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ÿAhmet Güç
VI. MEZHEPLER ve DÝNÎ GRUPLAR

Her dinde olduðu gibi Yahudilik’te de gerek inanç gerekse ibadet ve dinî uygulamalarla ilgili farklý yorumlamalardan kaynaklanan akýmlar, felsefî ve dinî ekoller söz
konusudur. Rabbinik Ýbrânîce’de mezhep
kavramýný ifade eden genel bir terim yoktur. Josephus, kendi döneminde Filistin’deki gruplarý politik partilerden çok felsefî ekoller olarak deðerlendirmiþtir (Flavius, XIII, 7, 11; ERE, XI, 332). Bazýlarýna
göre gerçekte bu gruplardan hiçbiri mezhep deðildir. Zira bunlar müstakil birer
kurum ve doktrin yapýsý taþýmaz, sadece
belli eðilimleri ifade eder (Baron, II, 35;
Çoban, XXVII [2008], s. 60). Ýbrânîce’de heretik uygulamalar “minim, apiqorsim, koferim be-iqqar” diye adlandýrýlmaktadýr;
minim kelimesi Talmud ve Midraþ’ta Sadûkýler, Sâmirîler, Mûsevî-hýristiyanlar ve
diðer heretik fýrkalar için kullanýlmýþtýr
(The Oxford Dictionary, s. 467).
A) Ýlk Dönem Mezhepleri. Yahudilik’te
mezhep ve gruplaþmalarýn ortaya çýkýþý,
genellikle Helenistik dönemin dejenerasyon ortamýna yönelik tepkinin sonucu kabul edilmekte ve bu eðilimlerin kaynaðý
olarak milâttan önce II. yüzyýldaki Selevkiler dönemi ve Hasidiler gösterilmektedir.
Bu dönemde Helenizm ve Yahudilik arasýnda ciddi bir mücadele yaþanmýþ, Selevkiler yahudileri Yunan ilâhlarýna tapmaya
zorlamýþtýr. Hasidiler, Helenist baskýya karþý muhafazakâr tutumlarýyla bir çekirdek
oluþturmuþ, bu çekirdekten sonraki yahudi mezhepleri doðmuþtur. 1. Hasidilik (Hasidim = Hasideans). Ýbrânîce’de “dinine baðlý, dindar kiþi” anlamýndaki “hasid”in çoðulu olan “hasidim” kelimesi menþei milâttan önce III veya IV. asýrlara kadar giden,
yahudi âdetlerini canlandýrýp teþvik etmeyi ve paganizmi topraklarýndan uzaklaþtýrmayý amaçlayan dinî bir grubu yahut
mezhebi ifade etmektedir. Ortaya çýkýþ
tarihi tam bilinmemekle beraber kaynaklarda ilk defa ikinci mâbed dönemi ve IV.
Antiochus’ün (m.ö. 175-164) baskýcý yö-
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netimi sýrasýnda zikredilmektedir. I. Makkabiler kitabý (2/42) Hasidiler’i, Helenleþen
yahudilerin karþý grubu ve Haþmonai (Makkabi) isyanýnýn destekleyicileri olarak göstermektedir. Hasidiler, Grek Selevkileri’nin
aþýrý baskýlarý, Yahudiliði yasaklayýp Yunan
ilâhlarýný mâbede yerleþtirmeleri ve yahudileri onlara tapmaya zorlamalarý karþýsýnda baskýlara boyun eðmeyip dinlerini
muhafaza eden ve bu yolda ölümü göze
alan kiþilerdir. Bunlar Grekler’le mücadeleye baþlamýþ, Matityahu ile oðullarýnýn
Zeus’a secde etmeye zorlanmalarý üzerine mukavemet savaþa dönüþmüþ, milâttan önce 167’de Yehuda Makkabi baþkanlýðýnda devam eden bu isyan 165-164 yýllarýnda mâbedin Yunan ilâhlarýndan temizlenmesiyle sonuçlanmýþtýr. Hasidiler, Þabat’ý ve diðer dinî vecîbelerini terketmeyi
kabul etmedikleri için iþkence görmüþ ve
öldürülmüþ, siyasal baðýmsýzlýk mücadeleleri sebebiyle Haþmonaim’le iþ birliðine
son vermiþlerdir. Bunlara ilk Hasidiler (Hasidim riþonim) adý verilmektedir. Hasidizm
(Hasidut) kelimesi XVIII. yüzyýlda Almanya
ve Polonya’da ortaya çýkan mistik ve kabalacý bir akýmýn da adýdýr (aþ.bk.).
2. Ferîsîlik. Ýkinci mâbed döneminin üç
büyük yahudi mezhebinden biridir. “Peruþim” kelimesinin Ýbrânîce kökü olan “prþ”
(Ýbrânîce paraþ, Ârâmîce peraþ) “kendini
ayrý tutmak, temiz olmayan kiþilerden ve
eþyadan uzak durmak; açýklamak, tefsir
etmek” anlamlarýna gelir. Toplumdan
uzaklaþýp kendilerini halktan ayrý tutan
bu grupla ilgili iki yorum vardýr. Birinci yoruma göre bu isim, onlarý üst düzey din
adamlarýndan oluþan Sadûkýler’den ayýrmak için muhtemelen Sadûkýler tarafýndan verilmiþtir. Diðerine göre ise bu ad,
mezhep mensuplarýnýn dinî kurallara titizlikle riayet etmeleri sebebiyle dinî temizlik konusunda hassas davranmayanlardan ayrýlmalarýný ifade etmektedir (IDB,
III, 776; ER, XI, 269). Ferîsîler kendilerine
Haverim (kardeþler) demekte ve Rabbinik
literatürde bu isimle anýlmaktadýrlar. Ferîsîler’in dinî görüþ ve inançlarýnýn, Filistin
bölgesinde ve Pers Ýmparatorluðu topraklarýnda yaþayan yahudiler arasýnda Tevrat’a dayalý bir Yahudilik tesis eden Ezrâ
ve Nehemya dönemlerine (m.ö. V. yüzyýl)
kadar uzandýðý kabul edilmekle birlikte
genel anlamda Hasidilik’le alâkalý görülmektedir (IDB, III, 776). Zira Ferîsîler Yazýlý Tora’nýn yanýnda Þifahî Tora’yý da vahiy
mahsulü saymaktadýr. Þifahî Tora, Mûsâ’dan itibaren nakledilerek peygamberlerden büyük meclisin (Sanhedrin) üyelerine intikal etmiþtir. Bu meclis üyeleri ya-

