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Bu eser, Üçüncü Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı
2019 Bildiri ve Öz Kitabı, 8-10 Kasım 2019 Cuma- Pazar günlerinde İzmir’de
düzenlenen aynı isimli konferans kapsamında sunulan bildirilerin tam
metinlerini ve özlerini kapsamaktadır.
Editörlerden M. Mustafa KULU bu yıl yapılan Üçüncü Uluslararası İsrail ve
Yahudilik Çalışmaları Konferansının (ICIJS- tr: Aysicıs) Konferans Kurullarında
görev almamışken Mustafa ÖKSÜZ Konferans Düzenleme Kurulunda üye
olarak yer almıştır. Konferansı izleyen süreçte ortaya çıkan gelişmeler dolayı
Bildiri ve Öz Kitabı’nın değişen yeni editörleri olduğumuz için konferans
öncesinde öz sunanlarla yapılan yazışmaları teknik problemlerden dolayı tam
olarak öğrenemedik. Tarafımıza sunulan özler konferansın resmi dillerinde
(Türkçe veya İngilizce) birisinde verilmişti. Editörlüğe başlamamız sonrasında
eseri yayınlamadan önce katılımcılarla yazışarak özlerini kontrol
edebileceklerini, tercihen konferansın diğer resmi dilinde öz ve tam metin
gönderebileceklerini söyledik. İki dilli içerik ile konferansın uluslararası etkisini
yükseltebilmek amacı ile sadece tek dilde yazılan özlerin sonuna bildiri
başlığını diğer dile çevirerek koyduk.
Konferans sunum süresi maksimum 15 dakika ile sınırlı olduğu için kısa
tam metnin 2.000- 4.000 kelime (6-12 sayfa) aralığında olması beklenmiştir.
Bu uzunluğa başlık, öz (maksimum 300 kelime), anahtar kelimeler, giriş, ana
metin, sonuç ve kaynakça gibi temel bölümler dahildir. Bilgilendirici öz,
çalışılmaların ilk bölümü olan giriş yazısı gibi olmayıp tüm makaleyi okumak
zorunda kalmadan okuyucuya çalışmanızın net bir açıklamasını ve sonuçlarını
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sağlamalıdır. İngilizce öz isteğe bağlıdır. Ayrıca tam metnin teorik bilgi,
araştırma sorusu, metodolojik yaklaşım ve ana varsayımları içermesi
beklenmiştir. Yayınlanan çalışmanın ilmi ve etik sorumluluğu tamamen
yazar(ların)a aittir.
Konferans çok alanlı bir olduğundan dolayı, yazım biçiminde özellikle
kaynakçada kesin gereklilikler yoktur. Tam metinlerin başlık, öz, anahtar
kelimeler, giriş, ana metin (ondalıklı sisteme göre alt başlıklar), sonuç ve
kaynakça gibi temel bölümleri içermesi gereklidir.
Kaynakça, tutarlı bir usulde olduğu sürece herhangi bir sitil veya tarzda
olabilir. Mümkün olan yerlerde Yazar(lar), Dergi Adı / Kitap Adı, “Kitap Bölümü
Başlığı” / “Makale Başlığı”, Yayın Yılı/Yeri, cilt numarası/ sayı numarası ve
sayfa numarası bulunmalıdır. İktibas yapma usullerinden (parantez/ metin içi
veya dipnot/ sonnot) birisi seçilebilir. Yazarlara biçimlendirme için Chicago
Biçimini kullanmalarını nazikçe öneriyoruz.
Konferansın yayın işlemleri üç basamaktan oluşmuştur: (i) özü göndererek
başvurma, (ii) tam metni ve/ya (iii) araştırma makalesini göndererek kayıt
yaptırma. Bu son iki makale türü metnin uzunluğuna göre tanımlanmaktadır.
Tercihe göre gönderilebilen tam metin ve araştırma makalesini katılımcılar
beraber gönderebilecekleri gibi sadece birini de gönderebilirler.
Konferanstaki sunumların özetleri konferanstan önce sunulmuş iken bazı
katılımcılar konferanstan önce/ sonra tam metin göndermiştir. Bazı katılımcılar
tam metin yerine/ yanında araştırma makalesi de göndermiştir. Araştırma
makaleleri de İsrailiyat dergisinde veya derleme kitapta yayınlanacaktır.
Toplamda 115 katılımcının 105 bildirisi konferansa sunulmuştur. 115 öz
sunanların ülke dağılımı şu şekildedir. 77 öz sunan Türkiye'deki kurumlarla
ilişkili iken 28 katılımcı 11 farklı ülkedeki kurumlarla ilişkilidir. Türkiye dışı
ülkedeki kurumlarla ilişkili yabancı öz sunanların dağılımı şu şekildedir: ABD,
Bangladeş, Fransa, Filistin (2), Hindistan (2), İsrail (13) Azerbaycan (2)
Polonya, Kanada, Kazakistan, Kıbrıs (2), Türkmenistan ve Yunanistan. Üç
sunumdan oluşan açılış oturumu sonrasında iki süresindeki yayılmış 9 ayrı
oturumdaki 22 paralel panelde diğer çalışmalar sunulmuştur.
Üçüncü Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı 2019 Bildiri
ve Öz Kitabı’nda toplamda 59 Türkçe ve 26 İngilizce öz ile 15 Türkçe ve 1
İngilizce tam metin olmak üzere 102 çalışma vardır. Konferansa gönderilen
tüm içeriğinin aynı ciltte olması amacı ile tam metin ve özler karışık biçimde
oturum/panel sırasına göre derlenmiştir. Büyük bir pdf dosyasında bulunan
tam metinler ve özler arasında geçiş yapmak için pdf’deki yer imleri seçeneğini
veya içindekileri kullanınız. İçindekilerde tam makale göstermk için makale
başlığının başına tire, yıldız otorumları göstermek için yıldız konmuştur.
İçindekilerde tam metni göstermek için makale başlığının başına tire,
oturumları göstermek için yıldız gibi noktalama işaretleri kullanılmıştır.
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Editörler olarak bu katılımcılarla e-posta üzerinden yazışmaları yapan,
İzmir’de konferansı tertip eden ve makale özlerini bize ulaştıran ICIJS’19’in eşbaşkanı Tuğçe ERSOY CEYLAN’a, tez ödüllerinin yazışmalarını yürüten diğer
eş-başkan Muhammed GÜNGÖR’e ve her biri İsrail ve Yahudilik alanı uzmanı
olan Düzenleme Kurulunun ve Bilim Kurulunun tüm değerli üyelerine
konferanstaki katkıları için minnettarız. Hepsine teşekkürler. Kalan bütün
hatalar bizimdir ve onlar için özür dileriz.
Atıf:
Kulu, M Mustafa, Mustafa Öksüz haz. Üçüncü Uluslararası İsrail ve
Yahudilik Çalışmaları Konferansı 2019 Bildiri ve Öz Kitabı. 2019.
https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16568.
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EDITOR'S NOTE
M Mustafa KULU
Ph.D. Candidate, Department of International Relations, Faculty of Economics and
Administrative Sciences, Selcuk University
Doktora Adayı, Arş. Gör. Uluslararası İlişkiler Bölümü, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Selçuk
Üniversitesi
https://orcid.org/0000-0002-6625-3727
<mmkulu@gmail> <mkulu@selcuk.edu.tr>

Mustafa ÖKSÜZ
Asst. Prof. Dr., History of Islam, Department of Islamic History and Arts, Faculty of
Divinity, Van Yuzuncu Yil University, Van, Turkey
Dr. Öğr. Üy., İslam Tarihi ABD, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, İlahiyat Fakültesi, Van Yüzüncü
Yıl Üniversitesi, Van, Türkiye
<mustafaoksuz34@hotmail.com>

This volume, Abstract and Proceeding Book of the Third International
Conference on Israel and Judaism Studies 2019, contains a collection of full
texts and abstracts submitted in the namesake conference on November 8-10,
2019, Friday- Sunday in Izmir.
One of the editors, M. Mustafa KULU, was not a member of the Conference
Committees of Third International Conference on Israel and Judaism Studies
(ICIJS- IPA aɪ.si.dʒɪz), while Mustafa ÖKSÜZ was a member of the Organizing
Committee. Since we had to be the new changing editors of the book due to
the some developments in the process that have occurred after the
conference, we have not known the corresponding which had been made with
the abstract submitters before the conference due to technical problems.
Presentation abstracts are delivered us in one of official languages (Turkish or
English) of conference. After we started editing, we corresponded with the
participants and asked them to check their abstracts and to send us their
abstract in other official language of the conference and full text before
publishing the work. In order to strengthen the international impact of the
conference by bilingual contents, we put the abstract title by translating to the
other language to the end of the abstract which was submitted in only one
language.
Since the conference presentations are max. 15 minutes in length, it is
expected that a short length full paper manuscript (nearly as extended
abstract) should be size of 2,000- 4,000 words (six (6-12 pages). It must
include little, abstract (max. 300 words), keywords, introduction, main body,
conclusion and references. An informative abstract is not introduction which is
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the first section of paper, but it provides the reader with a clear description of
your study and its results without the reader having to read the entire paper.
Turkish abstract is optional. Moreover, it is expected that a full paper must
include theoretical background, research questions, methodological approach
and main hypotheses. All responsibilities of published work completely belong
to the author(s).
Due to becoming interdisciplinary conference there are no strict
requirements on text formatting especially reference formatting at submission.
All full texts must contain the essential elements, for example title, abstract,
keywords, introduction, main body (with local/decimal numbering of
subheadings) conclusion, references.
References can be in any style or format as long as the style is consistent.
Where applicable, Author(s) Name(s), Journal Title/ Book Title, “Book Chapter
Title”/”Article Title”, Place/year of publication, volume number/ issue nuber and
pagination must be present. Any methods of citation (in-text/parenthetical or
footnotes/ endnotes.) can be used in a paper. We gently advise authors the
use of Chicago Style for formatting.
The publishing procedures of the conference consist of three stages: (i)
application by submitting abstract, (ii) registration by submitting full text and/or
(iii) research article. These last two types of papers are defined according to
length of text. Participants can submit preferably both a full paper and a
research paper at the same time or can submit either one.
While almost all abstracts presented in the conference were submitted
before presentation, some attendees preferably submitted their full texts
before/ after conference. Some participants submitted their research articles
instead of/ in addition to their full texts. The research articles will also be
published in our Israiliyat Journal or edited book.
105 papers authored by 115 participants were submitted to the conference
in total. The country distribution of the these 115 abstract submitters is as
follows: 77 abstract submitters are affiliated with institutions in Turkey, while 28
abstract submitters are affiliated with institutions in 11 different countries. The
distribution of foreign abstract submitters affiliated with institutions from
countries outside of Turkey are as follows: Bangladesh, Canada, Cyprus (2),
Greece, France, India (2), Israel (13), Azerbaijan (2), Poland, Kazakhstan,
Palestine (2), Turkmenistan, and USA. Following the opening panel where
there paper presented, other papers were presented at the 22 parallel
panels in 9 sessions during the full two days.
In Abstract and Proceeding Book of the Third International Conference on
Israel and Judaism Studies 2019, a total of 59 Turkish and 26 English
abstracts and 15 Turkish and 1 English full texts are available. 102 full texts
and abstracts which were submitted to the conference are in the same book in
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mixed and session/panel order for the purpose of being one volume. Use
bookmarks option or contents to jump between full texts and abstracts in one
large pdf file. At the beginning of the article title the punctuation marks such as
hyphen is used to show the full text in the content, and the asterisk is used to
indicate the sessions.
As co-editors, we would like to thank very much again co-chair of ICIJS’19
Tuğçe ERSOY CEYLAN who had made corresponding with participants,
carried out the conferences in İzmir, and handed on the presentation
abstracts, Muhammed GÜNGÖR who is responsible from thesis awards, and
all members of Organizing Committee who are the experts of the field of Israel
and Judaism Studies and Scientific Committee for their contributions. Thanks
to all of them. All remaining errors are our own fault and we apologize for
them.
Citation:
Kulu, M. Mustafa, Mustafa Öksüz ed. Abstract and Proceeding Book of the
Third International Conference on Israel and Judaism Studies 2019. 2019.
https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16568.
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THE JEWISH- MUSLIM DISPUTE OVER THE TEMPLE MT./ALHARAM AL-SHARIF
Moshe MAOZ
Prof. Emeritus, The Hebrew University of Jerusalem, Israel
<moshe.maoz@mail.huji.ac.il>

Abstract
Since the occupation of East Jerusalem and the Temple Mt. by Israel in June 1967,
a dual process of nationalist-religious radicalization has occurred among both Muslims
and Jews, notably in the Holy Land. Deeply concerned about Jewish encroachment into
the Haram, aiming at the building of the 3rd Temple on the ruins of the Mosques,a
growing number of Muslims have further developed anti-Jewish and anti-Israeli
positions.
As a reaction, and driven by Messianic beliefs, more and more zealous Jews,
religious and secular, have deepened their anti-Muslim and anti-Palestinian attitudes.
They, like Muslim fanatics, bolstering each other, are determined to sacrifice their lives
in a zero-sum struggle. In the worst-case scenario, they are likely to cause a MuslimJewish Gog U Magog (Armageddon), unless a genuine dialogue is conducted toward
an historic agreement and rapprochement.

TAPINAK TEPESİ/ HAREMİ ŞERİF ÜZERİNDE YAHUDİ MÜSLÜMAN
İHTİLAFI
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THE WANDERING JEW IN POST- OTTOMAN PALESTINE
Michael KEREN
Prof. Dr., University of Calgary, Canada
<mkeren@ucalgary.ca>

Abstract
In April 1920, in the aftermath of the first World War, leaders of the Allied Powers
met at San Remo, on the Italian Riviera, to discuss the future of the former territories of
the Ottoman Empire, which ruled in Palestine and other parts of the Middle East for 400
years. As is well known, in the San Remo conference, Great Britain and France were
granted a League of Nations’ mandate over Palestine. As such grand events are noted
in history books, the experience of individuals living through these moments of
transition are hardly noticed. In this paper, I reveal a formerly undisclosed set of letters,
which provide a unique opportunity to learn about the moment of transition from 400
years of Ottoman rule to the British mandate. These letters were written by a Jewish
soldier who came from New York to fight in the war as part of the Jewish Legions in the
British army and found himself in the aftermath of the war wondering penniless and
purposeless in the former territories of the Ottoman Empire. My analysis of the letters,
filled with rich information on the events of the era, suggests that the grand historical
transition had little impact upon the fate of individuals who, like B. Zilberman who wrote
the letters to a former army comrade in New York, could hardly escape the centuriesold tradition of the wandering Jew.

OSMANLI SONRASI FİLİSTİN'İNDE AVARE YAHUDİ
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THE SEPHARDI JEWS AND THE ISRAELI TRANSITION TO
STATEHOOD
Moshe NAOR
Prof. Dr., University of Haifa, Israel
<mnaor3@gmail.com>

Abstract
This talk seeks to examine the impact of the transition from Yishuv to state on the
Sephardi and Mizrahi leadership, as reflected in the patterns of organization and action
of the Sephardi community councils in general, and the Councils of the Sephardi
Community in Tel Aviv and Haifa, in particular. Against the background of the growing
centralized power of the state under the leadership of Mapai, and the application of the
principle of Statism, this talk will examine the activities of the Councils of the Sephardi
Community in Haifa and Tel Aviv. The talk will discuss the process that led in 1951 to
the dissolution of the Sephardi and Oriental Communities Union as a political
framework, as well as the decision taken in the same year by the community councils in
Haifa and Tel Aviv to withdraw from political activity.
As voluntary civil society organizations and as non-party-political bodies, the
councils of the Sephardi community in Tel Aviv and Haifa sought to play a mediating
role between individuals and the institutions of government and between the Ashkenazi
and the Sephardi-Mizrahi communities. Moreover, as part of its efforts to strengthen its
political standing in the new Israeli political system, the Sephardi-Mizrahi leadership
also sought to represent Jewish immigrants from the Arab countries who were
absorbed in Israel, as well as the Arab minority in the state. In this manner, the
Sephardi leadership sought to maintain during the early period of the State of Israel the
self-perception it had developed during the Mandate period. This self-perception
argued that the Sephardi-Mizrahi leadership should serve as a mediating and bridging
element between Jews and Arabs and between the Yishuv and the Jewish
communities across the Middle East. Yet, at the beginning of 1951, the councils of the
Sephardi community in Tel Aviv and Haifa decided to end their political activities on
As the state expanded its centralized power through the period of state-building and
wartime, and in keeping with the statist approach introduced by Mapai, the status of the
Sephardi community councils as voluntary organizations weakened and they lost the
power mechanisms by which they had hoped to serve as mediators between Jews and
Arabs, immigrants and veterans, workers and employers, and individuals and the
institutions of government. As the councils lost their political control over the institutions
of local government and their status within the national political system, the period of
change sparked by the war and the establishment of the State of Israel completed the
transformation in the political and social function of the Sephardi community councils.
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*11.30-

12.30 1ST SESSION/ I. OTURUM

PANEL I. SOCIAL, ETHNIC, IDEOLOGICAL AND
POLITICAL RIFTS DURING THE MANDATE PERIOD
AND EARLY ISRAEL/ MANDA DÖNEMİNDE VE
İSRAİL’İN İLK YILLARINDA SOSYAL, ETNİK,
İDEOLOJİK VE SİYASİ ANLAŞMAZLIKLAR
During the Mandate period and early Israel, some conflicting trends-- ethnic, social
and ideological - were shaped. These trends were to increase in future years and
eventually dominate the Israeli political discourse. This panel will point out a number of
specific such developments and will show their early crystallization.
Professor Bat-Zion Eraqi Klorman will discuss the encounter between the
Ashkenazi hegemonic immigrant society and Yemeni immigrants during the Mandate
period, illustrating how the Yemenis were discriminated against in matters of politics,
settlement, labor and wages. The paper will examine Yemeni attempts to gain political
influence in the Moshavot and in the national Zionist sphere, and will unveil the means
to exclude them and keep them at the margins of the society.
Professor Aviva Halamish will discuss the development of a major ideological rift in
the Israeli society, between "left" and "right." The paper will analyze why during the
formation of Israel's first government (1949) Ben Gurion, the leader of Mapai Workers'
Party, preferred to include religious parties in his first government and to exclude the
leftist Mapam workers' party. Ben Gurion's approach and its outcome signaled the
rising importance of the religious right in the Israeli political arena.
Finally, Professor Deborah Bernstein will focus on two major ethnic and social
protests led by North African immigrants in 1959 ('Wadi Salib'), and in 1971 ('The Black
Panthers'). The paper will compare the two uprisings and will explain the protest's
conceptual development from an exclusive North African protest (1959) to an
encompassing movement (1971) claiming to represent all immigrants from Muslim
countries ("Mizrahim"). Yet both cases emphasized class issues and class discourse.
This identity transition would affect all future forms of 'Mizrahi' activities.
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YEMENI JEWISH POLITICAL ORGANIZATION: FAILURE TO
CONTEST MARGINALIZATION
Bat- Zion Eraqi KLORMAN
Prof. Dr., The Open University of Israel, Ra’anana, Israel
<bater@openu.ac.il>

Abstract
The Yemeni Jews were the major non- Eastern European (Ashkenazi) immigrant
community to settle in Palestine during the Mandate period. This paper claims that the
Ashkenazi group, which held all the positions of power in Jewish Palestine (Yishuv),
perceived the Yemenis as an unwanted "other," and sidelined them to the peripheral
space of society, economy and politics. My arguments center on the Yemenis' attempts
to achieve political gains through which, they believed, they would improve their social
and economic standing. I will first analyze a case study dealing with the founding in
1919 of a political Yemeni party in the Moshava (colony) of Rishon Le-Zion to
participate in the local elections. This party achieved notable political gains.
Nevertheless, the Moshava leadership perceived them as an electoral threat.
Therefore, in 1925 they took measures to change the rules of the political game in
order to exclude the Yemenis. I suggest that such political exclusion, also applied in
other colonies, served as an essential instrument to marginalize the Yemenis' position.
The rest of this paper notes that the Rishon Le-Zion Yemenis also took part in forming,
in March 1922, a national political organization, "The Yemeni Union in Palestine." In
contrast to the local politics of the Moshavot, this political party participated in all
national elections and its representatives were elected to serve in Zionist Institutions.
Yet, the Ashkenazi Yishuv leadership, dominated by the workers' parties, continued to
discriminate Yemenis in maters, such as labor, wages, housing and settlement. This
kept the Yemenis and other Jews from Muslim countries, at the margin of the Jewish
society, consequently seeding the resentment toward the Labor movement.

YEMENLİ YAHUDİ SİYASİ ORGANİZASYONU: UCA KAYMAYA
İTİRAZ BAŞARISIZLIĞI
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WHY WAS THE ZIONIST LEFT EXCLUDED FROM ISRAEL'S FIRST
ELECTED GOVERNMENT?
Aviva HALAMISH
Prof. Dr., The Open University of Israel, Ra’anana, Israel
<avivaha@openu.ac.il>

Abstract
The elections to Israel's Constituent Assembly (soon to become the first Knesset)
were held on January 25, 1949. 21 parties competed on the votes of about half a
million voters, but only twelve passed the threshold of votes required to win a seat. The
largest party was Mapai with 46 seats followed by Mapam with 19 seats. The two
workers' parties could form a stable coalition government supported by 65 Knesset
members. However, the first elected government of Israel consisted of Mapai, the
religious parties, and the Progressives, without Mapam. The composition of the
government in 1949 shaped, to a great extent, the Israeli society for a long time. The
proposed paper will survey and analyze the negotiation between Mapai and Mapam
and tackle the question why did it fail. The paper will elaborate on some of the
prevailing explanations such as: Ben-Gurion preferred an alliance with the religious
parties; he had decided in advance not to accept Mapam due to foreign policy
considerations, because of its Soviet orientation; the reason for the failure was the
dynamics of the negotiation, which led to misunderstandings and a breakdown in
communication, or, perhaps, it was just Ben-Gurion’s impatience, and had the
negotiation been given another twenty-four hours, the parties would have reached an
agreement. The claim put forth in the proposed paper is, that the negotiation between
Mapai and Mapam was doomed to failure, since a workers’ government, centered
around Mapai and Mapam, would have been contrary to the route Ben-Gurion had
delineated since the early 1930s, beginning with the slogan “from a class to a people”
and culminating in implementing the concept of statism (mamlakhtiyut) in Israel.
Furthermore, Ben-Gurion decided to leave Mapam out of the government also in order
to cut it off from active involvement and thus cause its decline. Another contention of
the proposed paper is, that while it is doubtful that the attitude toward the Soviet Union
played a role in the exclusion of Mapam from the government, the fact that it remained
in the opposition strengthened its Soviet orientation.

SİYONİST SOL NEDEN İSRAİL'İN İLK SEÇİLMİŞ YÖNETİMİNDEN
DIŞLANDI?
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ETHNICITY AND CLASS, 'MIZRAHI' PROTEST AND IDENTITY, 1959
AND 1971
Deborah BERNSTEIN
Prof. Emerita, University of Haifa, Israel
<bernstein.deborah@gmail.com>

Abstract
Two short and yet volatile and influential protests took place among communities of
Jews from Morocco, in Haifa 1959 and in Jerusalem 1971. They are known as "The
uprising of Wadi Salib" (1959) and "The protest of the Black Panthers" (1971). Both
cases were related to the large-scale immigration to Israel from Muslim countries in the
late 1940s and early 1950s and to the severe hardship and marginalization of
immigrants from Muslim countries. In this presentation, I will briefly chart each of these
protests and the context in which it took place. I will then point both to the similarities
between the two protests and the differences. Among the similarities, we can note the
North African actors, the emphasis on socio-economic factors and the sharp state
backlash, while among the differences we can note the significant variations in the
attitude of both the state and the larger public.
The organizers of the Wadi Salib protest focused predominantly on the socio
economic urgent needs of the North African immigrants emphasizing housing and
employment, referring both to state institutions who ignored their needs and to the 'rich
neighbors' in other parts of town how exploited them. The Black Panthers expanded
their circle referring to the hardship of Jewish immigrants from all Muslim countries, still
emphasizing socio economic issues predominantly in terms of class relations such as
exploitation and subordination. Thus both protests, together with the shift from 'north
Africans' to a broader category of - Mizrahi, articulated a mix of class and ethnicity. It
was only approximately two decades later, in the 1990s, that the emphasis shifted from
referring to Mizrahim as an ethnic-class category to a predominantly identity and
cultural one.

