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Gei ger yi ne ge ri lim li bir sü reç so nun da 

Ber lin ya hu di ce ma ati ne rab bi ola rak ta-

yin edil di (1870). Er te si yıl bu ra da li beral 

rab bi ye tiş tir mek için ku ru lan fa kül te de 

(Hochs chu le für die Wis sens chaft des Ju-
den tums) Ya hu di lik pro fe sö rü un va nıy la 

gö rev al dı. Bu son dö ne min de yi ne ağır lık lı 

ola rak ken di ya zı la rı nın ve aka de mik ya zış-

ma la rı nın yer al dı ğı ye ni bir der gi nin de 

edi tör lü ğü nü yap tı (Jü disc he Ze itsc hrift 
für Wis sens chaft und Le ben, 1862-1874). 
1874 yı lın da Ber lin’de öl dü.

Gei ger, Ya hu di lik’te za ma nın şart la rı-

na gö re, fa kat bel li bir te olo ji ve sis tem 

çer çe ve sin de re form yap maya ve onu 

modern Ba tı kül tü rü nün aslî bir un su ru 

hali ne ge tir me ye yö ne lik gay ret le ri ne ve 

bu yön de ki ra di kal fi kir le ri ne rağ men pra-

tik se bep ler den do la yı ya hu di dinî uy gu la-

mala rı açı sın dan ılım lı bir re form an la yı şı nı 

des tek le miş tir. Tal mud’un ve hat ta büyü k 

öl çü de Tev rat’ın va hiy mah su lü ol ma özel-

li ği ni sor gu la yan Gei ger bu na pa ra lel ola-

rak sün net ol ma ve ka şer gi bi ku ral la rın, 

iba det di li ola rak İbrânîce’nin mo dern ya-

hu di ler için ge rek siz ol du ğu nu dü şün se 

de bu ku ral la rın top tan ter ki ne kar şı çık-

mış tır. Öte yan dan Ya hu di li ği mo no te ist 

ve etik un sur la ra sa hip ev ren sel bir din 

şek lin de ta nım la ma sı na, ya hu di millî kim-

li ği ve me sih inan cı na yö ne lik atıf la rı dua 

ki ta bın dan çı kar ma sı na rağ men ya hu di le-

rin dinî de ha sı na ve ev ren sel mo no te iz mi 

tem sil et me mis yo nu na vur gu yap mak 

su re tiy le ya hu di özgü ve ni ni pe kiş tir me ye 

ça lış mış tır.

Di ğer iki mo no te ist di ne yö ne lik gö rüş-

le ri ba kı mın dan da önem li bir ya hu di ya-

za rı olan Gei ger’ın Hı ris ti yan lık ve İs lâm 

üze rin den or ta ya koy du ğu te mel tez, 

dün ya ça pın da önem li bi rer ta rihî ha di se 

ola rak gör dü ğü her iki di nin kay na ğı nın 

da Ya hu di lik ol du ğu şek lin de dir (Ju da ism 
and Its His tory, s. 13). Gei ger, ba şın dan iti-

ba ren Hı ris ti yan lı ğın or ta ya çı kış sü re ci ve 

hı ris ti yan te olo ji siy le ya kın dan il gi len miş, 

ödü le lâyık gö rül dü (1832). La tin ce ola rak 

ha zır la nıp bir yıl son ra Was hat Mo ham-

med aus dem Ju dent hu me auf ge nom-

men? adıy la Al man ca ba sı lan tez (Bonn 
1833) Gei ger’a Mar burg Üni ver si te si’nden 

dok tor un va nı ka zan dır dı (1834). Fa kat o 

yıl lar da he nüz Al man üni ver si te le ri nin 

ya hu di le ri pro fe sör lü ğe ka bul et me me-

si yü zün den aka de mik ka ri ye ri ne de vam 

ede me di ve Wi es ba den ya hu di ce ma ati 

için din ada mı (rab bi) ola rak gö rev yapma-

ya baş la dı (1832-1837). Ay nı za man da, 

Leo pold Zunz’un da ara la rın da bu lun du-

ğu bir grup ya hu di âli mi nin maddî des-

te ğiy le kur du ğu ve baş ta ken di si ol mak 

üze re ya hu di araş tır ma cı la rı nın ya zı la rı nı 

ya yım la dı ğı der gi nin edi tör lü ğü nü yü rüt tü 

(Wis senschaft lic he Ze itsc hrift für jü dische 
The olo gie; 1835’te ilk sa yı sı çı kan der gi 
1847’ye ka dar ara lık lar la ba sıl mış tır). Be-

nim se di ği re for mist / li be ral çiz gi yi iba det 

dü ze nin de yap tı ğı de ği şik lik ler de, da ha 

çok da ya zı la rın da açık ça or ta ya koy du. 