hudiler arasýnda dinî mesajý yayan, Þifahî
Tora’yý yorumlayýp açýklayan, zaman içinde ortaya çýkan dinî yorum ve gelenekleri
muhafaza eden kiþilerdir, Ferîsîler de bunlarýn takipçileridir. Doktrinde böyle olmakla birlikte Ferîsîler’in sosyal ve dinî bir hareket olarak ortaya çýkýþlarý Haþmonaim
(Haþmonay) dönemine (m.ö. 140-37) kadar
uzanmaktadýr (ERE, IX, 831). Bunlarýn diðer yahudilerden ayrýlmasýný Makkabiler
dönemindeki dinî ayrýþmaya baðlayanlar
da vardýr. Buna göre Makkabiler dönemindeki isyan hareketinde mâbedi yöneten
yüksek rahiplerin, “Âhiret yoktur” sözlerine karþýlýk, sadece yazýlý Tevrat’ý deðil þifahî Tevrat’ý da ilham mahsulü sayarak âhiret inancýný kabul eden, dolayýsýyla Makkabi isyanlarýnda ölenlerin þehid olduklarýna vurgu yapanlar ve bu fikir etrafýnda
toplananlar Ferîsîler’i oluþturmuþtur (ER,
XI, 269-270).
Ferîsîler’in rakipleri mâbed yönetimini
ellerinde bulunduran aristokrat Sadûkýler’di. Ferîsîler, Sadûkýler’in mâbed merkeziyetçiliðiyle mücadele etmiþler; Tanrý’nýn her yerde mevcut olduðunu, O’na mâbed dýþýnda da ibadet edilebileceðini, Tanrý’ya karþý tâzimin tek yolunun kurban
sunma olmadýðýný söylemiþler; sinagogu
ibadet, dua ve çalýþma yeri olarak toplum
hayatýnda önemli iþleve sahip bir kurum
haline getirmiþlerdir. Buna karþýlýk Sadûkýler mâbedi kendi mülkleri saymakta ve
günlük takdimelerin parasýnýn kendi hazinelerine ödenmesi gerektiðini iddia etmekteydi. Ferîsîler ise hazinenin kimsenin
malý olamayacaðýný söylemiþler, mezbahta kesilen takdimelerin fakir halka verilmesini istemiþler, mâbedden geçinen Sadûkýler’in aksine daha sivil ve halka dayanan bir hareket ortaya koymuþlardýr. Bu
sebeple Sadûkýler, Sanhedrin’i ellerinde
bulundursalar da yahudiler üzerindeki hâkimiyet Ferîsîler’in elindeydi. Siyasal açýdan Ferîsîler, Zelaotlar’ýn aksine yabancý
egemenliðini kabullenmiþler, þeriatýn uygulanmasýna engel olunmadýðý sürece siyasî kargaþaya yol açmamýþlardýr. Kaderi
ve ölüm sonrasý hayatý inkâr eden Sadûkýler tamamen kaderci bir görüþ benimseyen Essenîler’le karþýlaþtýrýldýðýnda Ferîsîler’in bu konuda orta bir yol izlediði görülür. Ferîsîler’e göre her þey kaderle ve
Tanrý ile baðlantýlýdýr, ancak insan ayný zamanda özgür iradeye sahiptir, bu sebeple
dünyada iradeleriyle yaptýklarý her þeyden
sorumludurlar. Ferîsîler’e göre bütün ruhlar ölümsüzdür, fakat öteki dünyada sadece iyi insanlarýn ruhlarý tekrar diriltilecek, kötü insanlarýn ruhlarý ise ebedî ceza-
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ya mâruz kalacaktýr. Ferîsîler’in bir özelliði
de yahudi þeriatýna baðlýlýklarýdýr. Onlar,
Tanrý’nýn Mûsâ’ya yazýlý ve sözlü olarak bir
þeriat verdiðine, din konusunda ehliyetli
kimselerin zamana ve þartlara göre bu
kurallarda deðiþiklik yapabileceðine inanmaktadýrlar.
Siyasî alanda da Ferîsîler’in en büyük rakipleri Sadûkýler’dir; buna raðmen Haþmonailer döneminden itibaren Ferîsîler’in siyasal otorite üzerinde her zaman belli aðýrlýklarý olmuþtur. Özellikle Jean Hyrcan döneminde (m.ö. 135-104) kendi düþüncelerini açýkça ortaya koyan Ferîsîler, Salome
Alexandra döneminde (m.ö. 76-67) güçlü
siyasal bir etki göstermiþlerdir. Milâttan
önce 63’te bölgenin Romalýlar’ýn eline geçmesinin ardýndan Ferîsîler asýl görevlerine
dönerek yahudi hukukunu yorumlamaya ve
toplumdaki ihtilâflarý çözmeye koyulmuþlar, ancak Romalýlar’a karþý baþlatýlan 66-70
ve 132-135 yýllarý ayaklanmalarýnda düþüncelerini ortaya koymaktan ve siyasî meselelere müdahale etmekten geri durmamýþlardýr. Sadûkýler’in mâbed vurgusuna
karþýlýk Ferîsîler sinagog ve Tevrat öðretisini ön plana çýkarmakta ve çoðunlukla yazýcýlar ve din âlimlerinden meydana gelmektedir. Yine Sadûkýler’den farklý olarak
Ferîsîler’in dinî incelemeler yaptýklarý akademileri vardý. Hillel ve Þammay okullarý
milâttan önce I. yüzyýlda geliþmeye baþlamýþtý, Yavneh þehri de mâbedin yýkýlýþýndan (m.ö. 70) önce geleneksel metotla
yazýlý ve sözlü Tevrat’ýn öðretildiði bir yeþivaya sahipti. Mâbedin yýkýlýþýndan sonra
bu Yavneh þehri, sahip olduðu Yohanan
ben Zakkai baþkanlýðýndaki akademisi sebebiyle Kudüs’ün yerine âdeta bir dinî incelemeler ve Rabbinik yönetim merkezi
haline gelmiþtir. Yohanan ben Zakkai’nin
ardýndan Rabbi II. Gamaliel’in baþkanlýðý
döneminde Yavneh Akademisi daha çok
önem kazanmýþ, dinî takvim, günlük ibadet ve Hillel okuluna ait görüþlerin kabulü
gibi önemli kararlar almýþtýr. Talmud’da
halakah meselesinde Ferîsîler’le Sadûkýler
arasýnda bulunan birçok farktan söz edilmektedir; Þavuot bayramýnýn tarihi, Sukkot bayramýndaki bazý törenler, yalancý þahidin cezalandýrýlmasý gibi konular bunlardandýr. Ýki mezhep arasýnda âhiret hayatý, diriliþ ve mesîh hususunda da görüþ
farklýlýklarý vardýr (EJd., XIII, 363-366).
3. Sadûkýlik (Tsedukim). Sadûkýlik’le ilgili
sýnýrlý bilgiler kendi karþýtlarýnýn eserlerine
dayanmakta, bu grup, kaynaklarda Ferîsîlik’le birlikte anýlmakta ve Ferîsîler’in bakýþ açýsýyla deðerlendirilmektedir. Mezhebin adý olan Ýbrânîce “tsedukim” (saduqim)

kelimesinin menþei tam olarak bilinmemekle beraber Dâvûd ve Süleyman döneminin baþkoheni (II. Samuel, 8/17; I. Krallar, 2/35) ve Kudüs’teki mâbed merkezli
ruhban sýnýfýnýn atasý sayýlan Tsadoq’la
(Sadoq) alâkasýnýn bulunduðu genelde
kabul edilmekte ve Sadok’un soyundan
gelenlerle taraftarlarýnýn bu mezhebi oluþturduðu belirtilmektedir. Rabbiler ise Sadûkýliðin kurucusunun milâttan önce 300’lerde yaþayan baþka bir Sadok olduðunu
ileri sürmekte, fakat bu görüþ gerçekçi bulunmamaktadýr (The Oxford Dictionary, s.
600; Dictionnaire encyclopedique du Judaïsme, s. 995; IDB, IV, 160; NDB, s. 665).
Ahd-i Atîk’in sadece iki yerinde (Hezekiel,
43/9; 48/11) Sadûkýler’den, Baþkohen Sadok’a baðlý ruhban sýnýfý üyeleri ve Bâbil
esareti döneminde Ortodoks Yahudiliðin
koruyucularý diye bahsedilmektedir.
Ahd-i Atîk dýþýnda Sadûký hareketinden
söz eden ilk tarihçi Flavius Josephe’dir
(Josephus, ö. 100). Josephus, Sadûkýler’in
ortaya çýkýþýný Makkabiler dönemine tarihlendirmekte ve onlarý aristokrat ailelerden gelen din adamlarý olarak göstermektedir. Ancak bu bilgi, Sadûkýler’in yalnýz din adamlarýndan meydana geldiði veya bütün din adamlarýnýn sadece bu mezhebe mensup bulunduðu anlamýna gelmez (DBS, X, 1548; IDB, IV, 160). Sadûkýler’in tarihi Ferîsîler’de olduðu gibi kesintisiz deðildir. Baþkohenlik Makkabi dönemine kadar Baþkohen Sadok ailesinde kalmýþ, fakat Haþmonay hânedanýnda Selevki hâkimiyetini destekledikleri için Sadûkýler’e karþý bir düþmanlýk doðmuþtur.
Makkabiler döneminde halk kesin biçimde Ýsrâil dininden yana ve putperest âdetlere karþý bir tavýr sergilemiþtir. Helenleþen eski kohenlik kurumu Makkabi isyaný ile deðiþmiþ, Simon Maccabeus (m.ö.
142-135) ve takipçilerinin teþkil ettiði yeni
bir baþkohenlik oluþmuþtur. Sadûkýler siyasetle daha çok ilgilenmiþ, Jean Hyrcan,
Aristobule ve Alexandre Jannee, onlarý
desteklemiþtir. Roma ve Herod hâkimiyetinde siyaset önemli ölçüde Sadûkýler’e
baðlýydý ve bu dönemin baþkohenleri Sadûkýler’den çýkýyordu (Catholicisme, XIII,
428). Ýki mezhep arasýndaki mücadele ve
nihaî ayrýlýk Jean Hyrcan döneminde gerçekleþmiþ, Jean Hyrcan’ýn desteklediði
Sadûkýler, elde ettikleri iktidarý Salome
Alexandra’nýn saltanatýna kadar (m.ö. 7667) sürdürmüþ, bu tarihten itibaren Peruþim ön plana geçmiþtir. Haþmonay hânedaný Herod (m.ö. 40-4) tarafýndan yýkýlýnca Sadûkýler’in durumu daha da kötüleþmiþtir (a.g.e., a.y.). Sadukim mezhebi,

