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ahudilik genel olarak, milli bir din; bu dinin başlıca inanır kitlesini oluştu-
ran İsrail oğulları ise Tanrı tarafından seçilmiş etnik bir topluluk olarak te-
lakki edilmektedir. Bu yanlış algılama, tarihi süreç içerisinde, önce

Yahudi/İsrail toplumda ortaya çıkmış, buradan da, başka bazı yanlış algılamalar gi-
bi Hıristiyan ve Müslüman toplumlarına sirayet etmiştir. Bu yanlış algılama sebe-
biyle Hıristiyanlar, Tanrı’nın İsrail oğullarıyla etnik temele dayalı olarak yapmış
olduğu ahdin(antlaşmanın) İsa’yla birlikte ortadan kalktığına ve Tanrı’nın bu kez,
imanda seçilmiş olanlarla bir ahit yaptığına inanmıştır.1 Benzer bir biçimde Müslü-
manlar da Yahudiliğin sadece İsrail oğullarına ait bir din olduğu şeklindeki yanlış
algılamanın etkisiyle İsrail oğullarının (bir zamanlar) âlemlere üstün kılındığını di-
le getiren Kuran ayetlerini2 belli bir etnik topluluğun, tarihin bir dönemindeki üs-
tünlüğü olarak algılamış, ancak bu üstünlüğün İslam vahyinin ortaya çıkışıyla
ortadan kalktığını kabul etmişlerdir.3 Peki, Yahudilerin, Hıristiyanların ve Müslü-
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man la rın ge nel bir doğ ru ola rak ka bul et ti ği bu an la yış
ger çek ten doğ ru mu dur? Ya ni Tan rı, Ya hu di lik ve ya
Mu se vi lik ola rak ad lan dı rı lan di ni ge le ne ği sa de ce İsra -
il oğul la rı top lu lu ğu na gön der miş ve bu top lu lu ğu sırf
et nik ge rek çe ler le di ğer mil let ler den üs tün mü kıl mış -
tır? Yok sa bu al gı la ma şek li sa de ce bir ya nıl gı dan mı iba-
ret tir? Bu nun ce va bı nı, et nik ve din sel se çil miş li ğin
da ya na ğı ola rak gös te ri len Ya hu di Kut sal Ki ta bın da bul-
ma ya ça lı şa ca ğız.

Ya hu di Kut sal Ki ta bın da ko nu nun ol duk ça çe liş ki -
li bir bi çim de yer al dı ğı ve et nik se çil miş li ği çağ rış tı ran
ya da doğ ru dan des tek le yen ifa de ler ya nın da ter si ni ifa -
de eden ve bu se çil miş li ğin, et nik de ğil, din sel te mel li
bir se çil miş lik ol du ğu na de la let eden ifa de ler de bu lun -
mak ta dır. Bu du rum da me se le yi, Ya hu di li ğin ilk ata sı
olan Hz. İbra him’ den baş la ya rak ele al mak ve bu iki yak-
la şı mı des tek le yen ve ri le ri de ğer len dir mek ge rek mek te -
dir. 

İsra il kav mi nin ilk ata sı olan Hz. İbra him, ai le si nin
ya şa dı ğı Har ran ’ı bı ra ka rak Tan rı’ nın ona ve so yu na mi -
ras ola rak ve re ce ği ni be lirt ti ği Ke nan di ya rı na göç et miş4

ve bu ra da ki top lu luk lar la çe şit li iliş ki ler içe ri sin de ol -
muş, dost luk lar kur muş tur. An cak oğ lu İshak için eş bul -
ma za ma nı ge lin ce, kur muş ol du ğu dost luk la ra rağ men,
çev re top lu luk lar dan kız al ma mış; iş le ri ni ida re eden
yaş lı kö le si ni ya nı na ça ğı ra rak, oğ lu na Ke nan lı lar dan kız
al ma ma sı ve Har ran ’a ak ra ba la rı nın ya nı na gi dip oğ lu
için bir kız ge tir me si hu su sun da on dan söz al mış tır.5

