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I. GÝRÝÞ

Ýbrâhîmî geleneðe baðlý monoteist din
ailesi içinde yer alýr ve bu ailenin en eski
halkasýný teþkil eder. Yahudilik, yayýlýmý ve
etkisi açýsýndan bir dünya dini özelliðine
sahip olsa da iç dinamizmi açýsýndan hem
millî hem evrensel unsurlar taþýmakta,
inanç sistemi mânasýnda bir din olmanýn
ötesinde bir hayat tarzýný ve dinî-etnik kimliði ifade etmektedir. Ayný dinî geleneðe
(Sâmî-Ýbrâhîmî gelenek) mensubiyetleri
sebebiyle Hýristiyanlýk ve Ýslâm’la ortak
kutsal coðrafyaya ve karþýlýklý etkileþimlerin görüldüðü ortak tarihî tecrübeye sahip olan Yahudilik pek çok teolojik, etik ve
pratik kural noktasýnda bu dinlerle benzerlik göstermektedir. Ortak kutsal kitap

leþimler neticesinde biçimlenen dinamik
bir sistemi ifade etmektedir.

ter, 1/13) kelimeleri yer almýþtýr. Yahudilik
isminin Grekçe’deki karþýlýðý olan ioudaismos ise ilk defa Grekçe konuþan yahudiler tarafýndan milâdî dönemde (m.ö. II –
m.s. I. yüzyýllar) kullanýlmýþtýr (II. Makkabiler, 2/21; 8/1; 14/38; Galatyalýlar’a Mektup,
1/13-14). Bu kelime daha sonra iudaismus þeklinde Latince’ye ve bu yolla Batý
dillerine geçmiþ (Judaism, Judaisme, Judaismus, Judaismo vb.), “yahudilerin baðlý olduðu dinî gelenek” mânasýnda özellikle modern dönemde yaygýn biçimde kullanýlmýþtýr. Yazýlý ve sözlü yahudi literatüründe yer alan ve Yahudilik kelimesini çaðrýþtýran iki Ýbrânîce ifade mityahadim ile (yahudi olma / görünme) (Ester, 8/17) dat yehudittir (yahudi örfü, uygulamasý) (Miþna, Ketuboth, 7/6). Yahudilik isminin Ýbrânîce karþýlýðý olan yahadut ise dinî sistemden ziyade yahudi hayat tarzýný ifade
edecek þekilde Rabbânî literatürde bir
yerde geçmiþ (Ester Rabbah, 7/11), Ortaçað yahudi literatüründe de bu anlamýyla kullanýlmýþtýr. Modern Ýbrânîce’de bu
kelime hem yahudi dinini hem kimliðini
belirtmektedir. Ahd-i Atîk’te “Ýsrâiloðullarý’nýn dini / örfü” anlamýnda sýkça yer alan
ve bilhassa Mûsâ’nýn öðretisi (torat Moþe)
þeklinde geçen Tevrat (Torah) kelimesi dinî
referansa sahip olup deðiþmeyen ebedî
ilkelere karþýlýk gelmekte, dolayýsýyla kimlikten ziyade bir öðretiyi ifade etmektedir. Özellikle günümüzde kullanýldýðý biçimiyle gerek dinî gerekse seküler referanslara, dinamik ve deðiþken ilkelere sahip
olan Yahudilik ise (Yahadut) hem dinî-kültürel bir sisteme hem de kimliðe iþaret
etmektedir. Yine Tevrat belli bir topluluk
(kutsal kavim Ýsrâil) oluþturmayý hedefleyen merkezî unsuru, geniþ mânasýyla Yahudilik ise belli bir topluluk (yahudiler) tarafýndan þekillenen bir olguyu anlatmaktadýr. Bu sebeple her dönemde ayný kalan
tek bir Tevrat’a karþýlýk yahudilerin tecrübelerine paralel olarak tarih içinde ortaya
çýkan farklý Yahudilik biçimlerinden (Helenistik, Rabbânî, Karâî, Reformist, Muhafazakâr, seküler vb.) bahsedilmektedir.

Yahudilik kelimesinin tam karþýlýðýný yahudi kutsal literatüründe bulmak güçtür.
Tevrat’ta, Ýsrâiloðullarý’nýn tâbi olduklarý
dini ya da örfü ifade edecek þekilde yahudi
kutsal kitabýnýn da ismi olan tora ile (öðreti, yasa) miþpat ve huka (yasa, kural,
düzenleme) kelimeleri kullanýlmýþtýr (Çýkýþ, 12/49; Levililer, 24/22; Sayýlar, 15/1516). Ayrýca Ahd-i Atîk’in (Tanah) geç döneme ait kitaplarýnda “yasa” ve “hüküm”
anlamlarýndaki Pers kökenli dat (Ezra, 7/
12, 14; Daniel, 2/15; Ester, 1/13) ve din (Es-

Bazý yahudi tarihçi ve teologlarý dinî sistem olarak Yahudiliði (Judaism) etnik yönüyle Yahudilik’ten (Jewishness), yani yahudi toplumundan ayýrmaya çalýþsa da bir
bütün halinde Yahudilik (Yahadut) ayný anda bir dini, kültürü ve topluluðu temsil
etmektedir. Ýsrâiloðullarý’ndan baðýmsýz
þekilde mevcudiyetini koruyan, “kendisine
tâbi olunan temel unsur” mânasýnda Tevrat öðretisinden farklý olarak Yahudilik,
yahudi toplumunun yaþadýðý deðiþimlere
paralel biçimde ortaya çýkan ve oluþumu-

literatürü (Ahd-i Atîk), seçilmiþlik ve kurtuluþ kavramlarý bakýmýndan Hýristiyanlýða, tek Tanrý inancý, dinî hukuk ve pratiðe yönelik vurgu ile vahiy inancý bakýmýndan Ýslâm’a yakýn durmaktadýr.
Yahudiliðin etnik kökenleri ilk Ýbrânî atasý kabul edilen Hz. Ýbrâhim’e ve ondan sonra gelen iki Ýbrânî atasýna, Hz. Ýshak ile
Ya‘kub’a dayandýrýlmaktadýr. Dinî açýdan
baþlangýç noktasý, Ya‘kub’un ya da Tanrý
tarafýndan verilen ismiyle Ýsrâil’in on iki oðlundan neþet eden Ýsrâiloðullarý’nýn Mûsâ
peygamber tarafýndan Mýsýr’daki kölelik
evinden kurtarýlýp Sînâ yarýmadasýna götürülmeleri ve burada atalarýnýn Tanrý’sýyla ahidleþerek O’ndan Tevrat’ý almalarý kabul edilmektedir. Ancak Ahd-i Atîk döneminde (m.ö. XIII-V. yüzyýllar) yaþamýþ olan
Ýsrâiloðullarý’nýn dinî uygulamalarýný, ikinci
mâbed devrinden (m.ö. V – m.s. I. yüzyýllar) itibaren þekillenmeye baþlayan sistemli bir din olarak Yahudilik’ten ayýrmak için
bu ilk aþamayý ifade etmek üzere “eski Ýsrâil dini” tabiri kullanýlmaktadýr. Eski Ýsrâil dini, sistemli ve resmî bir dinden ziyade Ýsrâiloðullarý arasýnda uygulanan farklý inanç ve ibadet biçimlerini, özellikle de
ikinci mâbed döneminde resmî inanç haline gelen Yahve tapýnmasýný belirtmektedir. Buna göre Yahudilik, Ýsrâiloðullarý’nýn
kutsal topraklara yerleþmesinin ardýndan
uzun bir süreç sonunda krallýk, ikinci mâbed ve Talmud dönemlerinde siyasî-hukukî, eskatolojik ve teolojik-mistik boyut
kazanmýþ, ancak Rabbânî gelenek ve Ortaçað yahudi düþüncesi kanalýyla bugün
anlaþýlan mânada dinî sistem halinde teþekkül etmiþ, bilhassa modern dönemde
kazandýðý farklý açýlýmlar ve kýrýlmalar yoluyla geliþimini sürdürmüþtür. Bu anlamda Yahudilik, monolitik (tek ve deðiþmez bir
yapýya sahip) bir sistem olmaktan ziyade,
yahudilerin çeþitli dönemlerde farklý kültürlerle (Bâbil, Pers, Grek, Roma, hýristiyan Bizans, Sâsânî, müslüman Arap, Osmanlý ve Avrupa) yaþadýklarý tecrübe ve karþýlýklý etki-
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nu sürdüren, yani yahudilere baðlý olarak
geliþen bir sistemi ifade etmektedir. Bu
sebeple, kimi zaman Yahudiliðin özünü belirleme teþebbüsleri çerçevesinde yahudi toplumundan baðýmsýz þekilde teolojik,
etik, felsefî ve mistik boyuta atýf yapan
araþtýrmacýlar bulunmakla birlikte Yahudilik kavramý, “yahudi topluluðunun dinî
kültürü ya da dinî tecrübesi veya geniþ anlamýyla kutsal topluluk / millet fikri üzerine kurulu din” þeklinde tanýmlanmýþtýr.
Bunun tabii bir uzantýsý olarak Yahudilik
olmadan yahudilerin varlýðýný sürdürebileceði, fakat yahudiler olmadan Yahudiliðin varlýðýný sürdüremeyeceði ifade edilmiþtir. Dolayýsýyla “yahudilerin var olduðu
her devirde mevcut olan dinî-kültürel olgu” mânasýnda Yahudilik, zaman üstü teorik inanç ya da zamanýn bir diliminde sabitlenmiþ pratik kurallarýn ötesinde kendini tarih içerisinde ortaya koyan bir sistemdir. Bu anlamda Yahudiliði Yahudilik
yapan temel unsur, kavram ve semboller
baþýndan itibaren mevcut olsa da Yahudilik, bütün bunlarýn yeni þartlara göre yeniden yorumlanmasýyla var olan ve varlýðýný
sürdüren bir geleneði belirtmektedir.
Yahudiliðin en önemli özelliklerinden biri temelinde hem etnik hem dinî unsuru
barýndýrmasýdýr. Zira yahudilerin ve Yahudiliðin baþlangýcýný oluþturan Ýsrâil kavmi,
belli bir nesebin (Ya‘kuboðullarý / Ýsrâiloðullarý) Tanrý’nýn seçimi ve kutsal topluluk halinde tesisiyle teþekkül etmiþ bir etnik grubu ifade etmektedir. Söz konusu
dinî-etnik vurgu gelenek içerisinde sýkça
tekrarlanan, “Yahudilik Tanrý’nýn yahudiler için takdir ettiði dindir” þeklindeki söz
de de görülür. Buna göre Yahudilik olgusu tarih boyunca ortaya çýkan bütün etnik, coðrafî vb. ayrýþmalarýn üstünde ahid
yoluyla birbirine baðlanmýþ tek bir topluluk (ethnos) meydana getirme idealine ve
tecrübesine dayanmaktadýr. Diðer bir deyiþle Yahudilik’te bir dini benimsemenin
ötesinde bir topluluðun parçasý olma bilinci, inançtan ziyade aidiyet esas olmaktadýr. Nitekim yahudi geleneðinde yahudi kavmini anlatmak için kullanýlan üç ayrý isimlendirmenin (Ýbrânî, Ýsrâil, yahudi)
hepsi de belli bir þahýs veya kavimle (Ýbrâhim’in atasý Eber, Ýbrâhim’in torunu Ya‘kub ve Ya‘kub’un oðullarýndan Yehuda)
baðlantýlýdýr; yani Ýbrânî, Ýsrâil ve yahudi nitelendirmeleri, bunlarýn bilhassa son ikisi
dinî motifi de taþýmakla birlikte esasen
belli bir soya baðlý topluluðu belirtmektedir (bk. YAHUDÝ). Arapça’da “Mûsâ dinine / þeriatýna baðlý” anlamýndaki Mûsevî
kelimesi ise dinî içerik taþýmaktadýr. Yahu188

