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Risâle fi’r-red £ale’l-Yehûd ve Ýbn Ebü’rRicâl en-Nü½û½u’¾-¾âhire fî iclâßi’l-Yehûdi’l-fâcire adýyla birer eser kaleme almýþlardýr. XIX. asýrda ortaya konan Yahudilik ve Hýristiyanlýða yönelik en önemli reddiye Rahmetullah el-Hindî’nin Ý¾hârü’l¼aš adlý eseridir. Kur’ân-ý Kerîm’e dayanarak Yahudiliði inceleyen çalýþmalar arasýnda A. Abdülfettâh et-Tabbâre’nin el-Yehûd fi’l-Æurßân (trc. M. Aydýn, Kur’an’da
Yahudiler ), Necati Kara’nýn Kur’an’a Göre Hz. Mûsa, Firavun ve Yahudiler,
Keþmîrî’nin, Ýnâs bi-ityâni Ýlyâs’ý anýlabilir.
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mýþtýr. Bir hýristiyanla bir yahudi arasýnda
geçen konuþma biçiminde kurgulanan bu
tarz Yahudilik karþýtý yazýlarýn ilk örnekleri arasýnda yahudi kökenli Ariston of
Pella ile Justin’in Grekçe apolojileri, Tertullian (Adversus Judaeous), Aphraates,
John Chrysostom (Adversus Judaeous) ve
Isidore of Seville’in (De fide catholica ex

ÿÖmer Faruk Harman

Latince vaaz ve apolojileri yer almaktadýr
(II-VI. yüzyýllar).

IX. LÝTERATÜR

Antik Dönem. Yahudilik ve yahudiler

üzerine yapýlmýþ ilk müstakil çalýþmalarý
antik dönemle baþlatmak gerekir. Ýkinci
mâbed dönemine ait apokrif ve pseudépigrafik metinler hariç tutulursa, milâdî
I. yüzyýlda yaþamýþ yahudi yazarlarý tarafýndan Grekçe kaleme alýnan eserler Yahudilik’le ilgili literatürün bilinen en erken
örneðini oluþturmaktadýr. Ýlk yahudi filozofu kabul edilen Ýskenderiyeli Filon’un
(Philon) yahudi inancý ile Grek felsefesini
uzlaþtýrmak amacýyla Tevrat üzerine
yaptýðý alegorik yorumlardan meydana
gelen yazýlarý ile Filistin’de yaþamýþ antik
yahudi tarihçisi Yosefus Flavyus’un (Josephus) yahudi tarihi ve dinine dair
eserleri bunlardandýr. Yosefus’un ilk kitabý Ioudaikou polemou’da Makkabi döneminden itibaren Roma’ya karþý gerçekleþtirilen yahudi isyaný, en hacimli kitabý
Ioudaike Archaiologia’da yaratýlýþtan
Roma savaþýnýn patlak vermesine (m.s.
66) kadar geçen dönemi kapsayacak biçimde yahudilerin tarihi anlatýlmakta, Kata Apionos’ta ise Grek yazarý Apion’un
þahsýnda yahudi muhaliflerinin tezlerine
karþý yahudi dininin Grek dinine üstünlüðü ortaya konulmaktadýr. Ayrýca günümüze ulaþmamakla birlikte Yosefus’un da
eserlerinde atýfta bulunduðu pagan (Grek
ve Romalý) müelliflerden bir kýsmýnýn (Alexander Polyhistor) yahudiler hakkýnda
müstakil risâleler yazdýðý bilinmektedir.
Zamanýmýza intikal eden örneklerin baþýnda yahudi karþýtlýðýyla tanýnan Romalý
tarihçi-devlet adamý Tacitus’un yahudilerin kökeni, tarihi ve dinî âdetleri hakkýnda kaleme aldýðý Historiae’sýnýn (5. kitap)
yaný sýra Strabo, Plinius Secundus, Suetonius, Galen (Câlînûs) ve Plutarchos’un yazýlarý gelmektedir. Hem erken dönemde
hem Ortaçað boyunca hýristiyan müelliflerin Yahudiliðe yönelik ilgisi, daha ziyade
yahudilerin tezlerine karþý hýristiyan inancýnýn doðruluðunu ispat etme amacýyla sýnýrlý kalmýþ, bu amaç doðrultusunda apolojetik ve polemik tarzýnda yazýlar yazýl-

Veteri et Novo Testamento contra Judaeos)

Ortaçað Dönemi. Yahudilik ve yahudi
kutsal metinleri üzerine teolojik, hukuksal ve filolojik açýdan ilk sistematik çalýþmalar Ýslâm dönemiyle baþlamýþtýr. Yahudilerin aðýrlýklý olarak yaþadýðý coðrafyada
müslüman Arap devletlerinin yükseliþe
geçmesiyle birlikte VIII. yüzyýldan itibaren
Arapça dönemin yahudileri için hem doðuda (Bâbil / Irak, Filistin, Mýsýr) hem batýda
(Endülüs ve Kuzey Afrika) konuþma ve ilim
dili haline gelmiþ, gerek Rabbânî gerekse
Karâî yahudi âlimleri Ýbrânîce ve Ârâmîce’nin yaný sýra eserlerini Arapça, daha çok
da -Ýbrânî harflerinin kullanýldýðý- yahudi
Arapça’sý ile kaleme almýþlardýr. Bu dönemde ayrýca Ýran, Filistin (Kudüs) ve Kahire’deki Farsça konuþan yahudi cemaatleri tarafýndan yahudi Farsça’sýyla yazýlmýþ
eserler ortaya konmuþtur. Her iki literatürün en önemli örnekleri Kahire Genizasý koleksiyonuyla (Cambridge Üniversitesi
Ktp.; Jewish Theological Seminary Ktp.,
New York) Firkoviç koleksiyonunda (Rus
Millî Ktp., St. Petersburg) yer almaktadýr.