Tev rat’ ta Hz. İbra him ’e at fe di len ya ban cı lar dan ge -
lin al ma ma tav rı İshak ta ra fın dan da sür dü rül müş ve o,
oğul la rı na ya ban cı lar dan kız al ma ma la rı nı ısrar la söy le -
miş tir.6 An cak İshak ’ın oğ lu Esav, ba ba sı nın bu is te ği ni
din le me ye rek ya ban cı ha nım lar la ev len miş tir. Bu du rum
İshak ve eşi ni ra hat sız et miş tir.7 İshak ’ın di ğer oğ lu olan
Ya kup ise an ne ve ba ba sı nın bu is te ği ne uya rak Har ran’ -
da ya şa yan da yı sı nın iki kı zı ve bu kız la rın ca ri ye le -
ri/hiz met çi le ri ile ev len miş tir.8 Ya kup ’un bu şekil de
ev len miş ol du ğu bu dört ka dın dan do ğan on iki oğ lu,9 on
iki İsra il ka bi le si nin ata sı ola rak ka bul edil miş tir. 

Ya hu di li ğin ilk ata sı ola rak ka bul edi len Hz. İbra -
him ve onun ço cuk la rı ile il gi li ola rak yu ka rı da an lat tık -
la rı mız et nik se çil miş lik me se le si nin Ya hu di Kut sal
Ki ta bı ta ra fın dan onay lan dı ğı na bir ka nıt ola rak yo rum -
la na bi lir. An cak Hz. İbra him ve oğul la rı za ma nın da ya-
ban cı lar dan eş al mak olum suz gi bi gös te ril mek le bir lik te
son ra dan du rum de ğiş miş gö zük mek te dir. Ni te kim Ya-
kup ’un en çok sev di ği oğ lu Yu suf, Mı sır lı bir ka dın la ev-
len miş tir.10 Ay nı dav ra nı şı yüz yıl lar son ra ta rih
sah ne si ne çı kan Mu sa da ser gi le miş ve Mı sır’ dan ka çıp

sı ğın dı ğı Med yen’ de kâhin Yet ro’ nun kı zı Tsip po ra ile
ev len miş tir.11 Fa kat bu ra da Yu suf ve Mu sa’ nın ya ban cı -
lar la ev li lik le ri nin bir za ru ret ten kay nak lan dı ğı id di a sı
hak lı bir bi çim de di le ge ti ri le bi lir. Çün kü Yu suf ve Mu -
sa bu ev li lik le ri yap tık la rın da, çev re le rin de on la rın fark -
lı ter cih te bu lun ma la rı na ve İsra il so yun dan bi rer
ka dın la ev len me le ri ne imkân ve re cek şekil de İsra il ka bi-
le sin den ki şi ler bu lun ma mak tay dı.12 Do la yı sıy la Yu suf
ve Mu sa’ nın et nik se çil miş li ğe önem ver me ye rek ya ban-
cı lar la ev len dik le ri ve bu ne den le de Tev rat’ ta bah se di -
len İsra il oğul la rı nın se çil miş li ği nin et nik bir se çil miş lik
ol ma dı ğı, öy le ol say dı bu iki seç kin İsra ilînin ya ban cı ka-
dın lar la ev len me ye ce ği şek lin de ki bir söy le min, sağ lam
bir ka nıt ol ma ya ca ğı nı ka bul et me miz ge rek mek te dir.
Bu du rum da, Tev rat ve Ku ran’ da ge çen, İsra il oğul la rı nın
se çil miş li ği me se le si nin et nik de ğil de din sel bir se çil -
miş lik ol ma sı ge rek ti ği ile il gi li id di a mı za baş ka ka nıt lar
bul ma mız ge rek mek te dir. Bu nun için de İsra il oğul la rı -
nın bir ai le ve ya ka bi le ol mak tan çok, Mu sa ön der li ğin -
de ki bir ahit top lu lu ğu ola rak ta rih sah ne si ne çık tı ğı
dö ne me bak mak da ha uy gun ola cak tır. 