mâbedin Romalýlar tarafýndan tahribinin
ardýndan halk üzerindeki nüfuzunu tamamen kaybetmiþ, Sadukim adý tarih sahnesinden silinmiþ, sadece onlarýn benimsediði, yazýlý Tevrat’ý kabul edip Þifahî Tora’yý
reddetme fikri devam etmiþ, antirabbinik
bu tavýr sonralarý Karâîlik þeklinde kendini
göstermiþtir (Kutluay, s. 229-235). Mâbedin yýkýlýþýndan sonra Sadûkýler’le ilgili olarak yalnýzca Talmud’da bazý atýflar vardýr.
VIII. yüzyýlda Ýran’da ortaya çýkan Ebû Îsâ
el-Ýsfahânî de kendisinin Sadûký olduðunu
ileri sürmüþtür. Ayný yüzyýlda Anan ben
David taraftarlarý arasýnda Sadûkýler’in bulunduðu belirtilmekte, Sadûký tezlerin etkisi daha çok Karâîlik’te görülmektedir.
Sadûkýlik Tevrat’ýn uygulanmasý ve mâbed hizmetleri konusunda, yani inanç ve
amelde Peruþim karþýtlýðýyla tanýnmýþtýr.
Sadûkýler asalet, kudret ve servetin temsilcileriydi, faaliyetlerini siyasî hayatta merkezîleþtirmiþlerdi. Onlar, Peruþim’in ileri
sürdüðü yeniden dirilme doktrinini ve ruhun ölümsüzlüðünü kabul etmiyor (NDB,
s. 665), meleklerin ve kötü ruhlarýn varlýðýný reddediyor (EJd., XIV, 620-621), Tevrat kanunlarýnýn zâhirî mânasýyla kelime
kelime uygulanmasýný istiyorlardý. Ancak
Sadûkýler, bu sert tutumlarý yüzünden
Kraliçe Salome Alexandra zamanýnda Sanhedrin’den uzaklaþtýrýlmýþlardýr. Kaderi de
inkâr eden Sadûkýler özgür iradeyi kabul
ediyor, kiþinin sadece yaptýklarýnýn karþýlýðýný göreceðini söylüyorlardý. Meleklerin ve
cinlerin varlýðýný reddettiklerinden yaþadýklarý dönem Yahudiliðinin karmaþýk teorilerine karþý çýkýyor, böylece þeriatýn öðretisini de (Çýkýþ, 3/2; 14/19) inkâr etmiþ
oluyorlardý. Kutsal metinlerde açýkça yazýlý olmayan þeyleri kabul etmeyen Sadûkýler daha sonra Helenizm’den etkilenerek Aristo’nun doktrinini benimsemiþlerdir (NDB, s. 665).
4. Essenîlik (Ýsiyim). Milâttan önce II. asrýn ortalarýndan milâttan sonra 70’te mâbedin yýkýlýþýna kadar geçen dönemde Filistin’de geliþen dinî bir hareket olup ilk
ortaya çýkýþý Makkabi isyanlarý sonrasýna
rastlamaktadýr. Milâttan önce I. asrýn sonunda ana grup Ölüdeniz’in kuzeybatýsýna
yerleþmiþ ve yarý manastýr hayatý yaþamaya baþlamýþtý. Mezhebin adý olan Ýbrânîce
“isiyim” kelimesinin aslý bilinmemekte, Ýbrânîce “dindarlar” anlamýndaki “hasidim”in
Süryânîce karþýlýðý veya “þifacý” anlamýnda Ârâmîce bir kelime olduðu ileri sürülmektedir (The Oxford Dictionary, s. 234).
Josephus bir yerde kelimeyi “mütevazi ve
dindar kiþi, bunlarýn meydana getirdiði
topluluk”, bazý yerlerde de “sessiz, sakin
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kiþi, bunlarýn topluluðu” anlamýnda kullanmýþtýr; Filon ikinci anlamý tercih etmiþtir
(Kutluay, s. 236). Ýsiyim’le ilgili en eski kaynaklar Kumran yazmalarý ile Filon ve Josephus’un eserleridir. Bir rivayete göre Ýsiyim, Makkabi mücadeleleri öncesindeki
Hasidim’in devamýdýr. Yunanlý yöneticiler
ve Helenistler’e karþý baþarý kazanýldýktan
sonra Hasidim’in dine aþýrý baðlýlýðý toplumda raðbet görmeyince Hasidim mensuplarý bu mezhebi kurmuþlardýr. Münzevi-apolitik bir grup olan Essenîler’in mâbed yakýnýna yerleþen küçük bir kýsmý çevredeki yerleri dolaþýp tebliðde bulunurken
diðer bir kýsmý (münzevi Kumran cemaati),
ikinci mâbedin ve ilgili dinî otoritenin kutsiyetini reddedip Ölüdeniz civarýnda toplumdan ayrý komünal bir hayat sürmüþtür. Bu grubun geliþmiþ bir melek ve âhiret inancýna sahip bulunduðu ve sýký bir
temizlik ritüeli uyguladýðý bilinmektedir.
Apokaliptik bir öðretiyle de ilgileri vardý.
Ayrýca mesîhî dönemin yakýn olduðu inancýndan hareketle kýsmen bekârlýðý gerekli
görmüþ ve kendilerinin Ýsrâil’in, kurtuluþu
hak eden seçilmiþ artakalanlarý olduðuna
inanmýþlardý. Essenîler’in, evlilik hayatýna getirdikleri kýsýtlamadan dolayý nesilleri
devam etmemiþ ve mâbedin yýkýlýþýndan
sonra ortadan kalkmýþlardýr (Gürkan, s.
28). Essenîler, Tevrat’ýn Levililer kitabýnýn
ortaya koyduðu kurallara son derece baðlýydý; kazançlarýný bir komünist topluluk
gibi paylaþarak kendilerini dinî hayata ve
çalýþmaya vermiþlerdi (EJd., VI, 899-902).
5. Therapeuteler. Milâdî I. yüzyýlda Ýskenderiye’de yaþamýþ, daha çok teemmül ve
tefekküre önem veren, yarý manastýr hayatý süren ve Essenîler’e çok benzeyen bir
yahudi zühd hareketidir. Mezhebin adý olan
“therapeute” kelimesi “þifa ve ibadet” anlamýndaki Grekçe “therapeuein”den gelir;
dolayýsýyla bu adlandýrma onlarýn bir yönüyle insan ruhunun þifacýlarý olduklarýný,
diðer yönüyle Tanrý’ya kulluklarýný vurgulamaktadýr. Menþei bilinmeyen bu harekette sert bir hayat tarzý ve sýký bir disiplin vardýr. Haklarýnda sadece Filon’un De
Vita Contemplativa adlý eserinde bilgi
vardýr. Filon onlardan hayranlýkla bahsetmektedir. Bunlarýn mütevazi evlerinin bir
odasý meditasyona, Kutsal Kitap’ýn tetkikine ve güneþin doðuþundan batýþýna kadar yapýlan ibadetlere ayrýlmýþtý. Biri þafakta, diðeri gurup vaktinde günde iki
defa ibadet eder, kutsal yazýlarýn mecazi
anlamlarýný araþtýrýrlardý. Bir therapeute
haftanýn altý gününü evinde uzlet içinde
geçirir, Þabat’ta kadýnlar ve erkekler kutsal metinler üzerine çalýþmak için topla-
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nýr, daha sonra ekmek, tuz ve otlardan
ibaret yemeklerini yerlerdi. Bu mezhepte
7 ile 50 rakamlarýnýn ayrý bir önemi vardýr (a.g.e., XV, 1111-1112; The Oxford Dictionary, s. 690-691).
6. Zelaotlar (Zelotes, Kannaim). Kudüs
þehrinin Romalýlar’ca yýkýlýþýna (70) ve Masada’nýn düþüþüne (73) kadar geçen dönemde Roma’ya karþý ayaklanan ve asla
tâvize yanaþmayan Filistinli yahudi gruplarýna verilen Grekçe bir ad olup “Tanrý ve
þeriat için gayret gösteren, yurt sever” anlamýna gelmektedir. Ýbrânîce karþýlýðý Kanna’dýr, bu sebeple söz konusu hareketin
mensuplarýna Kannaim de denilmektedir.
Milâdî 66 yýlýndan sonra kelime, isyanlarý ve özellikle mâbedde düzeni saðlamayý
amaçlayan silâhlý grubu ifade eden politik
bir anlam kazanmýþtýr. Farklý Zelaot gruplarý 66-73 yýllarý arasýnda Romalýlar’a karþý baþlatýlan büyük isyana katýlmýþlar, Kudüs’te ve Masada’da yok olmuþlardýr (DR,
II, 2154-2155; The Oxford Dictionary, s.
757; EJd., XVI, 947-950). Kaynaklarda ikinci mâbed döneminde ve sonrasýnda ortaya çýkan Banaim, Hypsistarianler, Hemerobaptistler, Maghariya gibi dinî hareketlerden de bahsedilmektedir (EJd., XIV,
1087-1089).
B) Ortaçað’da Teþekkül Eden Mezhepler. 1. Rabbânî Yahudilik (Yahadut Rabbanit). Ýlk dönem yahudi mezheplerinden Fe-

rîsîliðin devamýdýr. II-VI. yüzyýllar arasýnda
gerçekleþtirilen Talmud çalýþmalarý çerçevesinde ortaya çýkmýþ, bu tarihten itibaren Yahudiliðin geçerli mezhebi olmuþtur.
Ortaçað’da Karâîler, Rabbinik Yahudiliðin
otoritesine karþý çýkmýþ ve gerçek Yahudiliði kendilerinin temsil ettiklerini ileri sürmüþtür. Rabbânî Yahudiliðe göre Tevrat’ta geçen, “Ve Rab Mûsâ’ya dedi: Daða yanýma çýk ve orada bulun; taþ levhalarý, yazdýðým þeriat ve emirleri öðretmek için onlarý sana vereceðim” ifadesi (Çýkýþ, 24/12)
Sînâ’da Mûsâ’ya hem yazýlý hem Þifahî Tora’nýn verildiðini göstermektedir. Her ikisi
de nesilden nesile aktarýlmýþ ve Þifahî Tora milâttan sonra II. yüzyýlda derlenmiþ,
II-VI. yüzyýllarda Bâbil ve Kudüs Talmud’larý oluþturulmuþtur. Daha sonraki asýrlarda Talmud’la ilgili açýklamalar, soru ve cevaplar, yorumlar þeklinde çok sayýda Rabbinik literatür meydana gelmiþ, bu külliyat Rabbinik Yahudiliðin temelini teþkil etmiþtir. Rabbinik Yahudiliðe göre Þifahî Tora olmadan Yazýlý Tora anlaþýlamaz. Yahudi dinî hukuku her þeyden önce Yazýlý Tora üzerine temellendiði gibi Þifahî Tora
üzerine de temellenir. Birinci mâbed döneminde (m.ö. X-VI. yüzyýl) Yahudilik, Ku-