Gerek biçim ve iç düzen gerekse konu
ve yaklaþým bakýmýndan dönemin Arapça
literatürünün ve Ýslâm düþüncesinin (kelâm, felsefe, tasavvuf, fýkýh usulü) etkisini
taþýyan yahudi Arapça eserlerinde yahudi
kutsal metin tefsiri ve tercümesi, yahudi
inançlarý ve hukuk kurallarý gibi dinî konularýn yaný sýra felsefe, mantýk, gramer, týp
ve astronomi gibi konular da ele alýnmýþtýr. Yahudi Arapça literatüründe önemli yere sahip olan âlimlerin baþýnda, yahudi kelâmýnýn ilk ve en önemli temsilcisi sayýlan
Saîd b. Yûsuf el-Feyyûmî ile Ortaçað’ýn en
büyük yahudi âlimi kabul edilen Mûsâ b.
Meymûn gelmektedir. Abbâsî döneminde
Irak’taki Sura Akademisi’nin baþkaný olan
Saîd b. Yûsuf (X. yüzyýl) yahudi kutsal kitabý Tanah’ý (Ahd-i Atîk) Arapça’ya çevirmiþ, Tevrat üzerine tefsir yazmýþ, yaratýlýþ konusunu iþleyen kabalistik yahudi kitabý Sefer Yetsira’yý felsefî bir risâle tarzýnda yorumlamýþ, çeþitli hukukî konulardaki hükümleri derlemiþ, Karâîliðe karþý
bir reddiye (et-Temyîz) kaleme almýþ ve en
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önemlisi, yahudi dinî prensiplerini aklî-felsefî argümanlar ýþýðýnda açýkladýðý ve Karâîlik baþta olmak üzere heretik inançlarý
eleþtirdiði yahudi inanç esaslarý kitabý Kitâbü’l-Emânât ve’l-i£tišåd’ý (Sefer haEmunot ve ha-De‘ot) yazmýþtýr. Endülüs
yahudilerinden olan ve daha sonra Mýsýr’a
yerleþen Ýbn Meymûn ise (XII. yüzyýl) baþta Delâletü’l-¼âßirîn (More ha-Nebuhim)
adlý meþhur felsefe kitabý olmak üzere felsefî-teolojik muhtevalý çoðu eserini, Miþna tefsirini (Kitâbü’s-Sirâc) ve çeþitli dinî
konularda yazdýðý mektuplarýný Arapça kaleme almýþ, en önemli eseri kabul edilen
yahudi hukuk derlemesi Miþne Tora’nýn
(Yad ha-Hazaka) yaný sýra yahudi hukukuyla ilgili eserlerini Ýbrânîce yazmýþtýr. Irak
ve Filistin bölgesinde yaþayan (X-XI. yüzyýllar), dönemin diðer Rabbânî yahudi âlimlerinden Samuel b. Hofni, Talmud’a giriþ
kitabý (MedÅalü’¹-ªalmûd) ve yahudi hukukunun farklý konularý üzerine müstakil
risâleler kaleme almýþ, ayrýca Tevrat’ý tercüme edip Feyyûmî tarafýndan yorumlanmamýþ Tevrat pasajlarý ile Vâiz ve Peygamberler bölümünden çeþitli kitaplar üzerine tefsir yazmýþtýr. Hem Arapça hem Ýbrânîce eser veren Hay b. Þerira Gaon, Talmud hukukunun çeþitli bahislerini düzenlemiþ, alým satým ve yeminlere dair birer
Arapça risâle, Tanah ve Talmud’daki anlaþýlmasý güç ibareler için bir sözlük (el¥âvî) hazýrlamýþtýr. Hay ve babasý Þerira
b. Hanina Gaon, ayný zamanda, dönemin
en bilgili âlimleri sayýlan Irak yahudi din
âlimlerine diðer bölgelerdeki yahudi din
âlimleri tarafýndan sorulan sorularla bunlara verilen cevaplarý içeren Ýbrânîce ve
Arapça Responsa (Teþuvot) literatürünün
(çok azý günümüze ulaþmýþtýr) önemli örneklerini vermiþlerdir. Filistin’de yaþayan
Hefez b. Yezlia ise Talmud âlimleri tarafýndan Tevrat’tan dercedilen 613 yahudi dinî
kuralýný sýralayýp bunlarý tartýþtýðý bir hükümler kitabý kaleme almýþ, bu eser sonraki âlimler ve bilhassa Ýbn Meymûn (Sefer ha-Mitsvot) tarafýndan kullanýlmýþtýr.
Anan ben David (Sefer ha-Mitsvot), Benyamin en-Nihâvendî (Sefer Mitsvot; Sefer
Dinim) ve Daniel el-Kûmisî (Sefer ha-Mitsvot) gibi ilk dönem Karâî âlimleri (VIII-IX.
yüzyýllar) çoðu günümüze intikal etmemiþ eserlerini Ârâmîce veya Ýbrânîce yazmýþ, sonraki Karâî âlimleri ise (X-XII. yüzyýllar) Arapça’nýn yaygýnlaþmasýyla birlikte daha ziyade Arapça eserler vermiþtir.
Kelâm metodunu Yahudiliðe ilk sokan, bu
sebeple de Ortaçað yahudi felsefesinin
babasý sayýlan David b. Mervân el-Mukammis (Ebû Süleyman) yahudi mezhepleri üze-

rine bir kitap ve felsefî bir risâle kaleme
almýþtýr (£Ýþrûn Mašålât). Anan’ýn soyundan gelen David b. Boaz (Ebû Saîd) Tevrat’ý
Arapça’ya çevirip tefsirini yapmýþ ve Tevrat’ta yer alan temel hükümler üzerine bir
risâle yazmýþtýr. Salmon b. Yeruhim (Süleym b. Ruheym) Rabbânî bilhassa Feyyûmî karþýtý bir polemik kitabý kaleme almýþ
(Milhamot Adonay / er-Red £ale’l-Feyyûmî), Megillot ve Mezmûrlar üzerine tefsir

yazmýþtýr. Ya‘kub el-Kirkisânî, Karâî inanç
ve hükümlerini açýklayýp savunduðu ve gerek Yahudilik gerekse Karâîlik içindeki bölünmelerden bahsettiði el-Envâr ve’l-merâkib’i hazýrlamýþ, ayrýca Tekvîn kitabýna
dair bir tefsir kaleme almýþtýr (er-Riyâ²).
Kudüslü Karâî âlimi Yefet ha-Levi, Tanah’ý
Arapça’ya çevirmiþ ve gramer aðýrlýklý tefsirini yapmýþ, ayrýca yahudi hükümleri üzerine bir kitap (Sefer ha-Mitsvot) kaleme almýþtýr. Bunun yanýnda eserlerinde baþta
Feyyûmî olmak üzere Rabbânîler’e, Hýristiyanlýða ve Ýslâm’a þiddetli eleþtiriler yöneltmiþtir. Oðlu Levi b. Yefet (Ebû Saîd) Karâî hukukunun çeþitli konularýna dair (takvim, sivil hukuk vb.), Rabbânîler’le aralarýndaki farklýlýða da iþaret eden bir eser,
Tevrat’ýn belli pasajlarý için bir giriþ kitabý
ve Tanah’ýn ilk peygamberler bölümüyle ilgili kýsa bir tefsir yazmýþtýr. Bir diðer Kudüslü Karâî âlimi Ebü’l-Ferec Hârûn, daha
sonra Ýbn Ezrâ’nýn ve diðer Ýspanyol yahudi âlimlerinin faydalanacaðý Ýbrânîce gramer kitabý (el-Müþtemil), bir sözlük (Þer¼u’l-elfâ¾) ve Tevrat hakkýnda bir tefsir (elKâfî) kaleme almýþtýr. Yûsuf el-Basîr, Mu‘tezile etkisi taþýyan, hýristiyanlarla paganlara eleþtiri yönelttiði Karâîliðe dair bir kelâm kitabý (el-Mu¼tevî), bu kitabýn özeti
olan bir diðer kitap (et-Temyîz), miras ve
temizlik üzerine bir hukuk kitabý (el-Ýstib½âr) yazmýþtýr. Talebesi Ebü’l-Ferec Yeþua
b. Yehuda, Tevrat’ý Arapça’ya çevirip tafsilâtlý bir tefsirini yapmýþ, yaratýlýþ bahsi
hakkýnda Mu‘tezile kelâmý tarzýnda felsefî
bir vaaz kitabý ile (Bereþit Rabbati) çeþitli
felsefî risâleler kaleme almýþtýr. En önemli eseri ise Yahudilik hükümleri kitabýdýr
(Sefer ha-Yaþar). Müellife ait on emir tefsirinin sadece ilk dört emre ait Ýbrânîce tercümesi günümüze ulaþmýþtýr. David b. Abraham Alfasi (el-Fâsî) bir Tanah sözlüðü
hazýrlamýþ (Câmi£u’l-elfâ¾ / Agron), sözlüðünde Tanah’ýn Ârâmîce çevirilerine, Miþna’ya, Talmud’a ve masoretik metne atýflar yapmýþ, Ýbrânîce ile Arapça’yý karþýlaþtýrmýþtýr. Sözlüðünde ayrýca Rabbânîler’e
ve Ýslâm’a eleþtirilerde bulunmuþtur. Bir
diðer önemli Karâî âlimi Yehuda Hadasi,
Karâî inancýný ve dinî hükümleri, Ýbrânîce

