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EDTÖRÜN NOTU
Hıristiyan Mistisizmi üzerine yazılmı çok sayıda eser vardır. Bu eserleri
aratırdıımızda, onların giri paragraflarında Plotinus ve Neoplatoncu
luk üzerine çok ey söylenildiini gördüümüz hâlde, Yahûdî Mistisizmi
ile ilgili ya hiçbir eyin söylenilmemi olduunu, ya da çok az eyin söy
lenilmi olduunu görmekteyiz. Aslında bu pek de aırtıcı deildir,
çünkü Yahûdî Mistisizmi’ne Giri üzerine yeterlilik içeren bir çalımâ
ne yazık ki yoktur. Hıristiyan Mistisizmi üzerine yazılmı kitâpların, sı
radan bir okuyucu üzerinde bıraktıı etki, Yahûdî dîninin resmî gelene
inin içinde çok az mistik doa olduu ve Kabbalah’ın, geç zamânlarda
marazî olarak ortaya çıkmı ve tamâmen srâil’in dehâsına yabancı un
surlardan beslenmi olduu yönündedir. Yahûdî dîninin resmî gelenei
nin içinde çok az mistik doa olduunu söyleyiin ne kadar hastalıklı bir
görü olduu ve Kabbalah’ın, geç zamânlarda marazî olarak ortaya çıkmı
ve tamâmen srâil’in dehâsına yabancı unsurlardan beslenmi olduunu
söyleyiin ne kadar ekstrem bir görü olduu ilerleyen sayfalarda görü
lecektir. Dr. Joshua Abelson’un bu kitâbı, Yahûdî Mistisizmi üzerine ya
pılabilecek aratırılar için, giri olarak iyi bir hizmet sunacaktır.
Abelson’un bu kitâbı, dikkatlice yapılmı aratırılarla geçen bir dönem
sonunda yazmı oluu, en iyi ve en ciddî Yahûdî öretim üyelerinin ara
tırılarına dayanıyor oluu ve Abelson’un, Talmudî ve Rabbinik metinlere
hâkim oluu, bu konu ile ilgili terimleri anlamak yönünde, balangıç dü
zeyindeki okurların dahi kavrayıını kolaylatıracaktır. Yahûdî Mistisizmi
üzerine böyle bir eser yazmak için, sâdece mistik bir duruun kazandır
dıı ayırt edici sempati yetmez, Yahûdî Dînsel metinlerinin birinci el
bilgisine sâhip olmak da gereklidir. Bu dîne özgü dehâya üphesiz ki,
ancak onun bir üyesi yeterli saygıyı duyacak, deer verecek ve onu yo
rumlayabilecektir. Buna ek olarak unu da söyleyebilirim ki, Dr. Abelson
bu görevi baarıyla yerine getirmitir. Zâten geçen yıl 1912 yayınladıı
deerli ve eletirel eseri “The Immanence of God in Rabbinical Literature”

“Rabbinik Metinlerde Tanrı’nın çkinlii” yeni bir aratırı alanı yaratmıtı.
Bu eletirel eserin konusu, Yahûdî Mistisizmi üzerine yapılacak her ara
tırı için gereklidir.
G. Bell and Sons Editörü, 1913

ÖNSÖZ
Bu kitâbın sayfaları, okura, Yahûdî Mistisizmi konusunu bir bütün olarak
kaba bir ekilde sunmak yerine, onun en dikkat çeken, en göze çarpan
özelliklerini ku bakıı olarak sunmak için tasarlanmıtır. Bunun sebebi
yüzyıllarca ilenmi bir düünceyi, küçük bir kitâbın sayfalarına sıdırıı
baarmak ârzûsudur. Bu yüzden konular parçalar hâlinde ve deneme ni
teliinde ilenmitir. Beinci bölüm, hemen dördüncü bölümün içeriini
takip eder. Sayısız geliim düzeylerini göstermee kalkımaz. Benzer e
kilde altıncı bölüm Zohar ile ilgilenir. Bu bölümden önceki sayfalarda
Yahûdî teolojik düüncesinin yüzyıllar içinde evrimine ıık tutulmutur.