diliðin bir diðer önemli özelliði inançtan çok
pratiðe vurgu yapmasýdýr. Belli bir âmentüden (kredo) ve merkezî dinî otoriteden
yoksun olarak geliþen Yahudilik esasen bir
eylem ve gelenek dinidir. Bu gelenek içerisinde yahudi kimliðini belirleyen temel ölçütü, kiþinin ne düþündüðünden ve neye
inandýðýndan ziyade ne olduðu ve ne yaptýðý sorusu teþkil etmektedir. Yahudilik kitabî bir din olmasýna raðmen doðrudan
Ahd-i Atîk (Tanah) literatürüne dayanan bir
din özelliði taþýmaktan ziyade, Ahd-i Atîk
öðretisinin yahudi din âlimlerinin (rabbi /
rabban) teþkil ettiði Rabbânî gelenek kanalýyla yorumlanmýþ ve hâlâ da yorumlanmakta olan biçimidir. Yahudiliði farklý kýlan baþka bir özellik ise onun Tanrý-Ýsrâil
iliþkisi üzerine yaptýðý vurgudur. Tanrý’nýn
Ýsrâil’i kendi kavmi olarak seçmesi þeklinde ortaya konan seçilmiþlik doktrini ile buna baðlý kavramlar olan ahid, kutsal toprak ve kurtuluþ öðretileri Yahudiliðin merkezinde bulunan unsurlardýr. Bu yönüyle
Yahudilik ayný zamanda bireyden çok toplum fikri üzerine kurulu bir dindir. Öte yandan Rabbânî gelenek tarafýndan þekillendirilen ve geleneksel Yahudiliðin temelinde yer alan Tanrý-Tevrat-Ýsrâil üçlemesi,
bütün çeþitliliðine raðmen modern yahudi oluþumlarýnýn temelinde yatan birleþene karþýlýk gelmektedir. Nitekim Yahudilik, Tanrý’nýn kutsal vahyi olan Tevrat’ý kutsal kavmi olan Ýsrâil’e vermesi ya da Ýsrâil’in Tevrat’ý Tanrý’dan alýp kabul etmesiyle (Sînâ ahdi) baþlayan, merkezinde bu
hadisenin ve ilgili inancýn yer aldýðý bir
oluþumu belirtmektedir. Farklý biçimlerde yorumlanýp anlaþýlmakla birlikte seküler kanat dýþýndaki hemen her bir yahudi
oluþumu kendini ya da varoluþ felsefesini
bu üçlü unsura vurgu yapmak suretiyle
tanýmlamaktadýr. Bütün bu hususlar, temelinde bulunan deðiþmez ilkelerin varlýðýna raðmen Yahudiliði büyük ölçüde
mensuplarýna göre tanýmlanan bir din yapmaktadýr. Geniþ anlamýyla Yahudilik yahudi toplumunun dinî, tarihî, kültürel ve siyasal tecrübelerinin toplamýna eþit olup
bu topluluðun içinde bulunduðu bütün
çeþitliliði yansýtmaktadýr. Belki de bu sebeple, kastedilen bütün mevcut yahudi
teþekküllerini kapsayan þemsiye-kavram
mânasýnda Yahudilik deðilse, tek bir Yahudilik’ten bahsetmek imkânsýzdýr. Onun yerine, daha ziyade geleneksel Yahudiliðin
devamý olan ve kendini gerçek anlamda
tek Yahudilik temsilcisi kabul eden Ortodoks Yahudiliðin yaný sýra birbirinden farklý ve bazan birbirine zýt (Muhafazakâr, Liberal, Hümanist vb.) “Yahudilikler” söz ko-

nusudur. Neticede bütün bu anlayýþlarý
ayný ölçüde yahudi kýlan þey, bir þekilde
yahudi toplumunun ya da farklý yahudi
gruplarýnýn tecrübeleri üzerine þekillenmiþ
olmalarý ve farklý biçim ve derecelerde de
olsa kendilerini ayný kaynaða ve geleneðe
dayandýrmalarýdýr.
II. TARÝH

A) Kutsal Kitap Dönemi. 1. Ýbrânî Atalarý ve Ýsrâiloðullarý’nýn Ortaya Çýkýþý. Tarihî

verilerden ziyade yahudi kutsal metinlerinde yer alan anlatýma dayanan Ýsrâiloðullarý’nýn tarihi, soyundan büyük bir millet çýkarmak üzere Tanrý tarafýndan seçildiðine
inanýlan ilk Ýbrânî atasý Ýbrâhim’le baþlatýlmaktadýr. Tevrat’ta göçebe bir Ýbrânî / Ârâmî þeklinde nitelendirilen (Tekvîn 14/13; Tesniye, 26/ 5) ve milâttan önce XXI-XX. yüzyýllar arasýnda Mezopotamya’da yaþadýðý
kabul edilen Ýbrâhim, Tanrý’nýn vahyi doðrultusunda Ken‘an (Filistin) topraklarýna
göç etmiþ ve burada göçebe bir hayat sürmüþtür (Tekvîn, 11/31; 12/9). Kalabalýk bir
nesle sahip olacaðýna dair ilâhî vaadin tecellisi olarak (Tekvîn, 12/2; 13/16) geç yaþta
câriyesi Hâcer’den Ýsmâil, ardýndan karýsý
Sâre’den Ýshak doðmuþ, bu iki oðlundan Ýsmâiloðullarý ve Ýsrâiloðullarý neþet etmiþtir. Tevrat’ta Tanrý’nýn Ýbrâhim ile bir ahid
yaparak kendisini ve soyunu kutlu ve bereketli kýldýðý, Ken‘an topraklarýný mülk olarak soyuna verdiði ifade edilmekte (Tekvîn, 12/2; 15/4-5, 18-21), Ýbrâhim soyunun
taþýyýcýsý olarak Ýshak’ýn ve oðlu Ya‘kub’un
seçildiði, ancak Ýbrâhim’le yapýlan ahdin ve
Ken‘an topraklarýna vâris kýlýnma vaadinin sadece Ya‘kub’un soyu için geçerli olduðu belirtilmektedir (Tekvîn, 17/18-21; 21/
12-13; 26/2-4; 28/13-15). Ýbrâhim, Ýshak ve
Ya‘kub’dan meydana gelen üç büyük Ýbrânî atasýnýn ve Ya‘kub’un on iki oðlunun
(Ruben, Þimon, Levi, Yehuda, Ýssakar, Zebulun, Dan, Naftali, Gad, Aþer, Yûsuf ve
Bünyamin) hikâyeleri, Yûsuf’un Mýsýr sarayýndaki yükseliþi, Ken‘ân’da baþ gösteren kuraklýk yüzünden Ya‘kub’un ve diðer
oðullarýnýn onun himayesinde Mýsýr’a yerleþmeleri, burada çoðalmalarý Tevrat’ýn
Tekvîn bölümünde ayrýntýlý biçimde anlatýlmaktadýr. 400 veya 430 yýllýk bir süreye
denk gelen Mýsýr dönemi (Tekvîn, 15/13;
Çýkýþ, 12/40; Tevrat’ýn Grekçe versiyonunda bu süre 215 olarak geçer), Ýsrâiloðullarý’nýn geniþ bir aileden on iki kabilelik kalabalýk bir topluluða geçiþ sürecini oluþturmaktadýr.
2. Hz. Mûsâ Önderliðinde Mýsýr’dan Çýkýþ ve Sînâ’da Ahidleþme. Mýsýr’da kýsa

bir refah döneminin ardýndan kendilerini
tanýmayan yeni firavunlarýn yönetiminde
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köleleþtirilen Ýsrâiloðullarý’nýn bu durumuna Mûsâ peygamber son vermiþtir. Ýsrâiloðullarý’nýn, Levi soyundan gelen Mûsâ
önderliðinde Mýsýr’dan çýkarýlýp mûcizevî
biçimde Kýzýldeniz’den geçirilmeleri, daha
sonra Sînâ daðýna ulaþtýrýlýp burada Tanrý
ile ahidleþmeleri Ýsrâiloðullarý tarihindeki
ikinci dönüm noktasýný teþkil etmektedir
(Çýkýþ, 5-19). Sînâ ahdi diye isimlendirilen
bu ahid kapsamýnda Ýsrâil Tanrýsý Yahve
tarafýndan Hz. Mûsâ’ya Ýsrâiloðullarý’nýn
uymasý gereken kurallarý içeren Tevrat verilmiþ, yalnýzca Ýsrâil Tanrýsý’na itaat edip
Tevrat kurallarýna göre yaþamalarý karþýlýðýnda kendilerine Tanrý’nýn has kavmi (seçilmiþ kavim) olma ve -atalarý Ýbrâhim’e vaad edildiði üzere- Ken‘an topraklarýný mülk
edinme fýrsatý bahþedilmiþtir (Çýkýþ, 1924; Tesniye, 26-29). Mýsýr’dan çýkýþ ve Sînâ
ahdi klasik görüþe göre milâttan önce
XIII. yüzyýlda, alternatif görüþe göre ise
milâttan önce XV. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda
gerçekleþmiþtir. Ancak Ýsrâiloðullarý, Mûsâ peygamber zamanýnda Ken‘an topraklarýna girememiþlerdir. Hz. Mûsâ’nýn Tanrý’dan ahid sözlerini (on emir) içeren levhalarý almak üzere Sînâ daðýna çýkýp orada kýrk gün kalmasý sýrasýnda altýndan buzaðý heykeli yapan ve bunu ilâh edinen Ýsrâiloðullarý, daha sonra Ken‘an topraklarýnda yaþayan halkla savaþmak istememiþ ve
Mûsâ’ya isyan etmiþtir (Çýkýþ, 32; Sayýlar,
13-14). Mýsýr’dan çýkan bu ilk nesil, Ýsrâil

Mýsýr’dan göçün öncesinde Mýsýrlýlar’ýn Mûsâ ve Ýsrâilliler’in
evlerini gözlemelerini gösteren XIV. yüzyýlýn sonuna ait bir
minyatür (Magyar Tudományos Académia Könyvtára, MS, nr.
A 422, vr. 43a )

Tanrýsý’na karþý gelmenin cezasý olarak kýrk
yýl boyunca çöle mahkûm edilmiþ, vaad
olunan topraklardan (arz-ý mev‘ûd) menedilmiþtir. Çölde geçirilen kýrk yýllýk süre yahudi geleneðinde, Ýsrâiloðullarý’nýn kutsal
topluluk olma yolunda eðitilme ve dinîetnik bir topluluk haline gelme süreci þeklinde yorumlanmýþtýr. Bu süre zarfýnda Ýsrâiloðullarý, Tanrý ile buluþma mekâný olarak inþa ettikleri, on emir levhalarýnýn muhafaza edildiði ahid sandýðýnýn da içine
konduðu taþýnabilir tapýnak (toplanma çadýrý) eþliðinde ve Tanrý’nýn rehberliðinde yaþamýþlardýr (Çýkýþ, 25/8-10; 33/7-10). Bununla birlikte çöl dönemi boyunca itaatsiz tutumlarýný sürdürmüþlerdir. Mûsâ,
vefatýndan önce Ýsrâiloðullarý’ný bir defa
daha toplayarak Sînâ’da yapýlan ahdi yenilemiþ ve ahde sadýk kalmadýklarý takdirde Tanrý’nýn gazabýna uðrayacaklarý konusunda onlarý uyarmýþtýr (Tesniye, 26-30).
Ýsrâiloðullarý’nýn tarihi, Ahd-i Atîk boyunca ahde uyduklarýnda düþmanlarýna karþý Tanrý Yahve’nin desteðini almalarý, uymadýklarýnda ise düþmanlarýnýn eline verilmeleri þeklinde ortaya konmuþtur.
3. Yeþû Önderliðinde Ken‘an’a Yerleþme. Hz. Mûsâ’nýn ölümünün ardýndan li-

derlik Yeþû peygambere verilmiþtir (Sayýlar, 27/12-23; Yeþû, 1/1-2). Ken‘an topraklarýnýn büyük kýsmý Yeþû önderliðindeki ikinci nesil Ýsrâiloðullarý tarafýndan ele
geçirilmiþ ve on iki kabile arasýnda taksim
edilmiþtir. Bu taksim, en geniþ kabile olan
Yahuda kabilesiyle Bünyamin kabilesi ve
Yahuda’ya düþen topraktan pay verilen Þimon kabilesi güneyde, diðer kabileler (Ruben, Ýssakar, Zebulun, Dan, Naftali, Gad,
Aþer ve iki ayrý kol sayýlan Yûsuf soyuna
ait kabileler Efraim ve Menase) kuzeyde
kalacak þekilde yapýlmýþ, din adamý sýnýfý
olarak ayrýlan ve topraktan pay verilmeyen Levililer’e ise Ýsrâiloðullarý arasýnda yaþayýp ibadet hizmetini yürütmeleri için belli
þehirler tahsis edilmiþtir (Yeþû, 14-21. bablar). Yeþû peygamber, vefatýndan önce bütün Ýsrâil kabilelerini kuzeydeki Þekem bölgesinde (Sâmiriye) toplayarak onlardan,
kendilerini Mýsýr’dan kurtarýp Ken‘an topraklarýný veren Ýsrâil Tanrýsý’na sadýk kalacaklarýna ve O’ndan baþka ilâh edinmeyeceklerine dair söz almýþtýr (Yeþû, 24. bab;
Tesniye, 27/11). Yeþû’nun ölümünden sonra Ýsrâil kabileleri, “hâkimler” diye adlandýrýlan seçilmiþ dinî liderlerin önderliðinde
yerleþik ziraî düzene geçmiþlerdir. Bu dönemde bir yandan Filistîler’le, diðer yandan Ken‘an dinî kültürüyle mücadele etmiþlerdir. Kendilerini düþmanlarýnýn elinden kurtarmak ve doðru yola iletmek için