gramer kurallarýný açýkladýðý Ýbrânîce bir
eser (Eþkol ha-Kofer) kaleme almýþtýr. XIII.
yüzyýlda Baðdat’ta yaþayan Rabbânî âlimi
ve filozofu Ýbn Kemmûne ise (ö. 683/1284)
üç monoteist din üzerine mukayeseli tenkit tarzýnda bir kitap (Tenš¢¼u’l-eb¼â¦ limileli’¦-¦elâ¦) ve Rabbânî-Karâî farklýlýðýyla ilgili bir risâle (el-Farš beyne’r-Rabbâniyyîn ve’l-Æarâßiyyîn) yazmýþtýr.
Kuzey Afrika ve Ýspanya’da yaþayan
yahudi âlimleri (X-XII. yüzyýllar) gramer,
astronomi, týp ve felsefenin yaný sýra dinî
konularda da eser vermiþlerdi. Ýbrânîce ile
Arapça’nýn ilk sistemli mukayesesini yapan yahudi âlimlerinin baþýnda, ayný zamanda Sefer Yetsira kitabýna dair tefsiri bulunan Endülüslü Dunaþ b. Tamîm
(Ebû Sehl) gelmektedir. Bir diðer önemli
âlim Sâmî dilleri üzerine mukayeseli çalýþma yapan, sözlük ve dinî emirler kitabý da
yazan (er-Risâle) Yahuda b. Kureyþ’tir. Ýbrânîce grameriyle ilgili ilk sistematik çalýþma, eserinde (el-Ef £âl) bütün Ýbrânîce
kelimelerin üç harften oluþtuðunu ortaya koyan Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Dâvûd’a
(Hayyûc) aittir. Dönemin en önemli Ýbrânî dili uzmaný kabul edilen Ebü’l-Velîd Mervân b. Cenâh (Marinus), Ýbrânîce gramer
kitabý ile (el-Lüm£a) Ýbrânîce kelimelerin
kökenini açýkladýðý bir sözlükten (el-U½ûl)
oluþan kapsamlý bir çalýþma yapmýþ (etTenš¢¼), Tanah’tan alýnan örneklemeler
dolayýsýyla tefsirî açýklamalar da içeren bu
eser sonraki yahudi müfessirlerinin çalýþmalarýnda etkili olmuþtur. Kurtubalý Mûsâ b. Samuel ha-Kohen (Ýbn Cikatilla), Mezmûrlar kýsmý hariç, Tanah’ýn çoðu kitabý
üzerine günümüze ulaþmayan bir tefsir
yazmýþ, ayrýca Ýbrânîce’de cinsiyet konusuyla ilgili bir gramer risâlesi (et-Te×kîr)
kaleme almýþtýr. Tamamen Arapça yazmasýna raðmen çoðu eseri künyeleriyle
veya Ýbrânîce tercümeleriyle bugüne ulaþan Yahuda b. Samuel b. Balam, Ýbrânîce
gramer kitabý (el-Ýrþâd) ve çeþitli risâleler,
önceki yorumlara dayanan bir Tevrat tefsiri (et-Tercî¼), Tanah’a dair kýsa bir tefsir
(Nukat el-Mikra), masoretik kurallar ve
okunuþ biçimleriyle ilgili bir risâle (Hidâyetü’l-šårî) kaleme almýþtýr. Ýbrânî dili ve
grameri hakkýnda yazdýklarý eserleriyle bilinen diðer iki yahudi âlimi Ebû Ýbrâhim
Ýshak b. Bârûn ile (el-Muvâzene) hocasý
Levi b. Tabbân’dýr (el-Miftâ¼). Bilhassa X
ve XI. yüzyýllarda aðýrlýk kazanan Talmud
çalýþmalarýnýn baþýnda Nissim b. Ya‘akov
el-Kayrevân’ýn (Nissim Gaon) Bâbil Talmudu’yla ilgili yaptýðý, fakat çok az bölümü
günümüze ulaþan çalýþmasý gelmektedir
(el-Miftâ¼ / ha-Mafteah). Nissim ayrýca Tal227
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mud hakkýnda Arapça ve Ýbrânîce tefsir
yazmýþ, Talmud’un anlaþýlmasý güç pasajlarýna ve diðer bazý dinî konulara dair açýklamalarda bulunduðu bir eser ve dinî öðüt
içeren bir baþka eser (el-Ferec ba£de’þ-þidde) kaleme almýþtýr. Endülüs yahudi âlimleri yahudi hukukuyla alâkalý sorulara verdikleri cevaplarda (responsa / teþuvot) genellikle Arapça’yý, hukukî derlemelerinde
ise Ýbrânîce veya Ârâmîce’yi kullanmýþlardýr.
Felsefî, etik ve kelâmî konularda eser
veren Endülüslü yahudi âlimlerinin (X-XIII.
yüzyýllar) en meþhurlarý, Yeni Eflâtuncu
mistisizmi benimseyen ve ilk sistematik
yahudi ahlâk kitabýný (el-Hidâye) yazan
Bahye b. Pekuda ile Yeni Eflâtuncu anlayýþýn önemli temsilcilerinden olan ve kozmoloji üzerine yazdýðý Mekor Hayim (Fons
Vitae) adlý eseriyle tanýnan Ýbn Cebirol’dur
(Salomon Ýbn Gabirol). Bahye gibi Ýhvân-ý
Safâ’nýn risâlelerini okuduðu anlaþýlan Ýbn
Cebirol (ö. 450/1058) ahlâk konusunda bir
risâle ile (I½lâ¼u’l-aÅlâš) Arapça deyiþler
kitabý (MuÅtârü’l-cevâhir) ve Ýbrânîce bir
þiir kitabý (Keter Malkut) kaleme almýþtýr.
Bu alandaki diðer âlimler arasýnda aslen
hekim olmakla birlikte felsefe (el-¥udûd
ve’r-rüsûm), metafizik (Bustânü’l-¼ikme)
ve mantýk (el-MedÅal ile’l-man¹ýš) alanýnda eserler veren ve Tekvîn kitabý üzerine
felsefî bir tefsir yazan Ýshak b. Süleyman
el-Ýsrâîlî, Ýbrânî þiir sanatý hakkýnda Arapça yazdýðý bir kitabýn (el-Mu¼âŠara) yaný
sýra Tanah’ta yer alan metaforlarla ilgili
kaleme aldýðý yarý felsefî eseriyle (el-¥adîša) bilinen Moþe b. Ya‘akov (Ebû Hârûn),
yahudi dininin ve vahyinin üstünlüðünü
savunduðu kitabý (Kitâbü’l-¥ücce / Sefer
ha-Kuzari) ve divanýyla meþhur olan filozof-þair Yahuda ha-Levi, eserinde (el-£Aš¢de er-râfi£a / Emuna Rama) yahudi inanç
esaslarýný Aristo felsefesiyle uzlaþtýrmaya
çalýþan Abraham b. Dâvûd, ilâhî aþk ve nefis konularý üzerine sûfî geleneðin etkisini
taþýyan risâleler kaleme alan Yosef b. Aknin ve etik çalýþmasýyla bilinen Yona Gerondi (Þaarey Teþuva) yer almaktadýr. Ayrýca, babasý Ýbn Meymûn’un felsefî görüþlerine yöneltilen eleþtirileri cevapladýðý Ýbrânîce bir kitapla (Milhamot ha-Þem) yahudi dindarlýðý üzerine sûfî geleneðin etkisini taþýyan Arapça bir eser (Æýyâfetü’l£âbidîn) kaleme alan Abraham b. Moþe’yi de zikretmek gerekir. Daha sonraki Ýspanya-Portekiz yahudi âlimleri ise (XV-XVI.
yüzyýllar) Yahudiliðin temel ilkelerini ve
inanç esaslarýný ortaya koyan önemli eserler vermiþlerdir. Ýbrânîce kaleme alýnan
bu eserlerin baþýnda Hasday Kreskas’ýn Or
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Adonay’ý, Yosef Albo’nun Sefer ha-Ýkkarim’i, Ýshak Arama’nýn Akedat Yitshak’ý
ve Ýshak Abravanel’in Roþ Amana’sý gelmektedir.
Ortaçað yahudi âlimleri tarafýndan yahudi kutsal metinleri üzerine yapýlmýþ Ýbrânîce tefsirlerin baþýnda Fransa yahudi
cemaatine mensup Raþi’nin (Rabbi Þlomo Yitshaki, ö. 1105), özellikle Aþkenazi
yahudileri arasýnda popüler olup günümüzde de önemini koruyan Tevrat tefsiri
ve Bâbil Talmudu’na yazdýðý tefsirle Ýspanya yahudi âlimlerinden Ýbn Ezrâ’nýn (Avraham b. Meir, XII. yüzyýl) Tevrat (Sefer haYaþar) ve Tanah’ýn diðer bölümleri için
kaleme aldýðý tefsirler sayýlabilir. Almanya
ve Kuzey Fransa’da yaþamýþ sonraki Talmud âlimleri (Tosafistler) Raþi’nin yorum
tekniði yanýnda yeni bir yorum metodu
geliþtirmiþlerdir. Yine Ýspanya yahudilerinden önemli bir Talmud âlimi ve kabalist olan Nahmanides (XIII. yüzyýl), Tevrat
tefsirinin yaný sýra baþta Talmud bölümlerine dair yazdýðý hikâyeler (novella) olmak
üzere yahudi hukuku ve çeþitli dinî hükümler hakkýnda (herem cezasý, kurban,
evlilik, cenaze, âhiret hayatý vb.) çoðu günümüze ulaþan eserler vermiþtir. Fransa
yahudi cemaatine mensup âlim-filozof Levi Gersonides (XIV. yüzyýl) Tanah tefsirinin yanýnda tefsir usulü ve felsefeyle ilgili
(Milhamot Adonai) risâleler kaleme almýþtýr. Dönemin en önemli Ýbrânîce dinî-hukukî derlemelerin arasýnda Alman yahudi
âlimlerinden Ya‘akov b. Aþer’in (XIV. yüzyýl), Arba‘a Turim’i (Tur), Osmanlý yahudisi Yosef Karo’nun (XVI. yüzyýl) Tur üzerine tefsir mahiyetindeki eseriyle (Bet Yosef) bunun kýsaltýlmýþ þekli olan ve daha
ziyade Sefarad görüþ ve uygulamalarý çerçevesinde yahudi pratiðinin yürürlükteki
kurallarýný ihtiva eden Þulhan Aruh’u yer
almaktadýr. Polonya yahudilerinden Moþe
Isserlis’in (XVI. yüzyýl) hazýrladýðý Mapa
ise Þulhan Aruh’un tefsiri tarzýnda kaleme alýnmýþ olup Sefarad uygulamasýndan
ayrýlan Aþkenazi hüküm ve uygulamalarýný da içermektedir. Günümüzde farklý
yahudi cemaatleri tarafýndan Þulhan
Aruh’un tamamý veya belli bölümleri üzerine yazýlan tefsirleri (Miþna Berura; Ben
Ýþ Hay) veya özeti (Kitsur Þulhan Aruh)
standart yahudi hukuk kitabý olarak kullanýlmaktadýr. Öte yandan gerek Rabbânî
gerekse Karâîler’den Farsça konuþan yahudi cemaatleri tarafýndan oluþturulan ve
bilinen en eski örnekleri X. yüzyýla kadar
giden yahudi Farsça literatürü Tanah’la
ilgili tercüme ve tefsirler, Ýbrânîce gramer ve sözlük kitaplarý, Talmud sözlüðü,