düs mâbedinin görevlileri tarafýndan temsil ediliyordu. Ýkinci mâbed döneminden
itibaren (m.ö. VI – m.s. I. yüzyýl) rabbilerin varlýðý söz konusudur. Rabbiler mâbedde görevli din adamlarýndan farklýdýr, bunlar Þifahî Tora’yý da içine alan dinî hukuk
uzmanlarýdýr. Mâbed görevlileri Þifahî Tora’yý halk rivayetleri þeklinde gördüðünden
onu kabul etmemiþtir. Haþmonaim döneminde bu farklýlýk siyasî-dinî bir mahiyet
kazanmýþ, mâbedin din adamlarý ve taraftarlarý Sadûkýler’i, rabbiler ve taraftarlarý da Ferîsîler’i oluþturmuþtur. 70 yýlýnda mâbedin yýkýlýþýnýn ardýndan Sadûkýler
ortadan kalkýnca sadece Ferîsî rabbiler
kalmýþ ve onlarýn temsil ettiði Yahudilik
muteber kabul edilmiþtir. Ortaçað’da Rabbinik Yahudilik ile Karâîlik arasýnda þiddetli tartýþmalar meydana gelmiþtir. Günümüzde Rabbinik Yahudilik üç büyük
mezhep halinde devam etmektedir; bunlar Ortodoks, muhafazakâr ve reformist
akýmlardýr.
2. Îseviyye. Milâdî VIII. yüzyýlda Ýran’da
yaþayan Ebû Îsâ Ýshak b. Ya‘kub el-Ýsfahânî tarafýndan kurulan ve Ýsfahâniyye adýyla da anýlan, ikinci mâbedin yýkýlýþýndan ve
Ýslâm’ýn zuhurundan sonra ortaya çýkan
bir mezheptir (EJd., II, 183). Obadiah /
Obed Elohim diye tanýnan Ebû Îsâ’nýn asýl
adý Yitshak ben Yaakov’dur. Emevî halifesi Abdülmelik b. Mervân veya II. Mervân
döneminde düþüncelerini yaymaya baþlamýþ, Abbâsî Halifesi Mansûr zamanýnda (754-775) faaliyet göstermiþtir (Þehristânî, I, 215). Ebû Îsâ kendini beklenen
mesîhin elçisi, hatta bizzat mesîh ve peygamber olarak takdim etmiþ, Abbâsî yönetimine baþ kaldýrmýþ, Rey þehri civarýnda yapýlan savaþta öldürülmüþ veya savaþ
alanýndan kaçmýþtýr. Mezhep mensuplarý
Ebû Îsâ’nýn ölmediðine, ileride tekrar geleceðine inanmaktadýr. Mezhebin esaslarý hakkýndaki sýnýrlý bilgilere göre Ebû
Îsâ öðrenim görmediði halde vahiy ve ilhamla birçok eser kaleme almýþtýr. Semaya urûc etmiþ, Allah tarafýndan Ýsrâiloðullarý’ný kurtarmakla görevlendirilmiþtir.
Yahudilerin günde üç vakit olan ibadetlerini yedi vakte çýkarmýþ, sürgün döneminde hayvan ve kuþ eti yenilmesini, þarap
içilmesini yasaklamýþ, boþanmaya asla izin
vermemiþtir. Tevrat’taki dinî hükümlerin
bir kýsmýný kendine göre yorumlayarak diðer yahudilerden ayrýlan Ebû Îsâ, Rabbinik Yahudiliðin kutsal günlerini benimsemiþtir. Ona göre Îsâ ve Muhammed peygamberdir, ancak sadece kendi ümmetlerine gönderilmiþlerdir. Îseviyye mensuplarý zaman içinde azalmýþtýr. Kirkisânî (ö.
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930) döneminde bunlardan yirmi kadarýnýn Dýmaþk’ta, birkaçýnýn da Ýsfahan’da
bulunduðu bilinmektedir. Günümüzde ise
mensubu kalmamýþtýr.
3. Yudganiyye. Ebû Îsâ’nýn ölümünden
sonra yerini müridi Yudgan (Yehuda) almýþtýr. Peygamber olduðunu iddia eden Yudgan da mesîh iddiasýyla ortaya çýkmýþtýr
(The Oxford Dictionary, s. 459). Yudgan,
Ebû Îsâ’nýn âkýbetine uðramamak için baðýmsýzlýk iddiasý taþýmamýþ ve siyasî mücadeleye giriþmemiþtir. O da, Îsâ ile Muhammed’in sadece kendi milletlerine gönderildiðini söylemiþtir. Þehristânî’nin kaydettiðine göre Yudgan, Tevrat’ýn hem zâhirî ve bâtýnî hem hakiki ve mecazi mânasý olduðunu ileri sürmüþ, Tevrat’ý buna
göre yorumlamýþ, cennet ve cehennemle ilgili inançlarý te’vil etmiþ, kader konusunda insanýn iyiyi veya kötüyü seçmede
hür olduðunu iddia etmiþtir. Kirkisânî’ye
göre Yudgan, Îseviyye’den et ve þarap yasaðý yanýnda yedi vakit ibadet usulünü de
almýþtýr. Onun Allah’ýn sýfatlarý konusundaki görüþü Mu‘tezile ile paraleldir. Ýnsana ait sýfatlarýn Allah’a isnat edilmesini teþbih gerekçesiyle câiz görmemiþ, Þabat’a ve diðer dinî günlere ait kurallarýn
Kudüs ve Filistin dýþýnda geçerli olmadýðýný ileri sürmüþtür (Kutluay, s. 255-256;
EJd., XVI, 868).
4. Mûþkâniyye (Þâzkâniyye). Þehristânî’ye göre Yudgan’dan sonra VIII. yüzyýlda
Ýran’da ortaya çýkan talebesi Mûþkân tarafýndan kurulmuþtur. Mûþkân, mensuplarýyla birlikte isyan edip Hemedan’dan yola çýkmýþ ve Kum þehri civarýnda hepsi kýlýçtan geçirilmiþtir. Mûþkâniyye de Yudganiyye ile ayný esaslarý benimsemiþtir.
Mûþkânîler’den bazýlarýnýn Hz. Muhammed’in yalnýz Araplar’a gönderilmiþ peygamber olduðunu söyledikleri nakledilmektedir (a.g.e., a.y.).
5. Karâîlik (Karaim). VIII. yüzyýlda Irak’ta doðan ve Tanah’ý dinî hükümlerin yegâne kaynaðý kabul eden bir harekettir. Ýbrânîce “karaim” kelimesi “okumak” anlamýndaki “kara” kökünden gelir. Tanah’ý çok
okuduklarý ve üzerinde çalýþtýklarý için bu
adý almýþlardýr. Karâî hareketinin baþlangýcý Irak’ta yaþayan Anan ben David’e dayanmaktadýr. Nitekim hareket önce bu
þahsa nisbetle Ananiyye diye anýlmýþ, IX.
yüzyýlýn ilk yarýsýnda Karaim ismini almýþtýr (bk. KARÂÎLÝK).
C) Ortaçað Sonrasýnda Ortaya Çýkan
Dinî Hareketler. Hasidizm (Hasidut). XVIII.

yüzyýlda teþekkül eden dini ihya hareketidir. Rabbi Ýsrael ben Eliezer (Baal Þem-

Tov, ö. 1760) önderliðinde Polonya’da baþlamýþ ve Doðu Avrupa yahudileri arasýnda yayýlmýþtýr; bugün de varlýðýný sürdürmektedir. Hasidiliðe cephe alan geleneksel Rabbânî Yahudilik mensuplarý bunlarý
Mitnagedim (karþý çýkanlar) diye isimlendirmiþtir. Dinî coþku, karizmatik bir lider ve
sýký cemaat dayanýþmasýna dayanan Hasidizm’in ilk defa Ukrayna-Polonya’daki
Rabbânî ilim merkezinden uzak daðýnýk
kýrsal kesimde yaþayan yahudiler arasýnda ortaya çýkmasý, söz konusu yahudi kesimin siyasal ve ekonomik açýdan sýkýntý
içinde ve baský ortamýnda yaþamasý, zaman zaman katliama mâruz kalmasý, öðretim kurumlarýndan yoksun bulunmasý,
Rabbânî Yahudiliðin formel ve dogmatik
yapýlanmasýnýn ihtiyaçlarýný karþýlamamasý gibi sebepler rol oynamýþtýr (Gürkan, s.
38). Nitekim Polonya yahudilerinin durumu büyük katliamlarýn vuku bulduðu
1648’den sonra daha da kötüleþmiþ, cahillik geniþ halk kitlelerinde büyük ölçüde
artmýþ, halk ile okumuþ kesim arasýndaki
uçurum biraz daha derinleþmiþtir. Öte
yandan sahte mesîh Sabatay Sevi’nin ortaya çýkmasýyla alevlenen heyecan ortamýnda, yaþanan umutsuzluk ve karýþýklýk
þartlarýnda mistik düþünceler Louria kabalasý þeklinde geliþmeye uygun bir alan
bulmuþtur (DR, I, 822).