1838’de Bres lau ya hu di ce ma ati ne dinî 

hâkim ve yar dım cı rab bi sı fa tıy la se çil-

me si ne rağ men mev cut Or to doks rab bi 

ve des tek çi le ri nin en gel le me si yü zün den 

an cak 1840’ta gö re ve baş la ya bil di. Da ha 

son ra ce ma at için de ki li be ral gru bun üs-

tün lük ka zan ma sıy la bir lik te rab bi ko nu-

mu na ge ti ril di (1844-1863). Bu sü reç te 

Or to doks mu ha lif le ri ta ra fın dan Sadûk¢ 

ve ya Karâî ol mak la suç lan dı. Bu suç la-

ma la ra ce va bı, Sadûk¢ler’in ve da ha son-

ra ki Karâîler’in yo rum ge le ne ği ni red de-

dip Tev rat’ın lafzî mâna sı na bağ lı ka lan 

grup lar ol du ğu, ken di si nin ise tıp kı Sadûk¢ 

kar şı tı Ferîsîler gi bi Tev rat’ı za ma nın şart-

la rı na uy gun bi çim de yo rum la dı ğı, ya ni 

Tev rat’ın ru hu na bağ lı kal dı ğı şek lin de 

ol du (Hesc hel, Ab ra ham Gei ger and the 
Je wish Je sus, s. 37). Bu dö nem de ki fa ali-

yet le riy le Re for mist Ya hu dilik ha re ke ti nin 

ve mez hep leş me sü re ci nin ön cü le ri ara-

sın da yer al dı. Onun Ya hu di li ğin mo dern 

aka de mik ba kış açı sıy la, ay nı za man da hı-

ris ti yan ön yar gı sın dan uzak bi çim de ça lı-

şıl ma sı na (Wis sens chaft des Ju den tums) 
ve ye ni tarz da eği tim li din ada mı ye tiş ti-

re cek te olo ji okul la rı nın açıl ma sı na yö ne lik 

ça ba la rı so nu cun da Bres lau’da ilk Ya hu di 

Te olo ji Fa kül te si ku rul du (1854). An cak fa-

kül te nin mü dür lü ğü ne Gei ger ye ri ne da ha 

mu ha fa zakâr eği li me sa hip olan ve li be ral 

grup tan ay rı la rak son ra ki is miy le Mu ha-

fa zakâr Ya hu di li ği ku ran rab bi Zec ha ri as 

Fran kel ge ti ril di. Ya şa dı ğı ha yal kı rık lı ğı ve 

ai levî se bep ler den do la yı bir dö nem tekrar 

Frank furt’ta ya şa yan, fa kat bu ra da ki Or-

to doks or ta mın da ara dı ğı nı bu la mayan 
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Or to doks ya hu di bir ai le nin ço cu ğu ola-

rak Frank furt’ta doğ du. Er ken yaş tan iti-

ba ren, din ada mı ve öğ ret men olan ba ba-

sı nın gö ze ti min de ge le nek sel ya hu di din 

eği ti mi al dı; sı kı bir İbrânîce ve Tal mud 

öğ re ni mi nin ya nı sı ra Al man ca, Grek çe 

ve La tin ce öğ ren di. He nüz on bir ya şın da 

iken, oku du ğu se kü ler ta rih ki tap la rı nın 

et ki siy le ge rek Hz. Mûsâ’nın pey gam ber-

li ği ve ya hu di di ni ge rek se bu iki si nin Grek 

ve Ro ma din le ri üze rin de ki et ki siy le il gi li 

ta rihî-ten kidî ana liz ler yap ma ya baş la dı. 

Bu ba kış açı sı nı ye tiş kin lik dö ne min de, 

Ya hu di li ğin bi rer tak li di / uzan tı sı ola rak 

gör dü ğü İs lâm ve Hı ris ti yan lı ğa da ta şı-

dı. On dört ya şın da ba ba sı nı kay be den 

Gei ger için bu dö nem, ay nı za man da Or-

to doks ya hu di inan cın dan sap ma ya ve 

Rabbânî me tin le re ten kidî göz le bak ma-

ya baş la dı ğı dö nem ol du. On ye di ya şın-

da Miş na üze ri ne bir ça lış ma ka le me al dı. 