midraþ tercümeleri, yahudi pratiði, Tanah’a dayanan þiir, hikâye / mesel kitaplarý, etik, büyü ve týp konularýna yönelik
risâleler, muskalar, takvim kitaplarý, rüya
yorumu kitabý, resmî ve özel mektuplar,
hukuk kitaplarý ve mahkeme tutanaklarýný içermektedir (XIV-XVIII. yüzyýllar).
Ortaçað boyunca hýristiyan coðrafyasýnda yaþayan yahudi cemaatlerine mensup
âlimler de Ýbrânîce’nin yaný sýra baþlangýçta daha ziyade Latince, sonralarý -Ýbrânîce harfler kullanýlarak yazýlan- yahudi
Fransýzca’sý ve yahudi Almanca’sý ile -Ortaçað Almanca’sý, Ýbrânîce ve Ârâmîce karýþýmý bir dil olan- Yidiþçe eserler vermiþlerdir. Bu arada yahudi Ýtalyanca’sý ve yahudi Grekçe’si de kullanýlmýþtýr. Raþi ve
Tosafistler’in yaný sýra Yosef Kimhi ve oðlu David Kimhi (XII-XIII. yüzyýllar) Fransa’da Hýristiyanlýk karþýtý polemiðin de yer
aldýðý tefsir çalýþmalarýný etkilemiþ, yazdýklarý Ýbrânîce gramer kitabýyla hýristiyan Ýbrânîce gramer geleneðinin oluþmasýna katkýda bulunmuþlardýr. Ayrýca Almanya’da ortaya çýkan Hasidey Aþkenaz
hareketi bünyesinde mistik-etik eserler
verilmiþtir; bunlarýn en önemlisi Yahuda
Hahasid’in Sefer Hasidim’idir. Bu dönemde Tanah’ýn Yidiþçe’ye ve yahudi Almanca’sýna (XII-XV. yüzyýllar), ayrýca Ýspanyolca’ya ve Ýspanyol yahudilerinin konuþtuðu Ladino diline (XVI. yüzyýl) çevirileri yapýlmýþtýr. Aþkenazi yahudileri Ýbrânîce þiir
geleneðiyle Kutsal Kitap kýssa ve tercümelerini, manzum vaaz ve dua örneklerini,
etik ve folklor kitaplarýný içeren zengin bir
Yidiþ literatürü ortaya koymuþlardýr.
Hýristiyan yazarlara gelince müslümanlarýn oluþturduðu, müslüman coðrafyasýnda yaþayan yahudileri de etkileyen entelektüel ortam sebebiyle hýristiyan polemik yazarlarý iddialarýný ispatlayabilmek
için yahudi literatürünü öðrenmek mecburiyetinde kalmýþ, bilhassa Hýristiyanlýðý benimseyen yahudiler bu yeni apoloji
geleneðinde önemli yere sahip olmuþtur.
Petrus Alfonsi (Dialogue, XI. yüzyýl) bunlardandýr. XIII. yüzyýldan itibaren hýristiyan misyonerleri gerek yahudileri gerekse müslümanlarý Hýristiyanlýða çekme gayretiyle Arapça, Ýbrânîce ve Ârâmîce yanýnda müslüman ve yahudilere ait felsefî ve
teolojik metinleri öðrenmeye baþlamýþlardýr. Dominiken teologu Raymundus Martini’nin Pugio Fidei’si bu amaçla yapýlmýþ
en önemli çalýþmadýr. Dönemin bir diðer
önemli polemik yazarý Fransisken teologu Raymund Lull, Yahudilik eleþtirisinde
kabaladan da yararlanan ilk hýristiyan yazarýdýr.
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Modern Dönem. Modern dönemin en
önemli yahudi âlimi Hollanda Sefarad cemaatine mensup Baruch (Benedict) Spinoza’dýr. Spinoza, yahudi kutsal metinlerinin otantikliði ve yahudi-hýristiyan ilâhlýk fikri üzerine ortaya koyduðu aykýrý görüþlerinden dolayý yahudi ve hýristiyan dinî otoritelerinin hýþmýna uðramýþ ve cemaat dýþýna atýlmýþ olsa da Latince yazdýðý eserleri (Tractatus-Theologico Politicus, 1670; Ethica, 1677) XVIII. yüzyýl Aydýnlanmacý hýristiyan ve yahudi düþünürleri üzerinde etkili olmuþtur. Bunlarýn
baþýnda Yahudi Aydýnlanma hareketinin
(Haskala) öncüsü Moses Mendelssohn
gelmektedir. Mendelssohn, ebedî hakikati
vahiy yerine akla dayandýrdýðý ve Yahudiliði vahyedilmiþ hukuka indirgediði Jerusalem oder über religiöse Macht und
Judentum adlý bir kitap kaleme almýþ
(1783; Jerusalem or On Religious Power
and Judaism, 1983), Alman yahudileri
arasýnda Almanca öðrenimini teþvik etmek için Tanah’ý yahudi Almanca’sýna çevirmiþ (Netivot ha-Þalom, 1783) ve Rabbânî yorum metoduna alternatif olarak Tevrat’ýn gramer merkezli yorumunun (Bi’ur)
yapýlmasýný saðlamýþtýr. Hartwig Wessely,
evrensel (seküler) alanla ilâhî (yahudi) alan
arasýnda ayýrým yapan ve Haskala hareketinin manifestosu sayýlan Ýbrânîce bir çalýþma kaleme almýþtýr (Divrey Þalom Veemet, 1782). Haskala hareketi Almanya dýþýnda Galiçya ve Rusya’da etkili olmuþ,
özellikle bu bölgeden çýkan Haskalacýlar
(M. M. Levin, I. Satanow, N. Krochmal, A.
Ginzberg vb.), edebî dil olarak Ýbrânîce’yi
öne çýkarmak amacýyla yazý ve þiirlerini
Ýbrânîce kaleme almýþlardýr. Haskala hareketi içerisinde edebî dil olarak Yidiþçe’yi
öne çýkaran yazarlar da vardýr.
XVIII. yüzyýl ayný zamanda Doðu Avrupa yahudileri arasýnda mistik karakterli
Hasidilik hareketinin ve literatürünün ortaya çýktýðý dönemdir. Hasidi dinî liderlerinin vaazlarýna ve yahudi kutsal metinleri
üzerine yaptýklarý þifahî yorumlara dayanan Hasidi Ýbrânîce literatürün en önemli örneði Þneur Zalman’ýn Hasidi dinî öðretisini sistematik biçimde ortaya koyduðu Likkutey Amarim veya daha meþhur adýyla Tanya’dýr (1797). Zalman ayrýca standart yahudi hukuk kitabý Þulhan
Aruh’un yeni bir versiyonunu kaleme almýþtýr (Þulhan Aruh ha-Rav, 1875). Bu
dönemde, gerek Aþkenazi / Hasidi gerekse Sefarad yahudileri Musar hareketi bünyesinde etik-mistik karakterli eserler de
vermiþtir. Ýtalyan yahudi din âlimi M. H.
Luzatto’nun Mesilat Yeþarim’i (1738),

