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Bir Grup Olarak Bnei Baruh’un Ortaya Çıkışı 
Bnei Baruh, İsrail’de 1991 yılında Rav Michael Laitman tarafından kurulmuş olan bir 

Kabala çalışmaları eğitim ve araştırma enstitüsüdür.1 1946 Rusya doğumlu olan Michael 

Laitman Varlık ve Bilgi Kuramı Profesörüdür. Rusya Bilimler Akademisinin Moskova 

Felsefe Enstitüsünde Felsefe ve Kabala doktorasını yapmıştır. St. Petersburg Devlet 

Politeknik Üniversitesinde, Biyolojik Medikal Sybernetik Fakültesinde Tıbbi Bio-Sybernetik 

alanında mastır sahibidir. Bir bilim adamı ve araştırmacı olmasının yanı sıra son otuz yılını 

yoğun bir şekilde Kabala çalışmalarına hasretmiştir. Kabala üzerine otuz yayınlanmış kitabı 

ile Kabala ve Bilim üzerine çok sayıda yayını bulunmaktadır. 

Dr. Laitman’a Rav unvanı, kendisini Kabala bilgisinin dünyaya yayılmasına 

adamışlığından dolayı öğrencileri tarafından ona verilmiştir. Geleneksel Yahudi anlayışında 

olduğu üzere Rabbinik okullarda eğitim görmesinden veya haham olarak hizmet etmesinden 

kaynaklanmamıştır.2 Rav Laitman, kendisinin hocası olan Kabalist Rabbi Baruh Shalom Ha 

Levi Aşlag’ın (Rabaş) 1991 yılında ölümünün ardından Bnei Baruh Kabala Araştırmaları 

Enstitüsünü kurmuş ve hocasının hatırasına, bu kuruluşa Baruh’un oğulları anlamına gelen 

“Bnei Baruh” adını vermiştir. Rav Laitman, Rabaş’ın sadık bir öğrencisi olmuş, bilhassa 

hayatının son on iki yılında (1979-1991) kendisinden hiç ayrılmamış ve onun Kabala 

öğretisinin halefi olarak kabul edilmiştir. Bnei Baruh, onun mesajını dünyaya yaymak üzere 

kurulan, kâr amacı gütmeyen, Kabala çalışmalarına katılmak isteyen her yaşta ve yaşam 

tarzında insana kapıları açık olan bir kuruluştur. Rav Michael Laitman’ın, bu girişimin 

başlangıcı ve gayesine dair kendi ifadeleri şöyledir:  

“Öğretmenlerim Baal HaSulam ve Rabaş’ın ayak izlerinde devam etmeye, öğrenmek 

isteyen herkese Kabala’yı açık olarak yaymaya kendimi adadım. Yeni hiçbir şey 

                                                 
1 2006-2007 akademik yılında M.E.B. Yabancı Hükümet Araştırma Bursu ile İsrail’de bulunduğum sırada Bnei 
Baruh Kabala Enstitüsünde mütercim olarak çalışan bir Türk arkadaşın davetiyle eğitim merkezlerinde haftalık 
halk derslerinden bazılarına katıldım. Kuruluşu, yayınları ve grup derslerinden oluşan CD ler ve Dr. Michael 
Laitman’ın önemli iki Kabala kitabı (Hohmat HaKabala, Kabala Lemathil) bu derslerde bana verildi. Türkiye’ye 
döndükten sonra internet sitesinden günlük dersleri bir müddet takip ettim. Kabala çalışmalarını herkesle 
paylaşan ve evrensel bir ıslah gayesi güden bu topluluğun ülkemiz akademisyenleri ve Kabala meraklıları 
tarafından tanınmasını önemli görerek bu bilgileri paylaşmak istedim. 
2 www.kabala.info.tr 
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tanıtmıyorum; sadece öğretmenlerimin yazılarını çağdaşlarım için sadeleştiriyorum ve 

yorumluyorum. 

Böylece, Kabala öğretisinin kılıfından çıkmasına yardımcı olmayı ve Baal HaSulam’ın 

kitaplarında belirttiği gibi, son derece gerekli olan dağıtımını geliştirmeyi umut ediyorum. 

Rabaş’ın da bana talimatı bu idi ve kabiliyetim ve anlayışım ölçüsünde ulaşmaya çalıştığım 

da budur. Bu süreç İsrail’in ve tüm dünyanın geleceği için son derece önemlidir. 

