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vede baþta yahudi düþüncesi, mistisizmi,
felsefesi ve tarihi olmak üzere pek çok ko-
nuda araþtýrmalar yapmýþtýr. Kuzey Afri-
ka, Avrupa ve Ortadoðu’daki bazý yahudi
düþünürleri üzerinde çalýþmýþ, Ýslâm dini,
Ýslâm tarihi ve Ýslâm düþüncesi (kelâm, ta-
savvuf ve felsefe) hakkýnda pek çok eser ka-
leme almýþ, Bibliothèque Nationale’deki
Arapça ve Ýbrânîce el yazmalarýný incele-
miþ, kayýtlarýný kitap haline getirmiþtir. Ol-
dukça geniþ bir ilmî yelpazede araþtýrma-
lar yapan Vajda bir yandan Fârâbî, Ýbn Sî-
nâ, Ýbn Rüþd, Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî, Gaz-
zâlî ve Silefî hakkýnda makaleler yazarken
diðer yandan Sünnîlik ve Þiîlik üzerinde
durmuþ, Abbâsî dönemindeki zýndýklardan
Ýsmâilîliðe, Þiîlik’teki rü’yetullah mesele-
sinden Mâtürîdî’nin Kitâbü’t-Tev¼îd’ine
ve Mu‘tezile’ye kadar pek çok meseleye
temas etmiþtir. Vajda’nýn Yahudilik’le ilgili
çalýþmalarýnda yahudi kelâmý, yahudi mis-
tisizmi (kabala) ve Karâîliðin ayrý bir yeri
vardýr. Kabala ile ilgili çalýþmalarýnda bu
konuyu akademik alana taþýmasýyla ün ka-
zanan yahudi filozofu ve tarihçi Gershom
Scholem’un etkileri görülmektedir. Vajda
kabalanýn dýþýnda Salmon b. Yeruhim, Ye-
fet b. Ali ve Ya‘kub el-Kirkisânî gibi Karâî-
liðin önde gelen kiþilerini incelemiþ, yahu-
di felsefesinin kökenleri ve öncülerini ele
almýþtýr. Yeni Eflâtunculuðun Yahudiliðe
etkileri de Vajda için önemli bir araþtýrma
konusudur. Saîd b. Yûsuf el-Feyyûmî (Saa-
dia Gaon), Bahya Ibn Pakuda, Dunash ben
Tamim, Joseph b. Shalom Ashkenazi, Is-
rael ben Joseph, Yûsuf el-Basîr (Joseph ben
Abraham), Samuel ibn Tibbon gibi kiþiler
Vajda’nýn üzerinde durduðu yahudi âlim-
lerdir. Pek çok makalesinde yahudilerle
müslümanlar arasýnda dinî, ilmî, felsefî ve
tarihî mukayeselerde bulunmuþ, etkile-
þimlerden söz etmiþ ve aldýðý eðitim para-
lelinde hükümler vermiþtir. Nitekim Kur’an
ve hadis yanýnda Ýslâm kaynaklarýnda, yi-
ne Ýslâm tarihinde antisemitik unsurlarýn
bulunduðu tezini sýkça tekrarlamýþtýr. Vaj-

da’nýn yayýn hayatýnda Revue des étu-
des juives’in büyük önemi vardýr. Bu ya-
yýnla birlikte Journal asiatique’te ve Hol-
landa’da çýkan Ýslâm Ansiklopedisi’nde
Vajda’nýn yazýlarý görülmektedir.

George Vajda’nýn hayatý ve eserleri pek
çok çalýþmaya konu teþkil etmiþtir. Gerard
Nahon ve Charles Touati’nin editörlüðünü
yaptýðý Hommage à Georges Vajda,
études d’histoire et de pensée juives’-
de (Louvain 1980), Vajda’nýn Yahudilik ve
yahudi düþüncesi hakkýnda yaptýðý çalýþ-
malarýn kapsamlý bir derlemesi sunul-
muþ, G. E. Weil, Mélanges Georges Vaj-
da. Etudes de pensée, de philosophie
et de littérature juives et arabes baþ-
lýklý kitabýnda (Hildesheim 1982) Vajda’-
nýn eserleri, fikirleri ve felsefesi hakkýnda
bilgi vermiþtir.