Mütevazi bir çevreden gelen ve insanlarýn mânevî çöküntülerine karþý son derece hassas davranan Baal Þem-Tov, Hasidizm hareketinde gerçek bir devrim yapmýþ, bu konuda kendisine ilham kaynaðý
olan Louria kabalasýný katý zühd hayatýndan soyutlayarak halkýn seviyesine uygun
hale getirmiþtir. Bu hareketin en belirgin
özelliði temelindeki mistik anlayýþa paralel olarak dinî öðrenim ve bilgiden, resmiyetten ziyade dua, tefekkür ve samimiyetle, dinî hissiyata aðýrlýk vermesi, Rabbânî bilgiyi esas alan doktrin yerine Hasidi liderinin temsil ettiði dinî þahsiyeti vurgulamasýdýr. Bir diðer özelliði de ibadet gibi dinî uygulamalarýn yerine getirilmesinde Rabbânî titizlik, resmiyet ve ciddiyete
zýt unsurlar olan mistik konsantrasyon,
neþe ve haz faktörlerine (þarký, dans, içki
ve hikâye anlatýmý) aðýrlýk vermesidir. Böylece bir hasidin bütün hayatý ibadet kabul
edilmektedir. En üst mertebeye eriþen kiþiye “tsaddiq” denilmekte, onlara göre bu
kiþi insanlarla yüce âlemler arasýnda aracýlýk yapmaktadýr. Eski metinlere göre hasid, tsaddiqten daha üst mertebede idi.
Müridler hasidim diye adlandýrýlýyor, tsaddiq unvaný üstada veriliyordu. Çok yaygýn
olan yanlýþ bir deðerlendirmeye göre Tsad-

diqizm, Hasidizm’in geliþmiþ biçimidir. Gerçekte ise Baal Þem-Tov döneminden itibaren Hasidizm, mânevî lider rolü üstlenen ve müridleri için dua eden aziz bir insan kavramýndan farklý deðildir.
Panteist Tanrý anlayýþýnýn hâkim olduðu Hasidi teolojisi, Tevrat öðrenimi üzerine yoðunlaþan Rabbânî Yahudilik’ten
farklý þekilde her yahudi bireye ve gündelik iþlere kutsiyet atfetmektedir. Tanrý ile
insan arasýndaki iliþki ve etkileþim Ýsrâil
bireyleri arasýnda eþitlik ve kardeþlik, insanýn Tanrý’nýn sûretinde yaratýlmasý ve
dünyanýn Ýsrâil için halk edilmesi temalarý Hasidi öðretinin merkezinde yer almaktadýr (Gürkan, s. 129). Baal Þem-Tov, Tanrý’nýn her þeyde mevcudiyeti sebebiyle insanýn sürekli tecrübe etmesi gereken sevinç kavramý üzerinde durmuþtur. Hasidik
yolun gereklerine uygun yaþayan insanýn
temel hedefi her þeyde var olan ilâhî kývýlcýmlarý kurtarmak, böylece Þekina’yý sürgün hayatýndan özgürlüðe kavuþturmaktýr. Bu anlayýþ, Baal Þem-Tov ve onun ardýndan müridlerince Talmud akademilerinin bilim dili kullanýlmadan hikâye ve kýssalar þeklinde halka iletilmiþtir. Hasidizm
ayný zamanda geniþ halk kitleleri için Rabbinik otoritelerin baskýsýndan bir kurtuluþ olmuþtur. Bu dönemde Baal Þem-Tov’u
mânevî rehber kabul ederek hasidut (azizlik) idealini gerçekleþtirmek amacýyla dinî
yükümlülüklere önem veren mistik küçük
gruplar ortaya çýkmýþ, diðerleri ise ya daðýlmýþ ya da bu harekete katýlmýþtýr.
Baal Þem-Tov’un 1760’ta ölümünden
sonra bu hareket Jacob Joseph de Polonnoye ve hareketin gerçek kurucusu sayýlan Dov Baer vasýtasýyla büyük baþarýlar
elde etmiþtir. Hasidizm’in küfür ve sapkýnlýk olduðunu ileri süren Mitnagedim’in,
diðer geleneksel rabbiler ve cemaat önderlerinin muhalefetine raðmen bu hareket çok hýzlý bir geliþme göstermiþ ve
XIX. yüzyýlýn baþlarýnda Doðu Avrupa yahudilerinin hemen hemen yarýsýndan fazlasýný etkilemiþtir. Önceleri Rabbânî düzene ve otoriteye baþ kaldýrý þeklinde yorumlandýðýndan, baþta Vilnalý Gaon diye
bilinen dönemin meþhur âlimi Rabbi Eliyahu ben Solomon olmak üzere geleneksel yahudi otoriteleri tarafýndan büyük tepkiyle karþýlanmýþ, mensuplarýyla her türlü irtibat yasaklanmýþ, daha sonra oluþan
hiyerarþik yapýsýndan dolayý liberal yahudiler tarafýndan eleþtirilmiþtir. Ancak özellikle II. Dünya Savaþý’nýn ardýndan Martin
Buber ve Abraham Joshua Heschel gibi
düþünürlerin çalýþmalarýyla Hasidizm grup
olarak deðilse bile mistik bir ideoloji olarak
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daha olumlu bir imaja kavuþmuþtur. Kabala geleneði, yahudi mistisizminin son
safhasý diye nitelenebilecek Hasidilik içinde varlýðýný sürdürmektedir. Zaman içerisinde Hasidiliðin Habad, Satmar, Ger, Viþniz, Belz gibi kollarý ortaya çýkmýþtýr (DR,
I, 822-823; Gürkan, s. 38-39; Dictionnaire
encyclopedique du Judaïsme, s. 486-490).
Kabala. “Gelenek” anlamýndaki kabala
kelimesiyle ifade edilen yahudi mistik geleneðinin kökeni çok gerilere götürülmekle birlikte bir sistem halinde XII-XIII. yüzyýllarda Ýspanya’da ortaya çýktýðý kabul edilmektedir; kabalist öðretinin temel metni
olan Zohar da bu dönemde meydana getirilmiþtir. Baþlangýçta dar bir çerçevede
bilinen bu hareketin yaygýnlaþmasý XVIII.
yüzyýlda Doðu Avrupa yahudileri arasýnda
Hasidiliðin oluþmasýyla baþlamýþ, Gershom
Scholem ile Martin Buber kabala hareketinin tanýnmasýnda önemli rol oynamýþtýr.
Kabalanýn en erken biçimini, kutsal taht
ve onu taþýyan araba motifleri etrafýnda
þekillenen Merkava literatürü içinde bulmak mümkündür. Merkava mistisizminde ulûhiyyetin mahiyetini kavramaktan ziyade Tanrý’nýn ihtiþamýný tecrübe etmesi
ve ruhun bu tecrübe için semavî alana
yolculuk yapmasý ve yükselmesi söz konusudur. Bu konuda, biri kutsal metin üzerine yoðunlaþmak suretiyle ulûhiyyete ve
kutsal tahta dair tefekkürle, diðeri Tanrý’nýn isimleri ve büyüsel nitelikli dualarýn
kullanýldýðý özel mistik teknikler vasýtasýyla kutsal taht müþahedesine ulaþma þeklinde iki mistik tecrübe vardýr. Bu ikincisi,
yükselme iþlemi için gerekli dua ve formüllerin yanlýþ kullanýlmasýyla tehlikeli sonuçlar doðuran bâtýnî bir yoldur. Ýlk dönem yahudi mistisizminde dünyanýn baþlangýcý ve evrenin yaratýlýþýyla ilgili bazý sýrrî bilgiler yer almaktadýr. Ýkinci tür öðretinin en önemli yazýlý örneði dünyadaki yaratýcý güçleri kontrol etme teknikleri, büyülü harf kombinasyonlarý ve harflerin sayýsal deðerlerine yönelik hesaplamalarýn
yaný sýra ilâhî yaratma sürecinde yer alan
otuz iki yapýlanmadan bahseden Sefer
Yetsira’dýr (Yaratýlýþ kitabý). Ýspanyol kabalasýnýn temeli olan Zohar kitabýnýn en
önemli özelliði ise kabalanýn merkezinde
yer alan, ulûhiyyetin mahiyetini ve yaratýlýþla münasebetini açýklayan sefirot doktrinini geliþmiþ þekliyle ortaya koymasýdýr.
Kabalanýn temel gayesi Tanrý’yý ve yaratýlýþý, Tanrý ile yaratýlýþ arasýndaki iliþkinin
sýrlarýný anlamaktýr. Bu sebeple yaratýlýþla kurtuluþ kabalanýn aslî konularýdýr. Ýbrânî diline kutsiyet atfeden kabala kutsal
yazýlarý özel biçimde yorumlayarak onlar-
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daki yaratýlýþ ve kurtuluþ sýrlarýný anlamaya çalýþýr. Kabala geleneði günümüzde Hasidilik içinde varlýðýný sürdürmektedir.
D) Modern Dönem Yahudi Oluþumlarý.