ETNİKLİK VE SINIF, 'MIZRAHİ' PROTESTO VE KİMLİK, 1959 VE
1971
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PANEL II. JEWS AND JUDAISM/ YAHUDİLER VE
YAHUDİLİK
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JUDAISM TRANSFORMED- ONCE AGAIN
Gayil TALSHIR
Prof. Dr., The Hebrew University of Jerusalem, Israel
<gayil.talshir@mail.huji.ac.il>

Abstract
Israel was established as a result of the actions of the national, Zionist movement,
th
active in the late 19 century in Europe, and especially in east Europe, followed by the
Holocaust through which the Nazis and their supporters have led an industrial massmurder of Jews, and the late recognition of the states of the world in the viability of a
sovereign State of Israel. While the Zionist movement has reconstructed a religious
minority into a national, secular, liberal and mostly socialist movement, which brought
to the world new inventions like the Kibbutz and Moshav as two communal ways of
living, over the last two decades we see a political struggle which in turn generates yet
another, reactionary reinvention of the Jewish people in its state. The paper looks at the
challenge the Netanyahu’s government put to the secular, leftist, welfare state erected
by the Zionist movement and analyzes how the political alliance between the right wing
parties in Israel - the Likud, the national-religious parties and the ultra-orthodox, have
reformed the definition of Israel as ‘Jewish and Democratic’ what are the changes to
the idea of the Jewish people, and Israel as a democracy, and how these changes are
reflected in the constitutional changes, and Basic Law: the Nation, as well as the new
program for civic education, stressing the Jewish nation more than the Israeli state of
all its citizens. The implications for the ideological developments in the larger political
arena are then critically assessed.

DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ YAHUDİLİK: YENİDEN
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DEVELOPMENT AND CHANGE OF POLITICAL CONCEPTION OF
JEWS IN ITALY, AS WELL AS CHRISTIAN SOCIETY TOWARDS
JEWS, AT THE BEGINNING OF EARLY MODERN ERA
Andrea Yaakov LATTES
Dr., Yaad Academic College, Tel Aviv, Israel
<lattesy@netvision.net.il>

Abstract
th

From the beginning of 16 Century, several political phenomena, apparently not
connected to each other, developed within Jewish people in Italy. Such as: creation of
new communal institutions, like councils and community rabbis, starting to register all
public deeds, a huge quantity of brotherhoods were erected for social purposes and
mutual aid, as well as cultural academies, and finally, erection of Jewish ghettos.
It is possible that all these phenomena were isolated cases resulting from the
convergence of multiple factors, including a new perception of social stability within
Christian society, that did not exist before. But much more likely, these phenomena
were the consequence of a new Jewish cultural and political conception, as well as a
new perception of themselves, in addition to a new Chistian attitude toward Jews, due
to Catholic Counter Reformation movement.
This study therefore aims to analyze those various aspects of of what appears to be
a vast phenomenon of political and social reorganization.

ERKEN MODERN DÖNEMİN BAŞINDA İTALYA'DA YAHUDİ SİYASİ
KAVRAMININ GELİŞİMİ VE DEĞİŞİMİ VE HRİSTİYAN
TOPLUMUNUN YAHUDİLERE YÖNELİMİ
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JEWISH HISTORY AND STUDIES IN BANGLADESH: MYTH AND
REALITY
Zohirul ISLAM
Dr., Jessore Heritage Research Center, Bangladesh
<zohirul.cenherst@gmail.com>

Abstract
A notable episode during the colonial period involved Alex Aronson, a German
Jewish academic and friend of Nobel laureate Rabindranath Tagore. Despite being a
Jew, he was suspected of being a spy of Axis Germany. Aronson was detained and
placed under house arrest, which disrupted his work in Santiniketan University. His
friend Tagore requested the British government to release him but Tagore's request
was initially turned down. Tagore then secured the help of Prime Minister Khawaja
Nazimuddin of Bengal to have Aronson released. After Tagore's death in 1941,
Aronson began to teach in Dhaka University in the hometown of Sir Nazimuddin, a
member of the Dhaka Nawab Family. The Jews were mainly based in Calcutta of West
Bengal. They managed to create a full community, built synagogues, schools, and
hospital for the Jewish community, where the Jews of East Bengal, mostly migrants
from Calcutta lived there for commercial reasons. The Polish-American Jewish architect
Louis Kahn worked in East Pakistan and post-independent Bangladesh to design the
Jatiyo Sangshad Bhaban. During the Bangladesh War of Independence, Major General
J. F. R. Jacob played a key role in the surrender of Pakistan. We have been taken this
information through Wikipedia. So, This Paper try to find out what the Jewish History in
Bangladesh was? and what types study of Israel happened in Bangladesh? And
addition Myth and Reality at present Bangladesh.

BANGLADEŞ’TE YAHUDİ TARİHİ VE ÇALIŞMALARI: MİT VE
GERÇEKLİK
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-OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA SEFARAT YAHUDİLERİNİN
ÖNEMİ
Resmiye Özlem YALÇUVA
YL Öğrencisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye
<yoldas.1907@gmail.com>

Tam Metin
Öz: ‘’Tarih’’ kavramı basit bir söylem gibi gelse de belki de kendimizi anlamak ve
adlandırmak adına sığındığımız bir limandır. Dinlerde tarihte insanların varoluşlarından
itibaren somut gerçeklerden ve doğa olayları karşısındaki çaresizliğinde sığınağı
olmuştur. Dinler ve insanlık tarihi insanoğlunun dünyaya geliş serüveni içinde varoluş
çabasının biyografisidir. Bu basit söylemler yaradılış efsanelerinden, ilk
insan Adem ve Havva’dan Sümer tabletlerinden Yunan Mitolojisine değin çok tanrılı
dinlerden Semavi dinlere uzanan bir sorunun, çatışmanın da bir adıdır. Ekonomik ve
siyasi gücü tapınaklardan, kiliseye değin elinde tutmak isteyen güç her zaman dinler
arası çatışmanın da baş aktörü olmuştur. Yahudilik tarihi de Kenan ülkesinden kovulan
ve vadedilmiş topraklara dönme ideali ile bunu yazıya geçiren bir cemaatin günümüze
kadar uzanan çatışmaların ve Ortadoğu sorunu denen kavramın doğması ve devamının
baş aktörü durumuna getirmiştir. Kenan’dan çıkışla başlayan Yahudilerin sürgün ve
göçleri tarih boyunca devam etmiştir. Özellikle Erken Modern dönemdeki İspanya ve
Portekiz’den sürgünleri başta İtalya ve Osmanlı İmparatorluğuna kitlesel ve yoğun
göçler hem Osmanlının ekonomik ve sosyal yapısında hem de siyasi yapısında
Yahudilerin etkisi ile şekillenmiştir.
Abstract: Öz: Bu makalede özellik 1492-1497 arası İspanya ve Portekiz’den
sürülen
Yahudilerden Seferadlar olarak
adlandırılan
cemaatin
İstanbul’daki
yaşamları sosyo ekonomik yapılanmaları, ticari faaliyetleri ve Osmanlı siyasi yapısı
üzerindeki etkileri ele alınmıştır. Devletlerin hem içeride hem de ulusal sınırların
ötesinde bütün toplumları zorladıkları hareketler ile ekonomik ve toplumsal konumları
geliştirmek için kendi iradeleriyle gerçekleştirdikleri göçler bütün dünyada ve Avrupa’da
1
erken Modern dönemin önemli özelliğidir. 1492 ve 1497 yılları arasında Yahudilerin
İspanya ve Portekiz’den sürülmeleri ve bu sürgünlerin sonucunda yerleştikleri
alanlardaki varlıkları, faaliyetleri, oluşturdukları cemaat yapısıyla önemli rol
oynamışlardır. İber yarım adasından çıkan büyük sayıda Yahudi için göç; yeni kökler

1

Erken Modern Dönem YAHUDİ TARİHİ, David B. Ruderman, İnkilap Yayınları, İstanbul,2013, sf.
5.
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kurma, İtalya ve Osmanlı İmparatorluğu’ndaki diğer Yahudi topluluklarına karışma
2
anlamına gelmekte ve elbette sancılı bir sürecin başlangıcı olmuştur.
Erken Modern Dönem dediğimiz bu zaman de İspanya ve Portekiz’den sürülen
Yahudiler gerek bireysel göç eden gezginci göçenler olsun daha da önemli etki bırakan
ekonomik gücü olan cemaat ve ailelerin, ya da daha entelektüel bir okur yazar
takımının göç ettikleri yerlerde özellikle Osmanlı Devletinin ticari, sosyo- ekonomik ve
siyasi anlamda etkileri ve zamanla güçleri olmuştur. Osmanlı İmparatorluğunda Yahudi
göç ve yerleşimleri dalgalar halinde gerçekleşmişti. Osmanlı öncesi Anadolu ve
Balkanlar’da Romaniyat ve Karay Yahudileri görülmektedir. Onları Orta Avrupa’dan
gelen Aşkenaz Yahudileri izler. 1453 Yılında II. Mehmet’in Konstantinapolis’i Fethi ile
Devletin başken İstanbul olur ve İmparatorluğun yeni başkentinin hem mimari hem de
nüfus olarak inşa süresi başlar. Bunun için İmparatorluğun çeşitli bölgelerinden insanlar
buraya göç ettirilmiştir.
Oluşturulan yeni semt ve mahallelerde bu göçerlerin dini etnik yapılarına göre
oluşturulmuştur. Şehre getirilen topluluklar arasında Yunanistan, Makedonya ve
Bulgaristan’dan
gelen Yahudi
gruplarda vardır.
15.yy ortasından
başlayarak Seferad Yahudileri ve daha sonra Konversalar İstanbul başta olmak üzere
Selanik, Halep, Sefad ve Kudüs’e gelmişlerdir. Bir İki nesil Seferad göçmenler
bölgedeki Yahudi topluluklar üzerinde etkili olmuşlardır. Osmanlı Devletinin yarattığı
imparatorluk sistemine katılmışlar ve diğer gruplara nazaran sosyo - ekonomik düzene
daha rahat ve hızlı şekilde uyum sağlayarak Osmanlı ekonomi sisteminin önemli bir
parçası zamanla da güçlü bir unsuru haline gelmişlerdir
Keywords: Judaism, Jewish immrigration, Ottoman Empire, Exile, Early Modern
Period

IMPORTANCE OF SEPHARDI JEWS IN THE OTTOMAN EMPIRE
Abstract: Even if the word “history” sounds like a simple concept to us, it’s a shelter
we take in order to understand and name ourselves. Religions, on the other hand;
served as shelters as well since the beginning of mankind, against people’s
desperation against natural incidents and concrete reality. Religions and the history are
the biography of humankind’s efforts for presence in the adventure of becoming
alive.These concepts are the name of an ongoing conflict about the topics from Adam
and Eve to Sumerian tablets, from the Greek Mythology and polytheistic religions to
monotheistic religions and so on…Individuals who aimed to have economic and
political power, from ancient temples to churches always played the leading role in
mentioned conflicts. Therefore, the history of Judaism has led a community which
ousted from the Land of Canaan and put their ideal of returning to their promised land
on paper, generated a series of problems named Middle East Conflict, having the
members of this religion and history attendants. The exile and migration starting with
the outrun at Canaan of Hebrew people has continued throughout history. Especially
the exile of Spain and Portugal in the Early Modern Era, caused mass migrations to
2

a.g.e., sf.15
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Italy and the Ottoman Empire. The whole economic, social and political structures of
the Ottoman Empire has completely changed with the influence of those Hebrew
people. In this document, a community of Hebrew people named Sephardi Jews and
their socioeconomic construction, mercantile activities, their lives in Istanbul and their
effects on the political structure of the Ottoman Empire. The forced actions and
migrations states do in and out of their national borders to make improvements on
economic and social matters are the characteristic of the Early Modern Era in Europe
as well as the whole World. For the most Hebrew people who escaped from the Iberian
peninsula, the migration meant setting up new roots and becoming integrated into other
Judaist groups in Italy and the Ottoman empire, also the beginning of a very painful
road. In this Era, both members of traveler immigrants who migrated individually and
the families with better influence with better economic situations or intellectuals had
affected the Empire. In the Empire, the migrations took place as waves. The Romaniote
and Karaite Judaists can be observed before the Ottoman Empire in Balkans and
Anatolia. They are being followed by Ashkenazi Jews with Central Asia origin. In 1453,
with the conquer of Constantinople, Istanbul was chosen to be the capital city. With
that, the Empire’s new capitals construction -both as architecture and population- had
started. For this, people from various regions of the Empire were made to immigrate
there. Judaist groups from Greece, Macedonia, and Bulgaria also took place in those
immigrants. Beginning from the 15th century, Sephardi Jews; came to Istanbul and
after that, Thessaloniki, Aleppo and Jerusalem. For a spot of time, Sephardi immigrants
influenced the Judaist communities. They joined into Imperial System which the
Ottoman government created and compared to other groups, they became adapted into
socioeconomic layout easier, eventually became an important part of the Ottoman
economical system..
Keywords: Judaism, Jewish immigration, Ottoman Empire, Exile, Early Modern
Period

1453 İstanbul’un fethinden öncede Yahudiler İstanbul’da ikamet ediyorlardı.
Şehrin fethi sırasında ve sonrasında özellikle Yahudilerin ikamet ettiği
galata kasımpaşa ve hasköy adıyla
anılan
bölgelerde
1176
da konstantinapolisi ziyaret eden tudelalı Benjamin’e göre bizanslar burada
3
yaşayan Yahudileri sürmüşlerdi. Hristiyan
dünyanın
hep Yahudi cemaat
ve topluklularla sorunları
ilk hristiyanlık döneminden
itibaren
süregelmiştir. Konstantinin 325 iznik konsülü
ve
sonrasında Hristiyanlığı devletin resmi dini hale getirmesi ve o güne kadar
pagan ve çok tanrılı devlet olan romanın doğu kanadının devlet tarafında
ideolojik bir yapıya bürünmesi bir tarafta italya merkezli güç savaşları ve daha
sonrasında haçlı savaşlarıyla kendi içinde bile bir çatışmaya dönüşmüştür. IV.
Haçlı seferinde İstanbul’un yağmalanmasıyla sonuçlanması ve her güç ve
iktidar savaşında olduğu gibi nefretin ekonomik çıkarlar doğrultusunda belirli
3

Ortaçağda
İki
Yahudi Seyyahın
İslam
Dünyası Gözlemleri, Tudelalı Benjamin,
Ratisbonlu Petechia, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı, İstanbul, 2013, sf.35
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gruplara yönlendirilmesi elbette tesadüf değildir. Yine Benjaminin anlatımına
göre
erken
dönemlerde
2500 rabaniyim ve
500
kadar karayim Yahudileri rumlar tarafından
sürülünce haliçin öte
yakasında pera da bu toplulukların yaşadığı ve ticari faaliyetlerini denizi
4
geçerek yaptıklarını anlatır. Ancak fetihten sonra yapılan nüfus sayımında bu
bölgedeki Yahudilerin evlerini
yitirmedikleri
ve
ikamet
ettikleri
görülürken inalcığa göre
1472 nüfus
sayımında galatada tek
5
bir Yahudi hanesinin adı geçmez.
Daha
sonra
ki
dönemde
bölgenin
ticari
üstünlüğü seferad Yahudilerinin göçlerinden
sonra
66
bölgedeki Rumlarla paylaşmaları kayda değer bir konudur. Hasköy
ve Kasımpaşa’nın geçmişten itibaren bile Yahudi yerleşimine sahip olduğu
16 yy sonunda kasımpaşa’daki kabristanın Fatih sultan Mehmet tarafından
verilmiş
olduğunu iddia etmeleri
ve
daha
sonraları
da Yahudi nüfusun balatda konumlanarak bölgedeki daha erken dönemde
yerleşmiş olan Yahudilerle buralara yerleştirilen seferatların ilişkili olduğu
7
görülmektedir.
Fatihin istanbulu fethiyle hristiyanı kilisede müslümanı camide museviyi hav
rada görmek istiyorum sözü ve dini cemaat liderlerini bizzat kendisinin ataması
fatihin merkezi bir hükümdarlık kurma ve tek otorite olma gayreti ve
kararlığının göstergesidir. Osmanlı emperyal bir sıfata bürünüp çok uluslu çok
dinli ve etnik bir yapıya gelince elbette hukuki anlamda da bir disipline
gitti Osmanlının millet sistemi ve pragmatik anlayışı bu yapıyı uygulamadaki
oluşturduğu kurumları bunun en somut örneğidir. 1492 ye gelindiğinde Katolik
kilisesinin refere ettiği
ve
onayladığı
kral
ve
kraliçenin
dünyanın hegemonyası içinde hami olma çabası yeni dünya düzeninin
denizlerdeki üstünlüğü üzerinden ve coğrafi keşiflerin heyecanı elbette buna
sağlanacak finansman ihtiyacı ile farklı bir boyuta gelmiştir.
Zamanında ispanyaya Arap fetihleriyle gelen ve Endülüs’te bir aydınlanma
çağını
başlatan
Müslümanlar
ile
bu
coğrafyada
ezelden
var
olan Seferadlar için bu dönem sürgünle sonuçlanır. Bir yanda yeni bir dünya
keşfini destekleyen ve finanse eden bunu yaparken de Katolik dünyanın
desteğini arkasına almak ve kiliseyi de bu düsturda kendisine ortak etmek
isteyen İsabelle ve Ferdinand bir kararname ile Müslüman ve Yahudileri
ülkende hiçbir maddi varlıklarını yanına almaksızın mülklerinin satışlarına bile
4

a.g.e., sf. 57
Osmanlı İmparatorluğunun Ekonomik ve Sosyal Tarihi 1300-1600, Halil İnalcık, Donald Quataert,
Eren Yayınevi, İstanbul, 2000, c.1, sf.325
6
a.g.e., sf. 270
7
İstanbul
Yahudi
Cemaati’nin
Tarihi
(1453-1566), Minna Rozen,
Türkiye
İş
Bankası Yayınları,İstanbul, 2010, sf. 62
5
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izin
vermeden
ülkeden
sürerler.
Önce Portekize giden
Yahudiler İspanya prensesiyle evlenen Portekiz kralı Manuelin yayınladığı bir
fermanla
4
yıl
içerisinde buradanda sürülürler.
Osmanlı
sultanı
ikinci Bayazid böylesine büyük kitlesel göçe kucak açar, elbette o dönem bir
imparatorluk için yeni başkent yapılmış harap bir şehrin inşası için nitelikli
insan gücü önemlidir. Akdeniz korsanlarının eline düşüp hayatını kaybeden ya
da Katoliklere hasım olan Hollanda’ya yerleşenler dışında büyük bir çoğunluk
Osmanlıya gelip başta İstanbul olmak üzere Selanik İzmir safed ve Halep
şehirlerine yerleşirler. Tüzel bir kişi olarak görülen İstanbul Yahudileri
ekonomik durumu, kendi içlerinde son derece farklılık gösteriyordu. Bazı
Yahudiler-tüccarlar ve mültezimler, saray doktorları ve Osmanlı sarayı ile sıkı
8
bağları olanlar- çok zengindi. İspanyadan gelen göçmenler sarayın hoş
görüsü ve ayrıca yerel Müslüman halkında kabulü ile kısa zamanda yeni
çevrelerin uyum sağlarlar, ispanyadaki her türlü taşınmaz ve
taşınır mülkerine el konulan seferadlar elbette servetlerini yeni ülkelerine
getiremediler, ancak oldukça iyi eğitimli ticaret siyaset ve tıp alanındaki bilgi
ve becerileri onları yeni ülkelerinde de kısa zamanda farklı bir konuma
yükseltti. Eğitime verdikleri önem şuradan anlaşılır ki padişahın izniyle İlk
matbaayı
Osmanlı
ülkesinde
1493 yada 1503
tarihinde david ve samuel nahmias kurmuştur. Yeni vatanlarına gelişleriyle
birlikte yaklaşık 300 yıl Osmanlı Yahudilerinin gelişimi ispanyadaki altın çağı
aratmadı. Bu topluluğu kısa zamanda maddi kayıplara ve tramvatik bir sürgüne
rağmen hızla yükselten ve ülkenin önemli bir gücü haline getiren ve farklı
kılan neydi
? İstanbul
Yahudilerinin yürüttüğü mesleklerin
oluşturduğu
zengin yelpazenların ekonomik fırsatlarının çok geniş bir alanı kapsadığını ve
9
bunun yanlnızca Müslümanlara kıyasla böyle olmadığını gösteririr . Dericilik
bakırcılık tekstil dokuma boyama gibi alanlarda zanaat sahipleri bilgilerini
uygularken ispanyada da devlet hizmetinde bulunmuş olanlar başta saray
hizmeti ve özellikle dış işleri ve maliye alanında önemli görevler üstlendiler.
15. ve 16 yüzyıllarda İstanbul Yahudileri arasında sosyal statünün başlıca
üç ölçütü, önem sırasına göre, Osmanlı sarayıyla bağlantılar, zenginlik ve
şecere idi. imparatorluğun kalbi İstanbul, İstanbul’un kalbi padişahın sarayıydı
ve tüm yollar Padişaha varıyordu, Padişahın en yakınındaki hizmetkarları
iktidar ve servet edinme şansı en yüksek olanlardı onlardan sonraki en şanslı
kesim bu yüksek memurlara hizmet eden memurlardı. Para ve güç Padişah ve
memurlarıyla bağlantılara sahip olunmasına bağlıydı, ancak bu bağlantılar
kaypak ve riskli olabiliyordu, Dolayısıla İstanbul’daki Yahudi topluluğunun en
yüksek mevkilerinde daima padişaha yaklaşmayı ve onun en yakın çevresini
oluşturan gruplar onun memurları ve aile üyeleri arasına girmeyi başarmış
8
9
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olanlar vardı. Saray hizmetleri denince öncelikle saray hekimleri akla gelir
bunların
arasında
hekim
Yakup, josef amon, moşe amon, daniel fontesca, gabriel buenoventura bilinen
isimlerdir. Dış işleri alanında Kanununin Frenkoğlu sıfatıyla çağırdığı ve 2
selimin naxos adası ve ege denizi dükü unvanını verdiği josef nasi Yahudiler
arasında la sinyora diye anılan dona gracia nasi, Sokullu Mehmet paşanın
dostu
ve İnebahtı savaşı
sonrası
Osmanlı
Venedik müzakerlerini yürüten salomon ben notan eskinazi, üçüncü murat
tarafından midilli dükü ünvanını alan ve İngiltere ile diplomatik ilişkileri
yürüten salomon abenyaeş, birinci Ahmet döneminde ispanya görüşmelerini
sürdüren Gabriel
Buenoventura, Karlofça görüşmelerine
katılan israel konekliano dış işlerine katkıda ve Osmanlı dış ilişkilerinin en kritik
dönemlerinde adı geçmeleriyle de önemlidir.Osmanlının idari sistemi içinde
askeri bürokrat ve reaya yapılanmasında ikinci Mahmut reformlarına kadar
özellikle devşirme askeri yapı bürokraside de rum ve Yahudilerin etkinliği
önem arzeder. Osmanlı saray hayatında Yahudi nüfusunun ve gücünün etkin
bir şekilde görüldüğü yer harem ile ilişkilerini yürüttüğü kira kadınlardır. Kapalı
kapılar ardında ekonomik gücü olan saray kadınlarının dış dünyayla iletişimi
harem ağaları ve bir de kira kadınlar denilen kişiler aracılığla olmaktaydı.
Kira ünvanının nereden kaynaklandığı tartışma konusu olsa da dış dünyayla
haremin sultanlarına değerli ziynet, kumaş getiren bu kadınlar sadece ticari
faaliyetlerde bulunmuyor haber ve istihbaratta sağlıyorlardı. Bu ilişkiler Hürrem
sultanla başladı daha sonra Nur Banu sultan döneminde artsa da asıl en güçlü
dönemine safiye sultan döneminde görüldü. Erkek egemen toplum yapısında
ve saray hayatının kapalı disiplini altında köle olarak saraya gelen ve cariye
yapılan daha sonra yükselme imkanı bulan bu kadınlar sadece padişah annesi
olmakla yetinmeyip ülke siyasetine de yön vermeye çalışmışlardır. Öyle ki
bunun en somut örneği yabancı diplomatlarla kira kadınlar aracılığıyla devletin
dış ilişkileri ve devlet yönetimi konusunda iş birliğine dahi gitmişlerdir. Bu kira
kadınlar saraya ilk kanuni döneminde girmiştir. Bu kişinin adı Fatma hatundur.
Aslen Yahudi olan ancak ömrünün son zamanında Müslüman olan bu kişiye
kanuni yaptığı hizmetler karşısında muafiyet beratı vermiş kendisi dışında
kocası moşhe oğulları elias ile josef bazı vergilerden muaf tutulmuş hatta köle
sahibi bile olmuşlardır ve bu berat torunlarına kadar gelmiştir.
Sonuç
Kenan ülkesinde sürgünle başlayan ve tarih boyunca sürgün ve göçlerle
devam eden Yahudi tarihi içinde seferad Yahudilerinin ispanyadan Osmanlıya
gelişleri 15. yüzyın ikinci yarısı 16. yüzyılın ilk yarısında, Osmanlı şehir
hayatının gerçekleri kalabalık yaşam koşulları halk sağlığını koruma
önlemlerinin yetersizliği
salgın
hastalıklar)
İspanyol
Yahudi
ailelerinin travmatik bölünmeleri, Akdeniz toplumu ve ailene özgü köklü
gelenekler İStanbuldaki yahu ailesini şekillendiren etkenler arasındaydı.