Ya hu di Kut sal Ki ta bı, Mu sa’ nın pey gam ber li ği nin
ilk dö nem le ri ni an la tır ken, esas iti ba rıy la Mu sa’ nın Mı -
sır hü küm da rıy la (Fi ra vun la) mü ca de le si üze rin de odak-
lan mak ta, bu sü reç te Fi ra vun ’a kar şı gös te ri len mu ci ze ler
üze rin de dur mak ta ve so nun da Tan rı’ nın, Mı sır’ da her
ev den ilk doğ muş olan ço cu ğu ce za ola rak yok et me si
üze ri ne İsra il oğul la rı nın Mı sır’ dan çık ma sı na izin ve ril -
di ği an lat mak ta dır.13 Ay nı bağ lam da bu çı kış sü re cin de
on la rı yok et mek is te yen Fi ra vun ve or du su nun de niz de
yok ol du ğu, Mu sa ve İsra il oğul la rı nın ise gü ven li bir bi-
çim de Mı sır’ dan çık tı ğı an la tıl mak ta dır.14 Tev rat, bu çı -
kış es na sın da İsra il oğul la rı nın sa yı sı nı ver dik ten son ra
de ği şik et nik kö ken ler den, ka rı şık çok hal kın da on lar la
bir lik te Mı sır ’ı terk et ti ği ni di le ge tir mek te dir.15 Bu ra da
ge çen “ka rı şık çok halk da on lar la be ra ber çık tı ” ifa de -
sin den, Mı sır ’ı terk ede rek Mu sa ve İsra il oğul la rıy la bir-
lik te göç eden bu in san la rın, İsra il so yun dan ol ma yan,
an cak Mu sa’ ya iman eden fark lı et nik kö ken den kim se -
ler ol du ğu açık bir bi çim de an la şıl mak ta dır. Bu da Hz.
Mu sa’ nın, baş lan gıç tan iti ba ren İsra il oğul la rı ya nın da
di ğer et nik kö ken ler den in san la ra da ila hi me sa jı teb liğ
et ti ği ni ve Ya hu di li ğin baş lan gıç ta et nik te mel li bir din
ol ma dı ğı nı, do la yı sıy la İsra il kav mi nin se çil miş li ği nin de
et nik bir se çil miş li ğe de ğil, din sel se çil miş li ğe de la let et-
ti ği ni açık bir bi çim de or ta ya koy mak ta dır. Ni te kim bu
du rum ve se çil miş li ği na sıl an la mak ge rek ti ği Mı sır’ dan
çı kı şın üçün cü ayın da İsra il oğul la rı nın Si na çö lü ne ge-
li şi ve Mu sa’ nın bu ra da Tan rı’ nın hu zu ru na çık ma sı es-
na sın da da net bir bi çim de di le ge ti ril mek te ve Tan rı



şöy le de mek te dir: “Şimdi eğer ger çek ten sö zü mü din le -
ye cek ve ah di mi tu ta cak sa nız, ba na bü tün ka vim ler den
has ka vim ola cak sı nız; çün kü bü tün dün ya be nim dir ve
siz ba na kâhin ler me lekûtu ve mu kad des mil let ola cak -
sı nı z… ”16 Bu ifa de ler den de açık bir bi çim de an la şı la ca -
ğı gi bi Tan rı, Mu sa va sı ta sıy la Mı sır’ dan çı kan ina nır lar
kit le si ile bir ant laş ma yap mak ta ve on la rı, an cak bu an-
t laş ma ya uyup ken di si nin emir le ri ne ita at et me le ri kar-
şı lı ğın da, yi ne ken di si ne ait olan dün ya nın di ğer
in san la rın dan da ha de ğer li ka bul ede ce ği ni ifa de et mek -
te dir. Bu ra da Al lah ka tın da de ğer li olu şun, tıp kı Ku ran’ -
da ki gi bi doğ ru dan doğ ru ya O’ nun emir le ri ne ita at et me
ve O’ nun is te di ği gi bi ya şa ma şar tı na bağ lan dı ğı açık bir
bi çim de gö rül mek te dir.17