Fakat öncelikle, otantik Kabala, yıllar içinde ona yüklenen tüm yanlış anlamalardan 

temizlenmelidir. Otantik Kabala şifacılıkla, büyüyle, maskotlarla, kutsal suyla, kırmızı 

bilezikle veya meditasyon ile ilgili değildir. Ayrıca hiçbir mistisizm veya din ile ilgisi de 

yoktur. 

Büyük Kabalistler tarafından tanımlandığı üzere, Kabala öğretisi, insanı ve dünyayı 

düzeltme yöntemidir. Ve bugün ortaya çıkmaktadır çünkü bugün insanlığın ona hava kadar 

ihtiyacı vardır.”3 

Böylece felsefede ve dinde realitenin gerçeklerini aradığını ancak cevapları ikisinde de 

bulamadığını belirten Dr. Laitman, uzun arayışlarından sonra aradığı öğretmeni, büyük 

Kabalist Rav Baruh Şalom Aşlag’ı bulduğunu ifade etmiştir.4  

Bnei Baruh, organizasyonları ve aktiviteleri karşılığında herhangi bir ücret talep 

etmemektedir. Enstitüde görev yapan çok sayıda Kabala gönüllüsü, hizmetlerini karşılıksız ifa 

etmektedir. Günlük dersleri cumartesi hariç her gece sabaha karşı 03.15-06.00 arasında Rav 

Laitman tarafından bizzat verilmektedir. Kuruluşun merkezi İsrail’de Petah Tikva adını 

taşıyan yerleşim biriminde bulunuyor. Buraya “Bet Kabala LeAm” (Halk için Kabala evi) adı 

verilmiştir. Günlük ve haftalık dersler bu merkezde yapılıyor ve yayınlar da buradan dünyanın 

dört bir yanına ulaştırılıyor. Bnei Baruh, web sayfası ve yayınlarında “Etz Hayim” (hayat 

ağacı) sembolünü kullanmaktadır. Rabbi İzak Luria (Ari) nın eseriyle aynı adı taşıyan hayat 

ağacı Kabala’da, Yaratıcı Tanrı’nın fiziksel âleme tezahürünü, sıfatlarını ve niteliklerini 

gösteren Yaratılışın sembolik modelidir.5 Hayat ağacı sağda merhamet, solda yargı ve ortada 

denge sütunu ile resmedilmektedir. Bu resim, yaratılmış olan her şeyin ve evrenin mükemmel 

bir denge içinde olduğu ifadesini taşır.6 

 

                                                 
3 www.laitman.info.tr (Rav Laitman’ın kişisel blog sayfası) 
4 Michael Laitman, Kaostan Ahenge, İngilizceden çev. Sinem Yıldırım, Chiviyazıları yay, İst. 2008, s14-15 
5 Ahmet Akıncı, Kabala Sınırsıza Yolculuk, Dharma Yayınları, İst. 2008, s.350 
6 Akıncı, Kabala Sınırsıza Yolculuk, s.58 

http://www.laitman.info.tr/
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Hareketin Temel Kaynakları 
Kabala gelişimi için önem arz eden üç dönem vardır. Bu dönemlerde yazılan Kabala 

eserleri, Kabala çalışma yöntemleri ile ilgili kaynak kitaplar kabul edilmiştir.7 Birinci dönem ;  

• Zohar Kitabı: Miladi II. Yüzyılda Rabbi Simon Bar-Yohai (Raşbi) tarafından yazılan eser, 

Kabalanın en gizemli aynı zamanda en önemli kitabı olarak kabul edilmektedir. On sekiz 

yüzyıl önce yazılmış olmasına rağmen aslında içinde bulunduğumuz zaman için yazıldığı 

kabul edilmektedir. Rav Yehuda Aşlag (Baal HaSulam) onu yeniden açmış ve kalplerde 

unutulanı yeniden ateşlemiştir. Bugünkü İsrail’in kuzeyinde Galile’de doğup büyüyen Rav 

Yehuda Aşlag’ın çocukluğunda bile diğer çocuklardan farklı olduğu; “hayatımın amacı 

ne?”, “ben kimim?”, “dünya nasıl inşa edildi?” gibi sorulara cevap aradığı rivayet 

edilmiştir. Zohar, yüksek manevi mertebelere yükselmeyi başaran insanlara rehberlik 

etmek amacıyla Tora üzerine yazılan yorumların bütünüdür. Ruhları evrim geçirdikçe 

insanların deneyimleyeceği tüm manevi halleri içerir. Bu sürecin sonunda Kabalistlerin 

“gmar tikun”8 (ıslahın sonu) adını verdiği en yüksek seviyeye erişilmektedir.  