gönderilen hâkimlerin çabalarýna ve uyarýlarýna raðmen Ken‘anlý kavimlerin yolundan gidip Ýsrâil Tanrýsý yerine bu kavimlerin tanrýlarýna (Baal, Aþtarot vb.) tapmýþlardýr (Hâkimler, 2, 20-21).
4. Dâvûd ve Süleyman Krallýðý. Ýsrâiloðullarý, Filistîler’le (veya Amâlikalýlar) mücadeleye devam ettikleri, ilâhî ceza olarak
ahid sandýðýnýn düþmanlarýnýn eline geçtiði bir sýrada Peygamber Samuel’den diðer milletlerde olduðu gibi kendilerini yönetecek ve savaþlarda düþmanlarýna karþý
önderlik yapacak bir kral istemiþlerdir. Bunun üzerine Tanrý önce Bünyamin kabilesinden Saul’ü (Þaul / Tâlût) Ýsrâil’e kral
seçmiþ (I. Samuel, 8-15), daha sonra onun
yerine Filistîler karþýsýnda gösterdiði kahramanlýkla öne çýkan Yahuda kabilesinden
Dâvûd’u kral olarak kutsamýþtýr (I. Samuel, 16). Mücadele halinde olduðu Saul’ün
ölümünün ardýndan krallýðýný ilân eden
Dâvûd ilk baþta sadece mensubu bulunduðu Yahuda kabilesi tarafýndan kabul görmüþ, daha sonra diðer Ýsrâil kabilelerinin
de onayý ile bütün Ýsrâil üzerine kral olmuþtur (II. Samuel, 2-5). Güneydeki Yahuda ile
kuzeydeki Ýsrâil bölgelerini tek merkez etrafýnda toplamak amacýyla Kudüs’ü (Yeruþalayim / Yeruþalaim) fethedip krallýðýn
merkezi yapmýþtýr (I. Târihler, 10-15). Tanrý, Kral Dâvûd ile bir ahid yaparak krallýðý
sonsuza kadar onun soyuna tahsis ettiðini bildirmiþtir (II. Samuel, 7). Yahudi geleneðinde kurtarýcý mesîh inancýnýn kökleri Tanrý’nýn Dâvûd soyuna yönelik kutsama ve vaadine dayandýrýlmaktadýr. Filistîler’i, Amâlikalýlar’ý, Ammonlular’ý, Moablýlar’ý ve Edomlular’ý yenen Dâvûd zamanýnda krallýk en geniþ sýnýrlarýna ulaþmýþtýr
(II. Samuel, 8, 10). Oðlu ve halefi Kral Süleyman döneminde Kudüs’te görkemli bir
mâbed inþa edilmiþ, daha önce Filistîler’den geri alýnýp Dâvûd zamanýnda Kudüs’e
getirilmiþ olan ahid sandýðý mâbede yerleþtirilmiþtir (I. Krallar, 6-8; II. Târihler, 2-8).
Ýsrâil tarihinin altýn çaðý olan birleþik krallýk döneminin milâttan önce X. yüzyýla denk
geldiði kabul edilmektedir.
5. Krallýðýn Ýkiye Bölünmesi. Kral Süleyman’ýn ölümünün ardýndan krallýk kuzeyde Ýsrâil, güneyde Yahuda krallýklarý olmak üzere ikiye bölünmüþtür (m.ö. 931).
Güneydeki Yahuda ve Bünyamin kabileleri Kral Süleyman’ýn oðlu ve halefi Rehoboam’a baðlýlýklarýný devam ettirirken reform taleplerine karþýlýk bulamayan kuzeydeki kabileler Efraim kabilesinden Yeroboam’ý kral seçerek baðýmsýzlýklarýný ilân
etmiþlerdir (I. Krallar, 12). Ýsrâil kabilelerinin bu tutumu yahudi geleneðinde Tan-
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rý’nýn, krallýðý Dâvûd soyuna tahsis etmesine karþý baþ kaldýrý diye yorumlanmýþtýr. Nitekim bölünmüþ krallýk döneminde
gerek Yeroboam gerek sonraki Ýsrâil krallarý, dönemin peygamberlerinin bütün uyarýlarýna raðmen Tevrat öðretisinden sapmýþ ve politeist uygulamalara yönelmiþtir
(I. Krallar, 18-19). Ýsrâil Krallýðý ilâhî ceza
olarak Asurlular tarafýndan iþgal edilip yýkýlmýþ ve Ýsrâil kabileleri sürgüne gönderilmiþtir (m.ö. 722-721). Bu sürgünle birlikte yahudi geleneðinde “kayýp on kabile” efsanesine dönüþecek þekilde, güneydeki Yahuda ve Bünyamin kabileleriyle Levililer dýþýnda kalan Ýsrâil kabilelerinin varlýklarýnýn sona erdiði kabul edilmiþtir. Sâmirîler diye bilinen ve yahudi toplumuna
dahil edilmeyen grubun kökenleri de bu
döneme dayandýrýlmaktadýr (II. Krallar, 17;
bk. SÂMÝRÎLER).
6. Bâbil Sürgünü. Kuzeydeki krallýðýn yýkýlmasýndan sonra güneyde Kral Hizkiya
(m.ö. VIII. yüzyýl) ve Kral Yoþiya (m.ö. VII.
yüzyýl) dönemlerinde mâbedin putlardan
temizlenmesini, ibadetin merkezîleþtirilmesini ve Yoþiya zamanýnda -kayýp durumdaki- Mûsâ’nýn Tevrat kitabýnýn bulunmasýyla birlikte Tevrat öðretisinin yeniden tesisini esas alan iki ayrý dinî reform gerçekleþtirilmiþtir. Fakat bu ahde dönüþ çabalarýna raðmen monoteist inançtan tekrar
sapmalar baþlamýþtýr. Kýsa süre sonra Ya-

Mûsâ’nýn on emir tabletlerini alýþýný tasvir eden XIV. yüzyýla
ait bir minyatür (Muze’on Yýsrael-Yarushalayim, MS, nr. 180/
52, vr. 154b )
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huda Krallýðý’nýn kuzey bölgesi Asurlular
tarafýndan iþgal edilmiþ, bir asýr sonra da
Yahuda Krallýðý, Bâbilliler’in (Kaldeliler)
denetimine girmiþ ve Yahuda halkýnýn karþý isyaný sonucunda Buhtunnasr (II. Nebukadnezzar) yönetimindeki Bâbil ordusu tarafýndan yýkýlmýþtýr (II. Krallar, 22-25). Sürgün dönemi peygamberleri, Ýsrâil ve Yahuda krallýklarýnýn yýkýlmasýnýn sebebini her
iki halkýn Tanrý ile yapýlan ahidden uzaklaþmasýna ve yabancý tanrýlara ibadet etmesine baðlamýþtýr (Yeremya, 34-40; Hezekiel, 5-6, 16; Hoþea, 1-13). Süleyman Mâbedi’nin yýkýlýp Yahuda halkýnýn âlim ve seçkin kesiminin Bâbil’e sürülmesi ve yarým
asýrlýk bir süre burada sürgün hayatý yaþamasýyla sonuçlanan bu ikinci yýkým yahudi
tarihinin ilk büyük sürgünü ve en önemli
hadiselerinden biri kabul edilmiþtir (Bâbil
sürgünü, m.ö. 586-538). Bu yýkým ve sürgün tecrübesi ayný zamanda on iki kabileden geriye kalan ve daha çok Yahuda, Bünyamin ve Levi soyu ile özdeþleþtirilen Ýsrâiloðullarý’nýn tamamen monoteizmi benimsemesinde bir dönüm noktasý kabul
edilmiþtir.

dirilen Sâmirîler de yahudi toplumundan
dýþlanmýþtýr. Ýkinci mâbedin inþasýyla baþlayýp mâbedin Romalýlar tarafýndan milâttan sonra 70’te yýkýlmasýna kadar süren
bu dönem ayný zamanda Yahudiliðin sistemleþmeye baþladýðý dönemdir. Ýsrâiloðullarý’nýn Pers, Grek ve Roma yönetimlerinde yaþayýp onlarýn kültürlerinin etkisine mâruz kaldýðý, ayrýca yahudi Haþmonay
hânedaný yönetiminde baðýmsýzlýk elde
ettiði bu dönem, Ýsrâiloðullarý’nýn tam
mânasýyla monoteist bir toplum haline
gelmesinin yaný sýra mâbed, ibadet ve sýnýflar arasý iliþkiler açýsýndan Tevrat’ýn Levililer ve Sayýlar kýsmýnda yer alan birçok
kuralýn, sinagog, düzenli dua geleneði,
Tevrat çalýþmasý, yabancýlarýn Yahudiliðe
kabulü, âhiret ve mesîh gibi inanç ve uygulamalarýn, bu arada Tevrat’ýn Ârâmîce
tercümelerinin de (targum) ortaya çýktýðý
devreye tekabül etmektedir. Bir sonraki
aþamada Grek-Roma kültürünün Ýsrâiloðullarý üzerinde etkili olduðu bu dönem,
ayný zamanda milâttan sonra III. yüzyýlýn
sonlarýna kadar sürecek þekilde Helenistik
dönem diye adlandýrýlmýþtýr.

B) Ýkinci Mâbed Dönemi. 1. Sürgünden
Dönüþ ve Ýkinci Mâbedin Ýnþasý. Persler’in

2. Grek Yönetimi ve Yahuda Halkýnýn
Helenleþtirilmesi. Makedonya Kralý Büyük

(Ahameniþler) Bâbilliler’i yenilgiye uðratmasýnýn ardýndan Filistin topraklarýnýn yeni hâkimi olan Pers Kralý Koreþ, sürgündeki Ýsrâiloðullarý’nýn Yahuda’ya dönmelerine ve burada yeniden teþkilâtlanmalarýna izin vermiþtir (m.ö. 538). Bu süreçte
önce Kral Darius döneminde Kudüs’teki
eski mâbedin yerine yeni bir mâbed inþa
edilmiþtir (m.ö. 515). Daha sonra Levi soyundan gelen kohen-din âlimi Ezrâ ve Yahuda valisi konumuna getirilen Nehemya’nýn Kral Artahþasta’nýn desteðiyle yürüttüðü faaliyetler doðrultusunda (m.ö.
444-398) Kudüs þehri ve Yahuda halký tekrar yapýlandýrýlmýþtýr. Bilhassa Ezrâ’nýn dinî reformu çerçevesinde yýkým sýrasýnda
mevcut nüshalarý kaybolan ve Yahuda halký tarafýndan unutulan Tevrat kitabý halka
okunup açýklanmýþ, tek tanrý olarak Yahve tapýnmasý resmî inanç þeklinde benimsenmiþ, Þabat (Sebt) uygulamasý tekrar
tesis edilmiþ, Yahuda halký arasýnda yaygýn olan yabancý kadýnlarla evliliklere son
verilmiþ, yabancý eþlerle çocuklarý toplumdan dýþlanmýþtýr (Ezrâ, 4-10; Nehemya, 48). Bundan dolayý yahudi geleneðinde Ezrâ, Tevrat’ýn Ýsrâiloðullarý’na yeniden kazandýrýlmasýný saðlayan kiþi, bir nevi ikinci
Mûsâ olarak yüceltilmiþtir. Akademik çevrelerde ise Ezrâ mevcut haliyle Tevrat’a
son þeklini veren redaktör kabul edilmektedir. Bu dönemde ayrýlýkçý diye nitelen-