İsra il kav mi nin se çil miş li ği nin, Tan rı’ nın is tek le ri -
ne ita at şar tı na bağ lı ol du ğu Tev rat ’ın da ha baş ka yer le -
rin de de gö rül mek te dir. Ni te kim Le vi li ler ki ta bı nın 26.
ba bın da Tan rı İsra il top lu lu ğu na, ken di si nin emir le ri ni
tut tuk la rı tak dir de on la rın ara sın da ola ca ğı ve on la rı her
tür lü dün ye vi be la, fe la ket ve olum suz luk tan ko ru ya ca -
ğı va a din de bu lun mak ta; bu nu yap ma dık la rı tak dir de de
on la ra sır tı nı dö ne ce ği ni ve on la rı her tür lü fe la ket ve
olum suz lu ğa ma ruz bı ra ka ca ğı nı açık bir bi çim de ifa de
et mek te dir.18 Bu açık ve ay rın tı lı va at ve teh dit lis te si tü-
müy le Tan rı’ nın emir le ri ne uy ma ve ya uy ma ma ya bağ-
lan mak ta, et nik bir se çil miş lik ve üs tün lü ğe ise en kü çük
bir ka nıt da hi bu lun ma mak ta dır. Bu du rum Tan rı’ nın,
ço ğun lu ğu İsra il oğul la rın dan olu şan, an cak ara la rın da
baş ka et nik kö ken den in san la rın da bu lun du ğu Mu sa
üm me ti ni, din sel bir seç kin ler top lu lu ğu ola rak gör dü -
ğü nün ve bu din sel se çil miş li ğin et nik bir se çil miş lik ola-
rak an la şıl ma ma sı ge rek ti ği nin açık bir ka nı tı nı
oluş tur mak ta dır.19

Hz. Mu sa’ nın et ra fın da top la nan ve ço ğun lu ğu nu
İsra il ka bi le le ri nin oluş tur du ğu bu ina nır lar top lu lu ğu -
nun, esas iti ba rıy la iman da se çil miş ler top lu lu ğu ol du ğu
an la yı şı, Mu sa’ dan son ra ki dö nem de, Ke nan top rak la rı -
nı ele ge çir me sü re cin de de de vam et miş tir. Bu ina nır lar
top lu lu ğu Ye şu dö ne min den iti ba ren Fi lis tin-İsra il coğ-
raf ya sı na te ka bül eden top rak la rı ka de me li bir bi çim de
ele ge çir miş ve bu ele ge çi ri len top rak lar, ka bi le ler ara-
sın da pay la şıl mış tır. Bu sü reç te bu ka bi le ler, özel lik le kız
alıp ver me ler su re tiy le çev re halk lar la ka rış mış tır. Bu -
nun en açık ka nı tı, Ya hu di le rin en bü yük kah ra ma nı
ola rak ka bul edi len Da vut ’un de de si nin an ne si Rut ’un,
İsra il so yun dan gel me yen bir ka dın ol ma sı dır.20 Rut, İs-
ra il so yun dan ol ma ma sı na, hat ta İsra il li le rin en sest bir
iliş ki nin so nun da mey da na ge len bir ka bi le ola rak gör dü -
ğü21 ve an cak on ne sil son ra Tan rı’ nın ce ma a ti ne ka bul

edi le bi le cek le ri ni ifa de et ti ği Mo ab ka bi le sin den22 gel-
me si ne rağ men, Ya hu di Kut sal Ki ta bın da din dar ve er-
dem li bir ka dın ola rak övül mek te ve onun hikâye si bu
ki ta bın bir bö lü mü nü oluş tur mak ta dır.23

Yu ka rı da be li ril di ği gi bi Da vut ’un bü yük an ne si
(Rut) İsra il so yun dan ol ma dı ğı gi bi onun al dı ğı ha nım -
la rın bir kıs mı da İsra il li de ğil dir. Bu nun en açık ka nı tı,
Da vut’ tan son ra tah ta ge çen oğ lu Sü ley man ’ın da an ne -
si olan Bat-Şeba’ dır.24 Tev rat ’a gö re Da vut ’un, baş ka sıy -
la (Hit ti Uri ya ile) ev liy ken cin sel iliş ki kur du ğu
Bat-Şeba bü yük bir ola sı lık la İsra il so yun dan de ğil di.
Çün kü onun ko ca sı Hit ti Uri ya, adın dan da an la şı la ca ğı
gi bi bir Hit ti idi; do la yı sıy la Uri ya’ nın ka rı sı Bat-Şeba’ -
nın da bir Hit ti ol ma sı en ya kın ih ti mal ola rak gö zük -
mek te dir. Bu du rum Da vut ’un, Tes ni ye ki ta bın da
ken di le riy le an laş ma ya pıl ma ya ca ğı ve yok edi le ce ği be-
lir ti len ye di ka bi le den bi ri olan Hit ti ka bi le sin den bi ri -
le ri nin ül ke sin de ya şa ma sı na, hat ta ken di or du su na
ka tıl ma sı na mü sa a de et ti ği ni gös ter mek te dir. Ay rı ca bu
du rum, Hit ti Uri ya’ nın ve muh te me len da ha pek çok
Hit ti ve ya baş ka ka bi le men su bu nun da Mu se vi inan cı -
nı be nim se di ği ne ve bun la rın Tes ni ye ki ta bın da be lir ti -
len em rin ak si ne ta ma men yok edil me ye rek Ya hu di li ğe
ka bul edil di ği ne de la let et mek te dir.25