Osmanlý yahudi din âlimi Eliyahu Hakohen’in Þevet Musar’ý (1748) ve Hasidi din
âlimi Nahman Breslover’in Sefer ha-Middot’u (1821) bunlardandýr.
XIX. yüzyýlda Batý Avrupa’daki yahudi
akademik çalýþmalarý, daha ziyade Yahudiliðin bilimsel-eleþtirel metot çerçevesinde ele alýnmasýný hedefleyen Wissenschaft
des Judentums (yahudi bilimi) akýmýnýn
etkisinde geliþmiþtir. Bu çalýþmalarýn baþýnda Alman reformisti yahudi ilim adamý Leopold Zunz’un Rabbânî yorum ve
dua geleneðiyle yahudilerin edebî ve
sosyal tarihine dair kaleme aldýðý Gottesdienstliche Vorträge der Juden (1832)
ve Zur Geschichte und Literatur (1845)
baþlýklý eserleri gelmektedir. Bu tarzda
oluþturulmuþ en önemli çalýþma ise Alman yahudi tarihçisi H. H. Graetz’in on bir
ciltlik Geschichte der Juden von den
ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart
adlý tarihidir (1853-1875; History of the
Jews from the Earliest Times to the Present
Day, I-V, 1891-1892). Graetz’in, Kahire Ge-

nizasý gibi arþiv belgelerinin henüz gün ýþýðýna çýkmadýðý bir dönemde genelde farklý dillerde yazýlmýþ metinlere dayanarak
yazdýðý tarihi, dönemin yahudileri üzerinde etkili olmakla birlikte Yahudiliðin mânevî-mistik tarafýný dýþlayacak biçimde fazla rasyonalist ve ayný zamanda sübjektif
yaklaþým sergilediði yönünde eleþtiriler almýþtýr. Alman yahudi teologu Julius Guttman’ýn kaleme aldýðý Die Philosophie des
Judentums baþlýklý kitabý ise (1933; The
Philosophy of Judaism, 1964) bu akýmýn
son örneði kabul edilmektedir. XIX. yüzyýlýn diðer önemli yahudi yazarlarý arasýnda Ortodoks Yahudiliði’nin kurucusu S. R.
Hirsch (Neunzehn Briefe über Judenthum,
1830 / The Nineteen Letters, 1994; Horeb,
1838 / Horeb: A Philosophy of Jewish Laws,
1981), reformist Yahudiliðin öncülerinden
Abraham Geiger (Das Judenthum und seine Geschichte, 1862-1875 / Judaism and
Its History, 1985), Sefarad düþünürü S. D.
Luzatto (Yesode ha-Tora, 1880; Iggerot Shedal, 1882), Sefarad din âlimi-düþünürü Elijah Benamozegh (Torat Adonay, 18621865; Morale juive et morale chrétienne,
1867 / Jewish and Christian Ethics with a
Criticism on Mahomedism, 1873; Israël et
l’humanité, 1914 / Israel and Humanity,
1995), sosyalist siyonizmin öncüsü Moses
Hess (Rom und Jerusalem, 1862), reformist din âlimi ve teolog Kaufmann Kohler (Jewish Theology, 1918) ve Neo-Kantçý yahudi düþünürü Hermann Cohen (Religion der Vernunft, 1919; Religion of Reason, 1972) sayýlabilir. XIX. yüzyýl ayný za-

manda hýristiyan yazarlarýn da tarihî-ilmî
sâikle, fakat daha ziyade Hýristiyanlýðýn
arka planý olarak Yahudilik’le ilgilenmeye
baþladýðý ve yahudilerin kendi kaynaklarýndan hareketle Hýristiyanlýðýn ilk devirlerindeki yahudi öðretisi üzerine eserler
verdiði dönemdir. Bu çalýþmalarýn baþýnda
A. F. Gfroerer’in Philo und die alexandrinische Theosophie’siyle (I-II, 1831)
Das Jahrhundert des Heiles’i (I-II,
1838), Ferdinand Weber’in System der
altsynagogaien palastinischen Theologie’si (1880), Emil Schürer’in Geschichte
des Jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu
Christi’si (1890; A History of the Jewish
People in the Time of Jesus Christ ) ve Wilhelm Bousset’in Die Religion des Judentums im neutestamentlichen Zeitalter’ý (1903) yer almaktadýr.
XX. yüzyýlýn baþlarýndan itibaren ortaya konan Yahudiliðe dair çalýþmalarda bilhassa yahudi ansiklopedileri önemli yer
tutmaktadýr. Ýlk yahudi ansiklopedisi olan
ve Alman kökenli Amerikalý yahudi bilim
adamlarý tarafýndan hazýrlanan The Jewish Encyclopedia (I-XII, ed. I. Singer – C.
Adler, New York 1901-1906), daha ziyade
Batý Avrupa ve Amerika yahudi tecrübesini esas alan bir çalýþma olarak görülmektedir. Daha hacimli ve daha güncel
bir yahudi ansiklopedisi, siyonist akademisyenlerin oluþturduðu The Encyclopedia Judaica (I-XVI, ed. C. Roth – G. Wigoder, Kudüs / New York 1971-1972), genelde Ýsrail tecrübesi ekseninde dönemin
Yahudilik anlayýþýný ve yahudi araþtýrmacýlýðýný yansýtmasý bakýmýndan önemlidir.
Yakýn bir tarihte bu ansiklopedinin geniþletilmiþ ikinci edisyonu yayýmlanmýþtýr (IXXII, F. Skolnik, New York 2006). Dönemin diðer yahudi ansiklopedileri ise Rusça Yevreyskaya Entsiklopediya (I-XVI,
St. Petersburg 1908-1913), Ýbrânîce Ozar
Yisrael (I-X, ed. J. D. Eisenstein, New York
1906-1913), Almanya’da Naziler’in iktidara gelmesiyle birlikte tamamlanamayan,
fakat Alman yahudi araþtýrmacýlýðý açýsýndan önemli kabul edilen Encyclopedia
Judaica (I-X, ed. J. Klatzkin – N. Goldmann,
Berlin 1934; Ýbrânîce edisyonu Eshkol ’un
sadece ilk iki cildi basýlabilmiþtir), bilhassa Amerikan yahudi tarihini ve tecrübesini
yansýtmasý bakýmýndan önemli bulunan
Universal Jewish Encyclopedia ile (I-X,
ed. I. Landman, New York 1939-1944), bu
ansiklopedi esas alýnarak hazýrlanan ve
Latin Amerika’daki yahudi hayatýna dair
önemli bilgiler içeren Ýspanyolca Enciclopedia Judaica Castellana’dýr (I-X, Mexico City 1948-1951). Ýbrânîce Encyclope229

