
Yahudi tarihi profesö-

rü olan David B. Ru-

derman ayný zamanda Her-
bert O. Katz Yahudi Çalýþ-
malarý departmaný direk-

törlüðünü yapmaktadýr. 

Princeton University Press 

tarafýndan 2010’da basý-

lan Early Modern Jewry: A 
New Cultural History adlý 

çalýþma 2010 yýlý Ulusal Ya-

hudi Kitap Ödülünü almýþ-

týr. 2013’te “Erken Modern 

Dönem Yahudi Tarihi” baþ-

lýðýyla Lizet Deadato tarafýndan Türkçeye tercüme edilen eser, yazarýn kavramsal 

çerçevesini yeniden yorumladýðý “erken modern dönem” tartýþmasý ile baþlamak-

tadýr. Ruderman; 1492’den sonra Katolik Hýristiyan iktidarýn Endülüs toprakla-

rýný iþgal ederek Yahudi ve Müslümanlarý Ýber Yarýmadasý’ndan çýkarmasýný baþ-

langýç alarak 18. yy.’ýn ortalarýndan itibaren baþladýðý savunulan Yahudi Aydýn-

lanma (haskalah) hareketine kadar geçen yaklaþýk 150 yýllýk süreyi Yahudilik açý-

sýndan “erken modern dönem” tarihlendirmesini kitabý için bir temel olarak kabul 

etmektedir. Ruderman’ýn eserini inþa ettiði ikinci temelin yerel/bölgesel bir Ya-

hudilik tarihinden çýkarak transnasyonal bir Yahudi tarihi yazým denemesi oldu-

ðu söylenebilir.

Yazarýn bütün ilmi çalýþmalarýnýn bir hülasasý niteliðinde olan bu kültürel tarih 

analizi, Avrupa ve Yahudi kültür tarihinin erken modern dönemine dair Avrupa’nýn 

farklý coðrafyalarýndaki izdüþümleri bütüncül/paralel bir perspektiften ancak pek 

de objektif olduðu söylenemeyecek bir tarzda ele alýnmýþtýr. 

Erken modern döneme dair yapýlan dönemlendirme çalýþmalarýný Yahudilik 

baðlamýnda ele alan Ruderman, bu dönemin genellikle ya Orta Çað’ýn bir deva-

mý olarak algýlandýðýný ya da modern döneme eklemlendiðine iþaret ederek bu ay-

rýmýn ilk olarak 1985’te Jonathan Israel tarafýndan yapýldýðýný1 ve bu çalýþmanýn 

kendi çalýþmasý içinde bir anlamda dayanak olduðunu ima etmektedir. Ruderman, 

Israel’den farklý olarak erken modern Yahudi kültürünü lokal incelemekten ziyade 

Ýtalya, Hollanda, Polonya ve Osmanlý Devleti’nin tebaasý olan Yahudi toplulukla-

rýný tek bir Yahudi toplumu olarak kabul etmiþtir. Bu kabul üzerine kurulan tez, 

transnasyonal bir kültürel tarih kurgusu oluþturarak Yahudi getto yaþamýnýn as-

lýnda birbirinden baðýmsýz kültürel ögeler içermediðini, aksine pek çok ortak de-

1. Israel, Jonathan I. European Jewry in the Age of Mercantilism, 1550-1750. Oxford: Clarendon 

Press, 1985. 
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ðeri barýndýran ortak bir kültür hafýza-

sý inþa ettiðini savunmaktadýr. O, erken 

modern Yahudi kültürünün geçirdiði 

bu dönüþüm evresini (ve dolayýsýyla bu 

dönüþüme þahit olan Yahudi olmayan-

larýnda etkilendiði) sosyo-politik bað-

lamýyla “akademik ve düþünsel bir iler-

leme” aþamasý olarak görmektedir.

Ruderman altý bölümden oluþan ese-

rinin her bölümünde farklý bir belirgin 

özelliði ön plana çýkaran bir yöntem ta-

kip etmiþtir. Birinci bölümde erken Ya-

hudi kültürünün beþ temel karakteris-

tiðinden bahsederek bu karakteristikle-

ri “hareketlilik” (mobility) ile izah et-

meye çalýþmaktadýr. Ýspanya’dan Doðu 

Avrupa’ya bütün Avrupa boyunca hare-

ket hâlinde olan bir Yahudi göçmen top-

luluðu tablosu çizen Ruderman, bazen 

ekonomik zorluklarýn aþýlmasýna bazen, 

Ýspanya’da olduðu gibi, zorunlu göç-

ler nedeniyle farklý kültürel bölgelerdeki 

Yahudi dindaþlarýn etkileþimine, bunun 

ötesinde gittikleri yerlerdeki gayr-i Ya-

hudi toplumlarla bir araya gelmenin ge-

tirdiði kültürel alýþveriþe vurgu yapmak-

tadýr. Bu alýþveriþin her defasýnda Yahu-

di cemaatleri güçlendirdiðine ve cemaa-

tin dinî-kültürel dünyasýný zenginleþtir-

diðine inanan yazar; hareketlilik ve kül-

türel geliþim arasýndaki iliþkiyi þehir þe-

hir dolaþan kartograflar, mesiyanik akti-

vistler, fizikçiler, Sabetayistler ve rabbi-

ler gibi (örn. Sefarad Isaac Abravanel ve 

maskil Solomon Maimon) önemli ente-

lektüellerin de katýldýðý bir iletiþim süre-

cine baðlamýþtýr.