Eser de ki ha re ket nok ta sı, Ahd-i Atîk hu-

ku ku na yani kıs men vah ye da ya nan Miş-

na ile, da ha çok si yasî kar ma şa or ta mı 

ve Hı ris ti yan lı ğın zu hu ru nun bir so nu cu 

ola rak gör dü ğü, ge rek siz ay rın tı lar la do-

lu yo rum la ra da ya nan Tal mud ara sın da ki 

fark idi. Bu ayı rım, yi ne ye tiş kin lik dö ne-

min de ön cü lü ğü nü ya pa ca ğı Re for mist 

Ya hu dilik an la yı şı nın te mel nok ta la rın dan 

bi ri ni oluş tur du.

1829’da kay dol du ğu Hei del berg Üni-

ver si te si’nde bir sö mestr bo yun ca fi lo-

lo ji, Süryânîce, İbrânîce, an tik Yu nan ve 

Ro ma ede bi ya tıy la il gi li ders ler al dı. Da-

ha son ra Bonn Üni ver si te si’ne ge çe rek 

Do ğu dil le ri ve fel se fe üze ri ne ça lış ma ya 

baş la dı. Bu ra da önem li şar ki yat çı lar dan 

Ge org Wil helm Frey tag’ın da nış man lı ğın-

da Arap ça ve Kur’an üze ri ne yo ğun laş tı. 

Yi ne Frey tag’ın öne ri siy le Kur’an’ın ya hu-

di kay nak la rı na da yan dı ğı id di ası nı is pat-

la ma ya yö ne lik ola rak ha zır la dı ğı te ziy le 
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bil has sa Sadûk¢ler’in mu ha fa zakâr-aris-

tok rat an la yı şı na kar şı Ferîsîler’in li be ral-

de mok rat çiz gi yi tem sil et ti ği ve Re for-

mist Ya hu di li ğin Ferîsî çiz gi nin de va mı 

ol du ğu vur gu lan mak ta, ay nı za man da 

Ka to lik ler ile Sadûk¢ler ve Pro tes tan lar ile 

Ferîsîler ara sın da ben zer lik ku rul mak ta-

dır. 3. Sad ducäer und Pha risäer (Bres-
lau 1863). Mü el li fin Sadûk¢-Ferîsî ay rış ma sı 

üze rin den Hı ris ti yan lı ğın kö ken le ri ni ele 

al dı ğı ma ka le si nin müs ta kil bas kı sı dır. 4. 

Das Ju dent hum und se ine Gesc hich-

te (I-III, Bres lau 1865-1871; Ju da ism and 
Its His tory, I, Lon don 1866; Judaism and 
Its History in Two Parts, New York 1911). 
Gei ger’ın Frank furt ve Ber lin’de ver di ği 

kon fe rans lar dan olu şan bir di ğer önem li 

ça lış ma sı dır. Ya hu di li ği or ta ya çık tı ğı ve 

ge liş ti ği or tam için de de ğer len di ren ki tap-

ta ge nel ola rak din ve Ya hu di li ğin ma hi-

ye tiy le alâka lı ba his le rin ar dın dan ya hu di 

ta ri hi nin bö lün müş kral lık dö ne min den 

milâttan son ra XI II. yüz yı la ka dar ki dö ne-

mi ele alın mak ta dır. Eser de Hı ris ti yan lık, 

bil has sa bu di nin or ta ya çı kı şı ve ge li şi mi 

ya nın da Ya hu di lik’le iliş ki si ve İs lâm ba-

his le ri ne de ay rı bö lüm ler ha lin de yer ve-

ril mek te dir. 5. Lehr- und Le se buch zur 

Sprac he der Misc hnah (Bres lau 1845). 
Miş na İbrânîce si üze ri ne bir ça lış ma dır. 6. 

Pars chan dat ha: die nord fran zö sisc he 

Exe ge tens chu le (Le ip zig 1855). Ku zey 

Fran sa’da ki ya hu di tef sir eko lüy le il gi li dir.

Gei ger’ın ba sıl mış di ğer ça lış ma la rı ara-

sın da İbn Meymûn (1850) ve İbn Ce bi rol 

(1867) üze ri ne bi rer ça lış ma, Karâî âli mi 

ve apo lo jist Isa ak Tro ki ile (1853) Ka ba la ve 

Hı ris ti yan lık eleş ti ri siy le bi li nen Ve ne dik li 

ya hu di âli mi Le on Mo de na (1853) hak-

kın da eleş ti rel bi rer risâle, Ye hu da Ha le-

vi’nin di va nı nın neş ri (1851) ve Re for mist 

Ya hu dilik an la yı şına gö re dü zen len miş iki 

dua ki ta bı (1854, 1870) yer al mak ta dır. 