Eserleri. J. Sublet, Vajda’nýn kronolojik
bibliyografyasýnda (Arabica, XXIX/3 [1982],
s. 315-329) onun 283 çalýþmasýna yer ver-
mektedir ki baþlýcalarý þunlardýr: Introduc-
tion à la pensée juive du moyen âge
(Paris 1947; Vajda’nýn II. Dünya Savaþý es-
nasýnda gizlendiði dönemlerde kaleme
alýnmýþtýr); La théologie ascetique de
Bahya Ibn Paquda (Paris 1947; eserin
1950 yýlýnda ilâvelerle birlikte Ýspanyolca
tercümesi yayýmlanmýþtýr); Repertoire des
catalogues et inventaires des manuscrits
arabes (Paris 1949, Madeleine Durantet
ile birlikte); Jüdische Philosophie (Bern
1950); Index général des manuscrits
arabes musulmans de la Bibliothèque
Nationale (Paris 1953); Judah ben Ni-
sim ibn Malka, philosophe juif maro-
cain (Paris 1954; doktora çalýþmasýnýn ki-
tap haline getirilmiþ þeklidir); Les certifi-
cats de lecture et de transmission dans
les manuscrits arabes de la Bibliothè-
que Nationale de Paris (Paris 1956);
L’amour de Dieu dans la théologie ju-
ive du moyen âge (Paris 1957); Album
de paléographie arabe (Paris 1958); Isa-
ac Albalag, averroiste juif, traducteur
et annotateur d’Al Ghazali (Paris 1960);
Le dictionnaire des autorités (Mu‘ðam
a{-}uy†Å) de ‘Abd al-Mu’min ad-Dim-
yåt¢ (Paris 1962; Abdülmü’min b. Halef
ed-Dimyâtî’nin Mu£cemü’þ-þüyûÅ adlý ese-
rinin neþridir); Recherches sur la philo-
sophie et la Kabbale dans la pensée
juive du moyen âge (Paris -la Haye 1962);
Du prologue de Qirqisani à son com-
mentaire sur la Genèse (Berlin 1968);
Le commentaire d’Ezra de Gerone sur
le cantique des cantiques (Paris 1969);
Deux commentaires karaïtes sur l’éccle-
siaste (Leiden 1971); La transmission du
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Georges (György) Arié Yehouda Vajda 18
Kasým 1908 tarihinde Budapeþte’de doð-
du. Burada Ignaz Goldziher’in yöneticili-
ðini yaptýðý hahamlýk (rabbinik) okulunda
eðitim gördü ve hayatý boyunca bu eðiti-
min amaçlarýna sadýk kaldý. Goldziher ve
Bernard Heler gibi ünlü hocalardan ders
aldý. Ýbrânîce yanýnda Arapça öðrendi. Yir-
mi yaþýnda iken yerleþtiði Paris’te rabbânî
eðitimine devam etti; Yahudilik, yahudi
mistisizmi, felsefe, tarih ve Ýslâm dini üze-
rine araþtýrmalara baþladý. Rabbi ve tarih-
çi Maurice Liber’in rehberliðinde kendini
geliþtirdi. Ecole Pratique des Hautes Etu-
des’te Louis Massignon’un Ýslâm medeni-
yeti derslerini takip etti. 1931’de ilk maka-
lesi “La version des septantes dans la lit-
térature musulmane”ý Revue des études
juives’de neþretti. 1933 yýlýnda yayýn ha-