XVIII. yüzyýl, Aydýnlanma hareketiyle ortaya çýkan modern çaðýn geleneksel din
anlayýþý ve bunun toplum yapýsý üzerindeki etkilerine paralel olarak Yahudiliðin
ve yahudi kimliðinin de ciddi kýrýlmalara
uðradýðý bir dönemdir. Aydýnlanma dönemi, yahudi dininin yaný sýra yahudi toplumu üzerinde de doðrudan etkili olmuþ,
temel dinî konularda rabbilerin otoritesi
ve halahanýn rehberliði doðrultusunda kazanýlan ortak bakýþ açýsý deðiþime uðramýþtýr. Toplum yerine bireyi, din ve gelenek yerine aklý merkeze alan Aydýnlanma
sürecinin en yýkýcý etkisi, Yahudiliðin temel özelliðini meydana getiren yahudi dinî
hukuku üzerinde kendini göstermiþ, entegrasyon ve sosyalleþme süreci baþta Þabat ve kaþer kurallarý ile sinagog ibadeti
olmak üzere yahudi kimliðinin göstergelerinden olan fiillerin tercihen ya da kaçýnýlmaz biçimde terkedilmesi veya radikal
deðiþime uðramasý sonucunu doðurmuþtur. Öte yandan yahudi kimliðinin bütünlüðünün bozulmasý süreci, sadece dinî boyutu deðil ayný zamanda tek baþýna etnik
boyutu esas alacak þekilde Yahudiliðin tek
bir unsura, dolayýsýyla salt dinî veya salt
etnik kimliðe indirgenmesi, belli açýlardan
radikalleþmesi ve seküler niteliði kazanmasýyla neticelenmiþtir. Bu doðrultuda,
daha farklý oluþumlara zemin hazýrlayacak þekilde sýrf din vurgusu üzerine temellenen bireyci ve liberal karakterli reformist Yahudilik hareketinin yaný sýra bunun tam karþýtý olarak iki farklý tepkinin
ortaya çýkmasýna yol açmýþtýr. Bunlardan
biri, her ne kadar kendini Rabbânî Yahudiliðin devamý þeklinde tanýmlasa da geleneksel biçimiyle tarih boyunca ayakta
kalan adaptasyon tecrübesini göz ardý etmek suretiyle yeni olan her þeyi reddeden
katý ve statik karakterli Ortodoks Yahudilik, diðeri ise dini dýþlayacak biçimde salt
milliyet ve etnik eksenli seküler siyonizmdir. Bu iki kutup arasýnda, daha sonra modern Ortodoksluða dönüþecek olan ýlýmlý
yeni Ortodoksluk ile baþlangýçta pozitiftarihsel ekol diye isimlendirilen, ardýndan
biri muhafazakâr Yahudilik, diðeri Amerika’ya özgü yeniden yapýlanmacý Yahudilik olmak üzere iki ayrý harekete dönüþen
yeni bir oluþum ortaya çýkmýþtýr. Böylece
yahudi dini, Rabbânî-Hasidi ayrýþmasýnda
görüldüðü gibi sadece biçimsel deðil bunun ötesinde temel esaslar, deðerler ve
ayýrt edici sýnýrlar üzerinde de kendini gös-

teren bir nevi cemaatleþme ya da kutuplaþma sürecine girmiþtir. Yahudi Aydýnlanmasý’nýn en gözle görülür sonuçlarýndan biri olarak, XIX. yüzyýlda Alman yahudi cemaati içinde doðup daha sonra Amerika’da ve bilhassa diðer Batý ve Orta Avrupa ülkelerindeki yahudi cemaatlerine de
taþýnan reformist, muhafazakâr ve Ortodoks Yahudilik hareketleri, özellikle Aþkenazi yahudi toplumlarý için geçerli olmak
üzere XX. yüzyýldan itibaren üç büyük yahudi teþekkülü durumuna gelmiþtir. Baþta dönemin önde gelen yahudi âlimi Moses Sofer, kendilerini Tevrat’a baðlý yahudiler diye nitelendiren geleneksel yahudi
din âlimleri, modernliðin ve reformist hareketin yýkýcý etkisine karþý sadece Tevrat’ý
esas almak üzere her türlü deðiþim ve yeniliðe karþý çýkmýþlardýr. Reform, pozitiftarihsel ekol ve yeni Ortodoksluk hareketlerinin öncülüðünü yapan Abraham Geiger, Zacharias Frankel ve Samson Raphael
Hirsch gibi Aydýnlanmacý yahudi din âlimleri, Yahudiliði ve yahudi hayatýný yeni þartlar doðrultusunda yeniden yorumlama ve
biçimlendirme yoluna gitmiþlerdir. Bu hareketlerden her biri bir önceki grubun aþýrýlýðýna tepki olarak ortaya çýkmýþtýr (Gürkan, s. 39-42).
1. Ortodoks Yahudilik. Bu isim ilk defa
Yahudi Aydýnlanmasý döneminde 1795’te
ortaya çýkmýþ, XIX. yüzyýldan itibaren yaygýnlýk kazanmýþ, reformist Yahudilik hareketinin ortaya koyduðu yeniliklere tepki olarak yahudi inanç ve uygulamalarýnýn
bütününü ifade etmek üzere kullanýlmýþtýr. Ortodoks Yahudilik, Yazýlý ve Þifahî Tora’nýn tamamýný benimseyip halahanýn öðretisine sýký sýkýya riayet eden, ilâhî ilhama dayalý bir Yahudiliði savunma esasýna
dayanýr. Ortodoks yahudiler baþlangýçta
merkezî ve Doðu Avrupa’da yaþayan, yahudi halkýnýn tarihi ve dini üzerine temellenmiþ geleneksel Yahudiliði savunan ve
sekülerleþme akýmlarýna karþý çýkan yahudilerdi. Ortodoks Yahudilik geleneðin gerçek sahibi olduðunu kabul eder ve Yahudiliði zamanýn þartlarýna uydurmayý hedefleyen yeni akýmlar karþýlarýnda ilâhî
vahyin üstünlüðünü öngörür. Yahudi Aydýnlanmasý ilk aþamada dinî otorite yerine rasyonel araþtýrma ruhunu koymak istiyor, bu da geleneksel hayat tarzýný tehdit ediyordu. Fakat Rabbinik yöneticileri
daha çok endiþelendiren reform hareketiydi. Abraham Geiger, Samuel Holdheim
ve beraberindekiler ibadet ve uygulamalarla ilgili deðiþikliklerle yetinmiyor, Yahudiliðin hukukî-þer‘î temellerine saldýrýyor,
hatta Ýbrânîce’nin kullanýmýný tartýþma ko-
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nusu yapýyordu. Ortodokslar ise bunu daha büyük tehlikelerin ilk habercisi olarak
görüyorlardý. Dolayýsýyla bu hususta þeriatýn sýký sýkýya uygulanmasý ve geleneksel
Ýbrânîce ile ibadete dokunulmamasý, Þabat ve bayram ibadetlerinde org çalýnmasýnýn yasaklanmasý, sinagogda kadýn-erkek ayýrýmýnýn devam ettirilmesi öncelik
kazanýyordu. Ancak Ortodoks hareket içinde baþlangýçtan itibaren modernliðe karþý alýnacak tedbirler konusunda bir uzlaþma saðlanamamýþtýr. Bazýlarý Haskala’nýn
bütün deðerlerini reddedip reformistleri
aforoz etmiþlerdir. Rabbi Moise Sofer de
Presbourg tarafýndan savunulan bu davranýþ, Doðu Avrupa yahudileri ve Hasidik
cemaatlerle Yahudi Macar Ortodokslarý’nýn bir kýsmýnýn temel özelliðini teþkil etmiþtir. Daha sonra bu Ortodoksluk anlayýþý
antisiyonist Agudat Yisrael akýmýný meydana getirecektir. Alman Ortodoksluðu,
Batý Avrupa’da ve özellikle Hollanda ve Ýsviçre’de etkili olmuþtur. Haskala’nýn yayýlmasý ve eðitimle sinagoglardaki reform
müdahaleleri tansiyonu yükseltmiþtir. Yahudi nüfusunun yarýsýný oluþturan Yahudi Macar Ortodoksluðu biri Hasidik yýðýnlarý toplayan geleneksel yöneliþ, diðeri modern dünyanýn deðerlerini tanýyan ve onlarý geleneksel Yahudiliðe baðlama eðilimi
þeklinde iki yönde geliþmiþtir. Rabbinik yöneticiler, Samson Raphael Hirsch tarafýndan kurulan Tevrat ve dünyaya açýlýþ giriþimini savunmuþtur. Bunlar Yahudilik’teki
yeni Ortodoksluk hareketini kurmuþ, ardýndan Avrupa’da modern veya merkezî
Ortodoksluðu teþkil etmiþtir. Doðu Avrupa’da benzer bir akým “mitnagedim” arasýnda yayýlmýþtýr. Farklý yöneliþleriyle Ortodoksluk, Amerika Yahudiliði’nin mânevî hayatýnýn temel akýmlarýndan birini
meydana getirmektedir (The Oxford Dictionary, s. 516-517; EJd., XII, 1486-1493).
2. Yeni (Modern) Ortodoksluk. Samson
Raphael Hirsch’ün öncülük ettiði, Ortodoksluk ile pozitif-tarihsel ekol arasýnda
yer alan yeni Ortodoksluk hareketi, yahudi geleneðinde esasen mevcut olan deðiþim prensibinden hareketle Tevrat emirleriyle mevcut dünya düzenini uzlaþtýrma
hedefi doðrultusunda oluþmuþtur. Hirsch,
temelinde Tevrat’ýn ve Rabbânî geleneðin
yer aldýðý, modern kültürün gereklerini de
dikkate alan bir bakýþ açýsýndan hareketle geleneði modern anlayýþla uyumlu hale
getiren bir Yahudilik yorumu ortaya koymuþtur. Reformist hareket aklý ve ilerlemeyi, muhafazakâr hareket ortak toplum
bilinci ve iradesini vurgularken Hirsch’ün
yeni Ortodoksluðu deðiþimi onaylayan ge-