YAHUDÝLÝK

dia Talmudit ise (1947-; Ýngilizce versiyonu Encyclopedia Talmudica, 1969-) Yahudi dinine yönelik önemli bir ansiklopedidir.
XX. yüzyýlda yapýlan yahudi tarihine yönelik çalýþmalarýn baþýnda, Polonya asýllý
Amerikalý yahudi tarihçi S. W. Baron’un
Graetz’in eserinden daha dengeli bir yahudi tarihi sunduðu kabul edilen on sekiz ciltlik A Social and Religious History of the Jews adlý çalýþmasý gelmektedir (1952-1983). Güncel bir yahudi tarihi çalýþmasý ise beþ ciltlik The Cambridge History of Judaism’dir (ed. W.
D. Davies – L. Finkelstein, 1984-2006).
Baþlangýcýndan günümüze yahudi tarihindeki her bir dönemin farklý yazarlar tarafýndan kaleme alýndýðý Cultures of the
Jews: A New History ise (ed. D. Biale,
2002) yakýn dönemde yazýlan önemli bir
yahudi kültür tarihi çalýþmasýdýr.
XX. yüzyýlda Yahudilik’le ilgili çalýþmalar daha ziyade Kuzey Amerika, Avrupa
(bilhassa Almanya, Ýngiltere, Polonya, Fransa,
Rusya) ve Ýsrail üniversitelerinde üretilmiþ,

bu çalýþmalarda baskýn dil önceleri Almanca iken daha sonra Ýngilizce ve Ýbrânîce
Almanca’nýn yerini almýþtýr. Bilhassa XX.
yüzyýlýn ortalarýndan itibaren Yahudilik üzerine müstakil program, bölüm ve araþtýrma merkezlerinin açýlmasýna paralel þekilde Yahudilik çalýþmalarý çeþitlenip zenginleþmiþtir. XVII. yüzyýla kadar geriye giden, hýristiyan din ve ilim adamlarýnýn baþýný çektiði Kitâb-ý Mukaddes çalýþmalarý
ile tarihî-arkeolojik ve Kitâb-ý Mukaddes
temelli Ýsrâiloðullarý ve yahudi tarihi çalýþmalarýnýn yaný sýra aðýrlýklý olarak yahudi
araþtýrmacý ve akademisyenler tarafýndan
teolojik, hukukî, ritüel, felsefî, mistik ve etik
boyutlarýyla Yahudiliði ele alan eserler, Kitâb-ý Mukaddes dönemi, antik, Rabbânî,
Ortaçað ile modern ve postmodern dönemlerde Yahudilik ve yahudiler üzerine
ortaya konan dönemsel çalýþmalar, reformist, muhafazakâr, Ortodoks, Hasidi,
Karâî gibi yahudi gruplarý inceleyen mezheplerle ilgili çalýþmalar, Doðu Avrupa yahudileri, müstakil olarak Ýsrail, Amerika,
Fransa, Ýngiltere, Osmanlý-Türk, Etiyopya, Çin ve Hint yahudileriyle müslüman
coðrafyasýnda (Mýsýr, Ýran, Irak, Yemen,
Fas vb.) yaþayan yahudilere dair bölgesel
çalýþmalar, Sefarad ve Yidiþ kültürleriyle
Ýbrânî dili ve edebiyatýna yönelik çalýþmalar, Philo, Maimonides, Halevi, Gersonides, Spinoza, Mendelssohn, H. Cohen,
Rosenzweig, Buber, L. Strauss, Levinas,
Heschel, Soloveitchik, Arendt gibi önemli
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yahudi âlim ve düþünürlerin görüþleriyle
ilgili çalýþmalar, yahudi kadýnýný konu edinen çalýþmalar, Yahudiliðin feminist yorumunu ortaya koyan çalýþmalar, Ýsrail ve
siyonizm merkezli çalýþmalar ile yahudi
soykýrýmýyla ilgili holokost çalýþmalarý, ayrýca çok sayýda sözlük ve el kitabý ile Tevrat ve Tanah kitaplarýna dair tefsir serileri (Soncino, Judaica, Mesorah, Koren, Jewish Publication Society, Oxford University Press vb.), modern dönemde Yahudilik hakkýnda bilhassa Ýngilizce kaleme alýnan zengin literatür içinde yer almaktadýr. Bunlarýn yanýnda yine baþta Ýngilizce
olmak üzere Ýbrânîce, Almanca, Fransýzca, Ýspanyolca, Lehçe ve Rusça gibi dillerde yayýmlanan akademik dergileri de
saymak gerekir. Yahudiliðe dair sayýsý elliyi
geçen Ýngilizce dergiler içinde Jewish Quarterly Review (1888-), Jewish Social
Studies (1939-), Journal of Jewish Studies (1948-), American Jewish Archives
Journal (1948-), The Jewish Bible
Quarterly (1972-), Modern Judaism
(1981-), Journal of Jewish Thought and
Philosophy (1991-), Women in Judaism (1997-), European Journal of Jewish Studies (2007-) ve Journal for the
Study of Sephardic and Mizrahi
Jewry (2007-) zikredilebilir. Diðer dillerde basýlan dergilerin baþlýcalarý da þunlardýr: Revue des études juives (1880-),
Tarbiz (1930-), Sefarad (1941-), Archives Juives (1965-), Judaica Bohemiae
(1965-), Frankfurter Judaistische Beiträge (1973-), Sidra (1985-), Aschkenas (1991-), Studia Judaica (1998-),
(http://www.jewish-studies.com/Other_
Internet_Resources/Academic_Journals/).
XX. yüzyýlýn önemli yahudi yazarlarý arasýnda on beþ ciltlik Almanca Tanah çevirileri de bulunan (Die Schrift, 1925-1937)
Franz Rosenzweig (Stern der Erloesung,
1921; Star of Redemption, 1985) ve Martin
Buber’in yaný sýra (Ich und Du, 1923; I and
Thou, 1937), Leo Baeck (The Essence of
Judaism, 1905), Solomon Schechter (Studies in Judaism, 1908), Mordecai Kaplan
(Judaism as a Civilization, 1934), Gershom Scholem (Major Trends in Jewish
Mysticism, 1941), Joseph Soloveitchik (Ýþ
ha-Halakha, 1944 / Halakhic Man, 1983;
Fate and Destiny, 1992), A. J. Heschel
(God in Search of Man, 1955; Israel: An Echo of Eternity, 1967), Eliezer Berkovits
(Faith After the Holocaust, 1973), Emmanuel Levinas (Difficult Freedom: Essays
on Judaism, 1963), Emil Fackenheim
(What is Judaism?, 1988), Louis Jacobs
(A Jewish Theology, 1973), Elliot Dorff

(Jewish Law and Modern Ideology, 1971),
David Novak (Jewish Social Ethics, 1992),
Eugene Borowitz (Liberal Judaism, 1984;
Renewing the Covenant, 1991), Jacob
Neusner (Understanding Rabbinic Judaism, 1974; Torah Through the Ages,
1990), Marc Ellis (O Jerusalem: The Contested Future of the Jewish Covenant,
1999), David Hartman (A Living Covenant, 1997) ve Judith Plaskow (Standing
Again at Sinai: Judaism from a Feminist
Perspective, 1990) yer almaktadýr (ayrýca

bk. bibl.).