Kabala gelişiminin ikinci dönemi; 

• Rabbi Isak Luria’nın (Ari) Yazıları: Rabbi Isak Luria (1534-1572) 16. Yüzyılda 

Kabalanın kökenlerini açıklayan bir Kabalist olup, uzun süre saklı tutulan Kabala 

bilgilerinin kendi zamanından itibaren herkes için çalışılmaya açık olduğunu belirtmiştir. 

Önemli eseri Etz Hayim (Hayat Ağacı) isimli eseridir. 

Kabala gelişiminde üçüncü önemli dönem; 

• Rav Yehuda Aşlag’ın (1884-1954) Yazıları: Zohar kitabına yazdığı meşhur Sulam 

tefsirinin sahibi Kabalist Rav Aşlag, hayatını Kabala yorumlarına ve bilgeliğine adamış, 

onu İsrail’de ve tüm dünyada yaymayı amaçlamıştır. Uzun yıllar süren çalışmalarının 

ürünü olan iki büyük eseri bulunmaktadır. Birincisi, Ari’nin yazılarına yorum olan 

çalışması Talmud Eser Sefirot, ikincisi de Zohar Kitabına yazdığı meşhur tefsir Peruş 

HaSulam (Sulam Tefsiridir.) 1945-1953 yılları arasında on sekiz cilt olarak 

yayınlanmıştır. Sulam İbranicede merdiven anlamına gelir. Rav Yehuda Leib Aşlag’a 

Kabala vasıtasıyla ulaşılacak 125 basamağın hepsini aştığına ve bundan dolayı Zohar’ın 

tam tefsirini yazabildiğine inanılarak “Baal haSulam” (merdiven sahibi) denilmiş ve bu 

adla anılagelmiştir. Oğlu Rav Baruh Şalom HaLevi Aşlag (Rabaş) onun ilk öğrencisi ve 

takipçisi olmuş, kendi neslinin en büyük Kabalisti olarak bilinmiştir.  

                                                 
7 Rav Michael Laitman, Kabalanın Gizli Bilgeliği, çev. Bnei Baruh Kabala Türk Çalışma Grubu, Koridor Yay., 
İst. 2006, s.41 
8 Laitman, Kabalanın Gizli Bilgeliği, s.171 
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• Rav Michael Laitman’ın Kitapları: Eğitim-öğretim faaliyetleri bahsinde Rav’ın 

kitaplarından özellikle Türkçeye çevirisi yapılanların ismi verilmiştir. Burada adını 

vereceğimiz iki kitabı günlük ve haftalık derslerde takip edilen iki İbranice kitabıdır: 

- Hohmat HaKabala Alpi Baal HaSulam: (Baal HaSulam’a Göre Kabala Bilgeliği) 

Gelişen bir bilim olarak Kabala, Diğer bilimlerle karşılaştırıldığında Kabala, 

Kabala’nın mahiyeti, Kabala ve Felsefe, Beden ve Ruh, Yaratıcının Gizliliği ve 

Keşfedilmesi gibi başlıca konular izah edilmiştir9. 

- Kabala Lemathil: (Başlangıç için Kabala) Maneviyatın elde edilmesi yolunda 

bilinmesi ve yapılması gereken hususlar hakkında çoğunluğu Rav Yehuda Aşlag 

ve Rav Baruh Aşlag’a ait olan bir çok yazının Rav Michael Laitman tarafından 

derlenmesi ile oluşturulmuş bir eserdir10.   

Bnei Baruh’un Özgün Kabala Yorumları 
Kabala, insanın üst dünyaları algılaması, anlaması ve hissetmesi için uygulanan ilmi 

bir metoddur. Kabala bilgisi manevi dünyayı çalışmak için bir araçtır. Yaşadığımız 

dünyayı bütünüyle algılayabilmemiz için duyularla algılayamadığımız gizli âlemi 

keşfedecek bir araca ihtiyaç vardır. Kabala Bilgeliğine göre, realite iki güçten oluşur: 