Yerin azlıından dolayı zorunlu olarak bâzı eyler atlanmıtır. Eer okur,
bu konuda daha derin bir ekilde aratırmak isterse, Kaynakça’dan ya
rarlanabilir ve eksik parçaları kolayca tamâmlayabilir.
Zohar’dan tercüme edilmi parçalardan bâzıları orijinal brânîAramî dil
lerindeki metinlerden kendi yaptıım çevirilerdir. Geri kalanını bu ko
nunun uzmanı olan ciddî aratırıcıların Fransızca ve Almanca
çevirilerden aktardım.
Joshua Abelson
Portsmouth, Aria College
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GR
Bir insânın Yahûdî Mistisizmi üzerine kitâp yazmaa teebbüs edii, sı
radan bir okura tuhaf, alıılmadık ve çarpıcı bir ey olarak gelebilir. Teo
loglarda da sıradan insânlarda da Yahûdîlik ile Mistisizmin zıt kutuplar
oldukları yönünde kısıtlayıcı bir önyargı vardır. Dolayısıyla Yahûdî Mis
tisizmi ifâdesi, bu terimlerdeki savunulamaz bir karıtlık olarak görülür.
Elinizdeki bu küçük kitâbın içeriinin, bu önyargının su katılmamı bir
yalan ve tahrîfât olduunu göstereceini ümît edebilirsiniz.
Bu önyargı neyin üzerine temellenmektedir?
Birinci hatâlı ve yanlı önvarsayım ya da önyargı, Eski Ahid’in ve Yahû
dîlerin yüzyıllar içinde ürettii bütün teolojik ve dînsel yazıların, sinagog
ritüellerinin, genel ve özel dînsel tapınılarının hepsinin temelinde, sâdece
akın Tanrı’nın bulunduunun sorgulanmadan kabûl ediliinde yatmak
tadır. öyle denir: “Yahûdîler yedi göün ya da cennetin en üst katında
ikamet eden yalı Yahweh’den daha yüksek bir kavram’a hiçbir zamân
sâhip olmamılardır. Bir Yahûdî için varoluu çok çok gerçek olsa da,
Yahweh’nin yaadıı yedinci gök, yeryüzü sahnesinden hayli uzaktadır.
Dolayısıyla Hıristiyanlıın Tanrı’sının bir Hıristiyan için taıdıı anlam
ve önem’e sâhip olamaz.” öyle denir: “Yahûdîler Tanrı ile içsel bir de
neyim yaayamazlar. Böyle bir içsel Tanrı deneyimi, ancak bir Hıristiyan
için, Îsâ’nın yaamıyla ve Pavlus’un öretisiyle mümkündür.” Bu, yanlı
önvarsayımlardan, yanlı önyargılardan birincisidir.
kinci hatâlı ve yanlı önvarsayım ya da önyargı ise udur: ‘Yasaların ve
îmânın Pavlusçu antitezi’, yanlı bir ekilde, dînin rûhundan ziyâde ya
salara aırı riâyete dayanıın güvenilmezliinin bir dîni olarak sunulan
Yahûdîlik üzerine bir etiket gibi yapıtırılmıtır. Mistisizm, dînin rûhun
dan ziyâde yasalara aırı riâyetin uzlamaz dümanıdır. Yahûdîlerin Tan
rısı’nın saf ve basit bir yasa koyucu olduu söylenir. Sâdık ve vicdânlı bir
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Yahûdî, kendisini her yandan kuatan yasa balarına hiçbir zamân kesil
meyen bir balılık göstererek yaayan kiidir. Dolayısıyla böyle bir dîn,
dısal, mekanik ve sıkıcı bir rutinden ibârettir. Kimsenin hiçbir zamân
görmedii ve deneyimlemedii bir Efendi’ye, uzun yıllardır kölelik baı
ile balı olarak yaamak demektir. Böyle bir dînde, rûhsallık eksiktir.
Tanrı her zamân olduu gibi sâbit ve statik bir ekilde vardır. Böyle bir
Tanrı, hiçbir zamân kendini izole ettii, tecrîd ettii yerin dıına çıkmaz.