Tarih boyunca Ýslâm yönetiminde yaþayan yahudiler ile Geiger’in açtýðý yoldan
(Judaism and Islam, trc. F. M. Young,
1898) Yahudilik-Ýslâm etkileþimini konu
alan modern çalýþmalardan önemlileri ise
þunlardýr: S. D. Goitein, Jews and
Arabs: Their Contacts Through the
Ages (1955; Yahudiler ve Araplar: Çaðlar
Boyu Ýliþkileri, trc. N. Arslantaþ – E. B.
Saðlam, 2004), A Mediterranean Society: The Jewish Communities of the
Arab World as Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza (I-V, 19671988); A. I. Katsh, Judaism in Islam
(1954); E. I. J. Rosenthal, Judaism and
Islam (1961); B. Lewis, The Jews of Islam (1977; Ýslam Dünyasýnda Yahudiler,
trc. B. S. Þener, 1996); N. A. Stillman, The
Jews of Arab Lands (1979); A. Cohen,
Jewish Life under Islam: Jerusalem in
the 16th Century (1984); M. A. Epstein,
The Ottoman Jewish Communities
and Their Role in the 15th and 16th
Centuries (1980); A. Levy, The Jews of
the Ottoman Empire (1994); A. Rodrigue, Jews and Muslims: Images of
Sephardi and Eastern Jewries in Modern Times (2003); Jews Among Muslims (ed. S. Deshen – W. P. Zenner, 1996);
R. L. Nettler, Studies in Muslim-Jewish Relations (1993); J. Neusner – T.
Sonn, Comparing Religions Through
Law: Judaism and Islam (1999); W. M.
Brinner v.dðr., Judaism and Islam: Boundaries, Communication, and Interaction (2000; yahudi-hýristiyan iliþkileri
üzerine yapýlan çalýþmalar için bk. Boyce
– Smith).
Türkiye’de Yahudilik’le Ýlgili Çalýþmalar. 1911’den itibaren kaleme alýnan târîh-i

edyân çalýþmalarý sayýlmazsa Cumhuriyet
döneminin ilk elli yýlýnda Yahudilik üzerine ortaya konan müstakil çalýþmalarda bir
din olarak Yahudilik’ten ziyade bir topluluk ya da ýrk olarak yahudileri konu edinen, daha ziyade siyasal-ideolojik içerikli
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çalýþmalarýn (kitap ve makale) aðýrlýkta olduðu ve bu çalýþmalarda o dönemde bütün dünyada hâkim bir görüþ olan anti-semitik bir jargonun baskýn þekilde kullanýldýðý görülmektedir. Cumhuriyet döneminin son çeyreðine gelinince bilhassa 1980’lerden itibaren Ankara Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi (1949) yanýnda çeþitli illerde
Yüksek Ýslâm enstitülerinin (Ýlâhiyat Fakültesi) açýlmasý ve dinler tarihi bilim dallarýnýn oluþturulmasýyla birlikte Yahudilik
üzerine yapýlan çalýþmalar daha akademik
ve kapsamlý bir boyut kazanmýþ, bu çalýþmalar baþta Ýlâhiyat fakülteleri ve Edebiyat fakültelerine baðlý çeþitli bölümler olmak üzere lisans, yüksek lisans ve doktora tezleri çerçevesinde, ayrýca yine üniversite düzeyinde akademik araþtýrma (kitap ve makale) ve üniversite dýþýnda fikrî,
tarihî, siyasî ve dinî araþtýrmalar kapsamýnda ortaya konmuþtur. Ýlâhiyat fakültelerinde yapýlan Yahudilik’le ilgili çalýþmalar baþta dinler tarihi sahasý olmak üzere
Ýslâm tarihi, tefsir, hadis, kelâm ve fýkýh
gibi farklý sahalarda üretilmektedir. Ýlâhiyatçýlar tarafýndan bilhassa tez ve kitap
düzeyinde ortaya konan çalýþmalarýn baþlýca konularýný þu þekilde sýralamak mümkündür: Kur’an’da ve hadislerde Ýsrâiloðullarý, yahudiler, Yahudilik, Medine / Hicaz yahudileri ve Ýslâm peygamberiyle münasebetleri, Ýsrâiliyat ve hadis, müslümanyahudi iliþkileri, farklý müslüman yönetimlerinde / toplumlarýnda yaþayan yahudiler (Osmanlý, Endülüs, Emevî, Abbâsî,
Fâtýmî vb.), Türk-yahudi münasebeti, Sabataycýlýk hareketi, yahudi kaynaklarýndan
hareketle farklý kavram incelemeleri
(Tevrat, Talmud, Tanrý inancý, âhiret inancý, ibadet, evlilik ve aile, yeme içme, yahudi olmayanlar / Nûhîler vb.), yahudi
kutsal metinleri, yahudi mezhepleri, yahudi âlimleri (Ýbn Meymûn), üç monoteist
din veya Ýslâm ve yahudi ya da yahudi ve
hýristiyan dinlerindeki ortak kavram,
inanç ve ibadetlere yönelik mukayeseli
çalýþmalar (peygamberlik, mâbed, sünnet,
seçilmiþlik, kadýn, örtünme, dinî semboller vb.), Ýstanbul yahudileri, gayri müslim
okullarý, Alyans okullarý. Ýlâhiyat dýþýndaki
fakültelerde üretilen çalýþmalar ise daha çok tarih, siyaset bilimi, inkýlâp tarihi,
iktisat, sosyoloji ve sanat tarihi bölümlerinde ortaya konmaktadýr. Bu çalýþmalarýn aðýrlýklý konularýný þu þekilde sýralamak mümkündür: Türkiye’deki azýnlýk politikalarý, varlýk vergisi, Mûsevî / azýnlýk
okullarý, siyonizm, Türkiye-Ýsrail iliþkileri,
Ýsrail dýþ politikasý, Arap-Ýsrail çatýþmasý,
Ýsrail-Filistin barýþ süreci, Ýsrail Araplarý,

Ýsrail’e yahudi göçü, Osmanlý yahudileri,
Türkiye yahudileri, Türkiye’deki sinagoglar, Türk romanýnda azýnlýklar, yahudi
folkloru, azýnlýk basýný, yahudi mistisizmi.
Üniversite dýþýnda yapýlan çalýþmalara
bakýldýðýnda ise bütün yönleriyle Yahudiliðe veya yahudi tarihine dair az sayýda
akademik telif yahut tercümenin yaný sýra daha ziyade Ýslâm veya Kur’an perspektifinden Yahudiliðin ele alýndýðý akademik /
popüler eserlerin ve bilhassa Mûsevî yazarlarýnýn kaleme aldýðý siyasî, tarihî, dinî
ve sosyokültürel açýlardan Türkiye Mûsevîleri’ni konu edinen çalýþmalarýn aðýrlýkta olduðu görülmektedir. Mûsevîler tarafýndan oluþturulan çalýþmalarda (gazetedergi ve kitap) Türkçe’nin yaný sýra bilhassa Cumhuriyet döneminin ilk çeyreðinde
Ladino ve Fransýzca yayýnlar da yapýlmýþtýr (bibliyografik liste için bk. Bali,
bibl.).Türkçe’de yahudi dini ve tarihi üzerine yapýlan çalýþmalardan bazýlarý þunlardýr: Yaþar Kutluay, Ýslam ve Yahudi
Mezhepleri (1965); Hayrullah Örs, Musa ve Yahudilik (1966); Hikmet Tanyu,
Tarih Boyunca Yahudiler ve Türkler
(I-II, 1976-1977); Yakup Barokas, Türkiye’de Yahudi Toplumlarý (1987); Abdurrahman Küçük, Dönmeler Tarihi
(1990); Naim Güleryüz, Türk Yahudileri
Tarihi (1993); Þaban Kuzgun, Hazar ve
Karay Türkleri (1993); Baki Adam, Yahudi Kaynaklarýna Göre Tevrat
(1997), Yahudilik ve Hýristiyanlýk Açýsýndan Diðer Dinler (2002); Ahmet Hikmet Eroðlu, Osmanlý Devleti’nde Yahudiler (1997); Kürþat Demirci, Yahudilik ve Dini Çoðulculuk (2000); Yusuf
Besalel, Yahudilik Ansiklopedisi (I-III,
2001-2002); Adem Özen, Yahudilik’te
Ýbadet (2001), Ýsmail Taþpýnar, Yahudi
Kaynaklarýna Göre Yahudilik’te Ahiret Ýnancý (2003); Eyüp Baþ, Ýslam’ýn
Ýlk Döneminde Müslüman Yahudi
Ýliþkileri (2004); Durmuþ Arýk, Buhara
Yahudileri (2005); Özcan Hýdýr, Yahudi
Kültürü ve Hadisler (2006); Ali Osman
Kurt, Erken Dönem Yahudi Tarihi
(2007); Nuh Arslantaþ, Ýslam Toplumunda Yahudiler (2008); Salime Leyla
Gürkan, Yahudilik (2008).
Ýslâm Ülkelerinde Yahudilik’le Ýlgili Çalýþmalar. Bu çalýþmalar daha ziyade Arap