Ýskender’in Persler’in kontrolündeki Filistin topraklarýný ele geçirmesiyle birlikte
Yahuda bölgesinde Grek hâkimiyeti ve etkisi baþlamýþtýr (m.ö. 332). Kýsa süre sonra
Büyük Ýskender’in ölümüyle imparatorluða
ait topraklar komutanlarý arasýnda paylaþtýrýlmýþ, Yahuda halký önce Mýsýr merkezli Ptolemaios (m.ö. 322-200), daha sonra Suriye merkezli Selevkos (m.ö. 200164) krallýklarý tarafýndan yönetilmiþtir. Bu
dönemde mâbed kültü etrafýnda þekillenen ve Ârâmîce konuþan yahudilerin oluþturduðu Filistin Yahudiliði yanýnda Mýsýr
(Ýskenderiye), Akdeniz (Antakya) ve Ege havzasýnda Grekçe konuþan yahudilerin teþkil ettiði, Helenistik geleneðin etkisi altýnda geliþen diyaspora Yahudiliði ortaya çýkmýþtýr. Ýskenderiye yahudi cemaati için Tevrat’ýn Grekçe’ye “Yetmiþler” (Septuagint) diye bilinen çevirisi yapýlmýþtýr. Sonraki Roma döneminde yaþayan ve Tevrat üzerine
alegorik yorumlarýyla tanýnan yahudi düþünürü Filon da (Philo) yine bu cemaat
içinden çýkmýþtýr. Grek döneminde kuzeydeki Sâmiriye bölgesi yeniden yapýlandýrýlarak Þekem’de Gerzîm / Gerizim daðýnýn
eteðine bir Sâmirî mâbedi inþa edilmiþtir.
Ýsrâiloðullarý tarihi açýsýndan bu dönemin
en önemli hadisesi, Selevkos yönetimi tarafýndan Yahuda’nýn seçkin kesiminin desteðiyle yürütülen Helenleþtirme politikasýna karþý Makkabi lakabýyla anýlan ve ko-
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hen soyundan gelen bir ailenin liderliðinde
dindar yahudi kesimin silâhlý direniþe baþlamasý (m.ö. 167-164), aðýr kayýplara raðmen zaferle neticelenen direniþin ardýndan
Yahuda bölgesinin baþkohenlik konumuna getirilen Haþmonay hânedanýnýn yönetimine geçmesi ve daha sonra yarý baðýmsýz bir krallýk statüsüne kavuþmasýdýr
(m.ö. 143-63; I ve II. Makkabiler).
3. Yahudi Haþmonay Yönetimi ve Ýlk Yahudi Gruplaþmasý. Yahudi Haþmonay dö-

neminde yahudilere uygulanan Helenleþtirme siyaseti tam tersine çevrilerek krallýk haline gelen Yahuda bölgesindeki yahudi olmayan gruplar (Ýdumiler ve Ýturiler)
siyasal ve ekonomik sebeplerle zorla yahudileþtirilmiþtir. Bütün bu geliþmeler yanýnda bu dönemde Filistin Yahudiliði bünyesinde Ferîsîlik, Sadûkýlik ve Essenîlik
adýyla adlandýrýlan üç büyük yahudi cemaati ortaya çýkmýþtýr. Bu yahudi gruplaþmasýnda, Helenleþtirme sürecinin yahudi kimliði ve toplumu üzerinde meydana getirdiði dejenerasyona yönelik tepkinin ve ardýndan siyasal ve ekonomik iktidar hýrsýyla
hareket eden Haþmonay hânedanýnýn yönetiminde yaþanýlan hayal kýrýklýðýnýn etkili olduðu kabul edilmektedir. Yahuda halkýnýn küçük fakat seçkin kesimini temsil
eden söz konusu cemaatlerin toplumu ne
derece etkilediklerini tam olarak söylemek
güçtür. Ancak aðýrlýklý olarak Tevrat âlimlerinden (soferim) teþekkül eden ve sayýca en büyük grubu meydana getiren Ferîsîler’in, mâbed hizmetiyle görevli din adamý sýnýfýnýn oluþturduðu aristokrat-muhafazakâr Sadûkýler ile münzevi-apolitik karakterli Essenîler’in aksine mâbedin yýkýlmasýndan sonra da varlýðýný sürdürdüðü ve
Rabbânî Yahudiliðin teþekkülünde önemli
rol oynadýðý bilinmektedir. Bu gruplara yönelik baþlýca atýflar antik yahudi tarihçisi
Yosefus’un ve Filon’un eserlerinde, Ahd-i
Atîk’te ve Rabbânî literatürde yer almaktadýr.

yeniden inþa edilip surlarla çevrilmiþtir. Herod’un ölümünden sonra (m.ö. 4) Yahuda
doðrudan Roma yönetimine baðlanmýþtýr.
Bu dönemde Îsâ Mesîh hareketi ortaya çýkmýþ, tebliðiyle taraftar toplayan Îsâ Mesîh yahudi din adamlarýnýn þikâyeti üzerine Roma Valisi Pilatus tarafýndan yalancý
mesihlikle suçlanarak çarmýha gerilmiþtir.
Öte yandan Roma yönetimiyle yahudi halký arasýndaki iliþkiler söz konusu olduðunda mutlak üstünlük iddiasýnda bulunan
Romalý yöneticilerin zaman zaman yahudilerin dinî hayatýna ve bilhassa mâbede
müdahalesi yüzünden karþý direniþ ortaya çýkmýþtýr. 66 yýlýnda mâbed hazinesine
yönelik bir müdahale gerginliði daha da
arttýrmýþ, yahudiler arasýnda kurtuluþ beklentisinin yüksek olduðu bu dönemde, kurtuluþu bizzat getirme iddiasýyla ortaya çýkan ve radikal tutum sergileyen devrimcifanatikler tarafýndan Roma’ya karþý kanlý
bir isyan baþlatýlmýþtýr. Bugünkü Irak sýnýrlarý içinde hüküm süren ve yahudi dinini benimseyen Parsî Adiabene Krallýðý’nýn yönetici sýnýfý da yahudilerin direniþine destek vermiþtir. Dört yýl süren çatýþmalar neticesinde Kudüs, Romalýlar tarafýndan kuþatýlmýþ ve mâbed yýkýlmýþ (70),
son direniþçi grup, Ölüdeniz yakýnýnda bulunan Masada bölgesindeki kuþatmada
topluca intihar ederek tarih sahnesinden
silinmiþtir (73-74). Bu büyük isyanýn ardýndan yine baþarýsýzlýkla sonuçlanacak bir
yahudi isyaný daha çýkmýþtýr. Ýsyaný baþlatan ve geniþ destek bulan Bar Kohba baþlangýçta yahudi halkýnýn mesîh beklentisine cevap verecek bir zafer kazansa da
(132-135) kýsa bir süre sonra Roma yönetimi tarafýndan devre dýþý býrakýlmýþtýr.
Bunun üzerine yahudiler Kudüs’ten çýkarýlmýþ ve Yahuda bölgesinin ismi Filistin
(Palaestina) þeklinde deðiþtirilmiþtir. Bundan önce ortaya çýkan diyaspora merkezli bir diðer isyanda da (115-117) Mýsýr yahudi cemaati büyük kayýp vermiþtir.

C) Talmud Dönemi. 1. Hýristiyan Roma
Yönetimi ve Filistin Yahudiliði’nin Gerilemesi. Yahudi sözlü literatürünü oluþturan

Miþna ve Talmud’un derlendiði (III-VII.
yüzyýllar) bu dönem sözlü gelenek yoluyla geliþen Rabbânî Yahudiliðin ortaya çýktýðý devredir. Bu dönemde yahudi dininin
merkezine ikinci mâbed döneminde aðýrlýklý yere sahip olan mâbed, kurban ibadeti ve kohen sýnýfý yerine yine ikinci mâbed
döneminden itibaren önem kazanmaya
baþlayan Tevrat, sinagog ibadeti ve din
âlimleri (rabbiler) geçmiþtir. Mâbedin yýkýlmasýnýn ardýndan Filistin’in kuzeyinde Taberiye’de kurduklarý din akademilerinde
Ferîsîler’in açtýðý yoldan Tevrat’ý yorumlamak suretiyle yahudi sözlü geleneðinin
(sözlü Tevrat = Talmud) þekillenmesini
saðlayan rabbiler ayný zamanda sinagoglarda icra edilen düzenli ibadet geleneðini meydana getirmiþlerdir. Din âlimleri sýnýfýnýn taþýdýðý otoriteden dolayý Rabbânî
dönem olarak da adlandýrýlan bu dönemde küçük bir yahudi mezhebi þeklinde ortaya çýkan Hýristiyanlýk, Roma -sonraki
adýyla Bizans- Ýmparatorluðu’nun resmî
dini ve Yahudiliðe rakip gelenek haline
gelmiþtir (IV. yüzyýl). Rabbânî Yahudiliðin
teþekkülünde, “yeni Ýsrâil” iddiasýyla ortaya çýkan ve kýsa sürede baþta Kudüs olmak üzere yahudi kutsal topraklarýnýn yönetimini ele geçiren hýristiyanlarýn tezlerine karþý yahudi ahdinin ve dininin devamlýlýðýný savunma ihtiyacý önemli rol oynamýþtýr. Hýristiyan Roma yönetiminin baskýsý altýnda yaþayan ve V. yüzyýldan itibaren
Taberiye’deki din akademilerinden ve merkezî idare sisteminden mahrum kalan Filistin yahudi cemaati daha ziyade sinagog
çevresinde bir yapýlanmayla varlýðýný sürdürmüþtür.
2. Sâsânî Yönetimi ve Bâbil Yahudiliði’nin Yükseliþi. Bu dönemde Filistin Yahu-

diliði’nin gerilemesine karþýlýk Irak merkezli Bâbil Yahudiliði yükseliþe geçmiþtir.

4. Roma Yönetimi ve Ýkinci Mâbedin
Yýkýlmasý. Romalýlar’ýn zayýflayan Selevkos

Krallýðý’ný ve Haþmonay yönetiminde taht
kavgalarýnýn yaþandýðý Yahuda’yý ele geçirmesiyle birlikte (m.ö. 63) Yahuda Krallýðý sona ermiþtir. Fakat Roma döneminde yahudiler sayýca çoðalmýþ, bilhassa üst
düzey Romalýlar arasýnda yahudi dinî kültürü -tek tanrý inancý ve bazý ritüeller baðlamýnda- raðbet bulmuþtur. Yahuda bölgesi üzerinde tekrar alevlenen iktidar mücadelesi neticesinde Roma yönetimi -zorla
yahudileþtirilmiþ- Ýdumi soyundan gelen
Herod’u Yahuda’ya kral yapmýþtýr (m.ö.
40). Kudüs’teki mâbed Herod tarafýndan

Anadolu’da
kurulmuþ
ilk yahudi
ibadetgâhlarýndan
biri olan
III. yüzyýla ait
Sardes
Sinagogu –
Salihli /
Manisa
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Parsî yönetiminin serbestlik ortamýnda geliþen Bâbil yahudi cemaati, III. yüzyýldan
itibaren Sâsânî yönetiminde iniþ çýkýþlara
raðmen sahip olduðu dinî-siyasî serbestlik ve birbiriyle yarýþ halindeki din akademileri (Sura, Nehardea, Pumbedita), buna paralel yüksek ilmî seviye sayesinde uzun süre Yahudiliðin dinî-entelektüel temsilcileri
konumunda olmuþtur. Bâbil bölgesi rabbileri, iki ayrý Talmud literatürü içinden
daha muteber kabul edilen Bâbil Talmudu’nu meydana getirmiþlerdir. Bâbil yahudi cemaatinin dinî-entelektüel liderliði
Abbâsî döneminde de sürmüþtür. Dönemin en bilgili rabbileri olarak þöhret kazanan bu rabbilere (geonim) diðer yahudi
cemaatlerine mensup din âlimlerinden gelen sorular ve bu sorulara verilen cevaplar
doðrultusunda VIII. yüzyýlýn ortalarýndan
itibaren Responsa (Teþuvot) adý verilen
yahudi fetva literatürü ortaya çýkmýþtýr.
D) Ortaçað Dönemi. 1. Yahudi-Müslüman Münasebeti. Arap yarýmadasýnda baþ-

layýp doðuda Irak bölgesine ve Ön Asya’ya, batýda Ýber yarýmadasýna kadar uzanan geniþ bir coðrafya üzerinde farklý müslüman devletlerin kurulduðu Ýslâm döneminde yahudilerin müslümanlarýn yönetimi altýnda çoðunlukla serbest olarak yaþadýklarý ve Arap-müslüman kültürünün
etkisiyle açýlým ve geliþme gösterdikleri bir
nevi müsamaha ve fýrsatlar ortamý doðmuþtur. Ýslâm peygamberi döneminde Hicaz bölgesinde Medine’de baþlayan ilk yahudi-müslüman münasebeti olumsuz neticelense de baþta Halife Ömer olmak üzere
dört halife döneminde ve ardýndan Emevî ve Abbâsî yönetimlerinde Arap yarýmadasýnda Vâdilkurâ, Hayber ve Yemen’de,
müslümanlarýn kontrolüne geçen Suriye,
Mýsýr, Filistin topraklarý ile Irak bölgesinde ve Endülüs’te yahudilerin dinî ve sosyokültürel açýdan teþkilâtlanýp geliþmelerine imkân tanýnmýþtýr. Roma döneminde Kudüs’ten sürülen yahudilerin uzun bir
aradan sonra þehre tekrar kabul edilmeleri bölgenin Hz. Ömer tarafýndan fethiyle
gerçekleþmiþ (637), Kudüs yahudi cemaatinin Haçlýlar tarafýndan kýyýma uðramasýnýn (1099) ardýndan þehirde yeni bir yahudi yapýlanmasý da Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin bölgeyi fethinden sonra gerçekleþmiþtir (1187). Çeþitli müslüman yönetimleri tarafýndan getirilen kýsýtlamalara ve
istisnaî de olsa din deðiþtirme baskýsýna
raðmen (Muvahhidler, XII-XIII. yüzyýllar)
gerçekte Ýslâm dini baþýndan itibaren yahudileri Ýslâm tebliðinin önemli muhataplarýndan kabul etmiþ, kendilerine Ehl-i kitap kapsamýndaki zimmî statüsü altýnda
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yaþama ve dinlerini icra etme hakký tanýmýþ, bilimsel ve sosyal seviyede yahudimüslüman iliþkilerine zemin hazýrlamýþtýr. Yahudilerin müslümanlarýn yönetiminde yaþadýklarý en parlak dönemlerin baþýnda “yahudi altýn çaðý” denilen Endülüs
Emevî döneminin yaný sýra (X-XII. yüzyýllar) Baðdat merkezli Abbâsî yönetiminin
ilk dönemi (VIII-IX. yüzyýllar), Mýsýr merkezli Fâtýmî dönemi (X-XII. yüzyýllar) ve
Osmanlý Devleti’nin yükseliþ dönemi (XVXVI. yüzyýllar) gelmektedir.
2. Abbâsî Yönetimi ve Karâîlik Mezhebinin Ortaya Çýkýþý. VIII-IX. yüzyýllarda Av-