Ay rı ca şar ki yat, Sâmî dil le ri ve İs lâm ça-

lış ma la rı üze ri ne önem li der gi ler den olan 

Ze itschrift der De uts chen Mor gen län-

disc hen Ge sells chaft’ta dü zen li ola rak 

ya zı la rı ya yım la nan Gei ger’ın risâle, va az, 

mek tup ve ma ka le le ri oğ lu Lud wig Gei ger 

ta ra fın dan Ab ra ham Gei gers Nach ge-

las se ne Schrif ten adı al tın da der lenmiş-

tir (I-V, Ber lin 1875-1878). Gei ger’ın 

aka de mik ya zış ma la rı, ki tap la rı nın ba zı 

bö lüm le ri, ver di ği ba zı va az lar ve önem-

li ma ka le le ri nin İn gi liz ce ter cü me le ri ise 

bi yog ra fi siy le bir lik te Ab ra ham Gei ger 

and Li be ral Ju da ism adıy la ba sıl mış tır 

(ed. Max Wie ner, trc. E. J. Schloc ha uer, 
Phi la delp hia 1962).

Mid raş Tan hu ma, Tar gum Ye ru şal mi vb.) 

İs lâm’dan son ra ya zıl dı ğı tesbitin den ha-

re ket le (Strack – Stem ber ger, s. 304-305, 
329, 351-352) onun kıs sa lar üze rin den or-

ta ya koy du ğu bir çok gö rüş son ra ki Kur’an 

araş tır ma cı la rı ta ra fın dan çü rü tül müş, 

muh te mel bir et ki le şi min Gei ger ve ta-

kip çi le ri nin id dia et ti ği gi bi ya hu di li te ra tü-

rün den Kur’an’a de ğil Kur’an’dan ya hu di 

li te ra tü rü ne doğ ru ola bi le ce ği gö rü şü di le 

ge ti ril miş tir (me selâ bk. Whe eler, CXVI II/2 
[1998], s. 153-171). Whe eler’ın yu ka rı da 

be lir ti len ma ka le sin de, Gei ger ve di ğer or-

yan ta list le rin (Wen sinck, Schwarz ba um, 
Ober mann vb.) Kur’an’da ki kıs sa lar la da ha 

son ra İs lâm âlim le ri ta ra fın dan -Kur’an 

kıs sa la rı ile Ahd-i Atîk / Tal mud kıs sa la rı nı 

iliş ki len dir mek ama cıy la- ya pı lan yo rum-

la rı bir bi rin den ayır ma yıp ay nı ze min de 

de ğer len dir dik le ri ne, bu şe kil de Kur’an ile 

Ahd-i Atîk kıs sa la rı ara sın da ki muh te va ve 

an la tım far kı nı göz ar dı et tik le ri ne dik kat 

çek me si bil has sa önem li dir (a.g.e., s. 153-
154). Öte yan dan Gei ger’ın, Kur’an’ın Hz. 

Mu ham med ta ra fın dan ya zıl dı ğı te zi ni is-

pat la mak adı na ço ğu Kur’an te ri mi nin İs-

lâm pey gam be ri ta ra fın dan İbrânîce ve ya 

Ârâmîce’den alın dı ğı şek lin de ki id di ası şar-

ki yat çı lar ara sın da ge nel ka bul gör mek-

le bir lik te son ra ki ba zı şar ki yat çı lar, söz 

ko nu su te rim le rin bir kıs mı nın İs lâm’ın 

or ta ya çı kı şın dan ön ce ve ba zan İbrânîce 

dı şın da ki dil ler (Eti yop ya ca, Süryânîce vb.) 
yo luy la Arap ça’ya girdi ği ne ve Arap ça laş tı-

ğı na dik kat çek miş tir (meselâ bk. Jef fery, 
s. 88-89, 96; Jef fery tara fın dan be lir til di ği 
üze re bu gö rüş esa sen Süyûtî’ye ait tir).