Böyle bir Tanrı, yukarılarda bir yerde tecrîd edilmi hâlde var olan ve
aaıdakilerle hiçbir birlik baı olmayan bir Tanrı’dır. Böyle bir Tanrı,
Sevgi ideasına yabancıdır. Böyle bir Tanrı, Seven bir Tanrı olarak kendini
zuhûra çıkaramaz. Böyle bir Tanrı söz konusu olduunda, Tanrısal
Rûh’tan insân rûhuna doru ve bunun karılıında insân rûhundan Tan
rısal Rûh’a doru hiçbir hareket olamaz. Tanrı ile hiçbir paydalık ola
maz. nsânın, böyle bir Tanrı ile hiçbir ânî ve dorudan deneyim yaamak
fırsatı olmaz. Eer insân Tanrı ile böyle ânî ve dorudan bir deneyim ya
ayabilseydi, insân nefsine Tanrı’dan bir aktarı olabilecekti ve Tanrı
insân yaamına girebilecekti. Dolayısıyla bunlardan hiçbirisinin olmadıı
yerde, hiçbir mistik unsur da söz konusu olamaz.
Üçüncü hatâlı ve yanlı önvarsayım ya da önyargı ise, Hıristiyan teolog
ların, Yahûdîlik ile ilgili olarak, Yahûdîliin youn ve hiç taviz vermeyen
millî karakterinden dolayı, her türlü mistik mizâca karı yok edici bir
etki yarattıı konusunda ısrârcı yargılarıdır. üphesiz ki, mistik bir dîn
ırkları ırklardan, dînleri dînlerden ayıran her türlü engeli aar. Mistik
olan kii, kozmopolit bir insândır. Mistik bir insân için îmân ikrârlarının
istekleri, inançları ve gözlemleri arasındaki farklılıklar, Gerçekliin bir
liine duyulan derin tutkunun içinde silinir gider. Bu tutku, her eyi içine
alan ve her eyi kapsayan bir tutkudur. Dolayısıyla unu belirtmek doru
olacaktır; eer Yahûdîlik kendi adanmılarından Tanrı’yı su geçirmez bir
bölüm’e kapatsınlar isterse, O’nun aynı zamânda mistik aratırılara karı
müsâmahalı oluu beklenemez.
Fakat bütün bu yanlı önvarsayımlara, yanlı önyargılara karın, genel
likle varsayıldıı gibi Yahûdîliin kendi evrimi sırasında, yüzyıllarca ümît
siz bir vaka gibi ayrıntılara takılıp kalmadıı ileri sürülebilir. Eski Ahid’in
mesajı, kompozisyonunun çalar süren tamâmlanı süresince karılatıı
engelleyici koullarla birlikte deerlendirilmek zorundadır. Rabbinik
metinlerin mesajı ve Orta Ça’daki Yahûdî metinlerinin mesajı benzer
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ekilde deerlendirilmek zorundadır. Bir Yahûdî, dünyânın küçümseye
rek baktıı bir boy hedefidir. O, toplumdan dılanmıtır, aaılanmıtır,
elinden bir ey gelmeyen biri olarak görülmütür. Irkı ve inancı ne olursa
olsun, sâdece insânoulları olarak sâhip olduu mîrâs, masûm neesi ve
avantajları da görmezden gelinmitir. Dolayısıyla, Yahûdî de bunlardan
iknâ olmu olarak, kendi metinlerinde kendi Tanrı’sının bütün bu gü
nâhkâr ve hâin eylemlerin yaratıcısı olan Tanrı olamayacaını ilemitir.
Putperestlik, ahlâksızlık, saf olmamak, cinâyet, zulüm, nefret, bütün
bunlar Tanrısal Huzûr’dan ya da Varlık’tan uzaklatırılmı kiilerce ilen
mi olmâlıdır. Bir Yahûdînin bakı açısından ‘milletler’ Pavlus’da ‘Gen
tiles’, bu günâhların kiiletirilmi hâlleridir. Uzun yıllardır varlıını
sürdüren bir gelenein gururuyla bir Yahûdî kendine bakarken, özel bir
kutsallık rûhu görmektedir. Bu özel kutsallık rûhu, kutsal ve saf bir râ
hiplik misyonuna emânet edilmitir. Bundan dolayı onun, sâdece ken
disinin Tanrısı olan ve baka hiç kimsenin Tanrısı olamayacak bir
Hakîkat ve Merhamet Tanrısı’na saygı duyuunu anlamak kolaydır.