rupa yahudileri dýþýndaki yahudilerin büyük çoðunluðu Arabistan, Irak, Ön Asya,
Kuzey Afrika ve Endülüs üzerinde hüküm
süren Abbâsî Devleti’nin yönetiminde yaþamýþtýr. Bilhassa Pers-Sâsânî idaresinde
yükselmeye baþlayan Irak merkezli Bâbil
yahudi cemaati, cemaatin siyasî liderleriyle (reþ galuta / re’sülcâlût) Sura ve Pubmedita, daha sonra Baðdat’taki yahudi din
akademilerine baþkanlýk eden ve cemaatin mânevî lideri ve baþ hâkimi olan rabbiler sayesinde Abbâsî döneminde dünya
Yahudiliðinin lideri konumuna yükselmiþtir. X. yüzyýldan itibaren Yahudiliðin merkezi Irak’ýn yaný sýra Emevîler yönetimindeki Endülüs’e ve Fâtýmîler’in idaresindeki
Kuzey Afrika’ya kaymýþtýr. Yahudilik açýsýndan Abbâsîler döneminde görülen önemli hadiselerden biri, Talmud ve rabbilerin
otoritesi üzerine kurulan Rabbânî Yahudiliðe alternatif olarak Karâî Yahudiliði’nin
ortaya çýkýþýdýr. Kökenleri eskiye giden bu
hareketin mezhepleþme süreci VIII. yüzyýlda Baðdat’ta yaþayan Anan ben David’le baþlatýlmaktadýr. Önceleri Anan’a nisbetle Ananîler (Anâniyye / Ananiyyim) diye
adlandýrýlan bu grubun sözlü Tevrat’ý ve
Rabbânî otoriteyi reddetmek suretiyle bir
nevi Tevrat’a dönüþ hareketinin öncülüðünü yapmasýnda Ýslâm’ýn da etkisinin bulunduðu kabul edilmektedir. Bu grup sözlü geleneði reddetmesinden dolayý Sadûkýler’in devamý gibi görülmüþtür. Anan’ýn
ölümünden sonra görüþleri, Irak yahudi
cemaatinin yönetici ve seçkinler sýnýfýna
karþý genellikle fakir tabakaya mensup taraftarlarý yoluyla Filistin’e yayýlmýþ ve burada önemli bir cemaatleþme meydana
gelmiþtir. IX. yüzyýldan itibaren bu oluþum
Rabbânîlik karþýtý farklý unsurlarla (Îseviyye ve Yudgâniyye) birleþerek Karaim diye
isimlendirilmiþtir. Kudüs’ün Haçlýlar tarafýndan iþgali sýrasýnda kýyýmdan kurtulan
mezhep mensuplarý Mýsýr, Anadolu ve Kýrým bölgelerine kaçarak buralarda kendi
cemaatlerini teþkil etmiþ, bir kýsmý daha

sonra Bizans döneminde Ýstanbul’a ve Doðu Avrupa’ya geçmiþtir. Ýbrânîce’ye büyük
önem veren Karâîler’in yazdýklarý Ýbrânîce
gramer ve sözlük kitaplarýnýn yaný sýra bazan yahudi Arapça’sýyla kaleme aldýklarý
felsefî, apolojetik ve manzum eserler dönemin yahudi entelektüel hayatýna önemli katký saðlamýþtýr. Ayrýca Tevrat’ýn standart yazma metinlerinin (masora) oluþumunda Karâî âlimlerinin etkisinin bulunduðu kabul edilmektedir.
3. Sefarad ve Aþkenazi Ayrýþmasý. Bu
dönemde Rabbânî Yahudilik içerisinde Sefarad ve Aþkenazi gruplaþmasý ortaya çýkmýþtýr. Temel dinî farklýlýklardan ziyade
sosyal yapýlanma, kültürel âdet ve uygulamalar, dua geleneði, kullanýlan dil ve Ýbrânîce’nin telaffuz þeklinde kendini gösteren bu ayrýþma günümüzde de sürmektedir. Filistin geleneði üzerine temellenen
Aþkenazi yapýlanmasý Roma yoluyla Orta
Avrupa’ya (Almanya ve Fransa), oradan
Doðu Avrupa’ya (Polonya ve Rusya) yerleþen yahudilerden, Bâbil Yahudiliði’nin
devamý olan Sefarad yapýlanmasý ise Ýspanya-Portekiz ve Kuzey Afrika kökenli
yahudilerden meydana gelmekte, günümüzde ayrýca Ortadoðu ve Asya kökenli
yahudiler (Mizrahim) için de kullanýlmaktadýr. Arka planda yer alan Filistin ve Bâbil
tesirinin yaný sýra yayýldýklarý coðrafyada
hâkim olan hýristiyan ve müslüman medeniyetleri de bu iki geleneðin geliþiminde
etkili olmuþtur. Daha ziyade müslüman
coðrafyasýnda yaþayan ve yükseliþe geçen
Ýslâm medeniyetinin etkisiyle hem dinî
hem ilmî açýdan canlý bir ortamdan faydalanan Sefarad yahudileri (Sefardim), hýristiyan Ortaçað’ýnda kilise baskýsýna mâruz kaldýklarýndan genellikle dýþa kapalý ve
muhafazakâr bir anlayýþ geliþtiren Aþkenazi yahudilerinden (Aþkenazim) daha ileri seviyede bulunuyor ve dünya yahudilerinin çoðunluðunu teþkil ediyordu. Bu durum XVIII. yüzyýl baþlarýna kadar büyük
ölçüde devam etmiþtir. Baþta Abbâsîler,
Endülüs Emevîleri ve Fâtýmîler olmak üzere müslüman Arap yönetimlerinde ve daha sonra Osmanlý yönetiminde ticaretten
çiftçiliðe, el sanatlarýndan týbba ve siyasete kadar uzanan çeþitli iþ kollarýnda varlýk gösteren yahudi cemaati içerisinde üst
düzey mevkilere yükselip siyasî-malî danýþmanlýk, kumandanlýk, elçilik ve hatta
yöneticilik, vezirlik gibi görevler icra edenler mevcuttur. Benzer bir durum ilmî ve
dinî alan için de geçerlidir. Görüþleri ve
eserleri hem Aþkenazi hem Sefarad yahudileri için günümüzde de referans kay-
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naðý olan Ýbn Meymûn, Saîd b. Yûsuf elFeyyûmî, Ýbn Cebirol, Bahye Ýbn Pekuda ve
Ýbn Ezrâ gibi önemli Ortaçað yahudi âlimleri Irak, Endülüs ve Kuzey Afrika’da geliþen Sefarad cemaatleri içinden çýkmýþtýr.
Bu yahudi âlimlerinin görüþlerinde Aristoculuk ve Yeni Eflâtunculuðun yaný sýra
Mu‘tezile kelâmý ile fýkýh, usûl-i fýkýh ve tasavvuf gibi Ýslâmî disiplinlerin etkisi olmuþtur. Söz konusu Sefarad âlimleri, Tevrat
yorumu ve yahudi dinî hukukunun yaný sýra felsefî-etik ve mistik konularla ve þiirle
de uðraþmýþ, bu sahalarda önemli eserler vermiþlerdir. Bu dönemde Talmud devrinde hâkim olan Ârâmîce’nin yerini Arapça almýþ, Tevrat Arapça’ya çevrilmiþ ve Ýbrânîce eserlerin yanýnda Sefarad yahudilerine ait zengin bir Arapça literatür ortaya konmuþtur. Daha sonra hýristiyan yönetimindeki Ýspanya’da kendi aralarýnda
Katalan Ýspanyolcasý ile Ýbrânîce karýþýmý
bir dil konuþan Sefarad yahudileri, hýristiyan Ýspanya’sýndan kovulduktan sonra gittikleri yerlerde ve Osmanlý topraklarýnda
da Ladino diye adlandýrýlan bu dili konuþmaya devam etmiþlerdir.
4. Bizans ve Avrupa Yahudileri. Yahudilerin ayný dönemde hýristiyan Bizans ve
Avrupa yönetimlerindeki durumu ve hýristiyanlarla iliþkileri söz konusu olduðunda yahudi-müslüman münasebetine göre daha çalkantýlý ve gerilimli bir süreçten
bahsetmek gerekir. Yahudi kutsal kitap
literatürüyle seçilmiþlik, mesîh ve kurtuluþ doktrinlerine ortak olan Hýristiyanlýk
bütün bu unsurlarý kendi teolojisi içerisinde farklý ve yeni bir tarzda yorumlamýþ, buna paralel olarak yahudi-hýristiyan
polemiðinin öncülüðünü yapan kilise babalarý tarafýndan Îsâ Mesîh’in ölümünden
sorumlu tutulan yahudiler Tanrý’nýn seçilmiþ kavmi konumundan “Tanrý katili” konumuna getirilmiþtir. Bunun yaný sýra baþta Kudüs olmak üzere yahudilerin kaybettiði kutsal topraklarýn kýsa süre içinde hýristiyan Roma’nýn yönetimine girmesi ve
hýristiyanlaþtýrýlmasý Ortaçað boyunca sürecek olan yahudi-hýristiyan gerilimini harekete geçirmiþtir. Hýristiyan Roma yönetiminde yahudiler tolerans görmelerine
raðmen pagan Roma yönetiminin geç döneminde (III. yüzyýl) elde ettikleri vatandaþlýk haklarýndan büyük ölçüde yoksun
býrakýlmýþ, sosyal konum ve hýristiyanlarla münasebetin yaný sýra dinî hayat noktasýnda da Bizans dönemi boyunca sürecek bir dizi kýsýtlamaya mâruz kalmýþtýr.
Bilhassa ikona karþýtý hýristiyan hareketinde etkilerinin bulunduðuna inanýlan yahudilerin, hareketin IX. yüzyýlda bastýrýlma-

sýndan sonra Hýristiyanlýða geçmeye zorlandýklarý, bir kýsmýnýn kaçarak Yahudiliði
benimseyen Türk Hazar Devleti’ne sýðýndýðý nakledilmektedir. Ortaçað Avrupasý’nda da yahudiler, baþta Germen Kralý Þarlman (VIII. yüzyýl) olmak üzere çeþitli krallarýn yönetiminde serbestlik ortamýndan
yararlanmakla birlikte sýk sýk kýsýtlama ve
baskýlara mâruz kalmýþ, yaþadýklarý ülkelerden kovulmuþ ve toplu katliamlara uðramýþlardýr. Ortaçað boyunca yahudilerin
sýkça ülke deðiþtirmelerinin arkasýndaki
sebeplerin baþýnda “kovulma fermanlarý”
gelmektedir. Müslüman yönetimleriyle hýristiyan yönetimleri arasýndaki en önemli
fark, ilkinde yahudiler zimmî statüsünde
bir nevi vatandaþlýk hakkýna sahipken ikincisinde özellikle prenslerin etkisindeki Batý Avrupa krallýklarýnda onlarýn mülkiyeti
altýndaki serfler olarak deðerlendirilmiþtir. Yahudileri kendi adlarýna hýristiyan halka karþý tefecilik yapmak üzere kullanan
yerel yöneticiler bunlarý sömürdükten sonra sýnýr dýþý etmiþlerdir. Bunun yanýnda,
hýristiyan halk arasýnda hâkim olan dinî ve
ekonomik temelli yahudi aleyhtarlýðý, ekonomik istikrarsýzlýðýn týrmandýðý dönemlerde tefecilik ve büyücülükle özdeþleþtirilen ve Tanrý katili olarak görülen yahudilere yönelik þiddet, yaðmalama ve katliam eylemleri biçiminde kendini göstermiþtir. Bilhassa yahudilere uygulanan din
deðiþtirme baskýsý, görünüþte Hýristiyanlýða geçseler de gizlice yahudi kimliklerini sürdüren kripto-yahudilerin ortaya çýkmasýna yol açmýþtýr. Kripto-yahudilerin en
iyi bilinen örneði, XV. yüzyýl hýristiyan Ýspanya’sýnda ölüm ve sürgün tehdidi karþýsýnda vaftiz olmayý kabul eden, daha sonraki dönemlerde Osmanlý topraklarýnda
ve Avrupa’da ortaya çýkan heretik mesîhî
yahudi hareketlerinde etkili olan Maranolar’dýr (converso). Avrupa yahudilerinin
genel manzarasý böyle olmakla birlikte,
çeþitli hýristiyan yönetimleri arasýndaki
farklýlýklardan dolayý kimi dönemlerde
serbestlik ortamýnda yaþayan yahudi cemaatlerinin yaný sýra gerek ilmî ve siyasî
gerekse mistik ve edebî konularda öne
çýkmýþ yahudi þahsiyetler ve akýmlar söz
konusudur. Uzun süre hem yazý dili hem
de farklý yahudi cemaatlerin ortak dili olarak Latince ile birlikte o dönem hýristiyan toplumlarý için uluslar arasý dil konumundaki Fransýzca’yý benimseyen Aþkenaz yahudileri daha geç dönemlerde Ortaçað Almancasý, Ýbrânîce ve Ârâmîce karýþýmý bir dil olup bugün Doðu Avrupa yahudileri tarafýndan hâlâ konuþulan Yidiþçe’yi oluþturmuþ, bu dilde kutsal kitap