Alma arzusu ve İhsan etme arzusu. İhsan etme arzusu Yaratan’dır. Vermek istediği için 

alma arzusunun tezahürleri olan biz ve tüm yaratılış meydana gelmiştir. Yaratılmanın 

amacı da Yaratan ile iletişim kurabilmektir. Ancak bu şekilde insan sonsuz huzur ve 

mutluluğa ulaşır. Kabala kelimesi de İbranice “lekabel” almak kökünden türemiştir ki bu 

alma arzusuna işaret etmektedir.11 

Kökenleri dört bin yıl kadar eskiye uzanan “Sefer Yetzirah” adı verilen Yaratılış 

Kitabı yazarı Abraham’a dayandığı kabul edilen Kabala, insanlıktan adeta saklı kalmış ve 

Kabala adı altında kavramsal hatalar, yanlış yorumlamalar nedeniyle karmaşık hale 

gelerek büyü, tılsım, mucize gibi kendisi dışında birçok farklı şeyle yorumlanmıştır. 

Kabalistlere göre Kabala’nın gizli günleri sona ermiştir. Kabala bilgeliği geçmişte gizli idi 

çünkü Kabalistler onun yanlış kullanılacağından ve doğru anlaşılmayacağından endişe 

etmişlerdi. Dışarı sızdırılan çok az bir bilgi dahi yanlış kanaatler uyandırabiliyordu. 

Kabalistler bu neslin, Kabala’nın gerçek anlamını anlayıp geçmişteki yanlış algılardan 

kurtarmaya hazır olduğunu ve bugün Kabala’nın herkese açık olduğunu belirtmişlerdir. 

Hatta bugün içinde bulunulan küresel krizin aşılmasında Kabala’nın gerekli bir araç 

                                                 
9 Rav Michael Laitman, Hohmat HaKabala Alpi Baal HaSulam, Laitman Kabbalah Publishers, Israel 2007 
10 Rav Michael Laitman, Kabala Lemathil, Laitman Kabala Publishers, Kanada 2006 
11 Shmuel Bolozky PhD., 501 Hebrew Verbs,U.S.A 2008, s.629 
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olduğunu savunmuşlardır. Baal HaSulam Kabala Bilgeliğini, “Onun Tanrısallığının, 

yarattıklarına bu dünyadaki ifşasıdır” şeklinde tanımlamıştır. Realitede her şeyi yöneten 

bir Üst, her şeyi kapsayan bir Yaratıcı güç vardır. Dünyadaki bütün güçler bu kapsayıcı 

güçten türemişlerdir. Kabala, gizli güçlerin nasıl yapılandığını, bu güçlerin hissini nasıl 

geliştirebileceğimizi ve onların yegane amacı olan Yaratan’ın bize ifşasını öğretir. Nasıl 

yaratıldığımız ve daha yüksek varoluş seviyelerinde nasıl olunabileceği ile ilgilenir.  

Hareketin Temel Mesajları 
Bnei Baruh’un mesajı evrenseldir ve iki boyuta sahiptir; İnsanlığın/ ulusların birliği ve 

insan sevgisi. Bu doğrultuda yeni bin yılda Kabalistler, bütün insan ilişkilerinin temelinin 

insan sevgisi olduğunu öğretmektedirler. Yaratılışın amacı Yaratan ile iletişim kurmak, 

O’nu hissetmektir. Yaratan’a giden yol kolay değildir ve özel bir çalışma gerektirir. Kişi 

bütün egoistik niteliklerini özgecil niteliklere dönüştürüp üst dünyalara yükselmedikçe 

Yaratan’ı hissedemez. Rav Aşlag’a gelen birisi kendisine Kabala’yı hemen öğrenip 

uygulayabileceği şekilde özetlemesini istediğinde Rav’ın cevabı “Komşunu kendin gibi 

sev” olur.  

Dünyamız ve üst alem diğer insanların arzularında buluşurlar. Yani diğerlerinin 

arzularını kendi arzularına bağlayabildiğin yerde kendi arzuların gibi olurlar. Kişinin 

birincil arzuları yalnızca bir noktadır. Bunun bir hacmi yoktur ve içerisine bir şey alınması 

mümkün değildir. Eğer bir başkasının/başkalarının arzuları kendi arzularımıza bağlanırsa 

bu durumda hareket tarzı değişir. Nokta halindeki arzu artık bir hacim kazanmıştır ve bu 

kabın doldurulması için ışığın verilmesi talep edilebilir. Işık bu şekilde gelir, bu kişi 

vasıtasıyla geçer ve bu arzu doldurulur. Aynı şekilde daha fazla ve daha büyük arzuları 

kendisine bağlayabilen, sonsuzluk dünyasına erişebilecektir. Sonsuzluk dünyası kalpteki 

tüm noktalardır. İleriki noktada sonsuzluğun tüm ışıkları bu kişi vasıtasıyla akacak, bu kişi 