Fakat bütün bunlarla birlikte, Yahûdî literatürünün bütün branlarında
daha uzak görülü, daha toleranslı ve daha evrenselci parıltılar da vardır.
Daha ileriki bölümlerde buna deinilecektir. Bu parıltılar, mistisizmin
içindeki daha sonra geliecek evrenselci tohumlardır. Bir Yahûdî, Tanrı’yı
kendi içinde olduu kadar, Yahûdî olsa da olmasa da komusunda da bul
mak zorundadır. Bu beceri her zamân mistiklerin güçlü bir iâreti ol
mutur. Yahûdîliin içinde milliyetçi unsurlar vardır ve yüksek bir
rûhsallıkla birlikte ilerlemektedir ve bu, Yahûdîliin içinde derinlerde
var olan mistik unsurların reddediliini gerektirmemektedir. Milliyetçi
lik, Eski Ahid’in ve Rabbinik metinlerin içindeki Yahûdîliin bütünleyici
ve hayâtî bir parçasıdır. Onun kemiinden kemiktir ve onun rûhundan
rûhtur. Dîn ile çok iç içedir ve öyle ki, kendisi dîndir. Eski Yahûdîlii eli
nize aldıınızda, onu unlar dînsel unsurlar, bunlar milliyetçi unsurlar
diye parçalara bölemezsiniz. kisi bir kumaın içine dokunmutur. Bâzı
modern zihinlerde dînsel deerlerin ve güçlü rûhsallıın bir hâle gibi
baın üzerinde taındıını ve millî hislerden, millî hâtırâlardan ve millî
sezgilerden baka bir ey olmayan inançların ve uygulamların ise isten
meyip bir kenara atıldıını görmekteyiz. Aslında Yahûdîliin Yahûdî mil
liyetçilii ile ilikisi, bir büyük çemberin, içinde daha küçük bir çemberi
taıyıı gibidir. Daha büyük olan, daha küçük olanı kucaklar.
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Biz bir mistiin yaamını ve yaptıklarını aratırdıımızda, genellikle ne
ile karılaırız? Mistik kiilerin genellikle youn ekilde bireysel olan bir
dîne sâhip olularına ramen, dünyâ dînlerinden biriyle alâkalandırıldık
larını görürüz. Onların mistik deneyimlerinin, dominant bir îmânı olan
birisi tarafından boyandıını ve küflendirildiini görürüz.
Yahûdîlik bir mistisizm dîni midir? Mistik kiilerin kendi Tanrı kavram
larının özel formları sâdece onların içsel ııklarından gelmez, fakat kendi
ırklarından ve yaadıkları ülkeden aldıkları dısal, geleneksel ve dînsel
öretilerden de gelir. Dolayısıyla, Hindû Mistisizmi, Yahûdî Mistisizmi,
Hıristiyan Mistisizmi ve Muhammedî Mistisizm kendilerine özgü, sui
generis özelliklere sâhiptirler, kendilerine has özelliklere sâhiptirler. Yön
temleri, mizâçları, rûhları birbirine çok benzer. Fakat doa ve büyük do
minant dînlerden biri, onlar üzerine bir etiket yapıtırır ve bu etiketler
ile birbirlerinden ayırt edilirler. Dolayısıyla Yahûdîlik, kendi oluumu ve
rûhsal görünümü ne olursa olsun, kesinlikle bir mistisizm dînidir. Onun
mistisizmi bizim genellikle beklediimizden farklı bir düzende olabilir.
Bunu daha sonra göreceiz.