kýssa ve tercümelerinin yanýnda manzum vaaz ve dua örnekleri, etik ve folklor
kitaplarýný içeren zengin bir literatür ortaya koymuþlardýr.
5. Osmanlý Yahudileri. XIII. yüzyýldan
itibaren müslüman hâkimiyetindeki bölgelerin hýristiyan yönetimine geçmesiyle
birlikte yahudilerin çoðunluðu Avrupa’da
ve hýristiyan ülkelerinde yaþamaya baþlamýþtýr. Bunun yanýnda gerek Akdeniz ve
Ege bölgesinde gerekse Osmanlý Devleti’nin ilk baþþehri olan Bursa gibi þehirlerde
antik dönemden itibaren yahudiler bulunmuþ, sonraki dönemlerde de baþta Ýstanbul olmak üzere Osmanlý Devleti çeþitli þehirlerde büyük bir yahudi nüfusunu barýndýrmýþtýr. Osmanlý topraklarý Ýstanbul’un
fethinin ardýndan, en eski yahudi cemaatlerinden olan Bizans yahudilerinin (Romaniyot) yaný sýra önemli bir Karâî cemaatine, Alman ve Doðu Avrupa kökenli Aþkenaziler ile Ýtalyan Aþkenazileri’ne (Franko) ev sahipliði yapmýþtýr. Osmanlý Devleti
ayrýca, XVI. yüzyýlýn baþlarýndan itibaren
Ýspanya sürgününden kaçan Sefarad kökenli Ýber yahudilerine kapýlarýný açmýþ ve
bu yüzyýl boyunca Osmanlý yahudi cemaati dinî, ilmî ve kültürel açýdan dünya Yahudiliðinin lideri konumuna yükselmiþtir.
Osmanlý yönetiminde (zimmî statüsündeki)
yahudiler, sivil konularda kýsýtlayýcý hükümlere ve imparatorluðun ekonomik ve siyasal sýkýntý yaþadýðý dönemlerde baskýya
mâruz kalmalarýna raðmen özellikle Fâtih Sultan Mehmed, II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanûnî Sultan Süleyman gibi güçlü padiþahlarýn idaresinde ve ilk defa Fâtih tarafýndan irat edilip sonraki dönemlerde yenilenen “tolerans fermanlarý”
doðrultusunda istedikleri bölgelere yerleþip istedikleri mesleði icra etme, seyahat yapma, inançlarýný uygulama, eðitim
ve kültür teþkilâtlarýný kurma, hatta yeni
sinagog tesis etme noktasýnda daha önce
görülmemiþ bir serbestliðe sahip olmuþlardýr. Kimi zaman devlet otoritelerinin
müdahalesine raðmen çoðunlukla kendi
iç iþlerinde özgür býrakýlan Osmanlý yahudileri yerel farklýlýklarýn korunduðu bir yapýlanma içine girmiþtir. Osmanlý Devleti’nin saðladýðý dinî serbestînin yanýnda siyasal ve ekonomik güven ortamý dolayýsýyla XVI. yüzyýlda Polonya’nýn yanýnda Osmanlý ülkesi yahudilerin en yoðun yaþadýðý ülkelerin baþýnda yer almýþtýr. Her dinî
grubun devlete verdiði cizye ve haraç karþýlýðý kendi iç iþlerinde özerk olmasý ve askerlikten muaf tutulmasý esasýna dayanan Osmanlý millet sistemi, genel olarak
gayri müslimlerin ve özel olarak yahudi-
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lýk ve II. Murad’dan itibaren süregelen bir
uygulama ile saray hekimliði ve danýþmanlýk gibi görevlere getirilmiþtir. Osmanlý hânedanýnýn kadýn üyelerine danýþman olarak hizmet veren üst düzey yahudi kadýnlarý da devlet siyasetinde etkili olmuþtur.
E) Modern Dönem. 1. Sabataycýlýk ve
Hasidilik Hareketlerinin Doðuþu. Ortaçað

Ay-yýldýzlý tepelikleri bulunan rimonimler ve minare þeklindeki hanukiya (hanuka kandilleri) (Türk Mûsevîleri Müzesi –
Galata)

lerin kendi toplum bütünlüklerinden ve
dinî-etnik kimliklerinden vazgeçmeksizin
devletin siyasal ve ekonomik iþleyiþinde etkin rol oynamalarýna ve devlet kademelerinde üst düzeylere çýkmalarýna imkân tanýmýþtýr. Bunun yanýnda bankacýlýk, ticaret, liman ve gümrük idaresi, silâh üretimi, dokumacýlýk ve dericilik konularýnda
deneyimli olan, matbaa tekniðini beraberlerinde getiren Ýber yahudilerinin Osmanlý
topraklarýna yerleþmesiyle birlikte Ýstanbul, XVI. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda yahudilerin yoðun biçimde yaþadýðý Selânik ve
Safed’in yaný sýra en önemli yahudi merkezi haline gelmiþtir. Yahudi din akademilerinin (yeþiva) bulunduðu Ýstanbul’da
1493’te David ve Samuel Ýbn Nahmiyas
kardeþler tarafýndan ilk matbaa kurulmuþ,
burada pek çok yahudi klasiði basýlmýþtýr. En çok yahudinin yaþadýðý Selânik ise
1515’te kurulan matbaanýn yaný sýra kütüphaneleri, akademileri, tabii bilimlerin
öðretildiði okullarý ve mistik çalýþmalara
verdiði destekle Ýstanbul ile yarýþ halinde
olmuþtur. Ýmparatorluðun üçüncü büyük
yahudi nüfusunu barýndýran ve günümüzde Ýsrail Devleti sýnýrlarý içinde yer alan Safed ise dönemin büyük yahudi mistiklerinin yetiþtiði önemli bir kabala merkezi halinde öne çýkmýþtýr. Daha küçük bir yahudi
nüfusunun yaþadýðý Edirne, Bursa, Þam,
Kahire ve Kudüs yahudi cemaatleri de kendi akademilerine, dinî ve sivil liderlerine
sahip olmuþtur. Siyasal alanda ise kendi
imkânlarýyla sivrilen yahudilerden baþka
Nasi, Acýman ve Eþkenazi gibi önemli yahudi ailelerinin fertleri elçilik, malî iþler sorumluluðu, eyalet yöneticiliði, sarrafbaþý194

dönemini izleyen erken modern dönemde
tesiri bugüne kadar gelen iki önemli hadise vuku bulmuþtur. Bunlardan ilki hem
Osmanlý hem de Avrupa yahudilerini etkileyecek þekilde, Osmanlý topraklarýnda
Sabataycýlýk ya da “dönmelik” olarak bilinen mesîhî hareketin ortaya çýkmasý, diðeri, bundan bir asýr sonra Polonya yahudileri arasýnda Rabbânî Yahudiliðe alternatif olarak mistik karakterli Hasidilik hareketinin doðmasý ve bunun diðer Doðu
Avrupa yahudi cemaatlerine yayýlmasýdýr.
Sabataycýlýk hareketi bir Osmanlý yahudisi olan Sabatay Sevi adlý mistiðin 1665 yýlýnda dünya yahudilerinin mesîh beklentisi içinde olduðu bir dönemde mesihlik iddiasýnda bulunmasýyla baþlamýþtýr. Bilhassa kripto-yahudilerin desteðini alan bu
mesîhî hareket, yahudi din otoritelerinin
þikâyeti üzerine Osmanlý divanýnda sorgulamaya alýnan ve ölüm-kalým arasýnda kalan Sabatay Sevi’nin müslüman olmasýyla
heretik ve gizli bir harekete dönüþmüþtür.
Sevi’nin ölümünden sonra üç kola (Ya‘kubîler, Karakaþlar ve Kapancýlar) ayrýlan Sabataycýlýk, bu kollardan Selânik merkezli
Karakaþ grubunun liderliðini yapan, Sevi’nin ruhunu taþýdýðý iddiasýyla mesîh ve tanrý mertebesine çýkartýlan Baruhya Russo’nun (Osman Baba) radikal öðretisi yoluyla
XVIII. yüzyýlda Osmanlý topraklarý dýþýndaki yahudi çevrelerini de etkilemiþtir. Russo ile baðlantýsý olduðu bilinen ve Sevi’den
bir asýr sonra Polonya’da mesihlik iddiasýnda bulunup ardýndan Katolikliðe geçen Jacob Frank (Ya‘kov ben Yuda Leib) ve taraftarlarý Doðu Avrupa’da (Galiçya, Ukrayna,
Macaristan) yeni bir dönme hareketi (Frankizm) baþlatmýþlardýr. Radikal Sabataycýlar
ve Frankistler, kurtuluþun tam anlamýyla
tesisine kadar imanlarýný gizli tutmayý ve
kötülükle iþ birliði halinde görünmeyi mesîhî sürecin gereði kabul etmiþlerdir. Hasidilik hareketi ise XVIII. yüzyýlýn ortalarýnda bir Polonya yahudisi olan Yisrael ben
Eliezer (Baal Þem-Tov) isimli kabalacý etrafýnda geliþmiþtir. Bu hareketin bilhassa
Ukrayna-Polonya bölgesindeki daðýnýk ve
Rabbânî ilim merkezinden (Litvanya) uzak
kýrsal bölgelerde yaþayan yahudi kesim
arasýnda raðbet görmesi bazý sosyoekonomik ve dinî sebeplere dayandýrýlmýþtýr.

Bunlarýn baþýnda, söz konusu yahudi cemaatinin siyasal ve ekonomik açýdan sýkýntý ve baský ortamýnda yaþamasý ve sýkça katliama mâruz kalmasý (en önemlisi
1648’deki Kmielnitzki katliamý), Rabbânî
Yahudiliðin dogmatik ve resmî yapýlanmasý içinde mânevî ihtiyaçlarýna cevap bulamamasý ve kurtarýcý mesîh beklentilerinin
hüsranla sonuçlanmasý gelmektedir. Bu
hareket, Rabbânî Yahudiliðin ön gördüðü
dinî kuralcýlýk ve Tevrat çalýþmasý yerine
dinî coþku ve dinî þahsiyet unsurlarýna aðýrlýk vererek bireylerin günlük faaliyetlerine
kutsiyet atfetmek suretiyle fakir ve eðitimsiz yahudileri kucaklayan popüler ve
eþitlikçi bir anlayýþ ortaya koymuþtur.
2. Yahudilerin Özgürleþmesi ve Modern
Yahudi Mezheplerinin Doðuþu. Modern