yatýnda önemli rol oynayan, Fransa’da ya-
hudi araþtýrmalarý için bir kaynak niteli-
ðindeki Revue des études juives’in re-
daksiyon heyetine girdi. 1936’da Paris’teki
Séminaire Israélite de France’ta ders ver-
meye baþladý ve bu görevini 1960 yýlýna ka-
dar sürdürdü. 1937’de Ecole Pratique des
Hautes Etudes’te Section des Sciences
Religieuses’e okutman ve 1954’te de ho-
ca olarak tayin edildi. 1940’ta Fransa’nýn
Centre National de la Recherche Scientifi-
que’e baðlý Institut de Recherche et d’His-
toire des textes’te Arapça ve Ýbrânîce
Araþtýrmalarý bölüm baþkaný oldu. II. Dün-
ya Savaþý’nda Almanlar’ýn Fransa’yý iþgal
etmesiyle birlikte pek çok yahudi sýðýnma-
cý gibi küçük bir Fransýz kasabasý olan Le
Chambon sur Lignon’da gizlendi. Savaþýn
bitmesinin ardýndan 1946’da Faslý âlim
Juda ben Nissim Ibn Malka’nýn felsefesi
üzerine hazýrladýðý Le système théolo-
gique et philosophique de Juda ben
Nissim Ibn Malka adlý teziyle doktora-
sýný verdi. 1954’te Revue des Etudes Jui-
ves’in baþkanlýðýna getirildi ve 1980 yýlý-
na kadar bu görevini sürdürdü (Revue des
études juives 1961 yýlýnda Historia Judaica
ile birleþmiþtir). 1970’te Sorbonne Üniver-
sitesi’nde profesörlüðe yükseltildi. 1979’-
da emekliye ayrýldý ve 7 Ekim 1981’de Pa-
ris’te öldü.

Georges Vajda’nýn bilim hayatýnda Ya-
hudiliðin önemli bir yeri vardýr. Bu çerçe-
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9 Ocak 1792’de Rusya ile yapýlan Yaþ
Antlaþmasý’yla açýlan barýþ dönemine as-
kerî zafiyetin ne derece ciddi boyutlara
ulaþtýðýnýn idraki içinde girilmiþ, böylece
III. Selim devrine alem olan yenilenme ve
yeniden yapýlanma dönemi (nizâm-ý cedîd)
baþlamýþtýr. Ordunun Rus harbi henüz bit-
meden savaþamayacaðýný resmen bildir-
mesiyle (11 Aðustos 1792) açýða çýkan as-
kerî periþanlýk, diðer kurumlar yanýnda
özellikle Yeniçeri Ocaðý’nýn yeni bir düze-
ne kavuþturulmasýnýn önceliðini gözler
önüne serdi. III. Selim’in ve IV. Mustafa’-
nýn ölümüne sebebiyet veren yenilenme
bir dizi darbe (Kabakçý Mustafa, 1807) ve
karþý darbelerle (Alemdar Mustafa Paþa,
1808) sona erdi. Siyasî istikrarsýzlýk II. Mah-
mud’un tahta çýkmasý üzerine (28 Temmuz
1808) durulmakla beraber devam etti. II.
Mahmud, 1826 Haziranýna kadar gelen bu
uzun zaman içinde hesaplý adýmlar atarak
bu ocaðý ortadan kaldýracaðý güne hazýr-
landýðýný gizlemeyi baþardý. Buna dair al-
dýðý önlemler amcasý döneminde giriþilen
askerî yenilenmenin tahlilini iyi yaptýðýna,
1807 ve 1808 ayaklanmalarýnýn sebeple-
rini çözümlediðine iþaret etmektedir.