38

Üçüncü Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı 2019

Başta saray olmak üzere tıp ticaret diplomasi alanındaki etkin isimleri ve
faaliyetlerini ana hatlarıyla sizlere sunmaya gayret gösterdik. Her kim ki etnik
dini ideolojik savları çıkarları için kullanıyorsa kapsayıcı akıllı ve sağduyulu
politikalar üretemiyorsa o kendi yarattığı sistem içerisinde yok oluyor tarihteki
imparatorluklarda bütünleştirici bir hoşgörü çatısı altında birleştirici
olmadığında yıkılmaları kaçınılmaz oluyor. Fatihin ilerici görüşü tüm unsurları
kapsayan
bir
imparatorluğa
dönüştürdüğü
bilinçli
siyaseti
ve
ikinci beyazidin Yahudilere büyük kitlesel göçle kapılarını açması aynı
zamanda
yeni
inşa
edilen
bir
şehrin
ihtiyacı
olan
iş
hayatına hakim zanaatkarlar, kadim geçmişten getirilen tıp bilgisi ve diplomasi
yetenekleriyle ülkenin siyasal ve sosyo ekonomik hayatında etkin bir şekilde
kullanma çabası bu padişahın portresini çizerek anlamımız sağlar.
Bu makalede sizlere ispanyadan sürgünle başlayan ve Osmanlı ülkesine
gelişle İstanbul şehri özelinden seferadların önemini aktarmaya çalıştım.
Kaynakça
Benjamin, Tudelalı, Petechia,Ratisbonlu, Ortaçağda İki Yahudi Seyyahın
İslam Dünyası Gözlemleri,, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı, İstanbul, 2013
İnalcık, Halil, Quataert, Donald Osmanlı İmparatorluğunun Ekonomik ve
Sosyal Tarihi 1300-1600, Halil İnalcık, Donald Quataert, Eren Yayınevi,
İstanbul, 2000, c.1
Rozen,
Minna
İstanbul
Yahudi
Cemaati’nin
Tarihi
1566), Minna Rozen, Türkiye İş Bankası Yayınları,İstanbul, 2010
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Ruderman, B. David, Erken Modern Dönem Yahudi Tarihi, İnkilap Yayınları,
İstanbul,2013
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14.30 2ND SESSION/ II. OTURUM

PANEL III. AUDITION & PRESENTATION/ DİNLETİ
VE SUNUM
REFLECTION OF JUDAISM BASED SUBJECTS BY JEWISH AND
CHRISTIAN COMPOSERS IN WESTERN MUSIC/
Nihan Turnagöl
Lecturer, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye
<nihanturnagol@gmail.com>

Robert SEIDEL
Lecturer, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye
<seidel.robert@gmail.com>

YAHUDİLİK KONULARININ YAHUDİ VE HRİSTİYAN BESTECİLER
TARAFINDAN BATI ŞAN VE OPERA SANATINA YANSITILMASI
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16.15 3RD SESSION/ III. OTURUM

PANEL IV. ZIONISM, PIONEERS AND ISRAEL/
SİYONİZM, ÖNCÜLER VE İSRAİL
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THE “LANGUAGE OF FACTS”: ZIONIST POLITICAL
COMMENTARIES ON THE YOUNG TURKS REVOLUTION
Gideon KOUTS
Prof. Dr., University of Paris 8, France
<gkouts@orange.fr>

Abstract
This article looks at a political Zionist analysis published at the end of the first
decade of the twentieth century, which discusses characteristics of the Turkish Empire
and forecasts its future and arrives at negative conclusions about the chances of
establishing a Jewish state in Palestine. It constitutes the second in a series we are
presenting in Kesher on significant political commentaries printed in the Hebrew Zionist
press. The critic and writer Jacob Rabinowitz (1875-1948) were a central activist of
“practical Zionism” and literary life in Palestine from the time of the Third Aliyah. Until
the end of his life, he was also a columnist in the daily Davar. In 1908, before he finally
immigrated to Palestine, he wrote a three-part series for the journal Ha-Shiloah on the
future of Zionism in Palestine in the wake of the establishment of the “New Turkey.” A
“prosaic” analysis, he said, had led him to the surprising conclusion, in retrospect, that
there was no place in the future for an independent Jewish state; rather it would have to
be an autonomous cultural component in a strong and multinational Turkey. The Young
Turks Revolution aroused the enthusiasm of Zionist intellectuals from all camps, and
reinforced supporters of “practical Zionism” in particular in their demand to settle and
establish demographic, economic, and cultural facts on the ground. If one can draw
from this a possible conclusion regarding the writing of political commentaries, it is also
that sometimes there is need of a vision that goes beyond summarizing the facts and
“precision journalism.” In this context there may be room for a certain “rehabilitation” of
ideology as an essential component in the writing of commentaries, which will prevent
mistakes and distortions.In any event, both “prose” and “poetry” are essential elements
in the writing of a political interpretation that purports to survive beyond the moment it
was written.

“GERÇEKLERİN DİLİ”: JÖN TÜRKLERİN DEVRİMİ ÜZERİNE
SİYONİST SİYASİ YORUMLARI
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THE SITUATION OF THE JEWS IN THE OTTOMAN EMPIRE
DURING THE SECOND CONSTITUTIONAL PERIOD AS
REFLECTED IN THE ARTICLES OF DAVID BEN GURION AND
YITZHAK BEN ZVI PUBLISHED IN HA-ACHDUT
Selim TEZCAN
Asst. Prof. Dr., Social Sciences University of Ankara, Turkey
<selim.tezcan@asbu.edu.tr>

Abstract
David Ben Gurion and Yitzhak Ben Zvi, the first prime minister and the second
president of the future state of Israel, were among the Socialist and Zionist immigrants
of the Second Aliyah who had come to Palestine in the years preceding the Revolution
of 1908.The two fledgling politicians were active in the Marxist-Zionist Poale Zion party
and also on the editorial board of the party's newspaper Ha-Achdut (Unity). The present
study aims to examine, among the pieces published by Ben Gurion and Ben Zvi
between 1910 and 1914 in Ha-Achdut, four articles that discussed the situation of the
Jews in the Ottoman Empire. In the scholarly literature, there is no study that evaluates
these articles together. Through the examination of the articles in question, this study
attempts to realize two aims. Firstly, an overall picture of Ottoman Jewry in this
important period of transition will be drawn from a different, partial outsider’s
perspective, namely from the eyes of two young Zionist-Socialist Jewish politicians from
North Europe, immigrants of the Second Aliyah, who had been to Istanbul and Salonica
as well as to Palestine and had a chance to observe the large Jewish communities in
these places. Secondly, it will become possible to examine in some detail the
motivations lying behind Ben Gurion and Ben Zvi's pro-Ottoman attitude in these years.
Is it sufficient to explain this attitude only by their assumption that Palestine would
remain under Ottoman rule in the foreseeable future as well as by their arguable
antipathy toward Russia on account of its stifling oppression of its Jewish population?
Or did their assessment of the situation of Ottoman Jewry play a role in this proOttoman attitude as well? The present study addresses this main question. As the
evidence provided by the articles suggests, Ben Gurion and Ben Zvi believed that the
socio-economic, civic and political situation of the Jews in the Ottoman Empire and
Palestine was overall better than that of their brethren in both Western and Eastern
Europe. While comparing their situation with that of the Jews in Eastern Europe, they
drew attention to the broad autonomy that their community enjoyed in its internal affairs
and to the absence of any restrictions on the professions they could take up, including
civil service. In making a similar comparison with the situation of the Jews in Western
Europe, they pointed out that unlike these latter the Ottoman Jews still led a communal
life and had already created an economic niche of their own in interrelated commercial
and industrial sectors, a situation that had allowed them to evade assimilation. Thus the
results of the study indicate that Ben Gurion and Ben Zvi’s pro-Ottoman attitude did not
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stem from their belief that Palestine would remain under Ottoman rule, or from their
arguable antipathy toward Russia, but from their overall positive assessment of the
situation of Ottoman Jewry..
Keywords: Second Constitutional Period, Ottoman Jewry, David Ben Gurion,
Yitzhak Ben Zvi, Palestine, Hebrew press, Ha-Achdut

DAVİD BEN GURİON VE YİTZHAK BEN ZVİ’NIN GÖZÜYLE İKİNCİ
MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI YAHUDİLERİNİN DURUMU
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HOW ZIONISM CHANGED JEWISH IDENTITY? ACHAD HA-AM'S
APPROACH TO JUDAISM
Daria BONIECKA-STEPIEN
Dr., Jagiellonian Unversity in Cracow, Poland
<daria_boniecka@wp.pl>

Abstract
Achad Ha-Am, or Asher Cwi Gincberg, was one of the first Jewish thinkers of the
modern era who wrote in Hebrew. He belongs to the group of the most important jewish
thinkers and ideologists. He is considered a precursor and founder of spiritual Zionism.
He made changes in the understanding of the concepts of religion and Judaism,
because he understood that there was a need to redefine Jewish identity. This change
was intended to revive the national spirit through spiritual Zionism. And so, according to
Achad Ha-Ama, there is a change in category: God, or the external creative force, is
replaced by the national spirit (ha-ruach ha-leumi), the internal self-constituting force of
the nation. Faith in the God of Israel gives way to a national sense (ha-hreshe haleumi), and religion is transformed into national morality (ha-musar ha-leumi). The
revival of the national spirit, which is the primary goal of spiritual Zionism, seems to give
the nation itself the responsibility for the shape of its own national future. By crossing
the sign of equality between Judaism and religion, Achad Ha-Am proves that the bonds
connecting the people of Israel are much stronger and also include those who do not
believe in the God of Israel.
Keywords: Zionism, Achad Ha-Am, Jewish Identity, spiritual Zionism

SİYONİZM YAHUDİ KİMLİĞİ NASIL DEĞİŞTİ? AHAD HAAM'IN
YAHUDİLİĞE YAKLAŞIMI
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THE MYSTERY OF THE ISRAELI- DRUZE FERTILITY DECLINE
Onn WINKLER
Prof. Dr., University of Haifa, Israel
<winckler@research.haifa.ac.il>

Abstract
The entire academic and the non-academic literature on the Druze, without
exception, emphasize their uniqueness. This rests on many components, the main
ones being the fact that they continue, even today, to live in closed communities.
Moreover, they maintain the confidentiality of their religion; the inability of an outsider to
join the Druze religion; and for the most part, the absence, even to this very day, of
marriage outside the community. However, none of the research on the Druze,
however, deals with their fertility behavior. While the non-existence of research on the
demographic patterns of the Druze communities outside Israel is understandable due to
the absence of data, this is not the case in Israel. Despite the availability of the vital
statistics data, however, the small number of studies that nevertheless referred to the
Israeli-Druze fertility patterns described it in general outlines only, or in most cases,
combined them together with the Muslims
The aim of the proposed research is two-fold:
a. To sketch the major trends of the fertility patterns of the Israeli-Druze since the
establishments of the state of Israel. In this respect, attention will be given to find
differences in the fertility patterns, where and if they exist, between the various Druze
communities, particularly between the localities that are populated entirely by Druze
and those in which the Druze cohabit with Muslims and Christians. This is crucial not
only because the issue has thus far not received any academic attention, but also
because it will lead to a better understanding of the mutual influence in the area of
fertility patterns and behavior, if any, between communities of different religions which
living within the same locality.
b. To explore the causes behind the sharp fertility decline of the Israeli-Druze from
more than 7 children per woman in the early 1960s to less than 4 in the early 1990s
and to the replacement-level rate of 2.1 in 2017. This sharp decline, it should be noted,
has occurred despite the almost totally absence of the major pre-conditions for sharp
fertility decline as well as the fact that the fertility decline of the Israeli-Druze occurred
when the Israeli pro-natalist financial measures were at their peak. An additional point
to consider is that the fertility decline of the Israeli-Druze has occurred simultaneously
in all of the Israeli-Druze communities, including in the remote Druze villages in the
Golan Heights. The preliminary assumptions for the sharp fertility decline among the
Israeli-are: Firs, the Druze religion, in contrast to Islam, Christianity and Judaism, does
not promote high fertility. This is because according to the Druze faith the number of
Druze in the world is permanent. The second assumption is the absence of
“demographic margins” of high fertility among the Israeli-Druze, in totally contrast to the
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the Israeli-Jews (among the orthodox and the Ultra-orthodox) and the Israeli-Muslims
(mainly among the Bedouin of the Negev and those of Arab Jerusalem).

İSRAİLLİ-DÜRZÜ DOĞURGANLIĞININ DÜŞÜŞÜNÜN GİZEMİ
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REINHOLD NIEBUHR’S PHILO- SEMITISM: AN OLD NEW
PARADIGM
Ben MOLLOV
Dr., Bar- Ilan University, Ramat Gan, Israel
<Ben.Mollov@biu.ac.il>

Shmuel SANDLER
Prof. Emeritus, Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel
<sandler.shmuel@gmail.com>

Abstract
This paper will assess Reinhold Niebuhr’s views on the reborn state of Israel as
emanating from his attitudes to Judaism, the Jewish People as well as his wellarticulated philosophy on international politics in general and American foreign policy in
particular. Reinhold Niebuhr (1892-1971) was a prominent American Protestant
theologian and social philosopher of German background. Our analysis will be based
on tools from the disciplines of political science and international relations which he
significantly influenced. It will suggest that Niebhur’s views on these subjects which
were very close to his mind and heart, mirror his general approaches to politics from
the standpoint of Christian Realism which he so frequently articulated.
The paper will refer to his personal background including his interactions with
important Jewish personalities and the mutual influences which he derived from them,
and his specific views on Judaism, the Jewish people and the State of Israel as this
basis of this assessment. Niebuhr stated his views in support of the state of Israel at a
time in the US when it was not in vogue to support the Jewish state as it is today. Nor
did the Protestant Church lead support for Israel. Certainly the eschatology of the
Christian fundamentalist community, so prominent today did not exist at that time; and
certainly the more liberal strains of American Protestantism with which he identified
held a very ambivalent attitude towards Israel then as now. In general, American
foreign policy during the first two decades of the history of the Israeli State can be
regarded as balanced between support for Israel and courting the Arab world. Hence
understanding Niebuhr’s unequivocal support for the Jewish state must be explored in
his relationship with Judaism, American Jewry as well as his unique religious and
ethical approach to Jews and their destiny, history and values. Hence our study goes
beyond Niebuhr himself. It reveals a very important chapter in the evolving AmericanJewish-Israel relationship. Equally important, it will reflect a special dimension in
Jewish-Christian relations and thus also provide a contribution to the evolving “religion
and foreign policy” field of study.
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REINHOLD NIEBUHR'UN YAHUDİ SEVERLİĞİ: ESKİ YENİ BİR
PARADİGMA
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PANEL V. TRACING JEWS IN WORLD HISTORY/
DÜNYA TARİHİNDE YAHUDİ İZLERİ
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-IOSEPHUS FLAVIUS’UN ANLATIMIYLA MUSEVİLERİN HANIM
EFENDİSİ MARIAMME
Hatice ERDEMİR
Prof. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye
<haticeerdemir@yahoo.com.tr>

Halil ERDEMİR
Assoc. Prof. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye
<uygula@yahoo.com>

Tam Metin
Öz: Kudüs’te Hasmon (Haşmon) hanedanının Romalılar tarafından MÖ 63’te
yıkılmasıyla, Hasmon hükümdarı II. Hyrcanus’a Damaskus’un Romalı valisi altında
sınırlı bir yetki vermişlerdir. Musevîler yeni rejime karşı hasmane bir tavır sergilemişler
ve müteakip yıllarda sık sık ayaklanmalar görülmüştür. Mattathias Antigonus tarafından
Hasmon sülalesinin eski şanını geri getirmek için son bir teşebbüs yapılmışsa da yenilip
öldürülmesiyle Hasmon yönetimi MÖ 40 yılında sona ermiş Filistin Roma
İmparatorluğu’nun provinciası (yönetim bölgelerinden biri) olmuştur.
MÖ 37 yılında, II. Hyrcanus’un damadı olan Herodes, Romalılar tarafından Iudaia
hükümdarı tayin edilmiştir. Ülkenin iç işlerinde kendisine hemen hemen sınırsız bir yetki
verilmiş olan Herodes, imparatorluğun doğu kısmında Roma’ya bağlı en güçlü
monarklardan biri haline gelmiştir. Hellen-Roma kültürünün büyük bir hayranı olan
Herodes, bölgede çok kapsamlı bir inşaat programları yaparak, Tapınağı kendi çağının
en görkemli yapılarından biri haline getirerek başarılı projeler geliştirmişse de halkı ve
ailesiyle ilişkilerinde garip işleri ve uygulamaları tarih yazımlarında yerini almıştır.
Peygamber İshak’ın büyük oğlu Esav’ın soyundan varlıklı, güney Iudaea’da
Edom’dan (Idumea) bir aileden gelen Herodes, Musevîler arasında güvenilmemiş bir
şahsiyet olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak o kendisini Musevî olarak tanımlamıştır.
Halkın içerisinden gelen hırslı bir yönetici olan Herodes, kurnazlığı ve acımasızlığıyla
iktidara geldiğinde Hasmon ailesi yüzyıldan fazla Iudea’yı yönetmişti. Herodes, başa
geçerken tüm Hasmonlar’ı öldürürken, henüz küçük yaşta olan ve aşık olduğu
Mariamme’ı (mar-ı-AHM-mee) öldürmemiş ve onunla evlenerek konumunu
meşrulaştırmaya çalışmıştır.
Bu çalışmaya konu olan Herodes’in kendisine eş yaptığı Mariamme’in kişiliği ile
Herodes ile olan ilişkileri, tarihe not düşülmesi, altı çizilmesi elzem hususları içinde
barındırmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Kudüs’te bir dönem Roma’ya bağlı bir devletin
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yöneticisi olarak görev yapmış olan Herodes’in (eğer kaynaklar abartmamışsa) aile
fertlerine karşı takındığı zalimane tavırları ele almaktır.
Anahtar Kelimeler: 4-7 anahtar kelime,

MARIAMME FEMALE MASTER OF THE JEWS AND HER
RELATIONS WITH HERODES IN THE EXPRESSION OF JOSEPHUS
FLAVIUS
Abstract: After the destruction of the Hasmon dynasty in Jerusalem by the Romans
in 63 BC, they gave the ruler of Hasmon Hyrcanus II. a limited authority under the
Roman governor of Damaskus. The Jews were hostile to the new regime and there had
frequent uprisings in the following years. Although Mattathias Antigonus made a last
attempt to restore the old glory of the Hasmon family by his uprising, he died during his
defeat of the city and the Hasmon administration ended in 40 BC when Palestine
became the provincia (one of the administrative districts) of the Roman Empire.
In 37 BC; Herod, the son-in-law of Hyrcanus, was appointed Iudaia as a ruler by the
Romans. Herod, who was given almost unlimited authority in the country’s internal
affairs, became one of the most powerful monarchs in Rome in the eastern part of the
empire. A great admirer of Greko-Roman culture, Herodes developed extensive
projects in the region by making extensive construction programs, making the Temple
one of the most magnificent buildings of its era, but its strange works and practices in
its relations with its people and family took part in historiography.
Herod, a wealthy descendant of the prophet Isaac’s eldest son Esau, who came
from a family from Edom (Idumea) in southern Iudaea, emerges as an unreliable figure
among the Jews. However, he described himself as Jewish. When Herodes came to
power an ambitious ruler towards people, with his cunning and ruthlessness, the
Hasmon family ruled Iudea for more than a century. Herodes did not kill Mariamme
(mar-ı-AHM-mee), who was still in love at a young age, and tried to justify his position
by marrying him, while killing all the Hasmon while he was in power.
The subject of this study includes the personality of Mariamme, whom Herodes
made a wife to, and her relations with Herodes, and it is essential to note down and
underline the history. The aim of this study is to examine the cruel attitudes of Herodes
(if the sources are not exaggerated) against the family members, who once served as
the ruler of a Roman state in Jerusalem.
Keywords: 4-7 Keywords, it is separated by periods. All key words in titles are
capitalized, Keywords should be separated by commas and end with a comma,

Herodes, peygamber İshak’ın büyük oğlu Esav’ın soyundan varlıklı, güney
1
Iudaea’da Edom’dan (Idumea) bir aileden gelmektedir. Yuhanna Girhan
1

Herodes’in annesi Cypros Nabataea’da Petra şehrinden gelen bir prensesti.
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Hirkanus Edom’u fethettiğinde tüm halkın Musevî kanunlarını kabul etmelerini,
2
etmeyenlerin topraklarını terk etmelerini istemiştir. Bu sebeple Herodes’in
ataları gibi pekçok insan Musevî kanunlarını kabul etmiştir. Hellenistik kültürle
yetişmiş bir hükümdar olan Herodes, Musevîler arasında güvenilmemiş olsa
da kendisini Musevî olarak tanımlamıştır.
Halkın içerisinden gelen hırslı bir yönetici olan Herodes, kurnazlığı ve
acımasızlığıyla iktidara geldiğinde Hasmon (Haşmonayim) ailesi yüzyıldan
fazla Iudea’yı yönetmişti. Herodes, başa geçerken tüm Hasmonlar’ı
öldürürken, henüz küçük yaşta olan ve aşık olduğu Mariamme’ı (mar-ı-AHMmee) öldürmemiş ve onunla evlenerek konumunu meşrulaştırmaya
3
çalışmıştır.
Josephus’a göre “Mariamme birçok bakımdan Herodes’a karşı hassas ve
sadık, ancak tabiatı itibariyle zalim olduğu kadar ona karşı olan tutkusu
sebebiyle köle olacak kadar aşağılayan bir tutum içindeydi”. Bu, aralarında
uzun süren aşk-nefret ilişkisinin de anahtarıydı. Bazı açılardan, Herod, tek
hakim olmayı bekleyen Mariamme için Iudea’nın sınırlarını genişleterek ve
ülkeyi güçlendirerek ona bir anlamda hizmet etmekteydi. Herod’un cephesinde
çaresiz bir aşkın kurbanı olduğu görüntüsü vardı. Josephus’a göre
Mariamme’ın “hırçın karakteri” sebebiyle güçlü düşmanları vardı. Ancak
Herodes’un vazgeçilmez aşkı onu korumak için hep yanındaydı. Düşmanları
Herodes’un sevgisini tahmin edilemeyecek kadar zeki bir yöntemle onun
4
aleyhinde kullanmışlardır.
Herodes, Iudea geçitlerinde düşmanlarıyla savaşırken başarılı olmuş ve
Antigonus’u uzaklaştırmıştır. Sonra Kudüs’e dönünce, düşmana karşı başarılı
olduğu için herkes tarafından sevilmiştir. Daha önce kendisini sevmeyenler bile
bu
başarısı
sebebiyle
evliliğiyle
Hyrcanus’un
ailesine
girmesini
kabullenmişlerdir. Herodes’in ilk karısı da aşağı bir aileden olmayan Doris
adında bir kadındı ve Antipater adında bir oğulları vardı. Ancak Hyrcanus’un
torunu, Aristobulus’un oğlu Alexander’ın kızı Mariamme ile evlenerek
hükümdarla akrabalık kurmuştur (MÖ 42). Iudea, Makabilerin Kitabında
anlatılan Hanukah hikayesinin kahramanı Mattathias’ın soyundan gelen
Hasmon ailesi tarafından yönetilmekteydi. Bu aileden iki kardeş olan II.
Hyrcanus’un kızı Alexandria’yla II. Aristobulus’un oğlu Alexander (amca
5
çocukları) MÖ 60’larda evlenmiş ve Mariamme bu evlilikten doğmuştu.
2

Maccabee, 1-2.
Josephus, Jewish War: 1.12.3 240-241.
4
Josephus, Jewish War: 1.12.3 240-241.
5
“Alexander Janneus ve Alexandria’nın iki oğlundan birisi olan II. Hyrcanus’un kızı Mariamme’dir. II.
Hyrcanus, annesi Alexandria onuruna kızına aynı ismi vermişti. Mariamme, yukarıda adı geçen
Alexandria’nın torunudur. Mariamme çok güzel bir kızdı ve Aristobulus adında çok yakışıklı bir erkek
kardeşi vardı.” Josephus, Jewish War: 1.12.3 240-241; Jewish Antiquities: 15.1.5-6 23-30.
3
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Mariamme’ın babası MÖ 49’da Romalı komutan Pompeius tarafından
öldürülmüştü. Mariamme’ın amcası Antigonus, Iudea’nın Hasmon hanedanın
son hükümdarıydı ve Herodes’la savaşmıştır. Herodes başa geçişini
meşrulaştırmak için ele geçirdiği hükümdarın yeğeniyle önce nişanlanmıştır.
Mariamme nişanlandığında 13 yaşlarında küçük bir kız olduğundan düğün beş
6
yıl kadar sonra gerçekleşmiştir. MÖ 37’de fırtına dindiğinde, Herodes Kudüs’e
ulaşmış ve ordusu duvarlara kadar yürümüştü. Marcus Antonius’la olan
dostluğu sebebiyle MÖ 40’da Roma Senatusu tarafından hükümdar ilan
edilmişti. Kuşatmayı denetlemek için bir komutanını bırakarak, Aristobulus’un
oğlu Alexander’ın kızı olan nişanlısını getirmek için Samaria’ya gitmişti.
Böylece düğün sebebiyle kuşatmaya ara vermiş ve düşmanlarını
7
küçümsemiştir. Evlendikten sonra da Kudüs’e büyük bir güçle geri dönmüştür.
İki kız, üç erkek olmak üzere Herodes’un Mariamme’dan beş çocuğu
olmuştur. En küçük oğlu Roma’da eğitim alırken ölmüştür. Annelerinin soylu bir
aileden olması ve kendisinin de tahta geçmesinden sonra doğmaları sebebiyle
8
diğer iki büyük oğlu iyi bir saray eğitimi almışlardır. Hayatta kalan iki oğlunun
adları Mariamme’ın babası ve büyükbabasının adları olan Alexander ve
Aristobulus’tu. Kızlarından birinin adı Salampsio ve diğerinin de Herodes’un
9
annesinin adı olan Cypros’du.
Hasmonların varisi olarak Herodes, MÖ 36’da vasat bir şahsiyet olan
Mariamme’ın erkek kardeşini, yüksek din görevlisi olarak atamıştır. Alexandra
bir mektup yazarak bir ulak vasıtasıyla, Kleopatra aracılığıyla Marcus
10
Antonius’tan oğlu için yüksek din görevlisi olarak atanmasını talep etmesini
istemiştir. Antonius bu isteği pek umursamamıştı. Fakat arkadaşı Dellius, bir iş
sebebiyle Iudea’ya geldiğinde, Aristobulus’un boyu posu, güzelliği ve
Herodes’un karısı olan Mariamme’ın da yine ondan farklı olmayan güzelliği
karşısında büyülenmişti. Dellius, Alexandra’nın bu güzel çocukların annesi
olduğunu düşünerek görüşünü ifade etti. Dellius, konuşmaları sırasında
Alexandra’yı her iki çocuğun portrelerini yaptırarak o sırada Mısır’da bulunan
Antonius’a gönderilmesi konusunda ikna etmeye çalışmıştı. Böylece
11
Antonius’un talep edeceği herhangi bir şeyi reddetmeyeceğini de belirtmiştir.