Yu ka rı da ver di ği miz ör nek ler den de an la şı la ca ğı gi -
bi Ya hu di li ğin en bü yük kah ra ma nı ola rak ka bul edi len
Da vut ’un bü yük an ne si nin ve eş le rin den bir kıs mı nın et -
nik ola rak İsra i li soy dan ol ma ma sı, baş lan gıç ta me se le -
nin et nik bir pers pek tif ten gö rül me di ği ne ve bu na bağ lı
ola rak da İsra il top lu mu nun ken di si ni üs tün bir ırk ve
et nik ma na da se çil miş bir top lu luk ola rak te lak ki et me -
di ği ne de la let et mek te dir. Bu du rum, Ya hu di li ğin baş-
lan gıç ta mil li bir ka rak ter ta şı ma dı ğı nı ve bu ra da
bah se di len se çil miş li ğin de ila hi tek li fe uy ma nın kar şı lı -
ğın da Al lah ka tın da ki bir say gın lık şek lin de an la şıl ma sı
ge rek ti ği ni gös ter mek te dir. Bu al gı la ma bi çi mi, dev le tin
Sü ley man’ dan son ra M.Ö. 930 yı lın da iki ye bö lün me -
sin den son ra da de vam et miş tir. Bu dö nem de her iki
kral lık ta da za man za man din den sap ma lar ya şan mış tır.
Bu din sel yoz laş ma sü re cin de ön ce ku zey de ki İsra il dev-
le ti M.Ö. 722 yı lın da Asur lu lar ta ra fın dan yı kıl mış ve
böl ge hal kı Asur top rak la rı na sü rül müş tür.26 Bun la rın
ye ri ne de Asur yer le şim bi rim le rin den de ği şik halk lar
ge ti ri le rek yer leş ti ril miş tir.27

İsra il Dev le ti nin yı kıl ma sın dan bir bu çuk yüz yıl
ka dar son ra bu kez Ba bil Dev le ti böl ge de önem li bir güç
oda ğı ha li ne gel miş tir. Bu nun üze ri ne ge ri de ka lan tek
Ya hu di dev le ti olan Ya hu da, Ba bil ’e ver gi ver mek zo-
run da kal mış tır.28 An cak bu dev let, bir sü re son ra Ba-
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bil ’e ver gi ver me yi red de de rek baş kal dı rın ca M.Ö. 587
ve ya 586 yı lın da Ba bil or du la rı ta ra fın dan yı kıl mış ve
ül ke hal kı nın bü yük bir kıs mı Ba bil top rak la rı na sür gün
edil miş tir.29 Tev rat ’ın bun dan son ra ki an la tı mı esas iti-
ba rıy la gü ney de ki Ya hu da dev le ti nin ve bu dev le ti oluş-
tu ran iki ka bi le nin, Ya hu da ile Ben ya min ka bi le le ri nin
Ba bil ’e sü rül me si ve sür gün son ra sın da ki ge liş me ler üze-
ri ne odak lan mak ta, ku zey de ki İsra il dev le ti nin men su -
bu olan on ka bi le nin ne ol du ğu üze rin de ise
du rul ma mak ta dır. 