ışığı, tüm diğerlerinin yabancı gibi görünen arzularının içinde hissedecektir. Bu durum 

‘Komşunu kendin gibi sev’ kuralını açıklamaktadır. ‘Sen’ (bir egoist) ‘Komşunu sev’, 

(senin dışındakiler sana yaklaşsınlar) ‘kendin gibi’ (onların arzularını kendine bağla). O 

zaman kişi üst dünyanın ışığını, kendi aracılığıyla diğerlerine aktaracaktır. Işığı, 

diğerlerinin arzularını kendisine bağlamış olduğundan dolayı alacaktır. Böylece 

sonsuzluğa ve mükemmelliğe erişilebilecektir.  
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Hareketin Kabalaya Yönelik Faaliyetleri 
 Bu hareketin kabalayı ihya edici faaliyetleri arasında şunlar sıralanabilir;  
• Günlük Dersler: Baal HaSulam ve oğlu tarafından geliştirilen bir çalışma metodu olarak 

günlük temel dersler Bnei Baruh tarafından uygulanmaktadır. Dersler Cumartesi hariç her 

gece sabaha karşı 03.15-06.00 saatleri arasında bizzat Rav Laitman rehberliğinde 

yapılmaktadır. Takip edilen Kabala kitabı bir öğrenci tarafından cümle cümle okunmakta 

ve gerekli kısımlar Rav tarafından izah edilmektedir. Öğrencilerin soru ve yorumları Rav 

tarafından dinlenip cevap verilmektedir.  

• Haftalık Dersler: Haftada bir gün akşam saatlerinde düzenlenen derslere kadınlar da 

iştirak edebilmektedir. Rav Laitman’ın konferansının ardından soru-cevap faslına 

geçilerek Kabala ve o günün dersi hakkında merak edilen her soruya Rav tarafından cevap 

verilmektedir.  

• Gazeteler: “Kabala Today” (Günümüzde Kabala) Gazetesi. A.B.D., Kanada, Avustralya 

ve İngiltere’de ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Kabala ilmi üzerinde basit bir dille yazılan 

makaleleri okuyucuya sunmaktadır. İsrail’de “Kabala LeAm” gazetesi 2006 ekim’den 

buyana dağıtımı yapılan ve büyük ilgi gören bir gazetedir. Şu an aylık tirajı beş yüz bin 

adettir. Amerika, Kanada ve Meksika’da “Yediot Aharonot” gazetesine ek olarak 

dağıtılmaktadır. Yine Rusya’nın Moskova, St. Petesburg gibi büyük şehirlerinde Rusça 

“Yeni Nesil” gazetesi her sayıda en az iki yüz elli bin adet dağıtılmaktadır. Latin Amerika 

ülkelerinde de maneviyata yönelimin artması ile o bölgedeki ihtiyaca binaen İspanyolca 

olarak basılan Kabala gazetesi Meksika, Peru, Kolombiya, Şili, ekvator ve İspanya’da 

dağıtılmaktadır. Gazetelere internet üzerinden ücretsiz indirmek suretiyle binlerce 

okuyucu ulaşabilmektedir.  

• Kabala TV: (www.kab.tv) 1999 yılından itibaren Bnei Baruh, internet televizyonu ve 

uzaktan eğitim alanlarında takdire şayan bir çalışma sürdürmektedir. Kabala TV her gün 

en az üç saat boyunca Günlük ve haftalık derslerin simultane altı dilde (İngilizce, Rusça, 

İspanyolca, Almanca, İtalyanca ve Türkçe) çevirileri yapılarak internet üzerinden dersleri 

online takip etme imkanı sunulmaktadır. Dersler esnasında tüm dünyadan izleyiciler 

sorularını, çevirilerin yapıldığı dillerde sorabilmekte ve Rav Laitman’dan cevap 

alabilmektedirler. Fransızca, Yunanca, Polonya ve Portekiz dillerinde çevirilerin de en 

kısa sürede başlaması için çalışmalar yapılıyor. Önceki dersleri dinlemek isteyenler için 

geçmiş derslerin paket yayınları tarih seçimi yapılarak izlenebilmektedir. Bunlara ilaveten 

belgeseller, klipler ve diğer programlardan oluşan geniş bir arşivi bulunmaktadır Kabala 