6

Josephus, Jewish War: 1.12.3 240-241, 1.13.7 264.
Josephus, Jewish War: 1.17.8 244.
8
Josephus, Jewish War: 1.22.2 435.
9
Josephus, Jewish Antiquities: 18.5.4 130-134.
10
Bu sırada Roma’nın batı kısmı Octavian Caesar’ın hâkimiyetindeyken, Marcus Antonius Roma’nın
doğu kısmından sorumluydu. Herodes, bölgede büyük bir güç haline gelen Romalı komutan
Antoniusla arkadaş olarak, onun yardımıyla Iudaea’da Hasmonid karşıtı Antigonus’tan daha fazla güç
kazandı. Mariamme ve erkek kardeşi ile ilgili hususta ortaya çıkan Antonius’un cinsel zevkleri konusu
Antonius’un sonunu getirecektir.
11
Josephus, Jewish Antiquities: 15.1.5-6 23-30.
7
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Alexandra bu sözlerle mutlu olarak resimleri Antonius’a göndermiştir.
Dellius Antoniusla ölçüsüz bir şekilde konuşarak çocukların bir insan
yavrusundan çok, tanrıların çocukları gibi olduklarını abartılı bir dille anlatarak,
onları Antonius’un cinsel zevklerine sunmaya ve gözüne girmeye çalışmıştır.
Ancak Antonius kızın Herodes ile evli olması ve bu durumun Kleopatra’nın
kulağına gidebileceğinden çekinerek bu ifadeleri dikkate almamıştır. Herodes’e
sözde saygılı bir ifadeyle ‘eğer zahmet olmazsa’ delikanlı Aristobulus’u
12
kendisine göndermesini rica etmiştir. Bu haber Herodes’e iletildiğinde, saygın
bir ailenin henüz 16 yaşında yakışıklı bir evladı olan Aristobulus’un, Antonius
gibi cinsel zevklerini açıkça ifade edebilen Roma’nın güçlü bir devlet adamının
cinsel zevkleri için kullanabileceği düşüncesiyle Antonius’a gönderilmesinin
13
güvenli olmadığı kanaatine varmıştır. Bu sebeple cevabi mektubunda, eğer
bu delikanlıyı gönderirse, ülkede isyan ve savaş çıkabileceğini ve henüz
14
değişmek üzere olan yeni hükümdarın sorun yaşayabileceğini belirtmiştir.
Özellikle karısı Mariamme, kardeşinin yüksek din adamı olarak atanması
için Herodes’a baskı yaptığından Antonius’u bu bahanelerle oyaladıktan sonra,
çocuğu ve kayınvalidesi Alexandra’yı tamamen onursuz bırakmamakta
kararlıydı. Herodes bu durumun aynı zamanda kendi faydasına olabileceğini
düşünmüştü.
Çünkü
Aristobulos
makama
geçtiğinde
ülkeyi
de
terkedemiyecekti. Herodes böylece Antonius’un kendisini mazur görmesini
sağladıktan sonra, özellikle de karısı Mariamme’ın, kardeşinin yüksek din
adamı olması için yaptığı yoğun baskı ve Aristobulus makama geçtiğinde
ülkeden ayrılamayacak olmasını kendi avantajı olarak değerlendirerek
çocuğun veya Alexandra’nın tamamen haysiyetsiz bir muamele görmelerini
engellemekte kararlıydı. Alexandra’ya, daha önce Aristobulus çocuk
olduğundan Ananelus’u bu makama atadığını ve oğluna yüksek din adamlığını
vereceğini söylemiştir. Böylece kadını ve tavsiye almak için çağırılmış olan
15
arkadaşlarını kandırmak amacıyla planlı ve ihtiyatlı bir şekilde konuşmuştur.
16

Musevîler arasında geniş ölçüde kutlanan Çardak Bayramı’nın (Sukot)
MÖ 35’te yaklaşması üzerine Herodes ve halk, bayramı kutlayarak geçirirken
içinde büyüyen kıskançlık, amaçlarını gerçekleştirmek için onu acele etmeye
zorlamıştır. 17 yaşında olan delikanlı Aristobulus kurallara uygun olarak
kurbanlar sunmak üzere altara çıktığında yüksek din adamı sıfatıyla süslü
cüppesini giymiş vaziyette, kutsal dini görevlerini yerine getirirken oldukça
12

Josephus, Jewish Antiquities: 15.1.5-6 23-30.
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14
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15
Josephus, Antiquities: 15.2.7 31.
16
Çardak Bayramı, Kipur’dan yedi gün sonra yapılan bayramdır. Musevîlerin kırk yıl boyunca göçebe
olarak yaşadıkları çölde çardaklar altında barınmalarını anma ve bu süreçte gördükleri uhrevi
korumaya bir kez daha şükretme adına kutladıkları bir bayramdır. Sukot, meyveler, bağ ürünleri ve
zeytinin olgunlaşması dönemine de rastladığından Hag Aasif/Hasat Bayramı olarak da anılmıştır.
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yakışıklı görünmekteydi. O yaşta olan birçok gençten daha uzundu ve yüzünde
geldiği soylu ailenin ifadesini taşımaktaydı. Böylece samimi bir gayret ve
şevkat onu insanlar arasında yükseltmişti. Aynı zamanda Aristobulus’un bu
görüntüsü büyükbabasının faaliyetlerini hafızalarda canlandırmıştı. Bu ortamda
halk, sevinç, üzüntü, iyi dilekler ve dualarla karışık duygular içindeydi ve
kalabalık ona karşı sevgisini açıkça ve samimi bir şekilde belli etmişti.
Aristobulus ailesinin onlara yaşatmış olduğu mutlu günlerden bahsederek o
sırada hükümdar olan Herodes’in idaresinden yeterince memnun olmadıklarını
dile getirmeye çalışmışlardı. Bütün bunların sonucu olarak, Herodes genç
adama yönelik tasarladığı şeyi tamamlamaya karar verdi. Bayram bittiğinde
Alexandria’nın misafiri olarak Eriha’da (Jericho) ziyafetteyken Herodes,
Aristobulus’la oldukça memnun görünmüş ve onu korkusuzca içmeye
cesaretlendirerek (zehirlemek için), onunla alaycı ve çocuksu bir tarzda
oynamıştır. Çevre şartları dolayısıyla mekan çok sıcak olduğundan gezinmek
için grup halinde dışarı çıkarak sarayın etrafında bulunan birkaç geniş yüzme
havuzunun çevresinde öğle vaktinin sıcağından korunarak serinlemeye
çalışmışlardı. Başlangıçta Herodes’un birkaç hizmetçisi ve arkadaşı yüzerken,
diğerleri sadece izliyordu. Bir süre sonra Herodes’un teşvikiyle Aristobulus da
onlara katılmıştı. Karanlık çöktüğünde, bu şekilde yapması için emir verilmiş
olan arkadaşlarından birkaçı yüzerken onu aşağı itmeye başlamışlar ve
şakalaşırmış gibi onu suyun altında tutmuşlardı. Tamamen havasız kalana
kadar yüzeye çıkmasına izin vermediler. Böylece Aristobulus henüz 18’ini bile
dolduramamışken öldürülmüş ve yüksek din adamlığı görevi de sadece bir yıl
sürmüştür. Bu elim kaza kadınlara anlatıldığında, önlerinde uzanan ölü
bedenin manzarası karşısında büyük bir acı içinde feryat etmişlerdi. Aynı
zamanda Kudüs’te de her aile bu felakete kendilerinden biri katledilmiş
17
gözüyle bakarak büyük bir acı duymuşlardı.
MÖ 35-MÖ 34’te Marcus Antonis, Suriye Laodiceia’sına gitmek üzere
yoldayken Aristobulus’un başına gelenlerle ile ilgili suçlamalar karşısında, gelip
kendisine hesap vermesi için Herodes’a mektup göndermişti. Mektupta, bu
suikast kendisi tarafından işlenmişse uygun olmayan bir davranışta bulunduğu
belirtilmişti. Böylece Herodes yönetim işlerinin başında akrabası Joseph’ı
bırakarak ona gizli bir direktif vermişti. Eğer kendisi Antonius’un yanındayken
öldürülürse, Joseph de Mariamme’ı öldürecekti. Herodes eşine aşıktı ve eğer
ölürse güzelliğinden dolayı başka adamlar tarafından takip edilebileceği
düşüncesine katlanamıyordu. Pek de kurtuluş ümidi olmadan, bu emirleri
18
vererek Antoniusla görüşmek üzere yola çıkmıştı.
Devlet işlerini sürdürmekle görevlendirilmiş olan Joseph, görevi icabı sık sık
Mariamme ile görüşerek bir yandan ona saygı gösterisinde bulunur bir yandan
17
18

Josephus, Antiquities: 15.3.3 50-57.
Josephus, Antiquities: 15.3.5-9 64-87; Wars: 1.22.2-3 436-440.

56

Üçüncü Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı 2019

da Herodes’un onu ne kadar sevdiğini her fırsatta anlatırdı. Mariamme ve
özellikle de Alexandria bu sözlere inanmamış, Joseph, Herodes’in hislerini
kanıtlamak için aşırı derecede gayret göstererek daha önce ona verilen
direktifleri açıklayacak kadar ileri gitmişti. Joseph, ‘Herodes’un Mariamme’sız
yaşayamayacağını, hatta kötü bir son yaşayıp ölse bile ondan ayrı kalmaya
dayanamayacağını’ söylediğini aktararak Herodes’in duygularını doğrulamaya
çalışmıştı. Fakat kadınlar doğal olarak bunu Herodes’un, Mariamme için
duyduğu güçlü bir sevginin sonucu olarak değil, onun gaddarlığının göstergesi
olarak algılamışlardı. Herodes’un ölümü bile onları gaddarca bir ölümden
koruyamayacaktı. Onlar bu açıklamada Herodes’un acımasızlığı ile ilgili asıl
19
gerçeği görmüşlerdi.
Bu sırada, Kudüs’e, Herodes’dan nefret eden birinin ve Antonius’un
Herodes’a işkence ettiği ve onu ölüme terk ettikleri haberi gelince tabii olarak
saraydaki tüm insanları özellikle de kadınları galeyana getirmişti. Bunun
üzerine Alexandria, o sırada Iulius komutasında Kudüs’ün etrafında kamp
kurmuş olan Roma lejyonunun sancakları altından ayrılarak sarayı ve
hükümdarı koruması için Joseph’ı ikna etmeye çalıştı. Bu vesile ile eğer
sarayda herhangi bir kargaşa çıkarsa Romalıların dostluğunu kazanarak
sağlam bir güvence altında olabilirlerdi. Bundan başka Antonius’a bağlı olarak
istedikleri her şeye sahip olabileceklerini ümid etmişlerse de bir zamanlar
Antonius’un Mariamme’da da gözü vardı. Onun aracılığıyla hiçbirşey
olmaksızın hükümdarlığı geri alabilirlerdi ve aynı zamanda bu hükümdar ailesi
için de iyi bir fırsattı. Onlar bu düşüncelerin ortasında gelip giderken,
Herodes’dan devlet işleriyle ilgili, söylentilerle ve umutlarıyla çelişen bir mektup
geldi. Antonius ile buluştuktan kısa süre sonra Herodes Kudüs’ten götürdüğü
hediyelerle arayı düzeltmişti. Mükemmel yoldaşlığı sayesinde de kısa
zamanda Antonius’un ona olan kızgınlığı geçmişti. Herodes’un öldüğünü
düşünerek Roma garnizonuna kaçmayı düşünen kadınlar bu mektup ellerine
geçtiğinde planlarından vazgeçmişlerse de bu planları gizli kalmamıştır.
Herodes, Antonius’u Parthlara karşı olan seferine uğurladıktan sonra Iudea’ya
döndüğünde kız kardeşi Salome ve annesi, Alexandria’nın evlilik planı
20
hakkında onu bilgilendirmişlerdir. Salome, kocası Joseph aleyhinde de
konuşarak onu Mariamme’la defalarca cinsel ilişkiye girmekle suçlamıştır. Bu
uzun zamandan beri Mariamme’a duyduğu nefretten kaynaklanmaktaydı.
Suçlamalardan bir diğeri de Mariamme’ın alçakgönüllülüğüne rağmen kibirli
olduğu, soyları için de bir yüz karası olduğuydu. Mariamme’a karşı her zaman
ateşli bir ihtirasla yanıp tutuşan Herodes duyduklarından son derece rahatsız
olmuştu. Kıskançlığının ona hissettirdiği işkenceye karşı dişini sıkmış ve
Mariamme’a duyduğu aşk nedeniyle aceleci bir karar vermemek için sabrını
19
20
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zormalmıştı. Fakat içindeki şiddetli aşk ve kıskançlık duyguları nedeniyle
dayanamayarak özel olarak Mariamme’a Joseph ile olan ilişkisini sormuştur.
Mariamme bütün suçlamaları reddederek yemin etmiş ve masum bir kadının
kendini savunurken söyleyebileceği her şeyi söylemiştir. Böylece yavaş yavaş
Herodes içindeki şüphelerden kurtulmuş ve kızgınlığını geride bırakmıştır.
Karısına duyduğu tutku sayesinde bu düşüncelerin üstesinden gelerek daha
önce duyup inanmış gibi göründüğü şeyler konusunda ondan özür dilemiş ve
olup-bitenlere rağmen davranışındaki ılımlılık nedeniyle ona teşekkür etmiştir.
Sonunda iki aşık içtenlikle birbirlerine sarılarak gözyaşlarına boğulmuşlardı. Bir
hükümdar olarak içinde gittikçe artan bir güven duygusunun oluşması, bu
tavrın Mariamme tarafından da Herodes’e sunulması gereğini doğurmuştu.
Mariamme, ‘Eğer Antonius’dan herhangi bir kötülük görmüş olsaydın, herhangi
bir suçum olmadığı halde ben de öldürülmeyi isterdim’ diyerek Herodes’un
güvenini kazanmaya çalışmıştır. Bu cümleler karşısında Herodes şaşkınlığa
uğramış ve ilk tepkisi Mariamme’ı kollarından atarak haykırmak olmuştu.
Elleriyle saçlarını yolmaya başlamış ve bu durumu Joseph’ın Mariamme’la
cinsel ilişkiye girdiğine dair açık bir delil olarak yorumlayarak, aralarında
kurmuş oldukları güven bağı olmasaydı ona anlattıklarını asla açığa
vurmayacağını haykırışlarla söylemiştir. Kapılmış olduğu öfkenin tesiriyle
neredeyse Mariamme’ı öldürecekti fakat eşine duyduğu aşk ona mani olmuştu.
Acı, keder ve öfkeyle karışık duygularla içindeki bu ani dürtüyü bastırmış,
ancak onu görmeye bile gerek duymadan Joseph’ın idam edilmesi için emir
vermiştir. Bütün bu olan biten belada parmağı olduğunu iddia ederek Herodes,
21
Alexandria’yı da zicire vurdurmuş ve başına gardiyan dikmiştir.
MÖ 31’de Herodes ile Maraimme’ın büyükbabası II. Hyrcanus bir
ziyafetteyken şüphelenmesine mahal bırakmadan ona Arap hükümdarı
Malchus’dan bir mektup alıp almadığını sormuştu. II. Hyrcanus sadece saygı
ve selamlama mektubu aldığını söyleyince, Herodes hiç hediye alıp almadığını
sorunca, II. Hyrcanus Malchus’dan gelen dört adet binek atından başka birşey
almadığını söylediğinde Herodes bu cevabı rüşvet ve vatan hainliğinin bir delili
olarak görerek II. Hyrcanus’un boğdurulması emrini vermiştir. Bu anlatım, II
Hyrcanus’un Herodes tarafından öldürülmesini anlatan üç farklı hikayeden
birisidir. Bu anlatımların hepsinde de Hyrcanus nazik ve yaşlı bir kurban olarak
22
öne çıkmaktadır. Öldüğünde yetmiş yaşı civarında olduğu düşünülmektedir.
MÖ 30’da Caesar Octavianus, Antonius’u Actium’da yenmiş ve
İmparatorluğun başına geçmişti. Antonius’la olan dostluğu yüzünden
İmparator’un hoşgörüsüne nail olamama ihtimalinden çekinen Herodes,
Hyrcanus’un işini bitirir bitirmez biran evvel Caesar’ın yanına gitmek üzere yola
çıkmıştı. Alexandra’nın bu yolculuğu fırsat bilip bir isyan çıkarma ve
21
22
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hükümdarlığı
karışıklığa
sürükleme
teşebbüsünde
bulunacağından
şüphelenmişti. Annesi Cypros ve kızkardeşi Salome’yi ve bütün aile üyelerini
Masada kalesine gönderdikten sonra kendisiyle ilgili üzücü bir haber alacak
olursa devletin başında bulunması emrini vererek devlet işlerini de kardeşi
Pheroras’a emanet etmişti. Kızkardeşi ve annesi ile aralarında olan
anlaşmazlık yüzünden birlikte yaşayamayacaklarını bildiğinden Herodes
Mariamme’ı ve annesi Alexandra’yı Alexandrium’a gönderdi. Oradaki kalenin
sorumluluğunu ise hazinedarı Joseph ve Iturea’lı Sohemus’a verdi. Başından
beri Herodes’a oldukça sadık olan bu iki adam şimdi bu kadınlara nöbetçilik
yapacaklardı. Herodes aynı şekilde onlara da eğer kendisinin başına bir şey
gelirse Mariamme ve annesi Alexandria’yı öldürmelerini ve mümkün olduğunca
hükümdarlığını oğulları ve kardeşi Pheroras için muhafaza etmeleri emrini
23
verdi.
Mariamme ve annesi Alexandria durumdan oldukça huzursuzdu. Ellerinde
herhangi bir güç bulunmadığından güvenliklerinin tehlikede olduğunun farkına
varmışlardı. Güvenliklerinin sağlanması için Alexandria kalesine değil bir
askeri garnizona götürüldüklerinden şüpheleniyorlardı ki, şüphelenmemeleri
mümkün değildi. Mariamme Herodes’un kendisine duyduğu aşkın farkında
olsa da bunu hastalıklı, ikiyüzlü ve ona avantaj sağlayan bir bahane olarak
görüyordu. Herodes’un kendisine bir zarar gelmesi durumunda da
Mariamme’ın kurtulma umudu yoktu ki bu durumda ona acı veriyordu. Aynı
zamanda daha önceden Joseph’a kendisiyle ilgili olarak vermiş olduğu emri
hatırladı. Bütün bu olumsuz hislerin içinde duruma hakim olmak için
korumalarına özellikle de gözüne kestirdiği Sohemus’a kur yapmaya başladı.
Sohemus önceleri Herodes’a sadık biri olarak kendisine verilmiş direktifleri
harfiyen uyguluyordu fakat kadınlar, tatlı sözler ve cömert hediyelerle onun
sevgisini kazanmayı başardılar. Yavaş yavaş kadınlara teslim olmaya ve
sonunda da hükümdarın kendisine vermiş olduğu direktifleri anlatmaya
başladı. Özellikle de Herodes’un Caesar’ın yanından daha önce sahip olduğu
güçle dönemeyeceğini düşünüyordu. Hükümdarlığın yeni düzenindeki
önemlerinin gözden kaçmış olduğunu düşündüğü bu kadınların Herodes’dan
herhangi bir zarar görmeden kaçmaları için bir plan hazırladı. Ayrıca bu
hareket bu önemli kadınları oldukça hoşnut edecek, idareyi ellerine
aldıklarında onu cömertçe mükafatlandırabileceklerdi. Belki de devletin tamamı
kendisi için mükafat olabilirdi. Sohemus duruma farklı açılardan da bakmaya
başladı. Herodes’un problemsiz şekilde geri dönmesi durumunda o da saraya
geri dönebilirdi ki karısına olan tarifsiz aşkı biliyor ve onun isteklerini
reddedemiyeceğini düşünüyordu. Bütün bu düşünceler daha önce ona verilmiş
olan direktifleri anlatması için onu cesaretlendirmişti. Mariamme bu
duyduklarından sonra oldukça müteessir olmuştu ve Herodes’un himayesinde
23
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olduğu sürece bu tehlikelerin sonu gelmeyecek gibi görünüyordu. Herodes’la
yaşamanın bundan sonra dayanılmaz bir külfet olacağını düşünerek Caesar’ın
yanına gitmiş olan Herodes’un olumsuz bir karşılama görmesi için dua etti ve
24
daha sonra bu kinini açıktan açığa ortaya koydu.
Bu beklenmedik başarının verdiği mutlulukla Herodes deniz yoluyla
ülkesine döndü. Herşeyden önce olması gerektiği gibi eşinin yanına gitti.
Herkesten önce Mariamme’a olan düşkünlüğü ve aralarındaki samimiyet
sebebiyle önce ona sarılarak iyi haberleri anlattı. Fakat Herodes bu büyük
başarısını anlatırken Mariamme neşeli olmaktan çok uzaktı ki aksine tam tersi
bir ruh hali içindeydi ve bunu gizleyememişti. İçindeki öfke ve soyundan gelen
asillikle Herodes ona sarıldığında Mariamme seslice iç geçirdi. Açık şekilde
neşeli olmaktan ziyade bu başarıdan duyduğu sıkıntı belli olmuştu. İçinde
duyduğu şüpheye ek olarak artık sevgi de duymuyordu ve büyük bir
25
memnuniyetsizlik içinde Herodes’un yanından ayrıldı.
Eşinin bu açık ve fakat akıl almaz kinini görmek Herodes’u derinden
yaraladı daha da ötesinde ona büyük bir acı verdi fakat ona olan aşkı
yüzünden bu ruh halini devam ettiremezdi. Herodes bazen ona kızar, bazen
de kendisini affettirirdi. Uç noktalarda dolanan bu inişli çıkışlı ilişki sonunda
şaşkın bir hale gelmişti. Aşk ve nefret arasında sıkışan Herodes ruhunun
derinliklerine işleyen bu aşkı engel olmasa, sıklıkla küstahlığı yüzünden
Mariamme’ı cezalandırma noktasına gelmekteydi. Bu kadından bir türlü
yakasını kurtaramıyordu. Esasen Mariamme’ı kaybetmesinin kendisini
cezalandırmak olacağına kanaat getirmese onu öldürtmekten zevk duyardı.
26
Sadece bu korku ona engel oluyordu.
Herodes’un kız kardeşi ve annesi onun Mariamme ile olan bu durumunu
gördüklerinde, Mariamme’a olan düşmanlıkları yüzünden bunu mükemmel bir
fırsat olarak gördüler. Böylece çeşitli hikayeler ve iftiralar uydurmak yoluyla
Herodes’un kıskançlığını ve kızgınlığını azdırmak için onu kışkırtmaya
başladılar. Onların bu sözlerini istekle dinlemesine ve hatta inanmış olsa bile
Mariamme’a herhangi bir kötülük yapacak cesareti kendinde bulamıyordu.
Yine de Mariamme’a duyduğu nefreti artmış ve aralarındaki aşk ve nefret
duyguları gittikçe birbirine karışmıştı. Bütün bu olup bitenleri geçmişte bırakıp
çözüme ulaştırdığı sırada Caesar’ın savaşta galip geldiği, Antonius ve
Kleopatra’nın ikisinin de öldüğü haberini aldı. Bunun üzerine aile işlerini geride
bırakarak alelacele Caesar’ın yanına gitmeye karar verdi. Seyahatine
hazırlandığı sırada Mariamme ona Sohemus’tan bahsetti ve ona olan
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minnettarlığını anlattı. Ödül olarak Sohemus’u bir bölge yönetimine getirip
27
getiremeyeceğini sordu.
Dış işlerini başarılı şekilde yoluna koyarak döndükten sonra içeride özellikle
de evliliği ile ilgili çok daha büyük sorunlar Herodes’i bekliyordu. Mariamme
için duyduğu aşk tarihteki meşhur aşklardan biriydi. Mariamme, Herodes’a
büyük bir saygı ve vefa ile bağlı olsa da kadınsı olduğu kadar acımasızdı da.
Yeri geldiğinde ona küçük düşürücü şekilde davranırdı. Herodes ise içindeki
ihtiras ile bir köle gibi Mariamme’ın avuçlarındaydı. Mariamme bir hükümdara
boyun eğdirmişti ve kendini bir hükümdarlıkta yaşıyor gibi görmüyor, bu
sebeple de Herodes’a küçük düşürücü davranabiliyordu. Herodes ise bu
tavırları görmezlikten geliyor ve sineye çekiyordu. Mariamme aynı zamanda
açık şekilde Herodes’un annesi ve kızkardeşinin soylu olmamaları ile alay
eder, onlarla konuşurken nazik davranmazdı. Bu nedenlerle kadınlar arasında
devamlı şekilde anlaşmazlıklar ve çekememezlik hakimdi. O an ise çok daha
ciddi ithamlar birbirini izliyordu. Herodes Caesar’ın yanından dönünceye kadar
bütün yıl boyunca şüphe ve nefret duygularıyla bu kadınlar birbirlerine
katlandılar. En sonunda süregelen bu katı düzen patlak verdi. O zamana kadar
akrabaları Herodes’un karısına olan, bitmez tükenmez aşka karşı bir yol
bulamamışlardı. En sonunda Herodes’un aşkını kullanma fikri ile Salome’nin
bulduğu bu şeytanca metod Mariamme’a karşı nihai bir silah olarak ortaya
28
çıkmıştı.
MÖ 29’da bir gün öğle vakti Herodes dinlenmek üzere uzandığı sırada her
zaman olan tutkusuyla Mariamme’ı çağırdı. Mariamme içeri girdi fakat yanına
uzanmadı. Mariamme’ı zorlayınca Herodes’a duyduğu nefreti açığa vurdu ve
onu büyükbabasının ve kardeşinin katili olmakla suçladı. Bu küstah davranış
sonucunda sabrının sonuna geldiği sırada Herodes’un kızkardeşi Salome
onun ruh halini görmüş ve bunu bir fırsat olarak görmüştü. Hemen Herodes’un
baş hizmetçisini olayın üstüne içeri gönderdi. Salome, Herodes’a söylemesi
için hizmetçiye, Mariamme’ın kendisinden Herodes’a aşk iksiri hazırlaması için
yardım istediğini söylemesi emrini verdi. Böylece Herodes endişeye düşecek
ve sözde aşk iksiri hakkında daha fazla sorular soracaktı. Fakat Herodes
endişeli görünmezse hizmetçi konuyu açmayacaktı ve her iki durumda da
hükümdarın hışmına uğramamış olacaktı. Salome bu emirleri peşinen
hizmetçiye verdikten sonra onu konuşmasını yapması için gönderdi. Zorunlu
olarak içeri giren hizmetçi Mariamme’ın hükümdara aşk iksiri içirmesi için
kendisine hediyeler verdiğini söyledi. Herodes bu duyduklarından
endişelenerek aşk iksirinin ne olduğunu sordu. Hizmetçi Mariamme’ın
kendisine vermiş olduğu bir ilaç olduğunu, bu nedenle Herodes’u bundan
haberdar etmesi gerektiğini, bu yolun hem kendisi hem de hükümdarın
27
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güvenliği için en doğru yol olduğunu düşündüğünü söyledi. Herodes bunu
duyduğunda zaten içinde bulunduğu kötü ruh hali daha şiddetli bir hal almıştı.
İksir hakkında daha fazla bilgi alabilmek için Mariamme’a en sadık olan harem
ağasına işkence yaptırdı. Fakat harem ağası olmadan da istediklerini
yapabileceğinden bunu bilmenin imkanı yoktu. Salome bu durumu yaratana
kadar Herodes’un Mariamme’a olan aşkı sarsılmayabilirdi. Fakat Salome
Herodes’un kızgınlığını da kullanarak aşkının gerçek olmadığı, bir aşk
29
iksirinden kaynaklandığı düşüncesini ortaya atmış oldu.
İşkence gören bir adam duyduğu acının en üst noktasında bile hala işkence
edildiği konu hakkında söyleyeceği bir şey olamazdı. Mariamme’ın Herodes’a
olan kininin sebebinin Sohemus’un onu kışkırtması olduğunu biliyordu. Adam
bunu söyler söylemez Herodes yüksek sesle haykırarak, önceden kendisine
ve devletine en sadık kişi olan Sohemus’un onun emirlerini açığa vurmaması
gerektiğini haykırdı. Bu yüzden Sohemus’un yakalanması ve derhal
30
öldürülmesi için emirler verdi.
Herodes eşinin sorguya çekilmesini isteyerek kendisine en bağlı olan
kişileri etrafına topladı. Herodes Mariamme’a karşı aşk iksiri ve ilaçlar
hakkında iftiralara dayanan ayrıntılı bir suçlamada bulundu. Konuşurken siniri
yavaş yavaş azalan Herodes eşini yargılamak için büyük bir öfke içindeyken
jüri de aynı hisleri paylaşıyordu. Sonuç olarak Mariamme ölüme mahkum
edildi. Kararın açıklanmasından sonra Mariamme’ın hükümdarlıkta bulunan
kalelerden birinde hapsedilmek yerine, ölüme koşmaya niyetli olmadığı
anlaşılıyordu. Fakat Salome ve etrafındakiler kadının ölüm cezası alması için
elinden geleni yaptılar. Halka yakın yaşamasına izin verilmesinin yaratacağı
tehlikeler konusunda da hükümdarın aklını çelmeyi başardılar. Böylece
Mariamme idamı için dışarı çıkarıldı. Alexandria bu olan bitenin içinde
Herodes’dan kaçmak için küçük bir umut gördüğünde önceki gözüpekliğin
tersine Mariamme’ın suçlandığı konularda ne kadar bilgisiz olduğunu
göstermek istedi. Ayağa kalktı ve orada bulunan herkesin içinde kızını
azarlamaya başladı. Onu ahlaksızlıkla ve kocasına ihanet etmekle suçlarken
aşağılık davranışı yüzünden kendisine verilen cezayı hak ettiğini söyledi. Bu
ikiyüzlü oyunu bir süre sürdürdüğü sırada daha da ileri giderek Mariamme’ın
saçlarına yapıştı. Mariamme annesinin bu alçakça gösterisini izlerken herhangi
bir şey söylemedi ve sükunetini korudu. Mariamme yüzündeki ifadede
herhangi bir değişiklik olmadan sakin adımlarla kendi ölümüne yürüdü.
Hayatının son dakikalarında dahi takındığı bu tavır soyundaki asillikten
31
kaynaklanıyordu.
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Böylece Mariamme, kusursuz karaktere sahip bir kadın olarak iffetiyle ve
yüce bir ruhla hayata gözlerini yumdu. Fakat tabiatındaki kavgacı ruh
nedeniyle ölçülü olmaktan da uzaktı. Fizikî güzelliği ve hareketlerindeki asalet
hakkında söylenenlerden çok daha fazlasına sahipti. Herodes’la uyum içinde
yaşayamamış olmasının temel sebebi de buydu. Herodes’un duyduğu aşk
nedeniyle her istediği yerine getirildiği için şımarmıştı ve hükümdara karşı
32
içinden geldiği gibi konuşabiliyordu.
Yakınlarına yapılan muameleden
oldukça etkilenmişti ve Herodes’un icraatlarından dolayı çektiği acıları özgürce
yüzüne vuruyordu. Bu tavrı Herodes’un annesi ve kızkardeşinin Mariamme’a
karşı hasmane bir tutum içine girmelerine neden olmuştu. Hatta bu tavrı en
sonunda kendisinden herhangi bir zarar geleceğini beklemediği tek insan olan
Herodes’u bile karşısına almasına sebep olmuştu. Mariamme’ın ölümünün
ardından Herodes’un ona duyduğu daha önce de bahsettiğimiz tutku,
öncekinden çok daha güçlü şekilde alevlenmişti. Son haddine gelen bu yakıcı
duygunun daha da büyümesini birlikte özgürce yaşamaları bile
engelleyemezdi. Mariamme’a duyduğu aşk şimdi Herodes’u çok daha güçlü
şekilde ele geçirmiş gibi görünüyordu ve onun hayatını aldığı için kendini ilahi
bir intikamın pençesinde gibi hissetmişti. Birçok zamanlar Mariamme’ı
düşünürken haykırmaya ve garip şekilde ağlama nöbetleri geçirmeye
başlayacaktı. Onu düşünmemek için zihnini başka şeylerle oyalamaya çalıştı.
Bu yüzden festivaller ve şölenler düzenledi fakat hiçbiri onun yangınını
söndüremedi. İçinde bulunduğu ruh hali nedeniyle devlet işleri kendi haline
terk edilmiş gibiydi. İçindeki bu histen kurtulmaktan çok uzaktı. Sanki
Mariamme hala hayattaymış gibi zaman zaman hizmetçilerine onu çağırmaları
için emirler yağdırıyordu. Herodes bu durumdayken halkı ve yakın çevresini
etkileyen oldukça tehlikeli bir salgın baş gösterdi. Bu yüzden Mariamme’ın
haksız yere öldürülmesi karşılığında Tanrı’nın öfkesini üzerlerine çektikleri
düşüncesine kapıldılar. Bu düşünce Herodes’u daha kötü etkilemişti. Acısına
dayanamayıp ava çıkmak bahanesiyle çöle gitti. Fakat çok geçmeden kendisi
de tehlikeli bir hastalığa yakalandı. Çılgınlığına, başının arkasında çıkan acılı
bir iltihap eklenmişti. Hiçbir ilaç, tedavisine fayda etmedi. Aksine durumu daha
33
da kötüleştirerek durumu içinden çıkılmaz ve umutsuz bir hale soktu.
Herodes Kudüs’te Mariamme’ın annesi Alexandria’nın bulunduğu bölgede
patlak veren bir isyan girişimiyle hastalığını bir kenara attı. Bu tehlikeli durum,
isyanı bastırana ve Alexandria’yı öldürene kadar gücünü toplamasını sağladı.
En yakın dört arkadaşını da ihanet suçlamasıyla öldürdü. Bu hadiseler
kendisini daha iyi hissetmesi için tetikleyici olmuş görünüyordu. Gelişen
sorunlara çözüm bulma zorunluluğu, Mariamme’ın yokluğunun verdiği hüznü
atlatmasını sağlamıştı ve ondan sonra 25 yıl daha yaşadı. Mariamme’ın
32
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ölümünden beş yıl sonra Herodes yeniden evlendi. Yeni karısı bir din
adamının güzel kızı Mariamme’dı. Böylece Herdoes’in hayatındaki II.
34
Maraimme olmuştur.
35