Ka na a ti miz ce Ya hu di li ğin mil li bir din, bu na bağ lı
ola rak din sel ma na da de ğer li ol ma yı ifa de eden din sel se-
çil miş li ğin de et nik bir se çil miş lik ola rak al gı lan ma sı sü-
re ci Ba bil Sür gü nü son ra sın da or ta ya çık ma ya baş la mış
gö zük mek te dir.30 Çün kü Sür gün Dö ne mi nin he men ön-
ce sin de ve Sür gü nün ilk yıl la rın da ya şa mış olan Ye rem -
ya pey gam be re at fe di len Ye rem ya ki ta bın da da Tan rı’ nın
sa de ce Ya hu di le rin de ğil, bü tün mil let le rin Tan rı sı ol-
du ğu açık bir bi çim de di le ge ti ril mek te ve “Bü tün in san-
lı ğın Tan rı sı Rab be ni m” de nil mek te dir.31 Ye rem ya’ da ki
bu ifa de den ha re ket le Ya hu di lik te ki, sa de ce İsra il oğul-
la rı nı önem se yen ve baş ka la rıy la il gi len me yen Tan rı ta-
sav vu ru nun, en er ken Sür gün Dö ne mi nin son la rı na
doğ ru, hat ta sür gün den son ra ve ka de me li bir bi çim de
or ta ya çık ma ya baş la dı ğı nı dü şün mek ge rek mek te dir.
Muh te me len ilk to hum la rı Ba bil Sür gü nü dö ne mi nin
son la rın da atıl mış olan bu dü şün ce, Ya hu di top lu mu nun
Sür gün den dö ne rek Ku düs ’ü ye ni den in şa et me si ve kay-
bo lan Tev rat ’ı ye ni den yaz ma sı sü re cin de iyi ce or ta ya
çık mış tır. Bu nun en açık ör ne ği ni Sür gün den dö nüş dö-
ne mi nin en önem li di ni li de ri olan Kâhin Ez ra’ nın ifa de-
le rin de gör mek te yiz. O, dev le tin yı kıl ma sı nı ve hal kın
sür gü ne git me si ni, Ya hu di le rin ya ban cı lar la ka rı şıp kay-
na şa rak ken di di ni de ğer ve dü şün ce le rin den kop ma la -
rı nın bir ce za sı ola rak gör müş; bu ne den le de ya ban cı
ha nım lar la ev len me me yi em ret miş, ev li olan la rın da
bun la rı bo şa ya rak gön der me le ri ni söy le miş tir.32 Ay nı sü-
reç te muh te me len Ba bil Sür gü nü son ra sın da or ta ya çı -
kan ve Ya hu da hal kı nı ifa de et mek için kul la nı lan
Ya hu di adı yay gın laş mış tır. Ya hu da lı lar bu adı kul lan -
mak su re tiy le ken di le ri ni sa de ce ya ban cı lar dan de ğil,
Asur is ti la sı sı ra sın da İsra il top rak la rı na ge ti ri lip yer leş -
ti ri len ve bu ra da Mu se vi le şen fark lı et nik kö ken de ki Sa-
mar ya lı lar dan33 da ay rı tut ma ya baş la mış, bun lar dan
uzak dur ma yı ter cih et miş ler dir. Hat ta bu dış la yı cı ta-
vır la on lar, Sür gün son ra sın da ye ni den in şa et me ye baş-
la dık la rı Sü ley man Ta pı na ğı nın ya pı mın da ken di le ri nin
de kat kı ve pay la rı nın ol ma sı nı ta lep eden Sa mar ya lı la -
rın yar dım cı ol ma is tek le ri ni de red det miş ler dir.34