TV’nin.  

http://www.kab.tv/


7 
 

• İnternet Sitesi: www.kabbalah.info Bnei Baruh’un resmi internet sitesidir. Kabalaya 

ilişkin kitaplar, makaleler, orijinal metinler burada yer almaktadır. Netteki en kapsamlı 

Kabala web sitesidir. Okuyucuları için çok yoğun ve eşsiz bir kütüphane sunmaktadır. 

İlaveten www.kabbalahmedia.info adresinden kitaplar download edilebilmekte, birçok 

dilde video ve ses dosyalarına ulaşılabilmektedir.  

• Kitaplar: Bnei Baruh’un yayın kolu olan Laitman Kabala Yayınları listesinde 12 dilde, 

seksenin üzerinde kitap bulunmaktadır. Kabala ilminin manevi geleneği üzerine yazılan 

eserleri insanlığın hizmetine sunmak amacı ile beş kıtada elliden fazla ülkeye kitapların 

dağıtımı yapılmaktadır. Rav Laitman, kitaplarında Baal HaSulam’dan edindiği Kabala 

bilgilerini sade ve güncel bir üslupla okuyucuya sunmaktadır. Bu kitaplar okuyucu ile 

orijinal metinler arasında önemli bir köprü görevi görmektedir. Kitaplar, ücretsiz olarak 

grubun internet sitesinden indirilebilmektedir. Yine www.kabbalahbooks.info adresinden 

satın alınabilmektedir de. 

Bu kitaplardan bazıları şunlardır: 

- Kabalanın Temel Kavramları, Dr. Michael Laitman  

- Kabala’nın Gizli Bilgeliği, Dr. Michael Laitman  

- Kaostan Ahenge, Dr. Michael Laitman  

- Üst Dünyaları Edinmek, Dr. Michael Laitman  

- Yarının Çocukları, Dr. Michael Laitman 

- İlişkiler, Dr. Michael Laitman 

- Açık Kitap, Dr. Michael Laitman 

- Ruh ve Beden, Dr. Michael Laitman 

Çocuk Kitapları: 

- Sonsuza Kadar Birlikte, Dr. Michael Laitman 

- Mucizeler Gerçek Olabilir, Dr. Michael Laitman 

- Gerçek Hazine, Lidya Hora&Maria Fridman. 

Kabala çalışmak isteyenler için kitaplar başlangıç, orta ve ileri düzey kitaplar olarak 

kategorize edilmiştir: Yeni başlayanlar için Kabala, Kabala-Bilim ve Hayatın Anlamı, 

Kaostan Ahenge ilk seviye için belirlenen kitaplardandır. Orta düzeyde olanlara Kabala 

Tecrübesi, Kabala’nın Yolu kitapları önerilmektedir. İleri düzeyde olanlar Kabala Bilimi, 

Zohar Kitabına Giriş ve Zohar kitaplarını okumaktadır. Bunlara ek olarak Öte Dünyalara 

erişmek, Kabala’nın Temel Kavramları, Birlikte Sonsuza Kadar gibi genel okuma kitapları 

http://www.kabbalah.info/
http://www.kabbalahmedia.info/
http://www.kabbalahbooks.info/
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vardır. Son olarak Shamati12 isimli bir metin kitabının özel bir yeri var. Rav Laitman bu esere 

dair anısını şöyle anlatır; Rav Baruh Şalom Aşlag’ın sürekli yanında taşıdığı özel bir defteri 

bulunmaktaydı. Burada aynı zamanda öğretmeni olan babası Rav Yehuda Aşlag ile 

konuşmalarının ve Kabala üzerine yazılmış diğer bir çok çalışmanın dökümleri yer 

almaktadır. 1991 Eylül ayında Rabaş, kendisini yanına çağırıp eline bu defteri verir. Defterin 

üzerinde tek bir kelime yazılıdır: Şamati (duydum). Bunu al ve içindekileri öğren der. Ertesi 

sabah hayata gözlerini kapamıştır. Rav Laitman, hocasının Kabala bilgisini yayma 

konusundaki vasiyetine binaen bu defteri olduğu gibi yayınlamayı uygun bulmuştur. Diğer 

tüm Kabala kitapları arasında Şamati çok önemli ve yaratılışa ilgi çeken bir metin olma 

özelliğine sahiptir.  