lenek fikri üzerinde durur. Bu ýlýmlý Ortodoksluk anlayýþý, daha sonra gerek Amerika gerekse Avrupa’da kendini Ortodoks
olarak tanýmlayan yahudi kesiminin büyük bir kýsmý tarafýndan benimsenmiþtir
(Gürkan, s. 46-47).
3. Ultra Ortodoksluk. Rabbi Moses Sofer ile kendilerini Tevrat’a baðlý yahudiler
diye nitelendiren geleneksel yahudi din
âlimleri, modernliðin ve reformist hareketin yýkýcý etkilerine karþý sadece Tevrat’ý
esas almak suretiyle her türlü deðiþime
ve yeniliðe karþý çýkmýþlardýr. Moses Sofer tarzý Ortodoksluk, günümüzde Hasidi
gruplarý da içine alacak þekilde Ultra Ortodoksluk (Haredim) adý altýnda devam etmektedir. Bunlarýn özel giysileri, ayrý mahalleleri, ayrý dinî kurumlarý vardýr. Erkekler siyah elbiseleri ve þapkalarýyla hemen
tanýnýr. Ultra Ortodoks, Yahudilik içinde
Yeþiva Ortodoksluðu olarak bilinen Haredi kesimiyle farklý bölge ve ailelere göre
gruplaþma gösteren Hasidi kesim, temel
Yahudilik anlayýþý ve modern kültürün reddi konusunda benzer bakýþ açýlarýna sahip olmakla birlikte iç yapýlanma ve âdetler bakýmýndan farklýlýk göstermektedir.
Litvanya kökenli Aþkenazi yahudilerinin
teþkil ettiði Yeþiva Ortodoksluðu, geleneksel biçimiyle Talmud’un öðretildiði yahudi din akademileri olan yeþivalardan yetiþmiþ rabbilerin rehberliðinde hareket eden
ve kendilerini Rabbânî geleneðin devamý
kabul eden yahudi oluþumunu temsil etmektedir. Rusya-Polonya-Ukrayna kökenli Hasidi kesim ise farklý Hasidi liderler ve
baðlý olduklarý hânedanlar yoluyla günümüze kadar gelen ve daha çok ortaya çýktýklarý bölgelerin adýyla anýlan teþekkülleri
belirtmektedir. Habad, Satmar, Ger, Viþniz, Belz gibi kollara ayrýlan ve yine kendilerine has kýyafetleriyle ayýrt edilen Hasidi
yahudiler çeþitli Avrupa ülkelerinin yaný sýra çoðunlukla Amerika’da ve Ýsrail’de yaþamaktadýr. En aktif Hasidi gruplarýn baþýnda Habad Lubaviç grubu gelmektedir
(a.g.e., s. 47-48).
4. Reformist Yahudilik. Avrupa’da XIX.
yüzyýlda, Aydýnlanma ruhunun etkisiyle
yahudi dinini çaðýn þartlarýna uyumlu ve
bilhassa dinden uzaklaþmaya baþlayan yahudiler için cazip hale getirmek amacýyla
akýlcýlýk, evrenselcilik ve ilerleme gibi ilkeler üzerine kurulu bir hareket þeklinde ortaya çýkmýþ ve ritüeli ilgilendiren konularda birtakým yenilikler yapmýþtýr. Bu baðlamda 1810’lu yýllardan baþlamak üzere
sinagog ibadeti ve Þabat kurallarý ile ergenlik ve evlilik merasimlerinde deðiþiklikler uygulamaya konmuþtur. Bu deðiþim-

lerin baþýnda dualarýn kýsaltýlmasý, ibadetin sýký bir düzen içinde kadýn-erkek karýþýk olarak koro ve org eþliðinde icra edilmesi, ibadette yerel dille vaazlara yer verilmesi, hem erkek hem kýz çocuklarý için
cemaate katýlým amacýyla yapýlan konfirmasyon töreninin düzenlenmesi gelmektedir. 1840’lý yýllarda baþta Abraham Geiger ve Samuel Holdheim olmak üzere yahudi dininin modern bilimsel metotlar ýþýðýnda incelenmesini isteyen liberal rabbiler Talmud’un otorite olma özelliðini reddetmiþ, sünnet olmanýn ve kýsmen Þabat
kurallarýnýn terkini savunmuþtur. Seçilmiþlik, vahyin deðiþmezliði ve kurtarýcý
mesîh fikriyle kutsal topraklara dönüþ,
mâbedin yeniden inþasýna dair bütün atýflarýn ve kadýn cinsine yönelik olumsuz ifadelerin dua kitaplarýndan çýkarýlmasý öngörülmüþ, bu doðrultuda yeni dua kitaplarý yazýlmýþtýr. Almanya’da ortaya çýkan,
Fransa ve Ýngiltere yanýnda diðer Batý Avrupa ülkelerine de yayýlan reformist hareket, Amerika’da Isaac Mayer Wise ve Kaufmann Kohler’in öncülüðünde teþkilâtlanýp
kýsa sürede en sistemli ve güçlü yahudi
mezhebi konumuna gelmiþtir. Reformist
Yahudilik zaman içinde ciddi deðiþim geçirmiþtir. Bu akýmýn prensiplerini belirlemek üzere bugüne kadar ilki 1885 yýlýnda
Pittsburgh’da olmak üzere beþ platform
düzenlenmiþ ve buralarda çeþitli kararlar
alýnmýþtýr. Ýlk platform kararlarýnda Yahudilik klasik reformist anlayýþ çerçevesinde
yüksek bir Tanrý fikrine sahip, etik kurallar üzerine kurulu ilerlemeci bir din, yahudiler ise bütün insanlýðý kucaklayýcý evrensel bir misyon doðrultusunda hareket
eden dinî bir topluluk þeklinde tanýmlanmýþtýr. Ayrýca ulaþýlan akýlcý-evrensel anlayýþ seviyesinde ve buna paralel olarak oluþan modern düzende Yahudiliðin etnik ve
ritüel boyutlarýnýn önemini kaybettiði vurgusuna yer verilmiþtir. 1976 San Francisco
toplantýsýnda Yahudiliðin evrensel ve etnik yönüyle inanç ve ritüel boyutlarýna ayný ölçüde önem veren, etik ve pratik ayýrýmýna gitmeksizin Tevrat hükümlerinin
bir bütün halinde baðlayýcý rolüne iþaret
eden, klasik reformist hareketin antisiyonist söylemi yerine Ýsrail topraklarýna ve
Ýsrail Devleti’ne dinî ve etnik baðlýlýðý onaylayan bir bakýþ açýsý ortaya konmuþtur.
1999 Pittsburgh Konvansiyonu da klasik
reformist anlayýþýn gelenek lehine yumuþamaya uðradýðý bir duruþu temsil etmiþtir. Günümüz itibariyle reformist Yahudilik çoðulculuk, bireycilik, kadýn-erkek eþitliði gibi ilkelerden tâviz vermeden gerek
evde uygulanan kurallar gerekse sinagog
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ibadeti noktasýnda geleneði ve pratiði biraz daha fazla dikkate alan bir anlayýþý benimsemektedir. Liberal ve reformist nitelemeleri genelde birbirinin yerine geçecek
þekilde kullanýlsa da bilhassa Ýngiltere’deki biçimiyle liberal ve reformist Yahudilik
adlandýrmalarý iki ayrý cemaati ifade etmektedir. Buna göre deðiþimi esas alan
ve gerektiðinde radikal uygulamalarý yumuþatma eðilimi gösteren reformist Yahudilik’ten farklý olarak liberal Yahudilik,
reformist Yahudiliðin liberallikten tâviz
vermeyen daha yenilikçi ve radikal kanadýný temsil etmektedir. 1926’da Londra’da oluþturulan ve son olarak merkezini Kudüs’e taþýyan World Union for Progressive
Judaism adlý kuruluþ dünyadaki bütün reformist ve liberal yahudi teþekküllerini bünyesinde toplamýþtýr (a.g.e., s. 42-44).
5. Hümanist Yahudilik. Reformist grup
içinden çýkan ve yeni bir hareket meydana getiren hümanist Yahudilik evrenseletik deðerlere dayanan tanrýsýz Yahudilik
anlayýþýný ifade etmektedir. Bu hareket
Yahudiliði esasta dinî olmaktan çok halkýn ortaya koyduðu bir kültür olarak görmekte, Yahudiliðin teosantrik temellerinin eski çaðlardan beri tartýþýldýðýný belirtmektedir. Hümanist Yahudilik, Aydýnlanma döneminden itibaren gitgide çoðalan
oranda geleneksel yahudi uygulamalarýný
terkedip çeþitli dinî yorumlar ortaya koymakta, birçoklarý da agnostik ve ateist bir
felsefe benimsemektedir. Bugün pek çok
yahudinin teþkilâtlý bir dinî hayatla alâkasý olmadýðý gibi Amerika yahudilerinin yarýsýnýn din ve sinagogla bir iliþkisi yoktur.
Modern siyonizm esasen laik bir hareket
olarak geliþmiþtir; David ben Gurion ve
Vladimir Jabotinsky gibi Ýsrail Devleti’nin
kurucularý yahudi halkýnýn tarihine ve kültürüne baðlýdýr, ancak Yahudiliði yaþayan
kiþiler deðildir. Kibutz hareketi Ýsrail’de dinî
olmayan bir kültürün doðmasýnda önemli
rol oynamýþtýr. Laik hümanist Yahudiliðe
göre her yerde hâzýr ve nâzýr, kadir-i mutlak bir Tanrý inancý aþýlmasý güç problemler doðurmaktadýr. Kutsal Kitap ve bilgelerin çalýþmalarý geliþmekte olan bir medeniyetin eserleridir. Yahudiliðin felsefesi,
edebiyatý, folkloru ve dinî öðretileri tartýþýlmaz deðildir. 1985’te Amerika’da uluslar arasý bir laik hümanist Yahudilik federasyonu kurulmuþtur (The Oxford Dictionary, s. 340; Dictionnaire encyclopedique
du Judaïsme, s. 594-595).
6. Muhafazakâr Yahudilik. XIX. yüzyýl
Avrupa’sýnda Zacharias Frankel tarafýndan
baþlatýlan “tarihî okul”dan etkilenerek Solomon Schechter’in öncülüðünde XX. yüz-
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yýlda ilk defa Amerika’da teþkilâtlanýp mezhep haline gelen bir harekettir. Günümüzde Amerika’daki þekliyle muhafazakâr Yahudilik, Avrupa’daki biçimiyle Masorti diye adlandýrýlmaktadýr. Muhafazakâr Yahudiliðin oluþum aþamasýnda etkilendiði pozitif tarihî ekol temelde reformistlerin deðiþim ilkesini, yahudi dininin ve tarihinin
modern bilimsel metot ýþýðýnda incelenmesi prensibini benimsemekle birlikte deðiþimde uyulmasý gereken ölçü olarak salt
akýl ya da zamanýn ruhu gibi kavramlar
ve buna baðlý radikal deðiþim anlayýþý yerine yahudi toplumunun bütününü ve tarihî süreci esas alan tedrîcî deðiþimi öngörmektedir. Muhafazakâr Yahudilik, dinin merkezine bütün bir yahudi toplumunun ortak iradesini ve bu yolla ulaþýlan fikir birliði prensibini koymak suretiyle reformist ve Ortodoks kuruluþlar arasýnda
bir orta yolu temsil etme iddiasýndadýr ve
gelenekle baðlarý koparmadan gerçekleþtirilecek bir deðiþimi onaylamaktadýr. Dinî
konularda kendi karar verme mekanizmasýný oluþturan bir organizasyona ve rabbi
yetiþtirme organý olarak New York’ta bulunan Jewish Theological Seminary’nin yaný sýra Los Angeles, Kaliforniya, Arjantin
ve Kudüs’te okullarý bulunan muhafazakâr
Yahudilik, Amerika’da reformist Yahudiliðin hemen arkasýndan ikinci büyük yahudi
mezhebi, Kanada’da ise Ortodoks Yahudilik’le birlikte en büyük iki mezhebinden
biridir (Gürkan, s. 44-46; EJd., V, 901-906).
7. Yeniden Yapýlanmacý Yahudilik (Reconstructionism). Mordecai Kaplan’ýn (ö.