Yu ka rı da ve ri len bu bil gi ler ışı ğın da Ya hu di le rin,
İkin ci Ma bet Dö ne min de içe ka pan ma ya ve ulu sal cı bir
çiz gi yi be nim se me ye, do la yı sıy la da ha ön ce din sel an-
lam da bir se çil miş li ği ifa de eden se çil miş li ği de et nik bir
se çil miş lik gi bi al gı la ma ya baş la dık la rı an la şıl mak ta dır.
Bu yan lış al gı la ma, son ra ki dö nem de hız la na rak de vam
et miş ve si ya si sos yal olay la rın et ki siy le gün den gü ne pe-
kiş miş ve İsa’ nın ta rih sah ne si ne çık tı ğı dö nem de zir ve -
ye eriş miş tir. Bu dö nem de Ya hu di ler ken di le rin den
ol ma yan bi ri le riy le ay nı mekânı pay laş ma nın bi le ken-
di le ri ni ma nen kir le te ce ği ne inan ma ya baş la mış tır. Bu
ne den le on lar, Fı sıh Bay ra mın da, ken di le ri gi bi bir Ya-
hu di olan İsa’ yı, din de boz gun cu luk yap tı ğı ge rek çe siy -
le yar gı la yıp ölü me mahkûm et tik ten son ra, hük mü
onay la ma ve uy gu la ma yet ki si ni elin de bu lun du ran Ro-
ma lı va li nin hu zu ru na çı ka ma mış ve onu dı şa rı ya ça ğır -
ta rak ta lep le ri ni di le ge tir miş ler dir.35 Hat ta İsa
dö ne min de Ya hu di ler, bu dış la yı cı tav rı sa de ce Ya hu di
ol ma yan la ra kar şı de ğil, ken di le ri ka dar din dar ka bul et-
me dik le ri Ya hu di le re kar şı da ser gi le miş, İsa’ yı da bu tür
in san lar la otu rup ko nuş tu ğu için eleş tir miş ler dir.36

Ya hu di le rin ya ban cı la ra -ve ken di le rin den ol sa bi -
le gü nahkâr gör dük le ri kim se le re- kar şı yö ne lik bu dış-
la yı cı tav rı, için de bu lun duk la rı si ya si sos yal şart la rın
et ki siy le İsa son ra sın da ki dö nem de ar ta rak de vam et miş
ve bu din, M.S. II. yüz yıl dan iti ba ren ne re dey se ta ma -
men dı şa ka pa lı bir ya pı ya dö nüş müş tür. Bu dö nem den
iti ba ren Ya hu di li ğe ih ti da et mek is te yen kim se le rin cid -
di bir sı nan ma dan ge çi ril me si ve an cak on dan son ra bu
di ne ka bul edil me si ka ra ra bağ lan mış tır.37 Ya hu di li ğin
dı şa rı dan ya pı la cak ih ti da la ra ka pı la rı ade ta ta ma men
ka pat ma sı na rağ men, bu din yi ne de sa de ce et nik bir top-
lu lu ğun di ni ola rak gö rül me miş ve za man za man fark lı
et nik kö ken ler den ki şi ler ve ya top lu luk lar Ya hu di li ğe
geç miş tir. Bu nun en gü zel ka nıt la rın dan bi ri ni de bir
Türk top lu lu ğu olan Ha zar la rın M. S. VI I I. yüz yıl da Ya-
hu di li ği be nim se me si oluş tur mak ta dır.38 Hat ta kay nak -
lar da, Ha zar Türk le ri nin Ya hu di li ğe bu gö nül lü
ka tı lı mı nın öte sin de, ba zı Ya hu di top lu luk la rı nın Ya hu -
di le rin ge le nek sel tav rın dan fark lı bir bi çim de Ya hu di li -
ği baş ka in san la ra yay ma ya ça lış tık la rı ve bu su ret le
baş ka mil let ler den Ya hu di le şen kim se le rin ol du ğu da be-
lir til mek te dir. Ni te kim İslam ’ın or ta ya çık tı ğı dö nem de
Ara bis tan ya rı ma da sın da ki, özel lik le de Me di ne çev re -
sin de ki Ya hu di ka bi le le ri nin ken di inanç la rı nı Arap lar
ara sın da yay ma ya ça lış tık la rı ve yan la rı na ve ri len Arap
ço cuk la rı nı Ya hu di leş tir dik le ri be lir til mek te dir.39