O döneme kadar meydana gelen ayak-
lanmalarýn genelde yeniçeri adýyla anýlma-
sý kendisini yanýltmadý ve bu isim altýnda
toplumun çeþitli katmanlarýndan deðiþik
unsurlarýn bir araya geldiðini iyi teþhis et-
ti. Yeniçeri kýþlalarýnýn Ýstanbul’un merke-
zinde yer almasý onlarýn halkla iliþkilerini
etkilemiþ, ahaliyle organik bir bað kurulma-
sýna yol açmýþ ve þehir yönetiminde söz
sahibi olmalarýný saðlamýþtýr. Dolayýsýyla ye-
niçeri maaþ kimlik belgelerinin (esâme)
geniþ kitleleri harekete geçiren bir unsur
haline gelen ve ellerinde bu belgeler bulu-
nan, genelde esnaf tanýmlamasýyla tak-
dim edilen kesimlerin yeniçerilik gayreti
içine girdikleri artýk bilinen bir gerçekti.
Yeniçerilerin esnaflaþmasý, diðer bir ifadey-
le sosyal bir kesimin etkin bir temsilcisi
haline dönüþmesi XVII. yüzyýldan itibaren
süratle arttý ve asrýn sonlarýna doðru lon-
calarda önemli sayýda esnaf ve zanaatkâr
yeniçeri yer aldý. Ýstanbul taþýmacýlýðýnda
önemli bir kitle oluþturan hamal ve kayýk-
çýlarýn yanýnda çeþitli gündelik iþlerde ça-
lýþan amelelerin de hemen tamamý yeni-
çeri ya da yeniçeri muamelesi görenler-
dendi (taslakçý) ve kethüdâlarýn genelde
yeniçeriler arasýndan seçilmesinden ötü-
rü bu kitleler yeniçeri zâbitleri için gerek-
tiðinde kullanýlabilecek önemli bir insan
kaynaðý teþkil etmekteydi. Daha evvelki
ayaklanmalarda alt rütbelerdeki zâbitlerin

(odabaþý, mütevelli, aþçý ustalarý) ocaðý
harekete geçirmede daha etkin rol oyna-
dýklarý görüldüðünden II. Mahmud önce-
likle bunlarýn saf dýþý edilmesine giriþti.
1826 ayaklanmasýnda 1808 Alemdar Mus-
tafa Vak‘asý’nýn aksine orta rütbedeki su-
baylarýn çok daha az sayýda temsil edilme-
si böyle bir temizliðin baþarýyla yürütüldü-
ðünü gösterir (Sunar, Cauldron of Dissent,
s. 111). Ýstanbul’da ve ocak içinde sorun
çýkarabileceklerin ayýklanmasý, özellikle el-
lerinde çok miktarda esâme bulunan orta
dereceli zâbitânýn tasfiyesi Aða Hüseyin
Paþa’nýn yeniçeri aðalýðý yaptýðý dönemde
(1823) büyük ölçüde halledildi. Genel tas-
fiyenin 1815’te yeniçeri aðalýðýna getiri-
len Seyyid Mehmed Aða zamanýnda baþ-
ladýðý ve o zaman üç ustanýn katledildiði,
muhalif kul kethüdâsýnýn azledilip sürgü-
ne gönderildiði (a.g.e., s. 178) ve Aða Hü-
seyin’in ocak içindeki bazý serkeþ ortalarý
Mora’ya yahut diðer vilâyetlere sevkede-
rek bertaraf ettiði bilinmektedir (Gross, s.