1983) görüþleri ve öncülüðü doðrultusunda ortaya çýkan Amerikan Yahudiliði’ne
özgü bir harekettir. Reformist, muhafazakâr ve Ortodoks Yahudilik akýmlarýnýn
modernliðin meydan okumasýna ve çaðdaþ Yahudiliðin ihtiyaçlarýna cevap veremediðine, bu problemlere geçerli hiçbir
çözüm üretemediðine inanan Kaplan’ýn Yahudiliði yeniden yapýlandýrmak amacýyla
hazýrladýðý bir programdýr. Kaplan’a göre
Yahudilik bir dinden ziyade yahudi toplumunun meydana getirdiði, sürekli geliþen
bir medeniyettir. Bundan dolayý Yahudilik
tarihin her döneminde geliþmiþ, deðiþmiþ
ve kimlikle sürekliliðinden hiçbir þey kaybetmeden çevresine uymuþtur. Bu hareketin bir diðer özelliði, aþkýn-yaratýcý-vahyedici Tanrý fikri yerine tabiatýn parçasý
olan natürist bir Tanrý anlayýþýnýn benimsenmesi; öte yandan seçilmiþlik fikrinin,
hem somut Tanrý inancýna dayanmasý hem
de toplumlar arasý eþitlik ilkesine ve modern anlayýþa ters düþmesi sebebiyle tamamen reddedilmesidir. Tevrat yahudi-

lerin bir ürünüdür ve içindeki kurallar yahudi halkýnýn âdetleri ve gelenekleridir, dolayýsýyla deðiþebilir. Ayrýca bu harekette
dinî-sivil hiyerarþi ve cinsiyet ayýrýmýna dayanan kurallar da kabul edilmemektedir.
Amerikan yahudi toplumunun çok küçük
bir kesimince benimsenmesine raðmen bu
anlayýþ Amerika’da oldukça etkilidir ve fikirlerinden birçoðu Amerika yahudilerince
kabul görmektedir (Dictionnaire encyclopedique du Judaïsme, s. 953-954).
BÝBLÝYOGRAFYA :

Ya‘kub el-Kirkisânî, Kitâbü’l-Envâr ve’l-merâšýb (nþr. L. Nemoy), New York 1940, I, 51; Þehristânî, el-Milel ve’n-ni¼al (nþr. M. Seyyid Kîlânî), Beyrut 1975, I, 215-218; L. Marchal, “Esseniens”, DBS, II, 1109-1132; A. Michel – J. le
Moyne, “Pharisiens”, a.e., VII, 1022-1115; M. Simon, “Sadduceens”, a.e., X, 1545-1556; K. Hruby,
“Hassidisme”, DR, I, 822-823; Ch. Perrot, “Zelotes”, a.e., II, 2154-2155; S. W. Baron, A Social and
Religious History of the Jews, New York 1958, II,
35; J. Flavius, Jewish Antiquities, London 1966,
XIII, 7, 11; E. N. Dorff, “Conservative Judaism”,
The Oxford Dictionary of the Jewish Religion
(ed. R. J. Z. Werblowsky – G. Wigoder), New York
1997, s. 172-173; a.mlf., “Historical Mouvement”, a.e., s. 326; G. Bohak, “Essenes”, a.e.,
s. 234-235; a.mlf., “Hasideans”, a.e., s. 303;
a.mlf., “Sadducees”, a.e., s. 600; a.mlf., “Therapeutae”, a.e., s. 690-691; a.mlf., “Zealots”, a.e.,
s. 757; L. H. Silberman, “Hasid”, a.e., s. 302303; A. Gren, “Hasidism”, a.e., s. 304-306; Sh.
T. Wine, “Humanistic Judaism”, a.e., s. 340-341;
“Messiah”, a.e., s. 458-460; “Minim”, a.e., s.
467; Samuel C. Heilman, “Orthodoxy”, a.e., s.
516-517; J. J. Staub, “Reconstructionism”, a.e., s.
575-576; K. M. Olitzky, “Reform Judaism”, a.e.,
s. 577-578; Yaþar Kutluay, Ýslâm ve Yahudi Mezhepleri, Ýstanbul 2004, s. 229-236, 255-256;
Salime Leyla Gürkan, Yahudilik, Ýstanbul 2008;
Bekir Zakir Çoban, “Josephus’un Gözüyle Ýlk Dönem Yahudi Fýrkalarý”, DÜÝFD, XXVII (2008), s.
57-69; K. Kohler, “Karaites and Karaism”, JE,
VII, 446; W. R. Farmer, “Essenes”, IDB, II, 143149; M. Black, “Pharisees”, a.e., III, 774-781;
A. C. Sundberg, “Sadducees”, a.e., IV, 160-163;
Z. Avneri, “Abu Ýsa, Ýsaac ben Jacob al-Isfahini”,
EJd., II, 183-184; A. Hertzberg, “Conservative Judaism”, a.e., V, 901-906; M. Mansoor, “Essenes”,
a.e., VI, 899-902; a.mlf., “Pharisees”, a.e., XIII,
363-366; a.mlf., “Sadducees”, a.e., XIV, 620-621;
a.mlf., “Secte, Minor”, a.e., XIV, 1087-1089; a.mlf.,
“Therapeutae”, a.e., XV, 1111-1112; N. Katzburg – W. S. Wurzburger, “Orthodoxy”, a.e., XII,
1486-1493; J. J. Petucharski, “Reform Judaism”,
a.e., XIV, 23-28; J. M. Rosenthal, “Yudghan”, a.e.,
XVI, 867-868; S. G. F. Brandon, “Zealots”, a.e.,
XVI, 947-950; S. Pines, “al-.Isawiyya”, EI 2 (Fr.),
IV, 100; NDB, s. 665; J. Moffatt, “Essenes”, ERE,
V, 396-401; I. Abrahams, “Liberal Judaism”, a.e.,
VII, 900-902; G. H. Box, “Pharisees”, a.e., IX, 831836; a.mlf., “Sadducees”, a.e., XI, 43-46; I. Abrahams, “Sects (Jewish)”, a.e., XI, 332; E. Rivkin,
“Pharisees”, ER, XI, 269-272; M. Du Buit, “Sadducéens”, Catholicisme, XIII, 427-430; Dictionnaire encyclopedique du Judaïsme, Paris 1993,
s. 181-190, 482, 486-490, 594-595, 953-954,
995; J. Neusner, “Reform Judaism”, The Encyclopaedia of Judaism, Leiden 2000, III, 1240-1254.

ÿÖmer Faruk Harman