Yu ka rı da İsra il oğul la rı nın esas iti ba rıy la et nik bir
top lu luk tan çok din sel bir top lu lu ğu, bun la rın se çil miş -
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li ği ile il gi li ifa de le rin ise et nik de ğil, din sel bir se çil miş -
li ği ifa de et me si ge rek ti ği ne da ir or ta ya koy du ğu muz ta-
rih sel ör nek le rin gü nü müz de de vam eden can lı
tem sil ci le ri de bu lun mak ta dır. Bu çer çe ve de 1990’lı yıl-
lar da kü çük bir kıs mı İsra il ’e ge ti ri len, an cak ço ğun lu ğu
ha la Eti yop ya’ da ya şa yan Eti yop ya Ya hu di le ri (Fa la şa -
lar) ve yi ne İsra il’ de ya şa yan yüz el li – iki yüz bin ka dar
Kürt asıl lı Ya hu di’ nin var lı ğı,40 bü tün ulu sal laş tır ma gi-
ri şim le ri ne ve içe ka pan ma cı ça ba la ra rağ men Ya hu di li -
ğin sa de ce bir ırka ait bir din gi bi al gı lan ma ma sı
ge rek ti ği ni, do la yı sıy la ta ri hin bir dö ne min de bu top lu -
luk için kul la nı lan se çil miş lik ifa de si nin de et nik bir se-
çil miş lik ol ma dı ğı nı ka nıt la mak ta dır. 

Bü tün bu ka nıt lar Ya hu di li ğin baş lan gıç ta mil li bir
din ol ma dı ğı ve İsra il oğul la rı ifa de si nin sa de ce et nik bir
top lu lu ğu de ğil, bu top lu luk la bir lik te ha re ket eden ve
ay nı inan cı pay la şan fark lı et nik kö ken den in san la rı ifa -
de et ti ği şek lin de ki te zi mi zi des tek le mek te dir. Bu du rum,
İsra il oğul la rı nın ya da son ra ki dö nem de ad lan dı rıl dık la -
rı şek liy le Ya hu di le rin, baş lan gıç ta ken di din le ri ni be lir -
li bir et nik top lu lu ğa ait bir inanç gi bi gör me dik le ri ni,
an cak za man la ya şa nan si ya si sos yal ha di se le rin et ki siy le
içe ka pa na rak inanç la rı nı mil li bir din ha li ne ge tir dik le -
ri ni gös ter mek te dir. Bu na rağ men bu içe ka pan ma mut-

lak bir ta vır ola rak ger çek leş me miş ve baş ka et nik kö ken-
den olan in san la rın Ya hu di li ğe il gi duy ma la rı ha lin de on-
la rın bu di ne gir me le ri ne mü sa a de edil miş tir. An cak bu
mü sa a de ye rağ men, Ya hu di li ğin baş lan gıç ta ki ev ren sel
bir din ol ma hu su sun da ki çiz gi sin den epey ce fark lı bir
nok ta ya ka ya rak ulu sal bir din gö rü nü mü ne dö nüş tü ğü,
Ya hu di le rin ço ğun lu ğu ta ra fın dan böy le al gı lan dı ğı ve bu
yan lış al gı la ma bi çi mi nin, Ya hu di ba kış açı sı nın et ki siy -
le Hı ris ti yan lar ta ra fın dan ve kıs men de Müs lü man lar ta-
ra fın dan pay la şıl dı ğı an la şıl mak ta dır. Ya hu di li ğin et nik
bir top lu luk ola rak al gı lan ma sı na bağ lı ola rak se çil miş lik
an la yı şı da de ği şi me uğ ra mış ve ila hi me sa ja uy ma nın
Tan rı ka tın da ki de ğer li li ği ni ifa de eden se çil miş lik, et nik
bir top lu lu ğun Tan rı ka tın da ki se çil miş li ği/de ğer li li ği gi -
bi an la şıl ma ya baş lan mış tır. Ya hu di li ğin içe ka pa na rak
ulu sal bir din ha li ne gel me siy le bir lik te Ya hu di li ğin ev-
ren sel yö nü unu tul muş ve bu na bağ lı ola rak din sel se çil -
miş lik de bir ırkın se çil miş li ği şek lin de al gı lan ma ya
baş lan mış tır. Ya hu di ler ara sın da or ta ya çı kan bu al gı la -
ma, yi ne bu ge le nek içe ri sin de Me sihî bir ha re ket ola rak
or ta ya çı ka rak za man la ev ren sel bir din ha li ne ge len Hı-
ris ti yan lı ğa da si ra yet et miş, ay rı ca bu iki din sel kül tü rün
or tak bir un su ru ola rak Müs lü man la rın al gı la ma bi çi mi -
ni de kıs men et ki le miş tir.
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