Bir mistii sıradan bir dîndârdan ayıran ey nedir? Mistik olan kiiler
kozmopolittir. Bir mistii sıradan bir dîndârdan ayıran eyi öyle açıkla
yabiliriz: Sıradan bir dîndâr, ister doada isterse Kutsal Kitâp’ta beden
lenmi olsun Tanrı’yı baka insânlara gelen nesnel bir vahiy aracılıı ile
bilir. Bu tür bilgi, gerçekten ikinci el bilgidir, dolaylıdır, dısaldır. Baka
insânların vizyonlarının ve deneyimlerinin kayıtlarına dayalıdır. Bir mis
tik ise Tanrı’yı rûh rûha dokunu ile bilir. Cor ad cor loquitur. Bu mistik,
bir ânda bir vizyon görür. Rûhunun sessizliinde kendisiyle açık bir e
kilde konuan sâkin lâtif bir ses duyar. Bu anlamda mistik, tam da dün
yânın bütün büyük dînlerinin kapsadıı alanın dıında durur. Bu mistik
için dîn, kendi bireysel dînidir, kendisi tek baınadır, hakîkati tek baına
aramak için tek baına kalmaı seçmitir. Onun tek baınalıı, Tanrı ile
ba baa kalan bir nefsin tek baınalııdır.
Yahûdî aılının dıındaki teologlar tarafından Yahûdîlik ve onun misti
sizmi üzerine yapıtırılmı yanlı etiketlerden söz etmee devâm edece
im. imdi Yahûdî teologların iledikleri bâzı konular üzerine yapıtırılan
yanlı yargılardan söz etmek zorundayım. Yahûdî Mistisizmi, Eski Ahid
kadar eskidir. Yahûdî Mistisizmi, younluk düzeylerindeki farklılıklara
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ramen Eski Ahid târihinde içerilen yüzyıllar boyunca varlıını sürdürm
ütür. Yahûdî Mistisizmi’nin ilâhî cereyânı, kesintisiz olarak Rabbinik
dönem tarafından korunan alana akmıtır. Yahûdî Orta Çaı, bu dînsel
ve felsefî metinleri, ritüelleri, tapınıları mîrâs almı, onlardaki öretileri
gelitirmi ve çeitlendirmi, bunlara kendi dolaylı anlatımlarını da kat
mıtır. Bu kitâp bunlara da deinecektir.
Birçok Yahûdî yazar Yahûdî Mistisizmi’nin balangıcı için antik dönem’e
deil, 12. yüzyıldaki Avrupa Yahûdî târihi dönemine bavurmaktadır.
Alman Yahûdîsi târihçi H. Graetz 18171891 Yahûdî Mistisizmi’nin ba
langıcı olarak bir Fransız Rabbisi olan 12. ve 13. yüzyıllarda yaamı Pos
quieresli Isaac Ben Abraham’ı gösterir. Bu kii daha çok Isaac the Blind
Kör Isaac adıyla tanınır. Graetz onu Kabbalah’ın Babası olarak tanıtır.
Kabbalah adı, Yahûdî metinlerindeki her çeit mistik yorumlayı tarzını
ve okulunu kapsayan genel bir isimdi. Kör Isaac, “Bahir” adlı kitâbıyla
tanınıyordu. Bu kitâp, diyalog formunda yazılmıtı, Yahûdî mistik öge
lerini içeriyordu, yazılı üslûbu ve içerii ile Zohar adlı kitâbı öncelemiti.
Zohar, 14. yüzyıla âit mükemmel bir Orta Ça Yahûdî Mistisizmi kitâbıydı.
Graetz, bu mistisizmin birdenbire ortaya çıktıını, beklenmedik bir
önem kazandıını, egzotik orijinli bir bitki olduunu, yeni olsa da ilkel
bir üslûba sâhip olan “sahte bir doktrin olduunu, Yahûdî olmayan bir
yazı olduu hâlde, kendisini hakikî bir srâil öretisi olarak sunduunu
söylüyordu.”