I. Mariamme’ın çocukları evlendi ve birçok çocukları oldu. Kızı Salampsio
babası Herodes’un yeğeni olan kuzeniyle evlenmişti. Bu evlilikten beş
çocukları ve beş torunları olmuştur. Kızı Cypros Salome’nin oğluyla evlenmiş
ve bir kızları ve bir kız torunları olmuştur. Aristobulus da kuzeni Berenice,
Herodes’un kız kardeşi Salome’nin kızı ve Herodes’un yeğeni ile evlenmiştir.
Çocukları ve üç torunları olmuştur (Bunlardan biri John Baptist hikayesinde
36
37
geçen Salome’dir). Aristobulus’un oğlu I. Agrippa ve torunu II. Agrippa
ilerleyen yüzyıllarda Iudai (Yahudiye) bölgelerinin en önemli hükümdarları
olmuşlardır. Alexander, Kappadokia hükümdarının kızıyla evlenmiş ve iki
çocukları olmuştur. Torunu ve torununun oğlu diğer bölgelerin hükümdarları
olmuşlardır.
Herodes, Mariamme’ın oğullarının ‘annelerinin adlarını devamlı
ağızlarından düşürmediklerini ve Herodes’dan yakınarak lanetler okuduklarını
söylemekteydi. Oldukça sık yaptığı gibi Mariamme’ın bazı kıyafetlerini yeni
eşlerine dağıttığında, Mariamme’ın oğulları, kadınları, kıyafetleri uzun şeritler
haline getirerek bu hükümdari şeritleri paçavra gibi onlara giydireceklerini’
38
söyleyerek onları tehdit ederlerdi. Sonunda, MÖ 6’da Herodes, Mariamme’ın
39
oğullarını kendisine komplo kurmakla suçlayarak idam ettirmiştir.
Sonuç
Kadını günümüz dünyasında barış döneminde “özgürlük” aramaya ya da
feminist olmaya iten sebepler Hellen, Roma, cahiliye devri Arap dünyası,
Musevî toplumu veya diğer Eskiçağ toplumlarında olduğu gibi hakları
sınırlandırılmış ve eşya statüsünde görülmüş olan kadından farklı değildir.
Özellikle savaş ya da iktidar mücadelesi dönemlerinde, tarafların
mücadeleden başarılı çıkmasının bir yolunun da rakip topluluğun kadınlarını
ele geçirmek olduğu gibi bir düşünceye sahip olmuşlardır. Diğer taraftan toprak
ile özdeşleştirilen kadın, savaşlarda ganimet olarak görülmüş ve kadınların ele
geçirilmesi ve onlardan çocuk edinmek diğer tarafın yenilgisi, ele geçiren
tarafın zaferi olarak değerlendirilmiştir. Musevî toplumunun iktidar mücadelesi
34
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sırasında da Hasmon hanedanına son veren Herodes, bu türden bir
uygulamayı gerçekleştirmiştir. Meselenin garip olan kısmı, her iki tarafın da
Musevî olmasıdır. Her ne kadar aşırı ve garip uygulamaları sebebiyle Herodes
devrin Musevîleri tarafından öyle kabul edilmese de o kendisini Musevî olarak
tanıtmıştır. Bu haliyle yine Musevî olan Hasmon hanedanına savaş açmış ve
onlara karşı başarılı olduktan sonra kadınlarına zarar vermeyerek onları
sarayına getirmiştir. Bunlar arasında Hasmon hanedanından Alexandria ve
Mariamme da bulunmaktaydı. Herodes, sülalesini öldürdüğü Mariamme’a aşık
olduğundan ona iyi davranmaya çalışarak onunla evlenmek istemiştir. Ele
geçirildiğinde Mariamme 13 yaşlarında olduğundan kızın da kendisine
bağlanabileceğini düşünmüşse de durum hiçte istediği gibi olmamaıştır.
Herodes’in aşırı ve azgın tavırları ile saraydaki kadınların Herodes’in
Mariamme’a olan aşkını kıskanmaları sebebiyle onu Mariamme’a karşı
kışkırtmaları da Herodes’in aşkına istediği şekilde karşılık bulmasını
engellemiştir.
Herodes’in Mariamme’a olan aşkına rağmen, savaş esiri olan Alexandria ve
kızı Mariamme bu şartlar altında hayatlarını hiçbir zaman güvende
hissetmemişlerdir. Herodes’un Mariamme’dan çocukları olmasına rağmen,
gerek kendisinin tutarsız ve aşırı tutum, tavır ve uygulamaları ve gerekse
saraydaki entrikalar bu güvensizliğe sebep olmuştur. Her şeye rağmen
Herodes’in Mariamme’dan beklentisi, sınırsız itaat ve aşkına karşılık
vermesiydi. Tüm sıkıntılara rağmen Mariamme’ın da annesi, kendisi ve
çocuklarının hayatını düşünerek Herodes’e elinden geldiğince uygun
davranmaya çalıştığı da anlaşılmaktadır. Ancak Mariamme’dan umduğu
karşılığı bulamadığını düşünen Herodes’in bu çok sevdiği kadına uyguladığı
ceza da zalimce olmuştur. Mariamme’ın birtakım ilaçlarla onu kendisine aşık
ettiği iddialarıyla mahkeme önünde yargılayan Herodes onu öldürtmüştür.
Daha sonra da annelerinin arkasından babalarını tehdit ettikleri iddiasıyla,
ortak oğullarını da öldürtmüştür.
Bu tarihi hikaye, aynı topluluğa mensup bir erkeğin kendi siyasî iktidarını
için her türlü gücü kullanabileceği gibi bir kadını kendi sarayında, sadece kendi
isteği ve aşkı uğruna tutabilecek kadar zalim olduğunu da göstermektedir.
Herhalde bir önceki hanedana mensup bir kadınla evlenmek ve yaşanan
herşeye rağmen onu tutkuyla kendine bağlayabilmek de o devrin şartlarında
iktidarda olan ve iktidardan indirilen dengesi içinde kazanılmış zaferi
taçlandıracak bir durum olarak görülmüş olmalıdır.
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KARTPOSTALLARIN DİLİNDEN OSMANLI VE TÜRK YAHUDİLERİ
Silvyo OVADYA
Araştırmacı, 500. Yıl Vakfı Başkanı ve Sefarad Kültürü Araştırma Derneği Başkanı,
İstanbul, Türkiye
<filoteks@filoteks.com.tr>

Öz
Fotoğraf makinesinin öncüsü sayılabilecek karanlık kutu - Camera ObscuraRönesans devri sanatçıları tarafından bulundu. Bunun temeli ise Sümerler’den beri
bilinen şu ilkeye dayanıyordu: Karartılmış bir odanın duvarında küçük bir delik açılırsa,
dışarıdaki görüntü karşı duvara ters olarak düşer. Camera Obscura geliştirildi ve
görüntünün arkadaki buzlu cam üzerine düşürülmesi sağlandı. Amaç gözle görüleni
doğru olarak aktarmaktı. 19. yüzyılın başında Thomas Wedgewood negatif görüntüyü
oluşturdu. Ancak hedefe ulaşamadı. Daha sonraları Alman Bilim adamı Heinrich
Schulze bazı gelişmeler sağladı. Tarihe ilk fotoğraf 1927 yılında Fransız Joseph
Nicophore Niepce ile geçti. Onun çalışmasını geliştiren ve görüntüyü netleştirmeye
çalışan Daguerre çalışmalarını genç mimar Eugene Hubert ile sürdürür. 1937 de ürünü
piyasaya sürmeye çalışır ancak başarılı olmaz. Aynı yıl temasa geçtiği François Arago
ile buluş tüm dünyada inanılmaz bir yankı uyandırır. Aynı tarihlerde fotoğraf elde
etmeye çalışan İngiliz Wiliam Henry Fox Talbot 1842 yılında ticari amaçla çalışan ilk
fotoğraf stüdyosunu kurdu. Daguerre buluşunu 19 Ağustos 1839 da tüm dünyaya
“Daguerreotype” adıyla duyurur. Niepce ile gerçekleştirdikleri bilimsel ve ticari ortaklıkla
tekniklerini geliştirirler. Louis Daguerre’in bu açıklaması her şeyin başlangıcı olur. Ve
fotoğrafçılık yayılır ve popüler hale gelir. 1847 ye dek Paris’te 2000 kamera ve yarım
milyondan fazla fotoğraf klişesi satılır. 1853 yılında 10.000 Amerikalı daguerreotypist üç
milyon fotoğraf üretir. Ve fotoğraf, yıllar içinde teknikler geliştirerek sürekli gelişir.
Fotoğrafın yaygınlaşmasıyla daha önce ressamların önemli bir görevi olan anı veya
kişiyi yaşatma-tanıtma sorumluluğu fotoğraf çekenlerin oldu. O tarihten sonra
savaşlardan, kentlere; ailelerden kişi portelerine milyonlarca kare üretildi, tüm şehirleri
içeren on binlerce fotoğraf stüdyosu kuruldu. Fotoğraf makinesinin Osmanlı’ya gelişi
kısa bir süre sonra gerçekleşti. Doğu’yu Bin Bir Gece Masallarının fantezi dünyası
olarak bilen batı hiç vakit kaybetmedi ve 1838’dan başlayarak Atina, Mısır, Kudüs,
Suriye ve Anadolu’yu görüntülemeye başladı. 1940’ ta Doğu’nun önemli şehirlerine
uğrayacak bir gemi Marsilya’dan ayrıldı ve İzmir’den başlayarak Anadolu’nun ilk
fotoğraflarını çekilmeye başlandı. Köprüler, Hanlar, İstanbul Boğazı, Galata Kulesi…
İstanbul’un panoramik görüntülerini içeren binlerce fotoğraf çekildi. Bu manzaralara
daha sonra insanlar ilave edilmeye başlandı. Kısa zamanda Pera bir dizi fotoğraf
stüdyosu ile renklendi. Bunların sahipleri genelde İtalya, Fransa, İngiltere’den gelen
Şark meraklısı sanatçılardı. Ayrıca para karşılığı ders verdiler ve fotoğraf makinesi
sattılar. Osmanlı kökenli Basile Kargopoulo, stüdyosunu 1850 yılında açtı. Buradaki
giysileri giyen kadın, erkek, genç, yaşlı, çift, aile binlerce fotoğraf çektirdiler.
Osmanlı’nın fotoğrafa duyduğu yoğun ilgi sonucu Carlo Naya, Pascal Sebah, Policarper
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Joallier, Tancrede Dumas, Nikolai Andreomenos ve Rabach gibi sanatçılar Pera’da
stüdyo açtılar. İslam’ın ve Yahudiliğin resim tasvirine karşı olmalarından dolayı ilk
müslüman fotoğraf stüdyosunu ancak 1910’da Rahmizade Bahaeddin Bediz ile
görüyoruz. Ancak padişahlar ilgisiz kalmıyor. Örneğin 2. Abdülhamit hem bu sanatla
yakından ilgileniyor hem de sarayda resmi fotoğrafçı olarak Abdullah Kardeşleri
(Abdullah Freres) ve Vassilaki Kargopoulo’yu atıyor. Biraz önce Yahudilerin resim
tasvirini dinen tasvip etmediklerini belirttim. Ne yazık ki Yahudilikte “Yomtov” olarak
adlandırılan şabat (Cumartesi) günleriyle önemli bayram günlerinde iş yapılmaz ve
yaptırılmaz. Fotoğraf çekmeyi de bir iş olarak addeden Yahudi din adamlarının bu
görüşü nedeniyle bir Şabat gününde ya da bir Bayram gününde çekilmiş fotoğraf
yoktur. Aile içinde bayram akşamları çekilmiş fotoğraflar olsa da toplumu yansıtan
önemli mekanlar; da (Sinagog, toplanma salonları, dernekler …) çekilmiş fotoğraflar
dolayısıyla yapılmış kartlar (posta kartları) mevcut değildir. Bu çalışmanın yapıldığı alan
günümüz Türkiye topraklarıyla batıda en önemli Yahudi yerleşimi olan Selanik ile
yakınındaki bazı şehirleri kapsanmaktadır. Doğuda ve güneyde önemli olabilecek başta
Kudüs-Yerushalaim olmak üzere Türk topraklarının güney doğusundaki alanlar bu
çalışma kapsamında incelenmemiştir. Yahudilerin ilk dönemlerinde fotoğraftan uzak
kalmalarına rağmen bu çalışmayı oluşturan çalışmada yüksek sayıda Yahudi Posta
Kartı Yayıncısına rastlamak mümkün. O dönemde yayıncı genelde fotoğrafı çeken
kişiydi aynı zamanda. Bunun yanı sıra Yahudilikle ilgisi olmayan önemli sayıda kart
yayınlamış çok önemli “Yayıncılar” da saymak mümkün: İstanbul’da Israelowich,
Adana’da Gaston Mizrahi bu konudaki önemli isimlerindendir. Sıralamadığım diğerleri
Yahudilik ile de ilgili fotoğraflar yayınlamışlardır. Selanik’te David M. Assael, Albert
Nissim, G. Bader, Hananel Naar,I L. Molho, Albert J. Barzilai, Henri Manuel(fotoğrafçı),
Jacques Saül, Mordo Menahem, Matarasso-Saragoussi-Rousso: Edirne’de Isaac J.
Canetti,Y. Alkabes; Kırklareli’nde Is. Mitran; İzmir’de J. Molko akla gelen fotoğrafçıların
başlıcalarıdır.