Makaleler: Rav Laitman’ın çeşitli müstakil konuları izah etmek üzere kaleme aldığı 

yazılarından oluşan bir makale arşivi oluşmuştur. Dua, Reenkarnasyon, Dostunu Kendin Gibi 

Sev, Dünyanın Sonu, Kabala Ne Öğretir?, Manevi Dünyaların Yapısı bunlardan bazılarıdır. 

Sempozyumlar: 

Rav Michael Laitman Dünya Erdemliler Kongresi tarafından düzenlenen çeşitli 

organizasyonlara konuşmacı olarak davet edilmiştir. Bu sempozyumlardan bazıları 

şunlardır: 

Arosa Sempozyumu: Dünya Erdemliler Kongresi’nin “Yeni Bir Dünya Oluşturmak” 

sloganıyla düzenlediği sempozyum İsviçre’nin Arosa şehrinde gerçekleştirilmiştir. Rav 

Laitman burada “Kargaşa ve Çözümü” konulu bir bildiri sunmuştur.  

Düsseldorf Sempozyumu: 24 Mart 2006’da düzenlenen sempozyumda Rav Laitman 

“Klasik Kabala İlmi ve Acil İhtiyaç Duyulan Gezegensel Vicdanın Evrimi” konulu bir 

konuşma yapmıştır. 

Tokyo Sempozyumu: Goi Barış Vakfı’nın düzenlediği Dünya Erdemliler Kongresi’ne 

de Rav Laitman konuşmacı olarak davet edilmiştir.  

Katıldığı dünya çapındaki organizasyonlarda Rav Laitman’ın üzerinde ısrarla durduğu 

konu, içinde bulunduğumuz küresel kriz ve buhranlar, bunların ortaya çıkış nedenleri, 

krizlerden kurtulmak için çözüm önerileridir. Son yüzyılda had safhaya ulaşan çatışma ve 

krizler, yaşanan acılar; dünyaya geliş amacımızı anlamak, insanlığın ıslahı için yollar aramak 

ve değişim için bir fırsat olarak kabul edilmeli bunun için egoist tutumlarımızdan vazgeçmeli, 

birlik beraberliğin sağlanması için tüm gücümüzle çalışmalıyız mesajı vermektedir.13 

                                                 
12 Rav Michael Laitman,PhD., The Zohar, Laitman Kabbalah Publishers, Kanada 2007, s.512 
13 Grubun resmi internet sitesinde bu konferansların metin ve video kayıtları bulunmaktadır. 
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Hareketin Kabala Hakkındaki Genel Görüşlere Yaptıkları İtirazlar 
Hareket, Kabala hakkında başka din mensupları veya Yahudilik içinde oluşan imajları 

kendi dünya görüşü doğrultusunda şöyle düzeltmektedir.  

1. “Kabalanın bir din olduğu fikrine itirazları. Bu harekete göre Kabala kesinlikle bir 

din değildir. Bizim duyularımızdan gizlenmiş olan realiteyi ifşa eden bilgeliktir. 

Bütün dini ve mistik geleneklerin ortak fikri, üst varlık ile iletişime geçmektir ve 

bunun için her birinin kendi gerekçeleri ve yöntemleri vardır. Bazıları dünya hayatını 

daha iyi yönetebilmek için ağırlıklı olarak dünyayı iyi anlamayı isterken bazıları 

ölümden sonraki dünyada başarının nasıl elde edileceğine odaklanır. Bu hedeflerin 

hepsi bencildir. Kabala bu gerekçelerle ilgili değildir. O daha ziyade insanın 

Yaratan’ın niteliklerine benzer niteliklere sahip olması için insanın doğasını 

değiştirmeyi amaçlar. Dindarlar dua eder, ibadet eder, fiziksel hareketlerle Yaratan’ın 

kendisine olan tutumunu değiştirerek daha iyi bir hayata kavuşacaklarına inanırken; 

Kabalada her şey ruh üzerinedir. Kabalacılar, Yaratan’ın değişmediğine iyi veya kötü 

tüm kullarına sevgiyle yaklaştığına inanır.  

2. Kabalanın bir mezhep olduğuna itirazları. Kabala herhangi bir kısıtlama olmaksızın 

herkese açık bir bilgelik ve bilimdir.  

