. Tarihler,
32/18), Ester kitabýnda ise “yahudi olma
veya görünme” anlamýnda “mityahadim”
kalýbý yer almaktadýr (8/17). Ahd-i Atîk döneminde özellikle sürgün sonrasýnda ayný anda dinî, siyasî ve millî çaðrýþýma sahip yehudi kelimesi, genelde Ýsrail topraklarý dýþýnda yaþayan yahudiler yahut yabancýlar tarafýndan ve Ýbrânîce dýþýndaki
dillerde kullanýlmýþtýr. Ýsrail topraklarýnda
yaþayan ve Ýbrânîce konuþan yahudiler ise
Ýsrâiloðullarý’nýn geçmiþiyle baðlarýný diri
tutmak adýna kendilerinden Ýsrâil (yisrael)
diye bahsetmiþlerdir (Encyclopaedia Judaica, XI, 253).
Yehudi kelimesi, Philo’nun yazýlarýnda
Ýbrânî atasý Ýbrâhim’den yazarýn kendi dönemine kadar bütün Ýsrâiloðullarý’ný / yahudileri kapsayacak biçimde geçmektedir
(“On the Virtues”, 212; “On the Life of Moses”, I/1, 34; II/17, 216). Antik dönem yahudi tarihçisi Josephus, baþlangýçta yahudilerin Eber’e atýfla Ýbrânî (Ebraioi) diye
adlandýrýlýrken, Bâbil sürgünü dönüþünden itibaren köken olarak Yehuda kabilesine dayanan yehudi ismiyle çaðrýldýklarýna iþaret etmiþtir. Josephus’un açýklamasýna göre kabile bu topraklara yerleþen
ilk grup olduðundan gerek bölge gerekse
halký bu isimle anýlmýþtýr (“Antiquities of
the Jews”, 1/146; 11/173; “Against Apion”,
1/22). Josephus sebt uygulamasý, sünnet,
yeme içme kurallarý, ibadet ve dil gibi faktörlerin tamamýný yahudilerin ayýrt edici
özelliði kabul etmiþtir (Harvey, s. 54; “Against Apion”, 1/22).
Ahd-i Cedîd’de de yahudi isimlendirmesi (ioudaias / ioudaios) Ya‘kub soyundan gelen dinî-etnik grup olarak kullanýlmýþ ve
birçok yönden Gentile ile (yahudi olma-

yanlar / Grekler) ayný konumda bulunduklarý vurgulanmýþtýr (Resullerin Ýþleri, 18/
4; 19/10; Romalýlar’a Mektup, 1/16; 2/9-10;
3/9, 29; Galatyalýlar’a Mektup, 2/14). Gerek Îsâ’nýn ve Pavlus’un gerekse hýristiyanlardan bir kýsmýnýn yahudi kökenine iþaret edilmekle birlikte (Matta, 2/2; Markos,
15/18; Yuhanna, 3/1-2; 4/9; 8/31; 12/9-11;
Resullerin Ýþleri, 13/43; 14/1; 16/1; 22/3;
Korintoslular’a Birinci Mektup, 9/20; Korintoslular’a Ýkinci Mektup, 11/24) özellikle yahudi din adamlarýndan, Îsâ Mesîh ve
hýristiyan cemaat karþýtlýðý yapmalarý ve
Îsâ’nýn öldürülmesinden sorumlu olmalarý
çerçevesinde bahsedilmiþtir (Matta, 26/4727/26; Markos, 14/43-15/15; Luka, 22/4723/25; Yuhanna, 8/44-48; 9/22; 11/45-53;
18/12, 31-40; Resullerin Ýþleri, 12/1-3; 14/
2; 18/12-17; 25/24; Selânikliler’e Birinci
Mektup, 2/14-15).

Rabbânî literatürde yahudileri ifade etmek için Ahd-i Atîk’te olduðu gibi aðýrlýklý
biçimde Ýsrâil / Ýsrâiloðullarý (Yisrael / Bene
yisrael) kalýplarý kullanýlmakla birlikte yehudi kelimesi de yer almýþtýr (Miþna’da sadece üç yerde Megillah, 2/3; Ketuboth, 7/
6; Nedarim, 11/12, Talmud’da ise daha sýk
geçer). Ester kitabýnda sözü edilen Mordehay karakterinin Bünyamin kabilesinden
gelmesine raðmen yehudi þeklinde nitelendirilmesi konusunda Talmud’da yer
alan bir yorumda yehudi kelimesine tamamen dinî bir içerik atfedilerek “putperestliði reddeden kiþi” mânasý verilmiþtir
(Megillah, 13a). Kelime Ârâmîce / Farsça
yoluyla Grekçe (ioudaios) ve Latince’ye (judaeus), oradan diðer Batý dillerine (jew,
jude, judia, giudeo, juif) geçmiþ, XI. yüzyýldan itibaren yaygýnlýk kazanmýþ, modern dönemde dinî mensubiyetin ötesinde “Ýbrânî ýrkýna mensup kiþi” anlamýnda
kullanýlmýþtýr. Hýristiyan çevrelerinde Îsâ’yý
ele veren Yehuda Ýskariyot ile özdeþleþtirilen yahudi isimlendirmesi uzun süre olumsuz bir anlam taþýmýþ, bu yüzden XIX.
yüzyýl Avrupa yahudileri daha ziyade Ýbrânî (Hebrew) ve Ýsrâilî (Israelite) adlandýrmalarýný tercih etmiþtir (Türkçe için de Mûsevî kelimesi benzer bir fonksiyon icra etmiþtir). Yahudi soykýrýmý (holokost) sonrasýnda