Eser le ri. 1. Was hat Mo ham med aus 

dem Ju dent hu me auf ge nom men? Ei ne 

von der Kö nigl. Pre us sisc hen Rhe in-

uni ver sität gek rön te Pre issc hrift (Bonn 
1833). Fi lo lo jik-ta rihî me to dun Kur’an’a 

uy gu lan ma sı ba kı mın dan bir ilk oluş tu-

ran ça lış ma, Hin dis tan’da ki bir hı ris ti yan 

teş kilâtı ta ra fın dan mis yo ner lik amaç la rı 

doğ rul tu sun da İn gi liz ce’ye ter cü me et ti ril-

miş (trc. F. M. Yo ung, Ju da ism and Is lam, 
Mad ras 1898), bu ter cü me da ha son ra 

Mos he Perl mann’ın mu kad di me siy le bir-

lik te tek rar ba sıl mış tır (New York 1970, 
ed. G. D. Co hen). 2. Ursc hrift und Über-

set zun gen der Bi bel in ih rer Ab hän-

gig ke it von der in nern Ent wic ke lung 

des Ju dent hums (Bres lau 1857; ilâve li 
2. bas kı, Frank furt 1928). Gei ger’ın Grek-

çe, Ârâ mî ce ve Süryânîce Ta nah çe vi ri le ri 

üze ri ne yap tı ğı ori ji nal ana liz ler ve me tin 

ten ki di eş li ğin de ikin ci mâbed dö ne min de-

ki Ya hu di li ği ele al dı ğı ça lış ma sı dır. Eser de 

bil has sa son dö nem le rin de ka le me al dı ğı 

po le mik ya zı la rın da hı ris ti yan kar şı tı bir 

ta vır be nim se miş; hı ris ti yan âlim le ri nin 

Ya hu di li ği ih mal et tik le ri ve çar pıt tık la rı 

dü şün ce sin den ha re ket le Ya hu di li ğin Ba tı 

kül tü rü nün te me lin de ki asıl ya pı cı un sur 

ol du ğu nu ve Hı ris ti yan lı ğa ait bü tün olum-

lu un sur la rın var lı ğı nı Ya hu di li ğe borç lu 

bu lun du ğu nu ile ri sür müş; Hı ris ti yan lı ğı 

mo no te ist ve li be ral ya hu di ge le ne ği (Fe-

rî sî lik) üze rin de if sat edi ci et ki oluş tur-

mak ve pa ga niz me ge ri dö nü şü tem sil 

et mek le suç la mış tır (Hesc hel, Ab ra ham 
Gei ger and the Je wish Je sus, s. 48; Gei-
ger, Ju da ism and Its His tory, s. 156-160). 
İs lâm söz ko nu su ol du ğun da ise Or ta çağ 

bo yun ca İs lâm’ın il min tem sil ci si ve ko ru-

yu cu su ol du ğu, Hı ris ti yan lı ğın ak si ne to le-

rans or ta mı sun du ğu nok ta la rı na dik kat 

çek miş; bu nun la bir lik te saf mo no te izm 

vur gu su baş ta ol mak üze re İs lâm’ı teş kil 

eden te mel kav ram ve un sur la rın ço ğu-

nun Arap ya rı ma da sın da ya şa yan ya hu di-

ler yo luy la Ya hu di lik’ten alın dı ğı nı, İs lâm’ın 

ge ri kal mış Arap kül tü rü ve coğ raf ya sın-

da ye şer me si ne pa ra lel ola rak te olo jik 

ve etik nok ta lar da nok san lık lar ta şı yan, 

ya van ve ka ba bir din ol du ğu nu id dia et-

miş; ay rı ca ön ce ki ya zar lar dan fark lı ola-

rak Hz. Mu ham med’i da va sın da sa mi mi 

bul mak la bir lik te onun ca hil ve zevk düş-

kü nü ol du ğu, do la yı sıy la pey gam ber li ğe 

uy gun bir ka rak te re sa hip bu lun ma dı ğı 

ön yar gı sı nı tek rar la mış tır (Ju da ism and 
Is lam, s. 24-25; Ju da ism and Its His tory, 
s. 248-259; bu gö rüş İbn Meymûn ta ra fın-
dan da di le ge ti ril miş ti). Gei ger, bü tün 

bu gö rüş le ri nin çı kış nok ta sı nı oluş tu ran 

dok to ra te zin de, Kur’an’ın Hz. Mu ham-

med tarafın dan ya zıl dı ğı var sa yı mın dan 

ya da ön ka bulün den ha re ket le İs lâm 

pey gam be ri nin ye ni bir din or ta ya çı kar-

ma dı ğı, bi la kis Ya hu di li ği mo del al dı ğı ve 

Ya hu di li ğe ait li te ra tür, kıs sa ve kav ram-

la rı (cen net, ce hen nem, ye ni den di ril me, 
ilâhî mu hase be vb.) kullan dı ğı şek lin de ki 