3. Bir kişinin Kabala kitaplarına yaklaşmadan önce Tora ve Talmudu çalışmış 

olması iddiasına itirazları. Onlar, Kabala olmadan kişi bu metinlerin manevi 

anlamlarına vakıf olamaz ve burada konu edilen şeylerin fiziki olay ve hareketlerle 

bağlantılı olduğunu düşünür. 

4. Kabalanın bir azınlık için saklandığı ve sadece kırk yaş üzeri erkeklerin 

öğrenmesine izin verildiği iddiasına itirazları. Onlara göre Babil Sürgün öncesinde 

Kabala az sayıda seçilmiş birey tarafından çalışılmıştır. Ancak Rabbi İsak Luria’nın 

zamanından itibaren (16. Yüzyıl) herkese açıktır. 

5. Kabala sihir ile dolu olduğu fikri. Onlara göre Kabala sihir ya da büyücülükle 

uğraşmaz. 

6. Kabalanın “Yeni Çağ” ile alakalı olduğu ve gelip geçici bir akım olduğu fikrine 

itirazları. Harekete göre Kabala insanlığın en köklü bilgeliğidir, gelip geçici bir akım 

değildir. Ebediyen sürecektir. 

7. Kabalanın meditasyon içerdiği iddiası. Onlara göre Kabala meditasyon içermez. Bu, 

Kabalist olmayanların yanılgıyla yaptığı bir ilişkilendirmedir. 

8. Kabalanın tarot kartları ve astroloji ile ilgili iddialara itirazlar. Harekete göre 

Tarot kartlarının, astroloji ve numerolojinin Kabala ile ilişkilendirilmesi yanlıştır. 
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9. Kabalada muskaların olduğu iddiasına itirazları. Bu Kabalist gruba göre bu 

anlayışta manevi içerik ihtiva eden fiziksel nesneler bulunmamaktadır.  

10. Kabalanın kırmızı sicimler ve kutsal su ile bağlantılı olduğu iddiasına itirazları. 

Bu harekete göre söz konusu nesneler belki geçmiş yüzyıllarda kâr amacı ile ortaya 

çıkan icatlardır ve gerçekte Kabalanın bunlarla hiçbir bağlantısı yoktur. Kabalada 

sadece hakikatin çalışılması vardır. 

 

Sonuç 
Bnei Baruh Kabala Grubu, derin kökleri olmasına rağmen 16. Yüzyıl itibariyle açığa 

çıkarılmış olan Kabala Bilgeliğine, bugün insanlığın her zamankinden daha çok ihtiyacı 

olduğunu ifade etmektedir. İki bin yıldır gizlenen Kabala Bilgisi, yeterince gelişip mesajı 

uygulanabilir hale gelinceye kadar beklemedeydi. Şimdi, günümüzün sorunlarıyla gerek birey 

gerekse topluluk olarak yüzleşmek ve ayrılıkları birleştirmek konusunda bir çözüm olmak 

üzere ortaya çıkmıştır.  

Bnei Baruh’un derslerinden yaptığımız çıkarımlara göre; İnsan başlangıçtan beri 

sonsuzluğa, bütünlüğe ulaşma arzusu taşımaktadır. İnsanın sahip olduğu beş duyusu ile 

manevî alemleri algılaması imkan dahilinde değildir.  Kabala, insanın bu üst dünyaları 

algılayıp anlayabilmesi için uygulanan ilmî bir metottur. Olam Haze adı verilen bu dünyada 

çevremizde bulunan gerçekliklerin yalnızca bir kısmını algılayabilmekteyiz. Kabala, kişinin 

içindeki alma arzusu, bu dünyaları algılayıp bilme ihtiyacı uyandıracak bir seviyeye geldiği 

zaman insanın karşısına çıkmaktadır. İnsanın içindeki bu arzu ve arayış, altıncı hissinin 

güçlenmesine ve Kabala bilgisini kullanarak üst dünyaları algılamaya başlamasına vesile 

olmaktadır. İnsan içinde bu hissi geliştirip manevî dünyaları hissetmeyi başarabilirse iyiye 

doğru sürekli bir ilerleme gösterecektir. Kabalistler, insan sevgisinin tüm insan ilişkilerinin 

temeli olması gerektiğini vurgulamaktadırlar. İbrahim, Musa ve onların tesis ettiği Kabalacılar 

bu sevgiyi yaşatmışlardır.  
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