Ýkinci bölümü “toplumsal birlik” 

olarak kavramsallaþtýran Ruderman, 

Polonya-Litvanya bölgesi baþta olmak 

üzere Avrupa Yahudi cemaatine men-

sup pek çok din adamýnýn otoritesini 

yitirmesiyle dindarlar arasýnda oligar-

þik bir düzenin oluþtuðunu söyler. Ay-

rýca bu bölümde Yahudi otonom top-

lumsal düzeninin kentsel yapýnýn dö-

nüþümü üzerindeki etkilerini tartýþ-

maktadýr. Almanya, Ýtalya, Doðu Avru-

pa ve Osmanlý topraklarýndaki Yahudi-

lerin bir arada yaþama ve etkileþim be-

cerilerini izah ederken, bölgelere has alt 

baþlýklarla bunu yapmasý, bütüncül Av-

rupa Yahudi kültürel yapýsý kurgulama 

çabasýnýn çok zor bir iþ olduðunu gös-

termektedir. Bir sonraki bölümde “bil-

gi patlamasý” baþlýðý altýnda basým tek-

niklerindeki geliþmelerin geliþen kültü-

rel dokuya katkýsýna deðinmenin yanýn-

da, Yahudilerin üniversitelere, özellikle 

týp fakültelerine, giriþlerinin kültürel 

yapýnýn olgunlaþmasýna katký saðladý-

ðýný vurgulamaktadýr. Bunlara ek ola-

rak bu bölümde Yahudi yazarlarýn eser-

lerinin Hýristiyanlarca da büyük bir ilgi 

ile karþýlanmasý ve okunmasýný, kültü-

rel etkileþimi Yahudilerin yönlendirdiði 

sonucunu çýkaracak bir takým ipuçlarý-

na götürür. Avrupa’nýn karþý reform ha-

reketlerinin en yoðun olduðu dönemde, 

özellikle Doðu Avrupa’da, bunun yapý-

labiliyor olmasý ayrýca önemlidir.

“Rabbinik Otorite Krizi” bölümünde 

Rudermani Sabetayist hareketi merkeze 

almakta ve Sabetay Sevi’nin Mesihlik id-

diasýndan hareketle geleneksel rabbinik 

otoritenin kýrýlmaya ve daðýlmaya baþla-

dýðýna dair bir takým iþaretler sunmakta-

dýr. Yazar; Sabetayistlerin Yahudilik, Ýs-

lam ve Hýristiyanlýðýn dinî sýnýrlarýnýn 

ötesine geçtiðini ifade ederken, Rabbi-

nik geleneðin Sabetayist heretizme kar-

þý kýzgýnca bir tutum sergilediðini ortaya 
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koymaktadýr. Beþinci bölümü ise “Kar-

maþýk Kimlikler” olarak tanýmlayan ya-

zar, bu bölümde karþýlýklý dinî geçiþlerin 

oluþturduðu temelleri sorgulamaktadýr. 

Yahudi Hýristiyanlar, Hýristiyan Yahu-

diler, Sabetayist hareketin farklý dinî ya-

pýlarý eklemleyen senkretik yapýsýný ince-

lemektedir. Ayrýca kitapta Konverso Ya-

hudiler için çok geniþ yer ayrýlmýþ, onla-

rýn Yahudi kültürüne katkýlarýna olduk-

ça fazla yer verilmiþtir. Sonuç bölümün-

de Ruderman, modern dönem Yahudi ve 

Avrupa tarihinin anlaþýlmasýnda bütün-

cül bir Yahudi kültür okumasýnýn önemli 

eksikleri ortadan kaldýracaðýna iþaret et-

mektedir. Genel Yahudi tarihine yaptýðý 

katkýnýn yanýnda, bu eser, öðrenci ve öð-

retim elemanlarý için deðerli bir kaynak 

niteliðindedir.

Pek çok birincil ve ikincil kaynaða 

dayanan bu çalýþmada, alanýnda özgün 

bir yer iþgal ettiðini hissettirmesinin ya-

nýnda, Yahudi kültürünü aktarýrken kül-

türel etkileþimde sürekli Yahudi tarafýn 

üstünlüklerine odaklanýlmasý veya Ya-

hudilerin mazlum bir halk gibi sunulma-

sýnýn önemli bir eksiklik olduðu söyle-

nebilir. Ayrýca bazý bölümlerde Osmanlý 

Devleti’nin Yahudi kültürel geliþiminde-

ki katkýsýnýn görmezden gelinmesi de ta-

raflý bir izlenim vermektedir. Genelleyi-

ci ve bazen taraflý tutumuna raðmen, bir 

araya getirdiði farklý materyalleri kulla-

narak Yahudi kültürel yapýsýný özetleyen 

önemli bir çalýþma olmanýn yanýnda gü-

zel bir ders kitabý niteliði taþýyan bu ese-

rin 2013 yýlýnda Türkçeye kazandýrýlma-

sý da önemlidir. Ancak Türkçe çevirisi-

nin de anlamayý önemli ölçüde güçleþ-

tiren bir üslubu olduðunu söylemeden 

geçmemek gerektiði kanýsýndayým.