OTTOMAN AND TURKISH JEWS FROM THE LANGUAGE OF THE
POSTCARDS
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-MUSEVİ İNANCININ İSRAİL YAHUDİLERİ VE MUSEVİ TÜRKLERE
ETKİLERİ
Hicret DİLAN DAŞDEMİR
Uzman, Türkmenistan
<hicretdasdemir@gmail.com>
Tam Metin
Öz: Çalışmamızın konusu, kökeni m.ö’lere dayanan Musevilik, bu inancı
benimseyen azınlık Türkler ve İsrail Yahudiliği olacaktır.
Esasen nüfusunun çoğunluğuna İsrail’de rastladığımız Musevilik, buranın yanı sıra
Ukrayna, Moldova, Türkiye gibi yerlerde yaşayan Karay (Karayim) Türkleri tarafından
da benimsenmiştir ancak Karay Türkleri her ne kadar Musevi olarak bilinseler de ibadet
biçimi, dini yerler ve dini terminoloji açısından İsrail Yahudilerinden farklılıklar gösterir.
Bu farkların en dikkat çekeni ise ibadet yeri addlandırmasında Yahudiler Sinegog tarifini
kullanırken Musevi Türkler ise Kinesa adını seçmişlerdir. Yine Musevi Türklerin
Yahudilerden farklı olarak secde ibadetini kullanmaları oldukça dikkate değerdir.
Çalışmada İsrail Yahudileri ve Karay Türkleri dini terminoloji ve inanç sistemi açısından
karşılaştırılacaktor
Burada Musevi ve Yahudi terimlerini ayrı değerlendireceğiz. Çünkü Yahudilik, adını
Hz. Yakup’un oğlu olan Yahuda’dan alan bir ırk iken Musevilik ise o ırka Hz. Musa
tarafından tebliğedilmiş olan dindir.
Anahtar Kelimeler: Karay Türkleri, Yahudilik, Musevi İnancı, İsrail Yahudiliği, Dini
Terminoloji

THE EFFECTS OF JEWISH RELIGION ON ISRAEL JEWS AND
JEWISH TURKS
Abstract: The issue of our study is the Jewish religion which is leading back to the
date before Christ, the Turkish people embracing this belief and Israeli Jewish religion.
Even though the people who are members of Judasm live in Israel, it is also
embraced BY the Karay Turks who live in countries such as Ukraine Moldova and
Turkey. Although Karay Turks are known as Jewish, they have some differences when
we compare tehir worship, religious places, terminology with the Israeli Jewish. The
most noticable difference of all is the names that they give to the place of worship.
İsrail'i Jewish call them "sinegog" and Turkish Jewish prefers the term "kinesa". It is
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also a significant difference that Turkish Jewish have the sajdah worship and Israeli
Jewish do not. In yhis study we will both compare the Israeli Jewish and Turkish Jewish
and their belief system and religious terminology.
Here, we will consider the "jewish religion" and "Jewish race " terms differently.
Because Jewish race is a race coming from Yahuda, the son of Hz. Yakup; "jewish race
" is the religion declared from Hz. Musa to that race (Yahudi).
Keywords: Karay Turks, Jewish Race, Jewish Religion, Israeli Jewish Religion,
Religious Terminology,

Giriş
Aynı inancı taşıdıkları için bu gün Hazar Türklerinin devamı sayılan Karay
Türkleri, günümüzde Türkiye, Ukrayna ve Moldova’da yaşarlar. İnanç olarak
Türklerin büyük çoğuna nazaran Musevi inancını benimsemişlerdir ancak
Yahudi ırkına mensup değillerdir.
Dil ve lehçe tasniflerinde Kıpçak grubu Türk lehçeleri arasında yer alan
Karay Türkleri, inançları gereği kutsal kitaplarının dili olan İbraniceden
ödünçlemeler yapmış ve bu dile sözcükler vermiştir. Şüphesiz bu durum da
karşılıklı kültür alışverişine sebep olmuştur.
Bununla birlikte unutulmamalıdır ki; Karay Türklerinin Musevi dinine girmesi
bu din içerisinde yeni bir mezhebin ortaya çıkmasına yol açmış, dolayısıyla da
din içerisinde ciddi sayılabilecek farklılıklara zemin hazırlamıştır. Bu farklılıklar
Yahudi ırkına sahip olan ve Musevi inancının tek savunucusu sayılan İsrail
Yahudilerininki kadar ileri değildir.
Bu çalışmada, Musevi inancı taşıyan Karay Türklerinin mezhep dolayısıyla
dine etkilerinden söz edilecek, bu yolla dillerine girmiş ödünçlemelere
değinilecek ve her iki ırk arasında inançtan dolayı oluşan yakınlığın varlığı da
tartışılacaktır.
Ancak çalışmada dikkat edilmesi gereken en önemli konu çalışmanın
tamamında Yahudi ve Musevi terimlerinin ayrı şeyleri ifade ediyor olmasıdır.
Çünkü ayrıntılarına ileride de değinileceği gibi Yahudi terimi bir ırkın ismidir ve
Hz. Yakup’un oğlu Yahuda’dan gelir dolayısıyla da bir ırkı ifade eder. Musevilik
Hz. Musa’ya indirilmiş semavi bir inançtır ve dini ifade eder. Ayrıca diğer
dinlerde de peygamberlerin adıyla anılmanın söz konusu olması kanımızı
güçlendirmektedir.
1. Yahudilik ve Museviliğin Genel Tarihi
Yahudiliğin genel tarihi Mö. 250’li yıllara dayanır. Dinler tarihi kitapları
Musevi ve Yahudi’yi birlikte alır bu yüzden de her ikisinin tarihini ayrı veren
kaynağa rastlamadık. Oysa daha önce sözünü ettiğimiz gibi Yahudi bir ırk
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Musevi ise dinin adıdır. Dolayısıyla da Yahudiler Musevi dinini milli bir din
haline getirmişlerdir. (Tümer-Küçük,1993)
Yahudi terimi, Hz. Yakup’un dördüncü oğlu olan Yahuda veya Yuda’nın
isminden gelmektedir. Ayrıca sözcüğün Arapça hade “dönmek, tövbe etmek”
anlamında bir sözcükten türediği de belirtilir. (Tümer-Küçük,1993:173)
Sözcüğün bu anlamının da iki durumdan kaynaklandığı görüşündeyiz.
Bu görüşlerden birisi Hz Musa’nın “biz ancak sana dönüp yalvardık”
sözüdür. İkincisi ise kanaatimizce Hz. Yusuf’un kardeşleri tarafından kuyuya
atılması ve bunun üzerine babalarına söyledikleri yalandan daha sonra
vvazgeçip tövbe etmeleri olayıdır.
Yahudilerin tarihi İbranilerin Kildanilerden sonra Ur şehrinden Harran’a
gelmeleriyle başlar. Tanrı Hz İbrahim’e Harran’dan Kenan diyarına göç
etmesini ister. O da bunun üzerine eşi Sara’yıda beraberinde alır, kardeşinin
oğlu Lut ve kazandıkları ile birlikte Kenan’a gider.
Tanrı İbrahim’e ve zürriyetine o ülkeyi verir, daha sonra ülkede kıtlık çıkar
ve Hz. İbrahim Mısır’a gider. Mısır’a yaklaştıklarında Hz. İbrahim, karısı
Sara’dan kız kardeşi olarak kendini Mısırlılara tanıtmasını ister. Çünkü Sara bu
şekilde davranırsa firavun sarayına rahatça girecektir ve o sayede de
İbrahim’e de iyi davranılacaktır.
Eğer kendisini Hz. İbrahim’in karısı olarak kendini tanıtırsa Sara yaşasa bile
İbrahim ise öldürülecektir. Olay İbrahim’in dediği gibi olur ve Sara Firavun
sarayına girer. Bu sayede de İbrahim, firavun sarayını içten vurur. Bunun
üzerine firavun gerçeği anlar ve İbrahim’i Mısır’dan çıkarır.
İbrahim’le Lut, aralarında yaşadıkları bir tartışma sonucu ayrılır, İbrahim
Kenan’a yerleşir Lut ise doğuya gider. Daha sonra İbrahim Rab’den zürriyet
ister ve cariyesi Hacer ile evlenir ve Hz. İsmail dünyaya gelir. Bir müddet sonra
Sara’nın da bir oğlu olur ve adı İshak’tır. İshak 8 günlükken babası bir ziyafet
verir, bu sırada İsmail’in güldüğünü gören Sara İbrahim’den onu kovmasını
ister İbrahim Sara’nın dediğini yapar. Bunun hikmeti İbrahim’in neslinin İshak
ile anılacak olmasıdır. Bunun ardından sözü edilen kurban hadisesi gerçekleşir
fakat kurban edilecek olan İshak’tır. Ancak bilindiği gibi Rab, bir koç gönderir
ve İshak Kurban edilmez. İbrahim’in ardından İshak ardından da Yakup
peygamber olur İşte bu Yakup peygamberin dördüncü oğlu olan Yahuda bu
kavme adını vermiştir. Hz. Yakup, oğulları arasında en çok Yusuf’u sever,
ancak kardeşleri onu kıskanır.
Daha sonra kardeşleri Yusuf’u kuyuya atarlar ve ardından Mısır azizi
Potifar’a satarlar. Potifar’ın eşi Yusuf’a aşık olur ve onu zindana atar. Hz.
Yusuf Mısır kralının rüyasını tabir eder ve hapisten kurtulur, yüksek mevkilere
gelir, kardeşlerini Mısır’a getirtir. İsrailoğulları (Yahudiler) bu sayede Mısır’a
yerleşir.
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Yukarıda Yahudilerle ilgili anlattığımız kısım Tevrat’a göre verilmiştir.
Kur’an’da ise Yahudilerin tarihi şu biçimde anlatılır:
Hz. İbrahim, Allah’ın seçkin kıldığı bir peygamberdir. (Al-i İmran33-34;
Meryem 58-59) O, ne Yahudi ne de Hristiyan’dır, o gerçek bir Müslümandır.
Bu ayetlerin ardından Kur’an’da anlatılanlar kurban olayına kadar aşağı
yukarı aynıdır. Kurban olayında ise kurban edilen Hz. İshak değil Hz. İsmail’dir.
Bundan sonra Tevrat’ta olduğu gibi Hz. Yakup ve Yusuf as.tan bahsedilir.
HZ.Yusuf’un ölümünden sonra Mısır’ tahtına geçen firavun, Hz. Yusuf’un
hizmetlerini unutarak Yahudilerin çoğalmasını engellemeye çalışır. Bunun için
de İsrailoğullarının bütün erkek çocuklarını öldürmeye karar verir. (Tümerküçük,1993)
İşte Hz. Musa böyle bir zamanda doğar. Annesi onun ölmesinden korktuğu
için Musa’yı nehre atar ve Hz. Musa as. Bu şekilde firavun sarayına gelir ve
burada büyütülür.
Gençlik yıllarında adeta kendisinin de o soydan geldiğini biliyormuş gibi
İsrailoğullarının yanına giden Hz. Musa’ya Allah, bir gün turu Sina’ya çıkmasını
ister. Ve bu şekilde kendisine Tevrat ve on emir tebliğ edilir. Yahudiler de bu
şekilde Musevi dinine girmiş olurlar. Bu gün için Tevrat Hz. Musa’ya
gönderildiği gibi kalmamış, gerek Musevi din adamları tarafından gerekse ileri
gelenleri tarafından değiştirilmiş, tahrif edilmiştir.
2. Museviliğin Mezhepleri
Yukarıda Yahudi halkı ve Musevi dininin tarihinden söz ettikten sonra bu
dinin mezheplerinden de bahsetme gereği duyuyoruz, ancak konumuz sadece
Karai mezhebi ve Karay Türkleri olduğu için diğer mezhepler üzerinde ayrıntılı
durmayacağız.
Yahudi mezheplerini tarihten bu güne değerlendirdiğimiz zaman bu
mezheplerin üç kısıma ayrıldığını görürüz. (kutluay, 2001) Bunlar şu şekildedir:
1- Nuhafazakâr Yahudiler
2- Ortodoks Yahudiler
3- Reformist Yahudilerdir.
Bunun dışında Şomronim Cemaati vardır ki bunlar sözünü ettiğimiz Musevi
Mezheplerinden ayrı düşünülür. (Kutluay,2001) Bunun dışında Karaylar da
ifrada gittikleri düşünüldüğü için Musevilerden ayrı değerlendirilir. Karai veya
Karay olarak ifade edilen mezhep üzerinde ileride duurulacaktır ancak
konumuz dışında olduğu için diğer mezhepleri sadece sıralamakla yetineceğiz.
Bütün bunların ışığında Musevi Mezhepleri şu şekilde sıralanabilir:
1 Şomronim
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2 Milattan önceki mezhepler
a- Peruşim
b- Sadukim
c- İsiyim
2 Milattan sonraki mezhepler
a- İseviye
b- Yudganiye
c- Karayim (Karai,Karay)
3. Karay Mezhebi ve Karay Türkleri
Karay Türklerinin inandığı Musevi mezhebi Karai olarak ifade edilir. Karai
sözcüğü, okumak, çağırmak anlamına gelir. (Gülsevin: 2010)
Bu sözcük ise Arapçada ikra biçiminde telaffuz edilir. Karaim ise Karai
sözcüğüne İbranice -im çokluk ekinin getirilmesiyle meydana gelmiştir.
Karaylar ise bu Karai sözcüğünde son sesteki -i’yi -y’ye çevirirler ve kendilerini
Karay olarak ifade ederler.
Karai mezhebinin ortaya çıkışşı ile ilgili iki farklı görüş söz konusudur.
Abbasi yönetiminde yaşayan Musevi liderlerinden İsak Harkavi’nin ölümü
üzerine Yaşı büyük olmasına rağmen onun yiğeni Anan ben David’i değil,
onun kardeşi Hananiah’ı cemaat lideri seçmişler, Anan, bu seçimi kabul etmez
ve halifeye müracaat edilir. Halife de Anan’ı hapse atar.
Anan Hapiste İmam Ebu Hanife ile karşılaşır ve onun tavsiyesi ile Musa
şeriatına aykırı bir şey yapmadığını belirtir.(Kara)
İkinci görüş ise bunun tam tersidir. Anan Musevilerin cemaat lideri olarak
seçilmiş, ancak şifahi Tevrat aleyhinde vaazlar verdiği gerekçesiyle halifeye
şikâyet edilmiş halife de onu Bağdat’ta kalmamak şartıyla serbest
bırakmıştır.(Kuzgun,2015) Bunun ardından Anan Kudüs’e yerleşmiş ve Karai
mezhebi bu şekilde ortaya çıkmıştır.
Temellerinin Kudüs’te atıldığı bilinen Karai mezhebi, daha sonra İran,
Ermenistan, Kafkasya ve Güney Rusya’ya yayılmıştır. Bu yayılmanın esas
sebebi, gerek diğer Museviler tarafından gerekse Kudüs tarafından Karailere
yapılan baskılardır.
İşin başka bir yönü d bu mezhebin yayıldığı dönemde Hazar Türkleri de
Musevi inancını benimsemiştir. Hazar Türkleri ile Karailer arasındaki ilişki için
iki görüşten söz edilir.
Bu görüşlerden birincisi Firkoviç’e aittir. Ona göre Karailer, Hazar devleti
kurulmadan önce Kırıma yerleşmişler.(Dumlop,2008:139-140) Ancak bbu
görüş araştırmacılar tarafından inandırıcı görülmediğinden reddedilmiştir.
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Kanaatimizce bunun en belirgin sebebi bu gün bu mezhebin en belirgin
temsilcisi sayılan Karay Türklerinin Hazarların devamı sayılmasıdır.
İkinci görüşün sahibi olan Mesudi ise Hazarların Halife Harun Reşit
Zamanında Musevi inancına girdiklerini bildirir.(Mesudi,2014:136) Dolayısıyla
Hazarlar, çevrelerindeki Musevilerin sözlü geleneği temsikl eden Talmuda
muhalif olması ve kendilerinin de bu propagandalardan etkilenmesi sonucu bu
mezhebi kabul etmişlerdir.
Karai Mezhebi 10. yüzyıla kadar merkezi Kudüs olmak üzere Mısır’dan
Güney Rusya’ya kadar yayılmışlardır. (Kara) 1099’dan itibaren başlayan Haçlı
baskıları mezhep temsilcilerinin dağılmasına ve çeşitli bölgelere göç
etmelerine yol açmış olsa da bu durum mezhebin yok olması bir yana dursun
daha da yayılmasına zemin hazırlamıştır.
Günümüze gelindiğinde bu mezhebi temsil eden çok az kişiden söz
edilebilir. Mezhebin en belirgin temsilcisi, her ne kadar ses değişikliğiyle de
olsa mezheple aynı ismi taşıyan Karay Türkleridir. Kendilerini sadece Karay
olarak tanımlasalar da konuştukları dil dolayısıyla onlar için Karay Türkleri
terimini kullanmayı tercih ediyoruz.
20. yüzyıla kadar bir mezhebin adı olarak kabul ettiğimiz Karay adı, bu gün
için dünyanın değişik yerlerinde yaşayan bir Türk topluluğunun adı olarak
karşımıza çıkar. Bu gün için Kıpçak grubu Türk lehçelerinden birini konuşurlar.
Genel kabule göre, Karay Türkleri Hazarların devamıdır. Bu durum hem
Karaylar ile Hazarlar arasında yukarıda sözünü ettiğimiz ilişkinin hem de her iki
Türk topluluğunun da aynı inancı taşımasının yansımasıdır. Yukarıda Karay
mezhebinden bahsederken bu mezhep mensuplarının Kudüs’ten başlayarak
daha sonra Iran, Ermenistan, Kafkasya şeklinde yayıldığından bahsetmiştik.
Haçlı seferlerinden sonra Karay cemaatleri zayıflamış sadece kendileri için
Karay Türkleri dediğimiz cemaat kalmıştır.
13. yüzyıldan itibaren Kırım dışında kalan bütün cemaatler yok olmuş,
Kırım Karayların merkezi haline gelmiştir.(Gülsevin,2010:3) 1397-1398
yıllarında Litvanya prensi Witold tarafından Kırım’a bir sefer düzenlenmiş bu
arada ülkedeki Karayların bir kısmı Litvanya’ya götürülmüştür. Götürülen
karayların ülkede rahat yaşadığının duyulması üzerine sonraki yıllarda
Kırım’dan Litvanya’ya Karay göçü yaşanmıştır. Bu şekilde de Litvanya’da da
bir Karay nüfusu olur. Litvanya’da Karayların yaşamı o kadar rahattır ki
Litbanya Karayları gerek büyük Litvanya büyük düklüklüğünde gerekse
gerekse Polonya-Litvanya birliğinde önemli haklara sahip olmuşlardır. Özellikle
Karayimlerin dilleri ve dinleri Litvanya hükümeti tarafından tanınmıştır.(Berk,
2018:80)
18. yüzyılda Sovyetler döneminde diğer Türk halklarında olduğu gibi
Karayların kimlikleri de zarar görmüş bu yüzden de birçok Karay Türkü Kırım
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ve İstanbul’a göçmek zorunda kalmıştır. Sovyet rejiminin dağılmasından
itibaren Karay Türkleri Litvanya’da eski haklarını geri kazanmışlardır.
1989’da Litvanya Karaylarının diğer soydaşlarıyla kurultaya gitmiş olması
bunun bir kanıtıdır. Şu an Litvanya’da 250 Karay Türkü 3 topluluk halinde
yaşamaktadır. (Berk, 2018:81)
Karayların İstanbul’a geliş ise İstanbul’un fethi ile başlar. Fakat fetih
öncesinde de Karayların İstanbul’a geldiğine dair belgelerden söz
ediklir.Tudela, Sefarha isimli seyahatnamesinde ilk defa Karayların İstanbul’a
gelişlerinden bahseder.. (Ayberk)
Her ne kadar Fetih sonrası Bizans ve diğer Mısevi inancına sahip
Yahudilerin baskısıyla Litvanya’ya ve Kırım’a göçmüş olsalar da daha sonra
geri dönüşler yaşanmıştır. Günümüzde İstanbul’da Karaköy ve Hasköyde
yaşamakta ve ibadetlerini yapmaktadırlar.
Karay Türkçesi, Türk lehçeleri tasnifinde Kıpçak grubuna girmektedir.
Ancak gerek yaşadıkları coğrafyanın dili veya lehçesi gerekse sürekli
yaşadıkları göçler dolayısıyla çok farklı ağız özellikleri değişiklik
göstermektedir.
Karay Türkçesinin ağızları iki gruba ayrılmıştır.(Koçak,2012; Dubinski,
1992:121)
1- Doğu grubu: Bu grupta sadece Kırım Ağzı yer alır. Bu ağız, Karay
Türklerinin ve Karay Türkçesinin temelini oluşturmuştur.
2- Batı grubu: Bu grupta ise iki ağız vardır.
1- Trakay Karaycası 2- Haliç (Lusk) Karaycası.
Batı grubu ağızlarının Doğu Ağızlarına göre Oğuzca ve diğer Türk
lehçeleriyle etkileşimi daha fazladır. Bu etkileşim sadece sözcük bazında değil,
ses bilgisi, biçim bilgisi ve cümle bilgisi düzeyinde de yaşanmıştır. Bununla
beraber, hem Trakay hem de Haliç ağzında İbranicenin ve Rusça gibi Slav
dillerinin etkisiyle özellikle cümlelerde devriklik bulunmaktadır.
“ Da hali; kaçan siver anamız kayttı tirlikke, kaçan tuyabiz anın
çeber sezin, koyup kolumuznu yirehimiz isne, berirbiz ezimizge
sez...” (Koçak, 2012)
4. Karay Musevilerinin İsrail Yahudilerine Etkisi
Karay Türklerinin hem Musevi inancına hem de İsrail Yahudiliğine etkisi son
derece önemlidir. Öncelikle her ne kadar genel bir birleşme olmasa da
literatürde Yahudi ve Musevi terimleri ayrı kavramlar olarak ifade edilir.
Bu durumun esas nedenlerinden biri de şüphesiz Karay Türkleridir. Çünkü
daha önce de sözünü ettiğimiz gibi, Yahudi bir ırkın adıyken Musevi ise
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İsrailoğulları bir diğer deyişle Yahudiler başta olmak üzere hz. Musa’ya ve bu
dinin kutsal kitaplarına inananların genel ismidir. Musevi inancının, İsrail
Yahudilerinin azlığına ve kapalı toplum yapısına rağmen bu denli kapsamlı
sayılmasındaki en büyük etken Karay Türkleridir. Zira onlar, Kudüs’ten
başlayarak Irak, Suriye, Afganistan, İran vb. dinlerini sonuna kadar yaymaya
çalışmışlar ve bu işte de kimi zamanlar bbaşarılı olmuşlardır.
Yine Karay Türkleri ile birlikte dine giren bazı ibadetler ve dini terimler bu
dinin mezhep çeşitliliğine tyol açmıştır. İbadethane olarak gidilen kenesa,
sinegogun yanı sıra inanca ikinci bir ibadet terimi kazandırmış, İslamiyet’in
etkisiyle Karay Türklerinin dini ayinleri içerisine giren secde hareketi de dinin
hiçbir mezhebinde olmadığından Karay Türklerine ve bu mezhebe ayrıcalık
tanımıştır.
Musevi Türkler ile Yahudiler arasındaki ilişki kültürel iletişimin yanı sıra dil
ödünçlemeleriyle de olmuştur. Konu üzerine sunulmuş bildiride Karay
Türkçesine girmiş İbrani kökenli ödünçlemeler ortaya koyulmuştur, biz dini
terminoloji ile ilgili olanları aynen aktarıyoruz:
Adonay (Tanrı), açeret (fısıh, 7. Gün), hazzan (din adamı), Goral (kader),
gehinnom (cehennem), hummaş (kutsal kitap), kadoş (kutsal), malah (melek),
Kohen (rahip), Kahal (cemaat),
Kenesa (kenesa, ibadet yeri), kippur (kıyamet), maşiah (mesih), navi (nebi),
bet hammikda ş(kutsal tapınak), midraş
(tefsir), Torah (Torah, yazılı Tevrat), amen (âmin). (Koçak, 2018)
Bununla birlikte Karay Türklerinin ibadetlerinde Türkçe dua yaptığı için bu
mezhep dolayısıyla Türkçeden de bu dile geçmiş sözcükler bulunmaktadır.
Ancak elimizde metinler bulunmadığı için örnekler veremiyoruz.
Sonuç
Özetle şunları söyleyebiliriz ki; gerek Yahudi gerekse Musevi sözcükleri iki
ayrı kavram olarak kullanır. Bunlardan Yahudi bir ırk, Musevi ise bir inancın
ismidir.
Ayrıca hem İsrail Yahudileri hem de Musevi Türkler arasında gerek kültür
açısından gerekse dini terminoloji açısından etkileşim söz konusudur. Bu
etkileşim de Karay Türklerin mezheplerinde yaşanan farklılıklardan
kaynaklanmaktadır. Bu farklar da kimi zaman mezhebin kuruluşundan bu güne
kadar gelmekte, bazıları da mezhebe Karay Türkleri tarafından eklenmektedir.
Karay Türklerinin Musevi inancına kattıkları da şüphesiz kendi kültürlerini
dini inançlarıyla birleştirmelerinin ve yaşadıkları yakın coğrafyada yaşanan
İslâmiyet gibi dinlerin etkisinin bir sonucudur. Diğer Musevi mezheplerinde yer
almayan secde hareketi bu durumun en belirgin örneğidir.
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BUHARA YAHUDİLERİ: VYACHESLAV SHATOKHIN ÖRNEĞİ
Saida Talibovna SAIPOVA
Dr., Araştıramcı, Ankara, Türkiye
<saipovasaida@gmail.com>