dönem öncesi yahudi toplumlarý, bilhassa
Avrupa ülkelerinde mâruz kaldýklarý baskýlara ve getto düzenine raðmen coðrafî
ve kültürel farklýlaþmalarýn ötesinde yaþadýklarý ülkelerde büyük ölçüde homojen
yahudi cemaatleri oluþturmuþ, rabbilerin
otoritesi ve yahudi þeriatýnýn (halakha) rehberliði doðrultusunda temel dinî konularda ortak bakýþ açýsýnda birleþmiþlerdir.
XVIII. yüzyýl Aydýnlanma düþüncesine paralel olarak ortaya çýkan ve yahudileri içinde yaþadýklarý hýristiyan toplumlara entegre etme ve modernleþtirme amacý taþýyan yahudi Aydýnlanma hareketi, bir asýr
sonra da yahudilerin siyasal ve sosyal açýdan özgürleþme sürecine girmesiyle birlikte yahudiler yaþadýklarý ülkelerde eþit vatandaþlýk hakký elde etmiþlerdir. Fakat bu
modernleþme ve özgürleþme sürecinde
Yahudilik ve yahudi kimliði hem biçim hem
içerik bakýmýndan ciddi deðiþime ve kýrýlmaya uðramýþtýr. Baþta Fransa, Almanya
ve Ýngiltere olmak üzere Aydýnlanma ruhunun etkilediði Batý Avrupa ülkelerinde
XIX. yüzyýl baþlarýnda ortaya çýkan yahudilerin özgürleþmesi süreci bir nevi “sosyal kontrat” þeklinde uygulamaya konmuþtur. Yahudilere yaþadýklarý toplumlara entegre olacak biçimde millî kimliklerinden
vazgeçmeleri, dinî kurumlarýný ve dinî hayatlarýný modern toplumun deðerlerine ve
ideallerine uygun hale getirmeleri þartýyla eþit vatandaþlýk imkâný tanýnmýþtýr. Böylece yahudilerin topluluk olma niteliði ve
gelenek ile geleneðe dayalý dinî otoritenin
yahudi toplumu üzerindeki belirleyici ve
birleþtirici etkisi ortadan kaldýrýlmýþtýr. Din
olgusunun sosyal alaný dýþlayacak biçimde bireysel boyuta indirgendiði bu süreç,
dinî ve etnik unsurlarý bir arada barýndýran Yahudiliði yahudi toplumunun varlýk
sebebi ve baþlý baþýna kimliði olmaktan çý-
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karýp sýradan ve modern anlamýyla bir din
(inanç sistemi), yahudi kimliðinin ferdî ve
cüz’î bir parçasý haline getirmiþtir. Yahudi
kimliðinin bütünlüðünün bozulmasý süreci ayný zamanda Yahudiliðin dinî-etnik eksende radikalleþmesi ve sekülerleþmesiyle sonuçlanmýþtýr. Bu doðrultuda yahudi
dini Rabbânî-Hasidi ayrýþmasýnda olduðu
gibi sadece biçim açýsýndan deðil temel
esaslar, deðerler ve ayýrt edici sýnýrlar üzerinde de kendini gösteren bir nevi cemaatleþme ve kutuplaþma sürecine girmiþtir. Bu sürecin gözle görülür en önemli sonuçlarýndan biri XIX. yüzyýlda Alman yahudi cemaati içerisinde ortaya çýkan, daha
sonra Kuzey Amerika ve diðer Batý Avrupa ülkelerindeki yahudi cemaatlerine de
taþýnan modern yahudi hareketlerinin doðuþudur. Baþlangýçta Reform, Pozitif-tarihsel ekol ve Yeni Ortodoksluk diye adlandýrýlan bu üç büyük modern yahudi hareketi, modernleþme sürecinin yol açtýðý otorite boþluðunda gerek asimilasyona gerekse katý gelenekselci anlayýþa alternatif
olarak meydana gelmiþ oluþumlar biçiminde deðerlendirilmelidir. Bu süreçte kendilerini Tevrat’a baðlý yahudiler diye nitelendiren geleneksel yahudi din âlimleri modernleþmenin ve buna paralel reformcu
giriþimlerin “yýkýcý etkisi”ne karþý Tevrat’ý
esas almak suretiyle her türlü deðiþime ve
yeniliðe karþý çýkmýþlardýr. Reform, Pozitiftarihî ekol ve Yeni Ortodoksluk hareketlerinin öncülüðünü yapan Aydýnlanmacý yahudi din adamý ve âlimleri ise Yahudiliði
farklý derecelerde de olsa yeni þartlar doðrultusunda yeniden yorumlama yoluna gitmiþlerdir. Fakat bu hareketlerden her biri bir önceki grubun aþýrýlýðýna tepki þeklinde ortaya çýkmýþ, böylece liberal bakýþ
açýsýndan gelenekselciliðe uzanan yelpazede daha sonraki adlandýrmayla Reformist,
Muhafazakâr ve Ortodoks yahudi oluþumlarý nitelendirmesiyle yerlerini almýþlardýr.
Ortodoksluk açýsýndan bakýldýðýnda diðer
yahudi cemaatleri hâlâ meþruiyeti ve dolayýsýyla temsil gücü bulunmayan hareketleri ifade etmektedir. Daha ziyade Hasidilik ve Rabbânî Yahudilik ayýrýmýnýn etkisinde kalan Doðu Avrupa (Rusya, Polonya, Litvanya ve Romanya) Aþkenazi cemaatleriyle
o dönem büyük ölçüde Osmanlý hâkimiyetindeki müslüman coðrafyada (Kuzey Afrika, Anadolu ve Balkanlar) yaþayan Sefarad cemaatleri söz konusu olduðunda ise
her iki yahudi toplumu da hýristiyan Batý
Avrupasý’na has Aydýnlanma ve buna paralel özgürleþme sürecini ayný biçimde yaþamadýðýndan homojen yapýsýný büyük ölçüde koruduðu görülmektedir. Gerek Do-

ðu Avrupa gerekse Osmanlý yahudileri arasýnda benzeri bir cemaatleþme yerine, baðlý bulunduklarý toplumlarýn modernleþme
tecrübelerine paralel olarak ferdî temelde ortaya çýkan dindar ve seküler þeklindeki çeþitliliðin yaný sýra türlü nasyonalist
ve sosyalist-enternasyonalist akýmlar etkili olmuþtur. Seküler yahudi milliyetçiliði
hareketi siyonizm bunlarýn baþýnda gelmektedir. Batý Avrupa toplumlarýnda etkili olan yahudilerin özgürleþmesi sürecine karþýlýk Doðu Avrupa yahudilerinin bu
sürecin dýþýnda kalmasý, ayný zamanda söz
konusu demokratik toplumlarda ýrka dayalý yahudi düþmanlýðýnýn ortaya çýkmasý
karþýsýnda, dünya yahudilerini tarihî vatanlarý olan Filistin’de tekrar millet halinde bir araya getirme ve burada baðýmsýz
bir yahudi devleti kurma amacýyla ortaya
çýkan, bilhassa baský altýndaki Doðu Avrupa yahudileri arasýnda taraftar bulan siyonizm, üç büyük yahudi hareketinin yaný
sýra modern yahudi tarihini ve kimliðini
þekillendiren bir diðer önemli unsur olmuþtur. Üç büyük modern yahudi oluþumu
esasen yahudileri dinî ya da dinî-etnik bir
topluluðun fertleri olarak içinde yaþadýklarý toplumlara entegre etme giriþimleri
biçiminde ortaya çýkmýþtýr. Siyonizm ise
bir millet diye tanýmladýðý yahudi toplumunu dünya tarihine ve siyasetine entegre etmeyi, bu þekilde yahudilerin yaþadýðý
sürgün hayatýný ve buna paralel yahudi
sorununu sona erdirmeyi amaçlamýþ, bu
doðrultuda Filistin’e toplu yahudi göçünü
baþlatmýþtýr.
3. Yahudi Soykýrýmý ve Ýsrail Devleti’nin
Kuruluþu. Modernitenin ön gördüðü de-

mokratikleþme ve yahudilere eþit vatandaþlýk hakký vermek suretiyle onlarý hýristiyan Avrupa toplumlarýna entegre etme
süreci baþýndan beri hýristiyan dünyasýna
mal olan yahudi problemini çözemediði
gibi beraberinde eski tip din merkezli yahudi aleyhtarlýðý yerine antisemitizm diye
adlandýrýlan ýrka dayalý yahudi düþmanlýðýný getirmiþtir. Ýlk ciddi tezahürü bir
asýr önce yahudi özgürleþmesinin baþladýðý Fransa’da ortaya çýkan (Dreyfus skandalý) bu yahudi düþmanlýðý Almanya’da ýrkçý Nazi yönetiminin iktidara gelmesi (1933)
ve kýsa süre sonra iþgal ettiði Avrupa ülkelerinde farklý dinî, etnik ve siyasal gruplarýn yaný sýra özellikle yahudiler üzerinde
sistemli bir soykýrým baþlatmasýyla doruk
noktasýna ulaþmýþtýr. Alman Nazi yönetimi tarafýndan Fransa ve Ýtalya’daki yönetimlerin desteðiyle, II. Dünya Savaþý süresince (1939-1945) Avrupa yahudilerine uygulanan ve bunlarýn üçte ikisinin yok ol-

masýyla sonuçlanan büyük soykýrým 4000
yýllýk yahudi tarihinin en korkunç, ayný zamanda siyasal, kültürel ve teolojik sonuçlarý açýsýndan en önemli olaylarýndan biri
kabul edilmektedir. Batý dillerinde “holokost” (holocaust) diye adlandýrýlan, Ýbrânîce’de “felâket” mânasýnda “þoah” kelimesiyle karþýlanan bu hadise, modern yahudi teolojisi üzerine XX. yüzyýlýn son çeyreðinde ortaya konan tezlerde teolojik sonuçlarý bakýmýndan Sînâ ahdine, siyasî neticeleri bakýmýndan mâbedin yýkýlmasýna
denk bir hadise olarak görülmüþtür. Bu
hadisenin doðurduðu neticelerin baþýnda,
savaþýn sona ermesinden ve Nazi toplama kamplarýnýn boþaltýlmasýndan üç yýl
sonra 1948’de, mevcut yahudi mülteci sorununu çözmek ve hayatta kalan Avrupa
yahudileriyle yaþadýklarý ülkelerde baský
gören bütün dünya yahudilerine bir yurt
saðlamak adýna siyonist liderlerin öncülüðü ve Amerikan yönetiminin desteðiyle
Filistin topraklarýnda modern Ýsrail Devleti’nin kurulmasý gelmektedir. Ýsrail Devleti’nin kurulmasýyla yahudi mülteci sorunu çözüme kavuþsa da bu defa yarým
milyonun üzerinde Filistinli’nin topraklarýndan çýkarýlmasý sebebiyle hâlâ sürmekte olan yeni bir mülteci sorunu ortaya çýkmýþtýr. Hadiseye Yahudilik açýsýndan bakýldýðýnda siyonizm adýna politik bir zafer
ve II. Dünya Savaþý’nda yaþanan yýkým tecrübesinin bir nevi antitezi olarak görülen
Ýsrail Devleti’nin kuruluþu, mesîhî çaðrýþýmlar da yapacak þekilde yahudilerin millî ve dinî kurtuluþ sürecinin baþlangýcý diye yorumlanmýþtýr. Bu yýkým ve diriliþ sürecinin bir diðer sonucu ise dünya Yahudiliðinin merkezinin Ortaçað’ýn büyük bir
bölümünde ve modern dönem boyunca
dünya yahudilerine ev sahipliði yapan Avrupa’dan, XX. yüzyýlýn baþýndan itibaren
önemli bir yahudi göçü alan Amerika Birleþik Devletleri’ne ve yeni kurulan Ýsrail
Devleti’ne kaymasýdýr.
4. Ýsrail ve Diyaspora. Dünya yahudi
nüfusuyla ilgili olarak 13,5 ile 15,5 milyon
arasýnda deðiþen rakamlar verilmektedir.
North American Jewish Databank’ýn yaptýrdýðý bir araþtýrmaya göre 2010 yýlý itibariyle dünya yahudilerinin sayýsý 13.428.300’dür ve bu rakam toplam dünya nüfusunun
% 0,2’sine denk gelmektedir. Dünya yahudilerinin büyük kýsmý (% 84,5) Ýsrail’de ve
Kuzey Amerika’da, geri kalaný ise (% 15,5)
baþta Avrupa ve Güney Amerika olmak
üzere dünyanýn diðer bölgelerinde yaþamaktadýr. Ýsrail hariç tutulduðunda Kanada genel ülke nüfusuna oranla en çok yahudinin yaþadýðý (% 11,8) ülkedir. Orto-
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doks ya da geleneksel Yahudilik, en önemli istisnasý Amerika Birleþik Devletleri olmak üzere çoðu ülkede baskýn yahudi mezhebini teþkil etmekte, bununla birlikte en
hýzlý büyüyen grup olan Ortodoks yahudilerin (dine baðlý kalanlar anlamýnda) sayýsý dünya yahudi nüfusunun üçte birinden biraz fazlasýna denk gelmektedir.

En Fazla Yahudi Nüfusa Sahip Ülkeler
Ýsrail (+Batý Þeria,
Doðu Kudüs)

5.703.700 (6.016.500)

Amerika
Birleþik Devletleri

5.275.000 (6.700.000)

Fransa

483.500

(580.000)

Kanada

375.000

(450.000)

Ýngiltere (UK)

292.000

(350.000)

Rusya

205.000

(400.000)

Arjantin

182.300

(270.000)

Almanya

119.000

(250.000)

Avustralya

107.500

(125.000)

Brezilya

95.600

(125.000)

Ukrayna

71.500

(145.000)

Güney Afrika Cumhuriyeti 70.800

(80.000)

Macaristan

48.600

(100.000)

Meksika

39.400

(42.000)

Belçika

30.300

(40.000)

Hollanda

30.000

(43.000)

Ýtalya

28.400

(35.000)

Þili

20.500

(30.000)

Ýsviçre

17.600

(25.000)

Türkiye

17.600

(21.000)

Uruguay

17.500

(25.000)

Belarus

16.500

(33.000)

Ýsveç

15.000

(25.000)

Ýspanya

12.000

(15.000)

Venezuela

12.000

(14.500)

Ýran

10.400

(12.000)

Letonya

9.700

(19.000)

Romanya

9.700

(18.000)

Avusturya

9.000

(15.000)

(Sergio Della Pergola, “World Jewish Population, 2010”, Mandell L. Berman Inst., North American Jewish Databank; listede yer alan parantez dýþý rakamlar din veya etnik bakýmdan
yahudi olan ve baþka bir dine geçmemiþ yahudilerin sayýsýný göstermekte, parantez içi rakamlar ise baþka dinlere geçmiþ yahudilerle yahudi babadan olanlarý da içermektedir.)