152). II. Mahmud bu önemli yardýmcýsýný,
baþýna bir iþ gelmeden Kocaeli ve Hudâ-
vendigâr sancaklarý ile Karadeniz Boðazý
ve Rumeli sahili muhafýzlýðýna göndererek
(1823) son darbenin vurulacaðý güne ha-
zýrlanmasý için ocaktan ayýrdý (Rosen, I,
9). Aða Hüseyin Paþa ile beraber ocaðýn or-
tadan kaldýrýlmasý iþinde kendisine önemli
görev verilen, Boðaz’ýn Anadolu sahili mu-
hafýzlýðýný yürüten Mehmed Reþid Paþa’-
nýn da topladýðý kuvvetlerin harekâta ha-
zýr hale gelmesi II. Mahmud’u vaktin gel-
diðine ikna eden en önemli etkenler ara-
sýndadýr. Ýsyanlarda öne çýkanlarýn zaman
içinde tasfiye edilmesi veya sürgüne gön-
derilmesi, ocaða son darbeyi vurma iþinin
dört beþ saatlik bir çatýþma sonunda “su-
hûlet”le geçmesinin (Cevdet, XII, 164) baþ-
lýca sebebini teþkil eder; ancak bunun ocak
zâbitaný tarafýndan kavranamamasý hay-
ret vericidir. Daha sonraki bir tarihte (1857)
Ahmed Vefik Paþa’nýn ifadesiyle olaydan
önceki dönemlerde kumanda kademesin-
de yalnýzca “aptallar”ýn býrakýlmasýnýn tes-
biti bu durumu açýklýða kavuþturmakta-
dýr (Senior, s. 127). Dönemin Avusturya
elçisi Baron von Ottenfels’in Aða Hüseyin
Paþa’nýn beyanýna dayanarak, II. Mah-
mud’un ölümden dönüp tahta çýktýðý an-
dan itibaren tuttuðu deftere ileride orta-
dan kaldýrýlmasý gerekenleri kaydettiðine
dair verdiði bilginin (Krauter, s. 177; Yýldýz,
s. 39), 1826 yýlýna gelinceye kadarki ve
ocaðýn ilgasýndan sonraki idamlarýn eski
hesaplarý görmek üzere en ücra köþeler-
de kendini unutturduklarýný sananlara ka-

savoir en Islam: vii-xviiie siècles (Vaj-
da’nýn Ýslâmî konularla alâkalý makalele-
rinin Nicole Cottart tarafýndan neþridir;
London 1983); Etudes de théologie et de
philosophie arabo-islamiques à l’épo-
que classique (Vajda’nýn Ortaçað Ýslâm
dünyasýna ait kelâm ve felsefeyle ilgili ma-
kalelerinin D. Gimaret, M. Hayoun ve J.
Joliuet tarafýndan yapýlmýþ neþridir; Lon-
don 1986); “La version des Septante dans
la litterature musulmane” (Revue des étu-
des juives, 91 [Paris 1931], s. 65-70); “Les
zindiqs en pays d’Islam au début de la
période abbaside” (RSO, XVIII [1937], s.
173-229, Ecole Pratique des Hautes Etu-
des’deki bitirme tezidir); “Juifs et musul-
mans selon le hadit” (JA [1937], s. 57-127);
“Jeune musulman et jeune juif” (Hebrew
Union College Annual, XII-XIII, Cincinna-
ti [1938], s. 367-385). Müellifin bunlarýn
dýþýnda Encyclopédie de l’Islam’da on
yedi maddesi yayýmlanmýþ, ayrýca çeþitli
dergilerde makaleler yazmýþtýr.
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II. Mahmud devrinin en önemli icraatýn-
dan olan Yeniçeri Ocaðý’nýn kaldýrýlmasý (17
Haziran 1826) Osmanlý tarihinin önde ge-
len duraklarýndan birini teþkil eder ve kay-
naklarda genelde “hayýrlý olay” tanýmlama-
sýyla anýlýr. II. Mahmud’un, devletin idarî
sisteminin Avrupa devletleri gibi merke-
ziyetçi bir düzeye getirilmesini ve bütün
devlet kurumlarýnýn zamanýn þartlarýna uy-
gun biçimde yeniden inþasýný hayatta kal-
manýn bir zarureti diye görmesi her þey-
den önce yeni bir askerî yapýlanmayý da
beraberinde getirmekte, bütün bunlarýn
karþýsýnda en önemli engel olarak duran
Yeniçeri Ocaðý’nýn ilgasýný kaçýnýlmaz kýl-
maktaydý.