id di ayı ile ri sür müş tür. Bu tez den ha re-

ket le son ra ki hı ris ti yan ve ya hu di ya zar la rı 

bu id di ala ra ben zer çalış ma lar or ta ya koy-

muş tur (I. Gast fre und, H. Hirschfeld , J. Ho ro-

vitz, I. Gold zi her, A. Katsh gi bi ya hu di ya zar la rı 

ya hu di et ki si üze rin de du rur ken A. Har nack ve 

J. Well ha usen gi bi hı ris ti yan ya zar la rı hı ris ti yan 

et ki si ni öne çı kar mış tır).

Fa kat Gei ger’ın, Ahd-i Atîk’te yer al ma-

yan ve ya onun la fark lı lık ta şı yan Kur’an 

kıs sa la rı nın da ya na ğı ola rak gös ter di ği 

Rabbânî li te ra tü rün önem li bir kıs mı nın 

(Yal kut Şi mo ni, Pir ke de Rab bi Eli ezer, 
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Gell ner’a gö re her iki dinî ge le nek de 

sos yal ya pı içe ri sin de bel li bir fonk si yon 

ic ra et mek te dir. Ka bi le ler için de ve kır-

sal ke sim de hâkim olan ta ri kat ya pı la rı, 

grup lar ara sın da ara bu lu cu luk yap mak, ti-

carî vb. mü na se bet te min et mek, okuma 

yaz ma sı ol ma yan ke si min kitâbî din le öz-

deş leş me si ni sağ la ya cak şe kilde dinî sem-

bo lizm oluş tur mak su re tiy le kırsal böl ge 

şart la rın da önem li hiz met ler görmek te-

dir. Halk İs lâm’ı ge le ne ği ay rıca vec de da-

ya lı ri tü el ler sa ye sin de fa kir kesime için-

de bu lun duk la rı sos yal şartlardan mânevî 

ka çış imkânı da sun mak ta dır. Yük sek 

İs lâm ise şe hir li nü fus ya nın da bel li öl-

çü de top lu mun ta ma mı kut sal me tin ler 

ta ra fın dan be lir le nen ka nun ve ni za mı-

nı teş kil et mek te, böy le ce ge rektiğin de 

âdil ol ma yan bir dev let dü ze ni ne kar şı 

di re ni şi de ha re ke te ge çir mek te dir. Bu 

iki sis tem ço ğun luk la bir bi riy le uyum ha-

lin de ol sa da top lum da za man za man, 

halk İs lâm’ını yük sek İs lâm bi çi mi ne dö-

nüş tür me yi amaç la yan tec did / re form 

ha re ket le ri şek lin de gün yü zü ne çı kan bir 

ge ri lim de ken di ni gös ter mek te dir. Fakat 

yük sek İs lâm’a men sup re for mist le rin 

halk İs lâm’ını dö nüş tür me ye ça lış ma sı, 

bir sü re son ra da halk İs lâm’ının tek rar 

güç ka zan ma sı şek lin de ki dön gü mo dern 

şart lar kar şı sın da de ği şi me uğ ra mış tır. 

Si ya sal gü cün mer kezîleş me si ve dev letin 

mo dern tek no lo ji sa ye sin de et kin bir yö-

ne tim ser gi le me si, or du ve eko no mi ye 

ta ma men hâkim ol ma sı halk İs lâm’ının 

sos yal te me li ni za yıf lat mış, dinî bağ lı lı ğın 

halk İs lâm’ın dan kitâbî, kök ten ci bir İs lâm 

bi çi mi ne doğ ru kay ma sı na (tek tip üm met 
fik ri) yol aç mış tır. Kı sa ca sı mo der ni te nin 

oluş tur du ğu ye ni şart lar kitâbî, pü ri ten 

ka rak te re sa hip şe hir li İs lâm an la yı şı nın 

gü cü nü art tır mış ve se kü ler gü ce kar şı 

du ru şu nu kuv vet len dir miş tir. Bu du rum 

ye ni lik çi ve kök ten ci İs lâmî ha re ket le rin 

yük se li şi ni de açık la mak ta dır.