Kurulduðunda 650.000 yahudiye (toplam nüfusun % 33’ü) sahipken günümüzde toplu göçler yoluyla en fazla yahudinin
yaþadýðý ülke konumuna gelen Ýsrail’de
2010 yýlý itibariyle yahudi nüfusu toplam
ülke nüfusunun % 75,4’üne tekabül etmektedir (Central Bureau of Statistics, Israel). Dinî, etnik, kültürel ve siyasal kutuplaþmalarýn yoðun biçimde görüldüðü Ýsrail yahudi toplumu, Ýsrail-Filistin çatýþmasýnýn ve Ýsrail-diyaspora eksenli rekabetin
yaný sýra Aþkenazim-Sefardim / Mizrahim,
Ýsrail’de doðan-göçle gelen, siyonist-anti-si196

yonist / post-siyonist ve en önemlisi seküler-dindar þeklindeki kamplaþmalara sahne olmaktadýr. Etnik yapýlanma açýsýndan
hiyerarþik bir düzen içinde Aþkenazim (Avrupa, Amerika, Avustralya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti yahudileri), Sefardim (Türkiye, Fas, Cezayir ve Tunus yahudileri) ve
Mizrahim’in (Irak, Suriye, Lübnan, Ýran,
Yemen, Etiyopya, Kafkas, Kürt ve Hint
yahudileri) yaný sýra az sayýdaki Karâî yahudiden meydana gelmektedir. Dinî yapýlanma noktasýnda ise farklý dindarlýk
seviyelerine göre gruplara ayrýlmaktadýr.
2000’li yýllar itibariyle toplumun çoðunluðu kýsmen veya tamamen sekülerlerle (hiloni) büyük ölçüde veya geleneksel mânada dindarlardan (dati ve masorati) oluþmakta, koyu dindar grup ise (haredi) nisbeten küçük bir kesime tekabül etmektedir. Ýsrail’deki seküler yahudi kesimi, millî
kimliðin bir gereði olarak dinî kurallara diyasporadaki seküler yahudilerden daha
çok uymaktadýr. Kuruluþundan bu yana
bir yahudi devleti kimliðine sahip olan, etnik demokrasinin uygulandýðý Ýsrail, kamu alanýna yönelik pek çok kuralýn yahudi dinî hukukuna göre belirlendiði, dinî
gruplara ait baðýmsýz eðitim kurumlarýnýn bulunduðu, dinî partilerin aktif biçimde ve artan oranda siyasete katýldýðý bir
yapýlanmayý sürdürmektedir. Resmî Yahudilik anlamýnda sadece Ortodoksluðun
kabul gördüðü, Ortodoks dýþý gruplarýn
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yalnýz örgütlenme düzeyinde aktif olduðu Ýsrail’de dindar-seküler kutuplaþmasý
en önemli gerginlik noktasýný teþkil etmektedir.
Diyaspora Yahudiliði’nin en önemli temsilcisi liderlik konusunda Ýsrail’le rekabet
halindeki Amerika yahudileridir. Amerika’nýn ilk yahudi göçmenleri Ýspanya sürgününde gelen Sefaradlar’dýr; sonraki dönemlerde bilhassa XIX. yüzyýldan itibaren
yoðun biçimde Orta ve Doðu Avrupa’dan
gelen Aþkenazi göçmenleri Amerikan Yahudiliði’nin ana damarýný oluþturmaktadýr.
Günümüzde çoðunluðunu Aþkenazi kökenlilerin meydana getirdiði Amerika yahudilerinin üçte birlik kýsmý cemaat mensubiyeti bulunmayan seküler yahudilerden teþekkül etmektedir. Cemaat mensubu olan üçte ikilik bölüm ise çoðunlukla Reformist ve Muhafazakâr gruplardýr.
Buna karþýlýk Ortodokslar sayýca daha küçük fakat artýþ gösteren kesimi, bir nevi
Tanrýsýz Yahudiliði temsil eden Yeniden
Yapýlanmacý ve Hümanist yahudi gruplarý ise çok küçük bir kesimi oluþturmaktadýr. Amerika yahudileri, Ortodoks cemaatin yaný sýra Muhafazakâr cemaatin küçük bir kýsmý hariç ekseriyetle dinî uygulamaya, bayram ve düzenli ibadete raðbet etmemektedir. Dinî inanç ve pratikten ziyade liberalizm, sosyal adalet ve demokrasi ilkelerini yahudi kimliðinin önemli belirleyicileri olarak gören Amerika yahudileri için genel Amerikan siyasî eðilimine paralel þekilde Ýsrail’e baðlýlýkla holokost bilinci kimliklerinin önemli unsurlarýndandýr. Amerikan toplumuna bütünüyle entegre olan, bununla birlikte yüksek oranlara (% 50’ler) varan cemaat dýþý
evliliklerin ve düþük oranlý doðumlarýn görüldüðü, bir dinî müessese olarak Yahudiliðe ilginin azaldýðý Amerikan yahudi toplumu, yahudi kimliðini uzun vadede sürdürüp sürdüremeyeceði sorunuyla karþý
karþýya bulunmaktadýr.
Daha geleneksel biçimde yapýlanmýþ,
önemli ölçüde Sefarad unsura sahip Latin Amerika yahudi topluluklarýnda (Arjantin, Meksika, Uruguay, Venezuela) Ortodoks Yahudilik hâkim unsuru oluþturmakta, benzer þekilde hem Aþkenazi hem
Sefarad nüfusuna sahip Kanada’da Ortodoks Yahudilik ve hemen arkasýndan Muhafazakâr Yahudilik en güçlü iki mezhebi
teþkil etmektedir. Brezilya ve Þili yahudi
toplumlarýnda ise Ortodoks dýþý gruplar
güçlenmektedir. Öte yandan çoðu Avrupa
yahudi topluluklarýnda (Almanya, Rusya,
Ýngiltere, Fransa vb.) Ortodoksluk ya da
geleneksel Yahudilik en güçlü mezhep ol-
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ma konumunu muhafaza etmekte, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Avustralya’da
ise tek mezhep olmaktadýr. Ancak Fransa’da Arjantin örneðinde görüldüðü gibi
Sefarad kesimi geleneksel dindarlýðý sürdürürken Aþkenazi kesimi büyük oranda
asimilasyona uðramýþ durumdadýr. Buna
karþýlýk Ýngiltere’de ve Rusya’da Ortodoks
dýþý gruplar, bilhassa Reformist Yahudilik güç kazanmaktadýr. Macaristan’da ise
Muhafazakâr Yahudiliðe yakýn bir Yahudilik (neolog) hâkim durumdadýr.
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III. KUTSAL METÝNLER
ve DÝNÎ LÝTERATÜR

Yahudilik kitabî bir dindir ve Hýristiyanlýðýn aksine dinin merkezine kutsal kitabý
koymakta, bu yönüyle Ýslâm’a benzemektedir. Yahudi inancýna göre Mûsâ peygamberlerin en büyüðüdür, ancak yahudi dininin temeli Mûsâ ve onunla ilgili telakkiler deðil kutsal kitabý Tevrat’týr. Hýristiyanlýk’ta ise dinin temel niteliklerini Hz.
Îsâ’ya dair özellikler meydana getirir ve
Îsâ’nýn biyografisi olan Ýnciller, Îsâ’nýn hayatýný ve mesajýný içermesi yönünden bir
deðer ifade etmektedir. Yahudilik’te kutsal metinler ve dinî literatür denilince öncelikle baþta Tevrat olmak üzere Ahd-i Atîk,
yahudilerce Þifahî Tora (Torah) diye adlandýrýlan Miþna ve Talmud ile kutsal kitabýn
tefsiri kabul edilen midraþik literatür anlaþýlmaktadýr. Mistik ve apokrifal literatür
de bu kapsamda ele alýnabilir.
A) Yahudi Kutsal Kitabý. Yahudi kutsal
kitabýna Rabbânî literatürde “bible” kelimesinin Ýbrânîce karþýlýðý olarak “ha-seferim” (kitaplar) denildiði gibi “sifre ha-kodeþ”
(kutsal kitaplar) ve “kitve ha-kodeþ” (kutsal
yazýlar) adý da verilmektedir. Fakat alýþýlmýþ yaygýn isim Tanah’týr (Tanakh), bu da
yahudi kutsal kitabýný teþkil eden üç bölümün isimleri olan Tora, Neviim ve Ketuvim’in baþ harflerinden meydana gelen
suni bir kelimedir (The Oxford Dictionary
of the Jewish Religion, s. 121). Tanah’a
Batý dillerinde Ancien Testament (Fr.), Old
Testament (Ýng.) ve Alten Testamentum
(Alm.) denilmektedir; Arapça karþýlýðý elAhdü’l-kadîm, Türkçe karþýlýðý Ahd-i Atîk
veya Eski Ahid’dir. Ancak hýristiyanlara ait
olan bu adlandýrma yahudilerce kullanýlmamakta, yahudi kutsal kitabýnýn tamamý içindeki en önemli bölüm olan Tevrat’tan dolayý Tevrat diye adlandýrýlmaktadýr.
Tevrat ismi geniþ anlamýyla Mûsâ peygambere Sînâ’da Tanrý tarafýndan verildiði kabul edilen bütün yazýlý ve sözlü öðretileri
(Tevrat ve Talmud), Ahd-i Atîk olarak bilinen yazýlý yahudi kutsal kitap literatürünün tamamýný (Tanah) ve her dönemin ihtiyaçlarý doðrultusunda geliþerek bugüne
kadar gelen yahudi hukukunu ifade eder.
Geleneksel yahudi inancýna göre Tanrý,
Mûsâ peygambere yazýlý Tevrat’a ilâveten
onun yorumunu þifahî olarak bildirmiþ ve
Þifahî Tora adý verilen bu Tevrat nesilden
nesile aktarýldýktan sonra milâdî III. yüzyýlýn baþlarýndan itibaren yazýya geçirilmiþtir. Tanah yahudilerin tasnifine göre toplam yirmi dört (Josephus’a göre yirmi iki),
Katolikler’in tasnifine göre ise otuz dokuz
kitaptan müteþekkil zengin muhtevalý bir

literatürdür, tek bir kiþi tarafýndan belli
bir dönemde yazýlmayýp uzun asýrlar içerisinde kaleme alýndýðý için dilinde ve üslûbunda farklýlýklar söz konusudur.
Yahudi kutsal kitabý Tora, Neviim ve Ketuvim olmak üzere üç bölüme ayrýlmaktadýr. 1. Tora (Tevrat). Beþ kitaptan oluþmaktadýr; bunlara Ýbrânîce’de Bereþit (Tekvîn =
Yaratýlýþ), Þemot (Huruç = Mýsýr’dan Çýkýþ), Vayikra (Levililer), Bemidbar (Sayýlar) ve Devarim (Tesniye) denilmektedir. Tevrat’ý milâttan önce III. yüzyýlýn ortalarýnda Yunanca’ya çeviren mütercimler bu bölümlere
içeriklerini yansýtan isimler vermiþlerdir;
Kitâb-ý Mukaddes’in Türkçe tercümesinde de bu isimlerin Türkçe karþýlýklarý kullanýlmýþtýr. Tevrat Ezrâ ve Nehemya dönemlerinden itibaren beþ bölüme ayrýlmýþ,
bu sebeple ona Hamiþah humþe Torah
adý da verilmiþtir. Yahudi geleneðinde Tevrat’ýn Tanrý tarafýndan vahyedildiði ve Mûsâ tarafýndan yazýya geçirildiði (Tesniye,
31/9), orijinal ve otantik þekliyle günümüze kadar geldiði kabul edilmektedir. Tevrat’ýn Tekvîn bölümünde yaratýlýþtan Yûsuf’un ölümüne kadar geçen, diðer bölümlerde ise Mûsâ’nýn dünyaya geliþinden vefatýna kadar cereyan eden hadiseler anlatýlmaktadýr. Bunun yanýnda Tevrat yahudi þeriatýný teþkil eden kurallarý da ihtiva etmektedir, dolayýsýyla bir adý da þeriat kitabýdýr ve özellikle bu yönüyle çok
önemlidir. 2. Neviim (Peygamberler). Ýlk nebîler ve sonraki nebîler olmak üzere iki
kýsma ayrýlmaktadýr. Bu bölüme Neviim

Galata Zülfaris Sinagogu’nda üzerinde Tora tacý ve on emir
levhasý tasviri bulunan 1924 tarihli “prokhet” (Ehal örtüsü)

197