Eski Ahid’i, içindeki metinlerin çou brânîlere âit düünceleri ve Ya
hûdîlerin ilerini içeren Yeni Ahid’i ve Rabbinik kayıtları okuduunuzda,
onların, Graetz’in yukarıda anlattıı teoriye aslâ yüz vermediini göre
ceksiniz. Yahûdîliin bu erken dönem eserlerinde, Yahûdî Mistisizmi’nin
orijinleri bulunmaktadır. üphesiz ki, Eski Ahid ve Yeni Ahid kitâpları
nın mistik unsurlar içerdiini söylediimizde, bundan îmâlar içeren ve
bilinçdıı özellikler taıyan bir mistisizm anlaılmak zorundadır. Bundan,
târihsel olarak mistisizm diye bilinen bir dîn tipi anlaılmamak zorun
dadır. Plotinus’un, Meister Eckhart’ın ya da Yahûdî mistii olan Isaac
Luria’nın 15331572 mistisizminden hayli uzak bir dönemdir bu. Fakat
mistisizmi dînin en hassas, en youn ve en diri düzeydeki anlamıyla ele
alırsak, bir ânda Tanrı’nın birinci elden deneyimi anlamına gelir. O
zamân Eski ve Yeni Ahid’te var olan bir mistisizmden söz etmek mü
kemmel ekilde doru olur. Bu kitâbın sonraki sayfalarında, Yahûdîlerin
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yüzyıllar içinde en yüksek düzeyde incelikle ilenmi mistik doktrinle
rinin Eski Ahid ile balantılarını göreceksiniz. Tabîî ki, sonradan eklen
mi bâzı dısal unsurları ve öretileri de göreceksiniz.
Yahûdî otoriteleri de zamân zamân Yahûdî Mistisizmi’ne hastalıklı dü
ünceler ve haksız yargılar yöneltmilerdi. Bu suçlayıcı tutumları, onların
yazılarında görebilirsiniz. Bu tabîî ki, Yahûdîleri aslâ sindirememiti.
Ritschl, Nordau ve Harnack gibi yazarların her türlü mistisizm’e karı
gösterdikleri dümanlıı yazılarında bulabilirsiniz. Antagonizmler, her
durumda mistik mizâcın öznelliine ve bireyselliine saygı duymak ko
nusunda kabiliyetsiz olmaktan kaynaklanıyordu. Rasyonalizm, varolu
ile ilgili sorunları çözmee teebbüs ettiinde, akıl ve hayâl gücü uygu
lamlarını kullandı. Mistisizm ise kalbin itiyâklarını ve nefs olgusunu
dikkate aldı. Saf felsefe, Haggigah içindeki Mishnah’da yazılı olan “Üstte
olan nedir, aaıda olan nedir, önde olan nedir, arkada olan nedir?” gibi
sorulara sonsal bir cevâp veremez. nsânın saf aklı için dünyâ, sâdece gö
rülür olandan ve geçici olandan ibârettir. Fakat bu görülür ve geçici olan
dünyâya akın olan bir baka dünyâ vardır. Görünmeyen, kıyaslanama
yan, fakat yine de Tanrısal Olan ile birlik için itiyâk duyan insân nefsleri
için görülebilir ve kıyaslanabilir olan bir dünyâdır. Ne akıl yürütü ne de
mantıksal kıyaslayı, bu akınlık verici akın dünyânın üzerindeki peçeyi
kaldıramaz. Bu peçeyi kaldırmaa giden yol akıl yürütüten ya da duyu
sal deneyiminden çok baka bir eydir. Bu konu, sâdece kendi bütünsel
liklerinde insân nefsini oluturan hislerin ve duyguların içsel
tanımlanamaz hareketlerince kavranabilir.
Bütün bu aratırıcı yazarlar, ister doutan gelen özellikleriyle isterse al
dıkları zihinsel eitimle ilgili olsun, duyguların öznelliine hiçbir sempati
göstermiyorlar, mistisizmin özelliklerine saygı duymuyorlar.
Fakat Yahûdî teologlar söz konusu olduunda, söylenecek baka eyler
de vardır. lerideki sayfalarda görülecei gibi, Yahûdîler arasındaki mistik
spekülasyonların çou, Kutsal Kitâbın kozmolojik bölümleri etrâfında
oluturulmutu. Yahûdî Mistisizmi’nin önceki ve sonraki dönemleri için
de böyledir. Bunun örnekleri Îsâ’dan önceki birinci yüzyılın ürünü olan
Enoch yazılarında ve 12. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar olan dönemde
Fransa, spanya, Almanya ve Polonya gibi ülkelerde üretilmi Kabbalistik
metinlerde bulabilirsiniz. Bu kozmolojik spekülasyonlarla birlikte ya da