Gell ner’ın sun du ğu müs lü man top lum 

mo de li hem ta rihî hem de mo dern bağ-

lam da ten ki de tâbi tu tul muş, İs lâm ve 

Hı ris ti yan lık ta rih le ri ne fark lı göz lük ler le 

bak mak, İs lâm’ı Or ta do ğu lu, Hı ris ti yan lı-

ğı Av ru pa lı sos yal olu şum la ra eşit le mek le 

eleş ti ril miş tir. Gell ner ay rı ca ge nel le me ye 

git ti ği, “ulemâ” gi bi kav ram ve un sur la-

rın de ği şik ta rihî bağ lam lar da ve muh te lif 

müs lü man top lum lar da fark lı mâna lar / 

fonk si yon lar üst len di ği ni göz ar dı ede rek 

bu kav ram la rı sos yo lo jik ve po li tik sa bi te-

ler ola rak gör dü ğü için ten kit edil miş tir. 

Gell ner’ı eleş ti ren ler, özel lik le Sâmî Zü-

bey de (Sa mi Zu ba ida), fark lı ve ki mi za man 

Ce za yir, Tu nus, Mı sır ve Ka za kis tan baş ta 

ol mak üze re çe şit li müs lü man ül ke le ri zi-

ya ret eden ve bu ra lar da kon fe rans lar ve-

ren Gell ner, İs lâm ve müs lü man top lum lar 

üze ri ne ka le me al dı ğı iki önem li ki ta bın ya-

nı sı ra otu zun üze rin de ma ka le yaz mış tır. 

Gell ner’ın İs lâm’la il gi li en önem li ça lış ma sı 

Mus lim So ci ety ad lı ese ri nin esa sı nı teş-

kil eden “Flux and Ref lux in the Fa ith of 

Men” baş lık lı de ne me si dir. Bü yük öl çü de 

İbn Haldûn, Da vid Hu me, Max We ber ve 

Mars hall G. S. Hodg son gi bi mü el lif le rin 

ça lış ma la rı na da ya nan bu eser de bü tün 

geç miş ve mev cut müs lü man top lum lar 

hak kın da ge nel bir yo ru mu he def alan bir 

müs lü man top lum mo de li ni or ta ya koy-

mak ta dır. Gell ner, İbn Haldûn’un te zin den 

ha re ket le ken di din an la yış la rı na sa hip 

olan şe hir ve ka bi le ya pı la rı ara sın da bir 

di ya lek tik bu lun du ğu nu söy le miş, İs lâm’ın 

mer kezî özel li ği nin şe hir li “yük sek / ha vas 

İs lâm’ı” ile kır sal “halk / avam İs lâm’ı” ara-

sın da ki ayı rım ol du ğu nu ile ri sür müş tür. 

Ona gö re bu iki İs lâm bi çi mi sa bit ve kes-

kin sı nır la ra sa hip ol ma sa da yi ne bir bi-

rin den fark lı ge le nek le ri yan sıt mak ta dır.

Yük sek ya da ha vas İs lâm’ı tüc car bur-

ju va sı nı fı na men sup ulemânın tem sil et-

ti ği, şe hir li or ta sı nı fın de ğer le ri ni yan sı tan 

İs lâm’a kar şı lık gel mek te dir. Söz ko nu su 

de ğer ler dü zen fik ri, dinî ku ral la ra ria yet, 

dinî bi linç ve öğ re nim vur gu su nun ya nı sı-

ra hu ra fe ye ve duy gu sal aşı rı lık la ra yö ne lik 

hoş nut suz luk tan mey da na gel mek te dir. 

İs lâm’ın tâviz siz tev hid an la yı şı nı ve şer‘î 

ya pı sı nı öne çı ka ran ha vas İs lâm’ı, Tan rı ile 

in san ara sın da ara cı ka bul et me me tav rı-

na ve ge nel ola rak din dar ve kitâbî eği li me 

sa hip tir. Bu na kar şı lık hu ra fe ye ve te ves-

sü le da ya nan avam İs lâm’ı ise dinî bil gi den 

zi ya de bü yü ye (bil has sa mus ka ya zı mı) ve 

ku ral la ra bağ lı lık tan çok vecde ve cez be-

ye önem ver mek te dir. Avam İs lâm’ının en 

ayı rı cı özel li ği, ve lî nin öl müş bi ri ol mak tan 

çok ya şa yan bi ri ola rak ka bul edil di ği ev li ya 

kül tü dür.