coðrafyasýnda (Mýsýr, Lübnan, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan, Küveyt, Fas, Tunus)
ve Ýran’da görülmektedir. Arapça basýlan
Yahudilik’le ilgili kitaplar siyaset-tarih veya ilâhiyat alanýndadýr. Ýlk grupta aðýrlýklý
olarak siyonizm ve yahudi devleti, Filis-

tin’e yahudi göçü, Ýsrail-Filistin çatýþmasý,
umumi yahudi tarihi, Arap-yahudi tarihi,
yahudilerde siyaset fikri, yahudi kimliði /
karakteri, yahudi fundamentalizmi, ekonomik ve sosyal açýdan Mýsýr yahudileri,
Endülüs / Ýber / Maðrib yahudileri, II. Abdülhamid ve yahudiler gibi çalýþmalar oluþturmaktadýr. Ýlâhiyat sahasýnda yazýlan
kitaplarýn konularý arasýnda Kur’an’da ve
hadiste yahudiler, Hz. Peygamber ve Medine yahudileri, Tevrat, Talmud, Talmud
Yahudiliði, yahudi mezhepleri, yahudi dinî
düþüncesi, üç ilâhî dine göre mukayeseli
kavram, inanç ve uygulamalar, Ýslâm’da
yahudilerle münasebet, yahudi dinî düþüncesinde Ýslâm’ýn etkisi, Ýslâm tarihi yazýlarýnda yahudi düþüncesinin etkisi ve yahudi þiiri yer almaktadýr. Tahran modern
dönemde Ýbrânî matbaasýnýn, modern Ýbrânîce ve yahudi Farsça literatürün merkezi olmuþtur. Ýran Ýslâm Devrimi’nden
(1979) sonra yahudi edebiyatý bir süre
sekteye uðramýþ, buna karþýlýk yeni geliþen Ýran yahudi diyasporasýnda hemen
her konuda Farsça yahudi literatürü
oluþturulmuþtur. Son yarým asýrda Yahudiliðe dair Farsça kitaplarda yahudi tarihi
ve düþüncesi, yahudi dinî tarihi ve öðretisi, yahudi kadýný, Talmud, Mesihçilik
inancý, Ýran yahudileri tarihi, Pehlevî döneminde yahudiler ve yahudi siyonist teþkilâtlarý, Ýran-Ýsrail iliþkileri, Ýsrail’de din-siyaset iliþkisi gibi konular iþlenmiþtir.
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Kur’an’da adý geçen,
Ýsrâiloðullarý’na gönderilen
bir peygamber.

™

Hýristiyanlýk’ta Vaftizci Yahyâ (John the
Baptist, Jean-Baptist) ismiyle bilinir. Ýslâmî
kaynaklardaki adýyla Yahyâ, Zekeriyyâ’nýn
oðlu olup annesi Hz. Meryem’in teyzesidir. Yahyâ isminin Batý dillerindeki karþýlýðý olan Jean’ýn (John) aslý “Yehova lutfetti” anlamýna gelen Ýbrânîce Yôhânân’dýr;
bu isim Grekçe’ye Ioannes, Latince’ye Joannes þeklinde geçmiþtir (DB, III/2, s. 1153,
1591). Ýslâm kaynaklarýna göre yahyâ kelimesi “yaþamak” anlamýndaki hayât kökünden türemiþtir. Bu isim Yahyâ’nýn faziletli yaþayýþý, annesinin kýsýrlýðýný giderip doðurganlýðýný canlandýrmasý, kalbinin
iman ve ihlâsla canlýlýk kazanmasý, Allah’ýn
onu itaatle diri tutmasý, þehidlerin hep diri kalmasý ve onun þehid olmasý sebebiyle
“o yaþayacak” anlamýnda kendisine Allah
tarafýndan verilmiþtir (Sa‘lebî, s. 374; Jeffery, s. 290). Bir baþka yoruma göre Allah,
Zekeriyyâ’nýn ve eþinin yaþlýlýklarýnda doðan bu çocuða yaþayacaðý konusunda
kalplerini mutmain etmek için bu adý koymuþtur (Fîrûzâbâdî, VI, 94).
Yahyâ’nýn ve onun takipçilerinin yaþayýþý ve öðretisiyle ilgili olarak Ýncil ve Kur’an’daki bilgiler dýþýnda geriye herhangi bir yazýlý kaynak kalmamýþtýr. Bu sebeple Yahyâ’ya dair bilgiler -onunla ilgili tarihsel bilgiler deðiþtirilerek- onu Îsâ’nýn müjdecisi
ve sahip bulunduðu tanrýsal niteliði ilk farkeden kiþi konumuna koyan (Elliott, s. 18),
kanonik olan ve olmayan Ýnciller’e (Markos, Matta, Luka, Yuhanna ve Tomas [Thomas]) ve Kur’ân-ý Kerîm’e dayanmaktadýr.
Bunun dýþýnda Josephus’un Jewish Antiquities adlý eseriyle Sâbiî kutsal yazýlarýndan Ginza’da ve Yahyâ’nýn Kitabý’nda da ona dair bazý bilgiler yer almaktadýr. Bu bilgilerden Yahyâ’nýn öðretisinin en
önemli noktasýný hangi ilkelerin teþkil ettiðini öðrenmek mümkündür.
Herod Antipas’ýn Galile ve Perea, Pontus Pilatus’un Yahuda ve Sâmiriye bölgelerini yönettiði, Kefas’ýn Kudüs’te baþkâhinlik yaptýðý dönemde “vaftizci” sýfatýyla tanýnan Yahyâ adlý bir kiþi halkýn dikkatini
çeker. Babasýnýn adý Zekeriyyâ, annesinin
adý Elizabet (Ýbrânîce’de Eliþeba, Ýslâmî kaynaklarda Îþâ / Ýþbâ) olan bu kiþi, Ürdün’ün kýrsal kesiminde ve güneyde Ölüdeniz sýný-

rýndaki bölgede kendisine Allah tarafýndan peygamberlik verildiðini ileri sürer.
Yahudilik’te kendilerini mâbed hizmetine
adayan din adamý sýnýfýna (kohen / kâhin)
mensup bir aile içinde dünyaya gelen Yahyâ, mâbed hizmetini üstlenmek yerine
mensup bulunduðu sýnýfý terkederek zühd
hayatý sürmek için Ürdün nehrinin çevrelediði çöle çekilir. Kaynaklarda Yahyâ’nýn
çekirge ve yaban balý yiyerek hayatýný sürdürdüðü, deve tüyünden elbise giydiði ve
belinde deri kemer taþýdýðý rivayet edilir
(Markos, 1/6; Matta, 3/4). Yahyâ’nýn bu giyim tarzýyla, Ahd-i Atîk’in Zekarya kitabýnda (13/4) ifade edilen geleneksel peygamber giyimini benimseyerek peygamberliðini þeklen de halka göstermek istediði
belirtilir. Onun bu giyimi II. Krallar’da yer
aldýðý üzere (1/8) Ýlyâ’nýn giyim biçimine
daha çok benzemektedir. Nitekim o dönemde bazý kiþiler Yahyâ’nýn geri dönen
Ýlyâ olduðunu iddia etmiþlerdir. Luka Ýncili’nde anlatýlan doðumu ve Markos ile Matta Ýncilleri’nde anlatýlan ölümü dýþýnda Yahyâ’nýn hayat hikâyesini Ýncil rivayetlerine
dayanarak ortaya koymak mümkün deðildir. Meselâ Yahyâ gerçekten Îsâ’yý vaftiz
etmiþ midir? Bu soruya Matta ve Markos’ta verilen cevap olumlu iken Luka’da olumsuzdur. Yuhanna Ýncili’nde Yahyâ ile Îsâ’nýn ayný zaman diliminde peygamberlik
yaptýklarý kaydedilirken Markos, Matta ve
Luka Ýncilleri’nde Îsâ’nýn, Yahyâ’nýn yakalanýp hapsedilmesinden sonra teblið faaliyetine baþladýðý ifade edilmektedir.
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