kelimeye yüklenen menfi mâna azalmýþtýr (JE, VII, 174).
Yahudi þeriatýnca (halaka) benimsenen
taným söz konusu olduðunda bir kiþinin
yahudi sayýlmasý için yahudi anneden doðmasý veya yahudi dinine geçmesi gerekmektedir. Rabbânî Yahudiliðe ait bu tanýma göre yahudi anneden doðan çocuk
babasý yahudi olmasa da yahudi kabul
edilmekte, yahudi olmayan bir anneden
183
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doðan çocuðun ise babasý yahudi olsa
bile Yahudiliðe geçiþ yapmasý gerekmektedir (Kiddushin, 68b; The Code of Maimonides, Forbidden Intercourse, 15/3-4;
Talmud’u ve Rabbânî otoriteyi kabul etmeyen Karai cemaatlerinde Tevrat’a dayandýrýlan, babaya dayalý yahudi tanýmý
esas alýnmaktadýr). Yahudi tanýmýnda
yer alan dinî-etnik içeriðin gereði olarak,
baþka dine geçen bir yahudi de -doðuþtan veya mühtedi olsun- teknik anlamda
yahudi özelliðini kaybetmemekte, baþka
dine baðlý (cemaat dýþýna çýkmýþ) yahudi kapsamýnda görülmektedir. Din deðiþtirmeyen, fakat yahudi kurallarýna göre yaþamayan günahkâr bir yahudi ise yahudi için
geçerli bütün kurallar kendisine uygulanacak biçimde yahudi kimliðini korumaktadýr.
Yahudi tanýmý konusu, modern dönemde özellikle Ýsrail Devleti’nin kurulmasýyla
birlikte çeþitli tartýþmalara yol açmýþtýr.
Günümüzün çoðu liberal yahudi cemaatlerinde -geleneksel yahudi tanýmýna zýt
olarak- sadece babasý yahudi olan bireyler baþka bir dini benimsemedikleri sürece cemaate kabul edilmektedir. Öte yandan Ýsrail Göç Yasasý kapsamýnda baþlangýçta (1950) ebeveyninden sadece babasý
yahudi olanlarýn veya baþka dine geçen
yahudilerin yahudi sýfatýyla Ýsrail vatandaþlýðýna kabulü onaylanmamýþ, 1970 ve
2005 yýllarýnda yapýlan düzenlemelerle yahudi tanýmýna giren kiþilerin eþleri, çocuklarý ve torunlarý ile bunlarýn eþleri ve Ýsrail
dýþýnda gerçekleþmesi þartýyla Ortodoks
olmayan cemaatlere kabul edilmiþ mühtediler de göç yasasý kapsamýna alýnmýþtýr. Bugün farklý yahudi cemaat ve gruplarýna göre deðiþen dinî, etnik, kültürel ve
seküler yahudi tanýmlarý bulunmaktadýr.
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YAHUDÝ HIRÝSTÝYANLIÐI

˜

Yahudi kökenli olup
yahudi dinine mensupken
Hz. Îsâ’ya inananlarýn
temsil ettiði inanç sistemi.