Öz
Türkistan, öteden beri çeşitli din ve kültürlerin kavşağı olmuştur. Özellikle önemli
ticaret yollarının bölgeden geçmesi nedeniyle bu coğrafyada çeşitli etnik unsurlardan
insanlar bir araya gelmiştir. Bu insanlar aynı zamanda dinî inanışlarını yaşamaya ve
yaymaya gayret etmiştir. Bu bağlamda Türkistan’da karşılaşılan dinlerden biri de
Yahudilik olmuştur. Türkistan’da Yahudilik ve Yahudiler Buhara Hanlığı ile birlikte sıkça
anılmaya başlamış ve bu coğrafyadaki Yahudiler Türkistan tarihine ve kültürüne zaman
zaman renk katmıştır. Araştırmamızın konusu Buhara Yahudileridir. İlgili konuyu Prof.
Dr. Durmuş Arık’ın “Buhara Yahudileri” şeklinde hazırladığı özgün kitabını temel alarak,
kendisi ile Sosyal Medyada tanıştığım Vyacheslav Shatokhin’in medya üzerinden
sunduğu radyo konuşmaları, söyleşileri ve makaleleri üzerinden çalıştık. İlk aşamada
problem olarak nitelendirdiğimiz husus Buhara Yahudilerinin dünyada ve bizatihi
Türkiye Cumhuriyetinde hak ettikleri ilgiden daha az tanınmalarıdır. Buhara Yahudilerini
tanımak demek onların Türk Dünyası ile kurdukları ilişkileri gözlemlemektir. Bu
bağlamda araştırmamızı iki boyutta inceledik. Birinci boyutta Buhara Yahudilerinin etnik
kimliği, tarihi, dinî tarihi, inanışları ortaya konulmuştur. İkinci boyutta ise Buhara
Yahudilerinin Orta Asya Türkleri ile entegrasyonu, kültürel etkileşimi ve Vyacheslav
Shatokhin anlatımları ifade edilmiştir. Bütün materyaller ortaya konulduktan sonra
birtakım analizler yapılmış ve Yahudilerin kapalı ve gizli bir toplum oldukları düşünülen
global bir şablon, bu halkın diğer halklarla kolay entegre olabilen ve yapıcı yönleri ile
başka milletleri de etkiledikleri sonucuna varılarak, yıkılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Buhara Yahudileri, Mitzva, Vyacheslav Shatokhin

BUKHARIAN JEWS: THE CASE OF VYACHESLAV SHATOKHIN
Abstract: Turkestan has long been a crossroads of various religions and cultures.
Especially because of the important trade routes passing through the region, people of
different nationalities came together in this geography. These people also tried to live
and spread their religious beliefs. In this context, one of the religions encountered in
Turkestan was Judaism. In Turkestan, Judaism and Jews were often recalled with the
Bukhara Khanate, and Jews in this geography from time to time added color to the
history and culture of Turkestan. The subject of our research is the Bukharian Jews.
We researched the topic basing the book of Professor Durmuş Arık Bukharian Jews
(Buhara Yahudileri), and referring to radio speeches, interviews, and articles of
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Vyacheslav Shatokhin with whom I got acquainted on Social Media. As a problem, we
accepted that Jews of Bukhara are not known well as it supposed to be in the world or
in Turkey. To know Bukharian Jews means to observe their relations with the Turkic
world. In this context, we examined our research in two dimensions. In the first
dimension, the ethnic identity, history, religious history and beliefs of the Bukharian
Jews were revealed. In the second dimension, integration of Bukharian Jews with
Central Asian Turks, cultural interaction and Vyacheslav Shatokhin’s narratives are
expressed. After the disclosure of all materials, a series of analyses were carried out,
we tried to destroy the global template, which is considered that Jewish people are
closed and hidden society, concluding that these people can easily integrate with other
people and influence other nations with their constructive aspects.
Keywords: Bukharian Jews, Mitzva, Vyacheslav Shatokhin
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AZERBAYCAN’DA YAŞAYAN DAĞ YAHUDİLERİNİN ÖRF VE
ADETLERİ
Feride MİRİŞOVA
PhD Student, Azerbaijan Folklore Institute, Azerbaijan
<fmirisova@mail.ru>

Öz
Modern bilim adamlarının çoğu, dağ Yahudilerinin atalarının m.ö. 7.-6. yüzyıllarda
Asur ve Babil istilacıları tarafından esir alınan Yahudiler olduğunu iddia ediyorlar. Çoğu
tarihçiye göre, dağ Yahudilerinin ataları Azerbaycan'a 15 yüzyıl önce gelmiştir. 5.
yüzyılın sonunda, İran’dakı isyan haraketlerini destekleyen Yahudiler, Azerbaycan'ın
kuzeyine ve Güney Dağıstan'a sürüldü. Söz konusu yahudiler şimdiki İrancanın
neredeyse aynısı olan Pers dilinin güneybatı lehçesinde konuşuyordu.
Dağ Yahudilerine ek olarak, Avrupa ve Gürcü Yahudileri de Azerbaycan'da
yaşamaktadır. Azerbaycan’daki Avrupalı Yahudilerin sayı yaklaşık 200 civarındadır.
Gelişleri, 18. yüzyılda Azerbaycan'da petrol üretiminin başlaması ile aynı zamana denk
geliyor.
Dağ Yahudileri, yaklaşık 300 yıldır Guba kentinde yaşıyor. Guba'ya yerleşmeden
önce Şahdağ'ın eteklerinde yaşıyorlardı. Belki de onlara dağ yahudisi denilmesinin
nedeni Şahdağ'ın eteklerinde yaşamaları olmuştur. Guba, Yahudilerin Azerbaycanda
sık yaşadığı en büyük yerleşim yeridir. Yerleşim yerlerinde 12.000'den fazla insan
yaşıyordu. Şimdi bu kentin yaklaşık 4.000 sakini var.
Yahudilerde milliyet anneden sayılır. Eğer anne yahudiyse, çocuk yahudi olarak
kabul edilir. Yahudiler Azerbaycan'ın hemen hemen her yerinde yaşıyorlar. Onlar
anadilleriyle birlikte Türkçe öğreniyorlar, ağırlıklı olarak Azerice eğitim görüyorlar.
Yahudiceni ise evde öğreniyorlar. Bakü’de Yahudiler için Rusça eğitim veren iki
ortaokul var. Bu okullarda dersler Azerbaycan'da onaylanmış programlara dayanarak
yapılmaktadır. Yahudiler iki bin yıldan fazla bir süredir dünyaya yayılmıştır, ancak milli
ve manevi değerlerini kaybetmemişler.
Azerbaycan'da 8 Yahudi dini cemaati var. Bunlar Bakü Dağ Yahudileri dini
topluluğu, Bakü Avrupa Yahudileri topluluğu, Gürcistan Yahudi topluluğu, Sumgayit
Yahudi topluluğu, Kuba bölgesi Kırmızı Kasaba Dağ Yahudileri dini topluluğu,
Azerbaycan Yahudileri dini topluluğu, Gence Yahudi topluluğu, Oğuz kenti Yahudi dini
topluluğudur.
Roş-Ha-Shana, Yom-Kipur, Pesax, Succot, Shavuot ve diğerleri, dağ Yahudilerinin
bayramıdır. Tatiller var. Rosh-Ha-Shana Eylül ayında kutlanır ve 2 gün sürer. YomKipur tatili, Rosh-Ha-Shana tatilinden 10 gün sonra başlar. Pesach tatili 8 gündür. Bu
bayramdan yedi hafta sonra Şevat Festivali başlıyor. İncil, Tevrat'ta Tanrı'nın dünyayı
altı gün boyunca yarattığını ve yedinci gün dinlendiğini söyler. Bu, Yahudiler için
Cumartesi gününe denk gelen günde kutsal bir gün. Yahudi günlerinde, Sabbath bir
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festival şölenidir. Bu nedenle Cumartesi (Şabbat) tatil olarak kutlanıyor. Yahudiler yılın
farklı zamanlarında 20 gün oruç tutuyorlar. Yahudilerde oruç tutmak 24 saattir.
Azerbaycan'da yaşayan dağ Yahudileri bir kez evlenmeye çalışıyor. Yahudi erkek
kipaları, ana kıyafet, milli kimliği gösteriyor. Sinagogda dua ediyorlar. Khazân, Taurât'ı
Allah'a okuyanların dualarını iletir. Yahudilere bir bebeğin sekiz gününde sünnet etmesi
tavsiye edilir
Makalede Azerbaycan’da yaşayan Dağ yahudilerinin örf, adet-enene ve yaşam
tarzları araştırmaya çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Yahudiler, Azerbaycan, adetler, Guba, bayramlar

CUSTOMS AND TRADITIONS OF MOUNTAIN JEWS LIVING IN
AZERBAIJAN
Abstract: Most modern scientists claim that the ancestors of the mountain Jews are
Jews who were captured by the Assyrian and Babylonian invaders 7th - 6th centuries
BC. According to them, the ancestors of the mountain Jews came to Azerbaijan 15
centuries ago. So that at the end of the 5th century, the Jews who supported the
rebellion movements in Iran were deported to the north of Azerbaijan and South
Dagestan. These Jews spoke in the southwest dialect of the Pers language, which is
almost identical to the present Persian.
In addition to mountain Jews, European and Georgian Jews also live in Azerbaijan.
The number of European Jews in Azerbaijan is around 200. Their arrival coincides with
the start of oil production in Azerbaijan in the 19th century.
Mountain Jews have lived in Guba for nearly 300 years. They lived on the outskirts
of Shahdag before settling in Guba. Perhaps they were called mountain Jews because
they lived on the slopes of Shahdag. Guba is the largest settlement of Jews in
Azerbaijan. More than 12,000 people lived in the settlements. Now there are about
4,000 inhabitants of this city.
In Jews, nationality is considered a maternal lineage. If the mother is Jewish, the
child is considered a Jew. Jews live in almost every part of Azerbaijan. They learn
Turkish together with their mother tongue and are mainly studying Azerbaijani. They
learn Jewish at home. There are two secondary schools in Baku that teach Russian for
Jews. The courses in these schools are based on approved programs in Azerbaijan.
Jews have spread to the world for more than two thousand years, but have not lost
their national and spiritual values.
There are 8 Jewish religious communities in Azerbaijan. These are the religious
community of the Mountain Jews of Baku, the European community of Baku, the
Jewish community of Georgia, the Jewish community of Sumgayit, the Red Mountain of
the Kuba region, the religious community of the Mountain Jews, the Jewish community
of Ganja, the Jewish community of the Oghuz city.
Rosh-Ha-Shana, Yom-Kipur, Pesax, Succot, Shavuot and others are the holiday of
mountain Jews. Rosh-Ha-Shana is celebrated in September and lasts 2 days. The
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Yom-Kipur holiday starts 10 days after the Rosh-Ha-Shana holiday. Pesach holiday is 8
days. Seven weeks after this festival, Shavat Festival starts. In the Torah, the Bible
says that God created the world for six days and rested on the seventh day. This is
why, Saturday is a holy day for the Jews. In the Jewish days, Shabbat is a festive feast.
Therefore Saturday (Shabbat) is celebrated as a holiday. Jews fast for 20 days at
different times of the year. Fasting in Jews is 24 hours.
Mountain Jews living in Azerbaijan try to get married once. Kipas and main clothes
show the national identity of the Jews. They pray in the synagogue. Khazân transmits
the prayers of those who read Taurât to Allah. Jews are advised to circumcise a baby
on the eighth day.
In this article, we will try to investigate the customary, traditions and lifestyles of the
Mountain Jews living in Azerbaijan.
Keywords: Azerbaijan, Jews, traditions, Guba, holidays
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KÜÇÜK ASYA’DA GEÇ ANTİK ÇAĞ TOPLUMSAL HAYATINDA
YAHUDİLER
Ali ÖZKAN
Doktora Öğrencisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye
<aliozkn35@gmail.com>

Ali Doruk KAHRAMAN
Doktora Öğrencisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
<adorukk@gmail.com>

Öz
Sürgün mefhumu, Yahudi kültürel kimliğinin en belirleyici unsurlarından biridir. Asur
İmparatorluğu’nun Yahuda’yı ele geçirmesiyle Yahudi nüfusunun ciddi bir kısmı
Babil’den sürülmüş, bu olay Yahudilik açısından tarihsel süreçte inşa edilecek kültürel
kimliğin önemli bir unsuru haline gelmiştir. Tam da bu dönemde Tevrat’ın kanonize
edilmesi ve yazıya geçirilmesi söz konusu olmuştur. Bu yönüyle sürgün, Yahudilik
dininin ve tarihsel kimliğinin başlangıçlarına işaret eder. Zira sürgünle birlikte dinsel
doktrinin ve tarihsel hafızanın daha da sabit hale getirilmesi; böylelikle de itikadın
sınırlarının korunması kaçınılmaz bir gereklilik halini almıştır. Yahudilik açısından
tarihsel olarak her ne kadar ikinci olsa da daha önemli olan sürgün, İS 70’de
Romalıların Kudüs’ü ele geçirmelerinden sonraki süreçte Yahudilerin isyan etmeleri ve
Kudüs’ten tamamen sürülmeleriyle olmuştur. Babil’den Pers İmparatoru Kyros’un
fermanıyla sürgünden dönen Yahudiler Kudüs’teki tapınağı inşa etmişlerse de İS 70’de
bu defa Roma İmparatorluğu’nun farklı yerlerine dağıtılmışlardır. Roma eliyle Kudüs,
Yahudiliğe dair izlerin silindiği bir dönemi yaşamaya başlamıştır. Böylece binlerce yıllık
Yahudi hafızasında Roma, Küdüs’ün tam karşısında yer alarak Yahudi olmayan
dünyanın bir simgesi olmuştur. Yahudi kültürel hafızasında “Roma” negatif çağrışımları
yansıtıyor olsa da yüzlerce yıl Roma kentlerinde hayat bulmuş Yahudilerin bilinen
varlığı, ilişkilerin çok daha karmaşık olduğunu işaret etmektedir. Çalışma sahası olarak
belirlediğimiz Küçük Asya Roma kentlerinden elde edilmiş arkeolojik ve epigrafik
bulgular yardımı ile Yahudilerin toplumsal hayattaki yerleri sorgulanacaktır. Özellikle,
toplumsal hayatın giderek yeni din-Hıristiyanlığın etkisiyle hissedilir oranda değişime
uğradığı Geç Antik Çağ’da, Yahudiliğin Hıristiyan itikadı başta olmak üzere çeşitli
aşamalarda etki unsuru olduğu akılda tutulduğunda önemi daha iyi anlaşılmaktadır.
Doğu Akdeniz’de iyi bilinen Yahudi topluluğu barındıran kentlerle karşılaştırma
yapılarak inceleyeceğimiz çalışmamız, hakkında yeterince araştırmanın yapılmadığını
düşündüğümüz yüzlerce yıl Roma kentlerinin sakini olmuş Yahudileri ve kültürel
kimliklerini hatırlamak ve anlamak için katkı sunmayı amaçlamaktadır.
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IDEAS ON MARRANO LITERATURE AND GENERATIONAL
TRANSFERENCE- THE CASE OF ELIAS CANETTI
Raami KIMCHI
Dr., Ariel Üniversitesi of Samaria, Israel
<Ramrambo15@windowslive.com>

Abstract
In 1982, Elias Canetti (1905-1994) won the Nobel prize for literature. Canetti was
born in Bulgaria to a Ladino speaking Sephardic family from Turkey. Canetti wrote
several plays, memoirs. and the non-fiction book Crowds and Power ([1960] 1962,
Gollancz), but his only novel was Auto da Fe (Jonathan Cape [1931] 1946) which
describes the downward spiral of a German philologer into madness. Towards the end
th
of the 14 century, there was a split within the Jewish community in Spain. A large
number of Jews converted to Christianity in response to persecution by the Christians.
They were called Marranos or new Christians. It was indeed the best part of the
Spanish Jewry, but since they were not accepted into the Spanish Christian society of
the time, they stayed in excellent relations with the Jews. The Spanish believed that the
Jews had a bad influence on them. It was for this reason that the edict expelling all the
Jews in 1492 was issued.Influences tend to be reciprocal. If there was such a strong
influence of the Jews on the Marranos, we can assume that there was an even stronger
influence of the Marranos - of whom there were twice as many at the time of the
expulsion, and who, before their conversion, had been the elite of Spanish Jewish
society - on the remaining Jews, particularly in terms of language and culture, since
they mediated to the relatively isolated Jewish communities, the latest innovations in
language, literature, music, of the Spanish cultural center. The lecture places the novel
of this famous descendant of the Jews deported from Spain in 1492, within the confines
of his deeper origins in the literature of the Marranos (Jews who converted to
Christianity) in Spain of the fifteenth and sixteenth centuries, while pointing out
similarities between his work and La Celestina by Fernando Roches (1499) and Don
Quixote by Miguel De Cervantes (1605), both believed nowadays to be of Marrano
origin. It uses historical and literary sources, alongside literature about the culture of
Ladino-speaking Sephardim, as well as the traits that Yirmiyahu Yovel attributes to the
"archetypical Marrano" in his seminal Spinoza and Other Heretics (1998).

MARRANO EDEBİYATI VE GENEL AKTARIM ÜZERİNE
DÜŞÜNCELER- ELIAS CANETTI ÖRNEĞİ
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SEFER DANIEL: THE PLACE OF "BOOK OF DANIEL" IN JUDAISM
AND CHRISTIANITY AND ITS REFLECTION ON WESTERN ART
Robert SEIDEL
Lecturer, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye
<seidel.robert@gmail.com>

Abstract
The Book of Daniel, part of the ketuvim (writings part) in the Tanah, is rich of
particularities:
While the beginning and end of the book are written in Hebrew the language of the
main part is Aramaic and contains also some Accadian, Persian and Greek vocabulary.
Despite Daniel’s dream Interpretations, visions and prophecies the book isn’t part of the
neviim, the prophets part of the Tanah, a fact that arises the question about authorship
and aim of the book. Daniel’s dream interpretations and it’s service at the court of
Babylon is similar to Yosef, the son of Yaakov in the first book of the Tora. The Book of
Daniel shows Daniel as an exemplary person who stays throughly faithful to it’s religion
and gains protection by God despite of all the pressures and difficulties of the exile.
This article focuses on the varying place and interpretation of the Book of Daniel in
Judaism and Christianity and especially interpretations in terms of the End of Days.
Some prominent scenes like the fiery furnace, Belshazzar and the writing on the wall
and the scene of the lions’s den an their reflection in Western art and music will be
discussed: Ludus Danielis (The Play of Daniel) is a liturgic drama of unknown
th
authorship which appeared in the 13 century. Belshazzar’s Feast was pictured by the
Dutch painter Rembrandt and was also turned onto a ballad by the German poet of
Jewish origin Heinrich Heine. The German composer Robert Schumann used this
ballad as lyrics for his art song Belsazar.
Keywords: Book of Daniel, Christian Music, History of Culture, Aramaic

SEFER DANİEL: DANİEL KİTABININ YAHUDİLİKTEKİ VE
HRİSTİYANLIKTAKİ YERİ VE BATI SANATINA YANSIMASI
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HAGAR (ISHMAEL'S MOTHER) IN MIDRASH HAGADOL POETICS
OF CHANGE AND CONTINUITY
Gilad SHAPIRA
Prof. Dr., The Hebrew Reali School in Haifa, Israel
<gilad@reali.org.il>

Abstract
The biblical story about Hagar's escape from abuse at the hand of Sarah is well
known (Gen 16, 6 - 14). Hagar's character, and the narrative in which she functions,
entail contrasts: her inferior status as a maidservant, on the one hand, and the higher
status, based on a divine revelation that she enjoyed, on the other hand; Egyptian
foreignness, on the one hand, and the intimate sense of belonging to a family, while
carrying the eldest son of Abraham, on the other hand; Sarah's infertility, on the one
hand, and Hagar's fertility, on the other. These contrasts, indeed contradictions, clearly
aroused the attention of interpreters of the ancient Midrash. The ancient Midrashic
discourse about Hagar characterize her like her son, Ishmael, as a marginalized biblical
figure. This multifaceted picture, enriched by the identification of Ishmael, son of Hagar,
with Islam, started in the Seventh Century. In the 14th-Century, in the Yemenite
midrash "Light in the Darkness", for example, Abraham was told by God that a dynasty
of 36 caliphs would emerge from Ishmael, and as Naham Ilan pointed out, this
interpretation may have been a deliberate effort of the author in order to recognize the
Abbasid dynasty. Hagar is presented in this Midrash as an excellent educator for her
son, and Ishmael is described as being accompanied by divine providence and
intellectual ability. When the biblical story about the Egyptian maidservant Hagar fleeing
from Sarah, her mistress, carrying Abraham's eldest son, appears in Midrash Ha'Gadol
(MhG), which was created in Yemen, the land of Ishmael, it raises unique issues of
cultural poetics. These issues relate to reciprocal processes between historical context
and literary form and regard the appearance of Hagar, the stranger, in a Jewish work in
its historical and cultural context. My argument is that the literary character of Hagar, as
designed in MhG, is informed by the work's poetics and its context. The Midrash
Ha'Gadol is a comprehensive wide-ranging book on the Pentateuch and the Scroll of
Esther, attributed to Rabbi David bar Amram al-Adani (c. 1310-1355) of Aden-Yemen.
This period of time in Yemen is often called the "Golden Age" of the Rasulid Dynasty
Era and is characterized by prosperity and cultural and religious tolerance. As I will
suggest, Hagar's depiction in MhG is influenced by the unique historical context of
Jewish life in the land of Ishmael - Yemen, during the Rasulid "Golden Age" era. This
historical period can be perceived through the cultural poetics approach as a turning
point that had a significant influence on the Jewish Midrashic literature discourse in the
th
14 century placed between Change (preferring to design literary composition instead
of presenting commentary on the bible verses) and continuity (of the ancient Midrashic
discourse).
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DEĞİŞİMİN VE SÜREKLİLİĞİN BÜYÜK MİDRAŞ ŞİİRİNDE HACER
(İSMAİL’İN ANNESİ)
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THE QUESTION OF EXILIC PROPHETIC HISTORIOGRAPHY IN THE
HEBREW BIBLE TRADITION
Selim F. ADALI
Assoc. Prof. Dr., Social Sciences University of Ankara, Türkiye
<selim.adali@asbu.edu.tr>

Abstract
This paper looks into the impact of the Babylonian Exile of 587/6 BC on the
prophetic books of Isaiah, Jeremiah and Ezekiel in the Hebrew Bible tradition. It is
proposed that literary allusions between these texts and other prophetic books of the
Hebrew Bible point to the existence of a tradition of prophetic historiography transmitted
among members of a scribal community who inherited and interpreted this Exilic
tradition in the post-Exilic contexts. This tradition is expressed with different but related
stock of terminologies, expressions and literary structures. This tradition contains
several perspectives on and hints concerning the impact and multicultural ancient
setting of the Exile and its impact on ancient Jewish worldview.