BİB Lİ YOG RAF YA :
A. Gei ger, Ju da ism and Is lam (trc. F. M. Yo-

ung), Mad ras 1898; a.mlf., Ju da ism and Its His-
tory (trc. C. New burgh), New York 1911; L. Gei ger, 
Ab ra ham Gei ger: Le ben und Le benswerk, Ber-
lin 1910; A. Jef fery, The Fo re ign Vo ca bu lary of 
the Qur’an, Ka hi re 1957; Ab ra ham Gei ger and 
Li be ral Ju da ism (ed. Max Wie ner, trc. E. J. Schloc-
ha uer), Phi la delp hia 1962; J. J. Pe tuchowski, New 
Pers pec ti ves on Ab ra ham Gei ger, Cin cin na ti 
1975; H. L. Strack – G. Stem ber ger, In tro duc ti on 
to the Tal mud and Mid rash, Min ne apo lis 1996; S. 

Hesc hel, Ab ra ham Gei ger and the Je wish Je sus, 
Chi ca go 1998; a.mlf., “Geiger, Ab ra ham”, Ency-
clo pa edia Ju da ica, Det ro it 2007, VII, 412-415; K. 

Kol tun-Fromm, Ab ra ham Gei ger’s Li be ral Ju da-
ism, Bloo ming ton 2006; W. M. Brin ner, “Ju da ism 
and Is lam by Ab ra ham Gei ger”, JA OS, XCI II/1 
(1973), s. 76-77; N. Stillman, “The Story of Ca in 
and Abel in the Qur’an and the Mus lim Com men-
ta tors: So me Ob ser va ti ons”, JSS, XII/2 (1974), s. 
231-239; B. M. Wheeler, “The Je wish Ori gins of 
Qur’ån 18:65-82?: Re exa mi ning Arent Jan Wen-
sinck’s The ory”, JA OS, CXVI II/2 (1998), s. 153-
171; Öz can Hı dır, “İs lâm’ın Yahûdî Kö ke ni Te ori si 
ile İl gi li İd di alar ve Ça lış ma lar”, İLAM Araş tır ma 
Der gi si, III/1, İs tan bul 1998, s. 155-168; H. Hill, 

“The Sci en ce of Re form: Ab ra ham Gei ger and the 
Wis sens chaft des Ju den tum”, Mo dern Ju da ism, 
XXVII/3, Ox ford 2007, s. 329-349; A. Neu wirth, 

“Ori en ta lism in Ori en tal Stu di es? Qur’anic Stu di es 
as a Ca se in Po int”, Jo ur nal of Qur’anic Stu di es, 
IX/2, Lon don 2007, s. 115-127.

ÿSa li me Ley la Gür kan
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Müslüman toplum modeli üzerinde
çalýþmalar yapan

Avrupalý sosyal bilimci.˜ ™

Pa ris’te Çek ya hu di si bir ai le nin ço cu ğu 

ola rak doğ du. Ço cuk luk yıl la rı nı Prag’da 

ge çir di. 1939’da ai le siy le bir lik te İn gil-

te re’ ye göç et ti. Ox ford Üni ver si te si’nde 

ve Lon don Scho ol of Eco no mics’te sos yal 

an tro po lo ji öğ re ni mi gör dü. Fel se fe, si-

ya set bi li mi, sos yal te ori ve sos yo lo ji yi de 

içi ne alan ge niş bir alan da aka de mik ça lış-

ma lar da bu lun du. 1962 yı lın dan iti ba ren 

Lon don Scho ol of Eco no mics’te fel se fe ve 

1984’ten iti ba ren Cam brid ge Üni ver si te-

si’nde sos yal an tro po lo ji pro fe sö rü ola rak 

gö rev yap tı. 1993’te Prag’da ki Cen tral 

Eu ro pe an Uni ver sity’ye bağ lı Cen ter for 

the Study of Na ti ona lism’e di rek tör ta yin 

edil di. 5 Ka sım 1995’te Prag’da öl dü.

XX. yüz yı lın en et ki li en te lek tü el le rin-

den bi ri olan Gell ner’ın aka de mik ça lış-

ma la rı nın önem li bir bö lü mü nü İs lâm ve 

müs lü man top lum la rın sos yo lo ji si üze ri-

ne yap tı ğı araş tır ma lar oluş tur mak ta dır. 

Ku zey Af ri ka Müs lü man lı ğı ile il gi li olan 

dok to ra te zi Sa ints of the At las adıy la 

ya yım lan mış tır (bk. bibl.). Tür ki ye, Fas, 

Ernest

Gellner