™

Yahudi-hýristiyan ifadesi, yahudi kimliklerini muhafaza edip yahudi dininin kurallarýný uygulamanýn yanýnda Hz. Îsâ’yý peygamber, öðretmen veya mesîh olarak kabul eden, gerek yahudi toplumu gerekse
hýristiyan cemaati içinde ayrý bir grup teþkil eden yahudi kökenli hýristiyanlara verilen addýr. Yahudi iken Hýristiyanlýðý benimseyenlere yahudi-hýristiyanlar (judeo-chretiens, jewish christians), yahudilerin dýþýndaki milletlere (gentile) mensupken hýristiyan olanlara da putperest kökenli hýristiyanlar (pagano-chretiens, pagano-christians)
denilir. Yahudi-hýristiyanlar Îsâ’yý mesîh kabul etmekle yahudilerden, yahudi þeriatýný
uygulamakla da hýristiyanlardan ayrýlýrlar.
Ahd-i Cedîd’de yer almayan yahudi-hýristiyan tabiri öncelikle, ister Helenistik kültüre mensup diaspora yahudileri ister Kudüs ve Filistin yahudileri olsun yahudi kökenli bütün hýristiyanlarý, daha dar anlamda ise Kudüs ve Filistin cemaatine mensup hýristiyanlarý ifade eder. Bu takdirde
söz konusu ifade özel bir anlam kazanýr ve
diasporadakilerden daha çok þeriata baðlý ve Ýsrâil’in ayrýcalýklarý hususunda daha
titiz davranan hýristiyanlar için kullanýlýr
(DBS, IV, 1298).
Kudüs yahudi-hýristiyan cemaati, baþlangýçtan itibaren Ýbrânîler ve Helenistler
olmak üzere iki farklý unsurdan meydana
gelmekteydi. Kudüs veya Filistin kökenli
yahudilerden gelen Ýbrânîler Ârâmîce konuþuyorlardý ve sýký sýkýya yahudi þeriatýna baðlýydýlar. Saint Paul, Helenleþmiþ bir
þehir olan Tarsus’tan olmasýna raðmen Hýristiyanlýðý kabul etmeden önce þeriatla
ilgili tavrý sebebiyle Ýbrânîler arasýnda saygý görüyordu. Helenistler ise diaspora yahudileriydi ve onlar Grek dili ve eðitimine
baðlý yahudi-hýristiyanlardý. Helenistler id-

dia edildiði gibi þeriatý terketme taraftarý deðildi, fakat þeriatý daha insanî, daha
ahlâkî ve evrensel þekilde yorumluyorlardý. Helenistler’de Ýbrânîler’deki kadar yabancý düþmanlýðý görülmezdi. Ýbrânîler’le,
Yunanca konuþan yahudiler arasýnda ortaya çýkan ve Ahd-i Cedîd’de, “Îsâ’nýn öðrencilerinin sayýca çoðaldýðý o günlerde Grekçe konuþan yahudiler, günlük yardým daðýtýmýnda kendi dullarýna gereken ilginin
gösterilmediðini ileri sürerek Ýbrânîce konuþan yahudilerden yakýnmaya baþladýlar”
(Resullerin Ýþleri, 6/1) þeklinde ifade edilen anlaþmazlýk sadece dil ve eðitim farkýndan kaynaklanmýyordu. Zira Helenistik
Yahudilik, Ýbrânîler’ce daha aþaðý görülüyordu. Yunanca konuþan yahudiler Filistin
rabbilerinin asla kabul etmeyecekleri þeylere izin veriyorlardý. Bunlar, uzun süre
putperestler arasýnda yaþadýklarý ve yabancýlarýn lânetli dilini (Miþna, Sotah, 9/14)
konuþtuklarý için ikinci sýnýf ve bir tür heretik kabul ediliyorlardý. Tevrat’a aþýrý baðlý
Ýbrânîler’e göre Grekçe’ye karþý beslenen
kin, dinin olduðu kadar vatan severliðin
de bir parçasýydý (a.g.e., IV, 1302). Ferîsîler
yahudi ülkesine, mâbedine ve Mûsâ’ya
baðlý Ýbrânî hýristiyanlara karþý olumlu, mâbed ve þeriat konusunda lâkayt olan Helenist hýristiyanlara karþý ise olumsuz davranýyorlardý (Ries, s. 15).
Ýster Ýbrânî ister Helenist olsun bütün
yahudi-hýristiyanlar Hz. Îsâ’yý kabul etmekle beraber yahudi þeriatýna baðlýydýlar. Ancak bunlar, kendi aralarýnda putperest kökenli hýristiyanlarý Mûsâ þeriatýndan sorumlu tutma hususunda yahudihýristiyanlar ve yahudileþtirenler (judaisants)
olmak üzere ikiye ayrýlmýþlardý. Yahudileþmek (judaiser) “bizzat yahudi olmadýðý halde yahudi âdet ve alýþkanlýklarýný taklit etmek” anlamýndadýr. Kelime bu anlamýyla
Ahd-i Atîk’in Ester bölümünde (8/17), “Ülkedeki halklardan çok sayýda kiþi yahudi
oldu” þeklinde geçmekte, Pavlus da kelimeyi ayný anlamda kullanmakta ve, “Yahudi olduðun halde yahudi gibi deðil öteki
uluslardan biri gibi yaþýyorsun, nasýl olur
da uluslarý yahudi gibi yaþamaya zorlarsýn” diyerek Petrus’u kýnamaktadýr (Galatyalýlar’a Mektup, 2/14). Yahudileþtirenler,
yahudilerin dýþýnda baþka milletlere mensup iken hýristiyan olanlara Mûsâ þeriatýný
zorunlu tutanlardýr (Resullerin Ýþleri, 15/1).
Bunlar da yahudi kökenli hýristiyanlardý, fakat diðer yahudi-hýristiyanlar gibi sadece
kendileri þeriata sýký sýkýya baðlý kalmakla
yetinmiyorlar, putperest iken Hýristiyanlýða girenleri de Mûsâ þeriatýna uymakla yükümlü tutuyorlardý (DB, III/2, s. 1778).

