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Önsöz

Tarih boyunca hiçbir din Yahudilik ve hiçbir topluluk Yahudi-
ler kadar tartışılmamıştır. Bunun başlıca sebeplerinden birisi, 
Yahudilik’te din ile etnisitenin şaşırtıcı ölçüde iç içe geçmiş ol-
masıdır. Dolayısıyla, “Yahudilik” üzerine konuşmak aslında bir 
din üzerine olduğu kadar bir millet ve o milletin tarihi üzerine 
konuşmak demektir. Başlangıçta pagan toplumlar arasında “tek 
tanrılı din”in yegâne temsilcileri olarak çetin mücadeleler veren 
Yahudiler, daha sonra Hıristiyanlık ve İslâm ile İbrâhimî gelene-
ği ve “sahih din”i temsil etme iddiasıyla karşı karşıya gelmiştir. 
Ortaçağ boyunca şehir merkezlerinde temerküz eden azınlıklar 
olarak görülen Yahudiler, ticaret, kültür, bilim ve siyaset alanla-
rındaki etkinliklerine rağmen ve aynı zamanda buna bağlı olarak, 
bilhassa Avrupa’da, sıklıkla kapalı ve nispeten karanlık cemaat-
lerle ilişkilendirilmiş ve tehdit olarak algılanmıştır. Çağımızda ise 
Yahudiler, özellikle siyonist düşünceyle bağlantılı olmak üzere 
dünya siyasetinin önemli aktörlerinden biri olarak hâlâ yoğun 
bir şekilde tartışılmaktadır. Bütün bu sebeplerden dolayı Yahu-
diliği anlamak, insanlık tarihinin anlaşılmasında da önemli bir 
yere sahip olmaktadır.

Yahudilik çalışmaları üzerine Batı dillerinde zengin bir literatür 
mevcut olmakla birlikte, konunun sahip olduğu öneme ve ilgiye 
rağmen, Türkçe’deki Yahudilik çalışmaları için benzer bir tespitte 
bulunmak güç. Kur’an ve İslâm perspektifinden İsrâiloğulları ve 



Yahudiler’le ilgili dinî ve tarihî olayları konu edinen çalışmala-
rın yanı sıra mukayeseli dinler tarihi veya dünya dinleri tarzında 
yazılmış eserler içerisinde Yahudi dini hakkında bilgi sunan bö-
lümler mevcut. Ayrıca Osmanlı ve Türkiye Yahudileri’nin tarihi 
üzerine gerek Türk-Müslüman gerekse Mûsevî yazarlar tarafın-
dan kaleme alınmış eserler ile özellikle son on yılda ortaya kon-
muş, Yahudi tarihi, inancı ve pratiğine yönelik farklı konuları ele 
alan telif ve tercüme kitapları da zikretmek gerekir. Fakat bütün 
bu kıymetli çalışmaların varlığına rağmen kendi kaynaklarından 
hareketle hazırlanmış, aynı zamanda müstakil olarak ve bütün 
yönleriyle Yahudi dinini konu edinen Türkçe çalışmalar yok de-
necek kadar az. Kanaatimce bu durum Türkiye’de hâlâ Yahudilik 
konusunda yeterli ve tutarlı bir bilgilenmenin mevcut olmaması-
nın arkasında yatan sebeplerin başında geliyor. 

Öte yandan, İslâm’ın, ortak dinî gelenek ve buna paralel olarak 
gelişen tarihî, kültürel ve siyasî bağlantılar açısından Yahudilik’le 
asırlardan beri yakın temas halinde bulunduğu bir gerçek. Üze-
rinde yaşadığımız coğrafya başta olmak üzere uzun süre bir arada 
yaşama tecrübesine sahip olan Yahudiler ile Müslümanlar arasın-
da bilhassa günümüzde geliştirilmeyi bekleyen birbirini daha iyi 
tanıma ihtiyacı, bu din üzerine gerek akademik gerekse popüler 
seviyede yapılacak müstakil çalışmaların gereğine ve önemine 
işaret ediyor. 

Bu kitap, tarihsel gelişim sürecini de dikkate alacak şekilde Ya-
hudiliğin oluşumunu, dinî kavram ve uygulamalarını, diğer din-
lerle ilişkilerini ve günümüzdeki durumunu birinci el kaynaklar 
ve konu üzerine yapılmış akademik çalışmaların ışığında ortaya 
koymayı amaçlamaktadır. Kitabın öncelikli hedef kitlesi dinler ta-
rihi öğrencileri ve Yahudilik hakkında genel bilgi birikimine sahip 
okuyucular olmakla birlikte, Yahudilik ile bu kitap aracılığıyla tanı-
şacak olan ilgili okurların da bu çalışmadan istifade etmesi umulur.

*  *  *



Bu çalışma, Yahudilik’le akademik mânada ilk tanıştığım günden 
bu güne uzanan on beş yıllık bir süre ve birikimin sonucu olup, 
bu birikimin oluşumunda şükranla andığım pek çok insanın 
doğrudan veya dolaylı katkısı oldu. Fakat ben burada özellikle 
kitabın yazım aşamasında yardım ve desteğini esirgemeyen kişi-
leri zikretmekle yetineceğim. Saygıdeğer hocam Prof. Dr. Ömer 
Faruk Harman ile kıymetli meslektaşlarım Doç. Dr. Mahmut Ay-
dın ve Dr. Ekrem Demirli gerek muhtevaya gerekse üslûba yöne-
lik teklif ve eleştirileriyle kitabın istenilir düzeye gelmesine ciddi 
katkıda bulundular. Türkiye Hahambaşılığı mensuplarından Rav 
Leon Adoni ve Yusuf Altıntaş ile genç meslektaşım Dr. Nuh Ars-
lantaş önemli noktalarda aydınlatıcı bilgiye ulaşmamda yardımcı 
oldular. Bütün bu kıymetli insanlara, ayrıca akademik ve teknik 
destek noktasında emeği geçen değerli İSAM mensuplarına ve 
İSAM başkanlığına kalbî teşekkürlerimi sunuyorum.
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