İBRANİCE KUTSAL KİTAP GELENEĞİNDE SÜRGÜN NEBİ
TARİHYAZIMI SORUNU
Öz: Bu çalışmada MÖ 587/6 tarihli Babil Sürgünü’nün İbranice Tanah
Geleneğindeki Yeşaya, Yeremya ve Hezekiel nebi kitaplarını etkisi irdelenmektedir. Bu
kitaplar ile Tanah’ın diğer kitapları arasındaki metinlerarası ilişkiler ve telmihlerin,
Sürgün ve sonrası bağlamlarda katip toplulukları üyeleri tarafından miras alınan ve
aralarında aktarılan bir nebi tarihyazımı geleneğine işaret ettiği önerilmektedir. Söz
konusu gelenek, farklı ama ilintili terimler, ifadeler ve edebi yapılar ile ifade edilir. Bu
gelenek, Sürgün’ün çok kültürlü eskiçağ bağlamına ve antik dönem Yahudi dünya
görüşüne etkisini yansıtır.
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MİLAS ARKEOLOJİ MÜZESİNDE YER ALAN İBRANİCE
YAZITLARA VE MEZAR TAŞLARINA İLİŞKİN BİR
DEĞERLENDİRME
Siren BORA
Dr., Araştırmacı, İzmir, Türkiye
<spo629510@gmail.com>

Öz
Karia, Roma, Bizans, Selçuklu, Menteşe ve Osmanlı uygarlıklarının hüküm sürdüğü
Milas’a Yahudilerin ilk kez ne zaman yerleştiği ya da ne zamandan beri bu kentte
yaşadığı ne yazık ki saptanamamaktadır. Çünkü bu konuya ilişkin elde yeterli veri
yoktur. Öte yandan, Milas çevresindeki antik yerleşim merkezlerinde ve adalarda, İ.S.
2. yüzyıldan itibaren Yahudi varlığını, yaşamını işaret eden somut bulgular mevcuttur.
Hyllarima’da
(Kavaklıdere),
Iasos’ta
(Kıyıkışlacık),
Myndos’ta
(Gümüşlük),
Halikarnassos’ta(Bodrum), Rodos’ta ve Kos’ta (İstanköy) Yahudilere ait pek çok obje ve
yazıt keşfedilmiştir. Strobilos’ta ise, özellikle Bizans Döneminde güçlü ve zengin bir
Yahudi Cemaati’nin yaşadığı belirlenmiştir. Bu Yahudiler, Romaniotlardır.
Romaniotların, Menteşe Döneminde (14. yüzyılda) Milas’a gelip yerleşmesi kuvvetli bir
olasılıktır. Öte yandan Milas, Osmanlı Döneminden itibaren Rodos’tan, Muğla’dan ve
Bodrum’dan Sefarad göçü de almıştır. Dolayısıyla bildirimizde sözünü edeceğimiz Milas
Yahudileri, aslen Roma-Bizans (Romaniot) ve İber Yarımadası(Sefarad) kökenli
Yahudilerdir. Değerlendireceğimiz İbranice yazıtların ve mezar taşlarının tümü 19.
yüzyıl tarihlidir. Yazıtlar, Milas Sinagoglarına ve Milas Alliance Israélite Universelle
Okuluna aittir. Arazileri üzerinde, 1970 yılında Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü
inşa edilen söz konusu yapılar bugün mevcut değildir. İbranice yazıtların ve mezar
taşlarının her biri, Yahudi topluluğunun varlığının kanıtı, tarihinin bekçisi birer arşiv
belgesidir. Çünkü üzerlerindeki kitabelerin okunması, mahalle-aile tarihi, sanat anlayışı,
nüfus dağılımı, meslek profili ve toplumsal yapı üzerinde odaklanarak gündelik yaşamın
tarihinin kayda geçirilmesini sağlamaktadır. Ayrıca Yahudiliğe ilişkin önemli ipuçları
sunmaktadır. Bu yüzden günümüzde, herhangi bir bölgenin Yahudi topluluğunun
toplumsal tarihini yazmak isteyenlerin, Yahudiliğe ve Yahudi toplumuna ilişkin zengin
bilgiler içeren İbranice mezar taşlarını, yazıtları kullanması kaçınılmazdır.
Anahtar Kelimeler: Milas Yahudileri, İbranice mezar taşları, Milas Sinagogları,
Milas Alliance Israélite Okulu, Sinagoglara ve Yahudi okuluna ait yazıtlar.

AN ASSESSMENT ON THE HEBREW INSCRIPTION AND GRAVE
STONES IN THE MILAS ARCHAEOLOGICAL MUSEUM
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PANEL VII. ISLAM AND JUDAISM: ENCOUNTERS,
TRANSITIONS AND COMPARISONS/ İSLAM VE
YAHUDİLİK: KARŞILAŞMALAR, GEÇİŞLER,
KARŞILAŞTIRMALAR
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KUR'AN'I ANLAMADA İSRALİYAT’IN ROLÜ
Mürsel ETHEM
Dr. Öğ. Üyesi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye
<murselahiska@gmail.com>

Ramazan ÜNSAL
Dr., Researcher, Denizli, Türkiye
<ramazanriza@gmail.com>

Tam Metin
Kur’an’ın muhtevasını anlamak için nüzul döneminin başından itibaren büyük
çabaların sarf edildiğini görmekteyiz. Bununla ilgili olarak Kur’an’ın anlaşılması için
tefsir usulünde birçok kaynak ve yöntem zikredilmektedir. Söz konusu kaynaklar
arasında İsrâiliyat’ın önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Genelde İslam,
özelde tefsir kaynaklarını incelediğimizde, Hz. Muhammed (SAV) de dâhil olmak üzere,
ilk Müslümanlar Kur’an’ı anlama ve yorumlamada çekinmeden İsrâiliyat’a
başvurmuşlardır, diyebiliriz. Onlar, İsrâiliyat’a müracaat etmenin herhangi bir olumsuz
netice doğuracağı endişesine de kapılmamışlardır. Çünkü vahiy süreci içinde Kur’an,
Tevrat ve İncil de mevcut olup, vahiy sürecinin bir bütünüdür. Kur’an, bu önceki
vahiylerde anlatılmış olan konulara mücmel olarak hedefine ve ihtiyaca göre yer
vermiştir. İşaret edilen bu konuları anlamak için Tevrat ve İncili bilmek ve onlara
müracaat etmek ihtiyaç haline gelmiştir.
Asr-ı Saadet döneminden uzaklaşıldıkça İsrâiliyat’la ilgili tutum olumsuz yönde
değişmiştir. Tahminen hicri IV. asırdan sonra İsrâiliyat’ın bir ıstılahî terim olarak
kullanılmaya başlaması, kanaatimizce, bu dönemlerden itibaren İslam âlimleri
tarafından İsrâiliyat ile tefsir arasında da artık ihtiyatlı bir mesafenin/çizginin bulunması
kanaatini de oluşturmuştur. Nitekim İslam âlimlerinin İsrâiliyat’la ilgili tutumları genelde
olumsuzdur. Buna rağmen belirtmek gerekir ki hemen hemen bütün müfessirler ve
Kur’an’ı farklı dillere çevirenler öyle veya böyle İsrâiliyat’tan istifade etmişlerdir.
Biz bu çalışmamızda İsrâiliyat hakkında genel bilgi verdikten sonra ilim adamlarının
İsrâiliyat’la alakalı tutumlarını tahlil etmeye çalışacağız. Ayrıca İsrâiliyat’ın Kur’an’ı
anlamada gerçekten bir öneme sahip olup olmadığını delilleriyle ortaya koyacağız.
Anahtar Kelimeler: Vahiy, Kur’an, Tefsir, İsrâiliyat.
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THE ROLE OF ISRA'İLİYYAT IN UNDERSTANDING OF THE
QUR'AN
Abstract: We see that great efforts have been made since the beginning of the
period of revelation to understand the contents of the Qur'an. In relation to this, there
are many sources and methods mentioned in the tafsir in order to understand the
Qur'an. Among the said sources, we can say that Isra’iliyyat has an important place.
When we examine the sources of Islam in general and tafsir in particular, we can say
that the first Muslims, including Muhammad (pbuh), resorted to Isra’iliyyat without
hesitation in understanding and interpreting the Qur'an. They did not worry that
applying to Isra’iliyyat would have any negative consequences because the Qur'an, the
Torah and the Gospel are also present in the process of revelation, and they are a part
of the revelation process. The Qur'an has given place to the above-mentioned
revelations according to its purpose and need. In order to understand these issues, it
has become necessary to know and apply the Torah and the Gospel.
When driven away from the period of al-Asr al-Saadah (Golden Age), attitude
towards Isra’iliyyat changed negatively. The fact that the Isra’iliyyat term began to be
used as an intellectual term, estimated that after Hijri IV, in our opinion, has formed the
opinion that there is a cautious distance between Isra’iliyyat and tafsir by Islamic
scholars since these periods. As a matter of fact, the attitudes of Islamic scholars
towards Isra’iliyyat are generally negative. However, it should be noted that almost all
the commentators and those who translated the Holy Qur'an into different languages
have benefited one way or another from Isra’iliyyat.
In this study, after giving general information about Isra’iliyyat, we will try to analyze
the attitudes of scientists towards Isra’iliyyat. We will also demonstrate whether
Isra’iliyyat is really important in understanding the Qur'an or not.
Keywords: Revelation, Qur'an, Tafsir, Isra’iliyyat,
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-İSLAM İLMÎ BİRİKİMİNİN AVRUPA’YA GEÇİŞİNDE İBN TİBBON
AİLESİNİN ROLÜ
Enes ŞANAL
Doktora Öğrencisi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Türkiye
<enes.sanal91@gmail.com>

Tam Metin
Öz: İslam medeniyeti, daha önce var olan farklı medeniyetlerden tevarüs eden ilmî
birikimden faydalanarak kendisini geliştirmiş ve yeni bir medeniyet olarak insanlık
tarihinde yerini almıştı. Zaman içerisinde Bağdat, Kurtuba ve Kahire gibi merkezler
sadece İslam medeniyetinin ilim başkentleri olmakla kalmayıp dünya ilim mirasına katkı
sağlayan en önemli kentler arasına girmişti.
İslam medeniyetinin en parlak asırlarında Avrupa ilmî durağanlık yaşıyordu. İslam
medeniyetinin gerilemeye başladığı devir ise Avrupa’da ilmî uyanışın tohumlarının
atıldığı bir zamana tekaddüm ediyordu. Zira bunda Avrupa’nın İslam ilmî birikimini
alımlama ve akabinde özümseme süreci etkili oldu. 1085 yılında Endülüs’ün en önemli
kentlerinden Toledo’nun Hristiyanların eline geçmesinden sonra İslam bilimine dair
temel eserlerinin Avrupa dillerine tercüme edildiği Toledo Tercüme Okulu’nun kurulması
bu alımlama ve özümseme sürecini hızlandırdı. Yine Sicilya, İslam ilmî ve kültürel
birikiminin Avrupa’ya geçişinde önemli bir güzergâhtı. İslam ülkelerinden Avrupa’ya
giden gayrimüslim âlimler de İslamî birikimin Avrupa’ya aktarılmasında etkili oldu. Bu
gayrimüslim âlim topluluğundan birisi de Endülüs’ün Gırnata şehrinden Fransa’nın
Lunel bölgesine göç eden Yahudi İbn Tibbon ailesiydi.
İbn Tibbon ailesinin göç ettiği Güney Fransa toprakları o devirde İspanya’daki
âlimlerin ziyaret ettiği bir bölgeydi. Muvahhidlerin Endülüs’ü fethiyle birlikte buradaki
âlimlerin eserleriyle birlikte Güney Fransa’ya göç etmeleri iki bölge arasındaki ilmî
etkileşimi daha da yoğun hale getirdi. Bu âlimler geldikleri topraklarda Arapça öğrenme
konusunda iştahlı olan bölgenin idarecileri tarafından iyi bir şekilde karşılandılar. Judah
b. Saul İbn Tibbon’un Gırnata’dan göç ettiği Fransa’nın güneyindeki Lunel bölgesi
hakkında Ortaçağ’ın en önemli Yahudi seyyahlarından olan ve İspanya’dan başladığı
seyahatinde Lunel’i ziyaret eden Tudela’ın Benjamin malumat vermektedir. Benjamin,
burada devamlı Talmud çalışmalarıyla uğraşan bir Yahudi cemaati olduğundan ve
öğrencilerin Tevrat öğrenmek için uzak memleketlerden buraya geldiğinden
bahsetmektedir.
İbn Tibbon ailesinin mensupları Güney Fransa’nın önde gelen Yahudi
âlimlerindendi. Konu bağlamında Endülüs’ten Güney Fransa’ya göç eden ve burada
İslam bilimine dair muhtelif eserleri tercüme eden İbn Tibbon ailesinin mensupları ve
yapmış oldukları tercümeler hakkında malumat vereceğiz.
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Anahtar Kelimeler: Endülüs, Avrupa, Tercüme, İbn Tibbon Ailesi, Andalus, Europe,

THE ROLE OF THE FAMILY OF IBN TIBBON IN THE TRANSITION
OF ISLAMIC KNOWLEDGE TO EUROPE
Abstract: The Islamic Civilization has developed itself by taking advantage of the
scientific accumulation of different civilizations that existed before, and has taken its
place in human history as a new civilization. In time centers such as Baghdad, Cordoba
and Cairo became not only the scientific capitals of Islamic civilization but also among
the most important cities contributing to the world scientific heritage.
In the brightest centuries of Islamic civilization, European science was experiencing
stasis. The period when Islamic civilization began to decline was the begining of a time
when the seeds of scientific awakening were laid in Europe. In this, the process of
taking the knowledge of Islam and subsequently assimilation was effective. After the
Christian hands of Toledo, one of the most important cities of Andalusia in 1085, the
establishment of the Toledo Translation School, in which basic Islamic works were
translated into European languages, accelerated this process of acquisition and
assimilation. Sicily was also an important route for transition of Islamic science and
cultural accumulation to Europe. Non-muslim scholars who traveled to Europe from
Islamic countries were also instrumental in transferring Islamic accumulation to Europe.
One of this Non-muslim community of scholars was the Jewish Ibn Tibbon Family.
The first translator of the Ibn Tibbon family was Judah b. Saul Ibn Tibbon (11201190) and other famed translators of the family are Samuel b. Judah Ibn Tibbon (11651232), Moses b. Samuel Ibn Tibbon (1244-1283). These personalities did not only work
in translation but also developed themselves on philosophy and interpretation.
Members of the Ibn Tibbon family were interested in Islamic science and culture.
The family’s translators over time translated the works of Ibn Sina, Ibn Rushd, Zarqali,
Ibn al-Haytham and Farabi, the leading scholars of Islamic Science. Translations were
usually into Hebrew, from which they could also be transferred to European languages.
The influence of this translations extended beyond the region inhabited by the Ibn
Tibbon family and into Europe. The translations made by Ibn Tibbon family contributed
to the acquisition of Islamic knowledge in Europe and thus the world heritage of
knowledge with the support of Jewish scholars. In addition to these, members of Ibn
Tibbon family conducted studies of Ancient Greece and leading Medieval Jewish
philosophers, such as Maimonides, Bahia Paquda and Solomon Gabirol.
In the interaction of civilizations, scientific translations are vital. In the interaction of
Islamic civilization with Europe, the translations of Christian and Jewish scholars into
the important Islamic works of the Middle Ages played a key role. In this study it is
aimed to reveal the translation activities of the Jewish Ibn Tibbon family, which has an
important place in the scientific and cultural interaction between Islamic civilization and
Europe, and the role of these translations in the transfer of Islamic scientific knowledge
to Europe. In addition, the contribution of the translations to the scientific heritage of
Europe and world will be examined in the study. In this way, we will endeavor to bring
this subject which has not been studied in our country to the literature.
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1. Judah b. Saul İbn Tibbon (1120-1190)
“Tercümanların babası” olarak bilinen Judah b. Saul İbn Tibbon 1120
yılında Endülüs’ün Gırnata şehrinde doğdu. Hayatının Endülüs’teki erken
dönemlerine dair az malumat bulunsa da Yahudi-İspanyol bilgi birikimini
1
kazandığı bilinmektedir . Tercüman olmasının yanında iyi bir bibliyofil, tabip ve
2
3
tüccardı . Gırnata’da dini şiir sahasında önde gelen şairlerden birisiydi . 1147
yılında yanında Yahudi âlimlerle beraber Endülüs’ten ayrılıp Fransa’nın Lunel
bölgesine göç etti. Tudela’lı Benjamin kendisinden “Tibbon oğlu Rabbi
4
Yahuda” adıyla bahsetmektedir . Judah kendisini bir Endülüslü olarak görüp
mirasıyla gurur duyarken oğlu Samuel ise kendisini İbn Meymûn’un gerçek
5
öğrencisi olarak tanımlıyordu .
Meşhur bilim tarihçisi George Sarton’un XII. yüzyılın en önemli Yahudi
mütercimlerinden birisi olarak değerlendirdiği Judah b. Saul İbn Tibbon, aynı
yüzyıldaki Yahudi mütercim Joseph Qimhi gibi Yahudilikle alakalı çalışmalarla
6
ilgilendi . İbn Cebirol’un Islahu’l-Ahlak adlı eserini Tikkun Middot ha Nefeş
7
başlığıyla 1167 yılında İbranice’ye tercüme etti . Provans bölgesindeki Lunel
şehrinde yapılan bu tercüme daha sonra 1567 yılında İstanbul’da yayınlandı.
Bahya b. Pakuda’nın Arapça olarak kaleme aldığı el-Hidaye ila Feraidu’l-Kulub
adlı eseri “Hobot ha-Lebabot” adıyla Judah tarafından İbranice’ye tercüme
8
edildi . Yine Judah’ın Fârâbî’nin Aristo’nun Analitik adlı çalışmasına dair özetini
9
tercüme ettiği de iddia edilmektedir.
Judah’ın Arapça felsefe eserlerini Provans ve Avrupa’nın diğer yerlerinde
yaşayan Arapça bilmeyen Yahudiler için İbranice’ye tercüme ettiği
10
bilinmektedir . O, Arapça’dan yapılacak olan tercümelerde tercümanın sadece

1

Robinson, a.g.m., s. 199.
Robinson, a.g.m., s. 200.
3
Mehmet Özdemir, “Gırnata”, TDVİA, c. XIV, İstanbul, 1996, s. 56.
4
Tudela’lı Benjamin, Ratisbon’lu Petachia, a.g.e., s. 20.
5
Robinson, a.g.m., s. 213.
6
George Sarton, Introduction to the History of Science, c. II, Carnegie Institution of Washington,
Baltimore, 1931, s. 492.
7
Haim Zafrani, Yahud el-Endelüs ve’l-Mağrib, c. I, (çev. Ahmed Şahlan), Mersem, Rabat, 2000, s.
151.
8
Kaufmann Kohler, Isaac Broyde, “Bahya ben Joseph Ibn Pakuda”, The Jewish Encyclopedia,
Londra, 1902, s. 447.
9
James Robinson, Uri Melammed, “Tıbbon Ibn”, Encyclopaedia Judaica, c. XIX, s. 712.
10
S. J. Piarce, “The Types of Wisdom Are Two in Number: Judah Ibn Tibbon’s Quatation from the
Ihya’‘ulum al-Dîn”, Medieval Encounters, c. XIX, 2013, s. 139.
2
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metnin dilini değil aynı zamanda konuyu da iyi bilmesi gerektiğini
11
vurgulamaktadır .
2. Samuel b. Judah İbn Tibbon (1165-1232)
Judah’ın oğlu olan Samuel Lunel’de doğdu. Eğitimine ihtimam gösteren
babasının görevlendirdiği özel hocaları vasıtasıyla başta Saadya b. Gaon’un
12
Arapça tercümeleri üzerine çalıştırılıp Arap dilinde uzmanlaşması sağlandı .
13
Katalunya, İspanya ve Provans bölgesindeki Beziers gibi merkezlerde yetişti .
14
Montpellier Üniversitesi’nde çalıştığı rivayet edilmektedir . Sırasıyla Beziers,
Arles, Barselona, Toledo, İskenderiye’de bulunmuş ve son olarak Marsilya’ya
15
geçip 1232 yılında orada vefat etmişti . Samuel’in liderliğinde Kastilya
Krallığı’nda III. Alfonso devrinde bir tercüme okulu kurulduğu iddiası mevcuttur.
Burada Arapça’dan İbranice ve Latince’ye ilmî eserlerin tercümesi yapıldığı
16
ifade edilmektedir .
Yaptığı tercümelerden Arap ve Yunan tıbbına dair iyi bir bilgiye sahip
olduğu anlaşılan Samuel b. Tibbon, Musa b. Meymûn ile mektuplaşmasında
17
tercümenin ve onu yorumlamanın zorluklarından bahsetmektedir . Yahudi
büyüklerinin hayatlarına dair kıssalar ve bu kıssalardan çıkarılması gereken
ahlaki dersleri konu alan Seder Nezikin’in Avot hariç tamamı Samuel İbn
18
Tibbon tarafından İbranice’ye tercüme edilmiştir . İbn Meymûn’un Mişne
Tora’ya hazırlık mahiyetinde Arapça olarak kaleme aldığı Kitâbü’l-Ferâiz
müellifinin vefatından sonra Samuel b. Tibbon tarafından İbranice’ye tercüme
19
edilmiş, İtalya ve Portekiz’de de neşredilmişti . Samuel, Moreh Nebukim
adıyla yaptığı İbn Meymûn’un Dalaletü’l-Hairin adlı eserin tercümesini 1204
20
yılında Arles şehrinde tamamladı . İbn Meymûn’un Dalaletü’l-Hairin’i haricinde
muhtelif çalışmalarını da tercüme etti.
İbn Meymûn’un çalışmalarına ek olarak Samuel 1213 yılında İbn Rüşd’ün
Aristo Meteorolojisi’ni ve 1199 yılında ise İbn Rıdvan’ın Galen’in Tegni adlı
21
eserine yaptığı yorumu tercüme etti . İslam dünyasında İskender’in hayatını

11

Robinson, a.g.m., s. 202.
Robinson, a.g.m., s. 206.
13
Sarton, a.g.e., c. II, s. 492.
14
John Richard Woodcock Dunbar, History of the Jewish Physicians, Baltimore, 1845, s. 76.
15
Sarton, a.g.e., c. II, s. 564.
16
Fatma Bu-ûmame, el-Yehud fi Mağribu’l-İslamî, Kunuz el-Hikme, Cezayir, 2001, s. 200.
17
Robinson, a.g.m., s. 206-207.
18
Nuh Arslantaş, İslam Dünyasında İktisadi ve İlmi Hayatta Yahudiler, Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2009, s. 385.
19
Arslantaş, a.g.e., s. 430.
20
Sarton, a.g.e., c. II, s. 492.
21
Sarton, a.g.e., c. II, s. 493.
12
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anlatan İskendernâme adlı eseri de İbranice’ye tercüme eden odur . İbn
Rüşd’ün üç küçük risalesini “Sheloshah Ma’amarim” adıyla tercüme eden
Samuel’in bu tercümeleri 1869 yılında Almanca tercümesiyle birlikte
23
yayınlandı . Onun tarafından İbranice’ye yapılan tercümelerden en erken
24
tarihli olanları İbn Rüşd ve oğlu Abdullah’a atfedilen çalışmalardı . Müslüman
âlimlere saygı duyduğu anlaşılan Samuel b. Tibbon, İbn Sînâ’yı bir filozof
25
olarak görüp onu takdir ettiği bilinmektedir . Samuel’in orijinal yazıları
arasında Commentary on Ecclesiastes ve Ma’amar Yiqquwu ha-Mayin adlı
26
çalışmalarını sayabiliriz .
Samuel’in Arap dilini dünyadaki en zengin dil olarak gördüğü iddia
27
edilmektedir . Çoğu araştırmacıya göre Samuel sadece bir tercüman olarak
telakki edilse de onun felsefe ve kutsal kitap yorumu gibi alanlarına katkıları
28
olan orijinal bir düşünür olduğunu ileri süren araştırmacılar da mevcuttur .
3. Moses b. Samuel b. Judah İbn Tibbon (1244-1283)
Samuel’in oğlu olan Moses ailenin en üretken tercümanlarından birisiydi.
İbn Rüşd ve Aristoteles yorumlarının haricinde İbn Meymûn’un teleoji ve
29
felsefe alanındaki üç çalışmasını tercüme etti . Moses, matematik ve
astronomi sahasında ise Geminos, Bitinyalı Theodosius’un yanı sıra
Endülüs’ün önde gelen astronomları Câbir b. Eflah ve el-Bitrûcî’nin
30
çalışmalarını tercüme etti . el-Bitrucî tarafından astronominin kuralları üzerine
kaleme alınan Kitâbü’l-Hey’e adlı eser onun tarafından 1259 yılında
31
İbranice’ye tercüme edildi . Endülüslü dilbilimci âlim Batalyevsî’nin Yeni
Eflatuncu filozofların görüşlerine dair kendisine sorulan sorular üzerine kaleme
aldığı, XVII. yüzyıla kadar Yahudi din felsefecilerinin başvuru kitabı olan
Kitabü’l-Hadâ’ik adlı eseri Moses b. Tibbon tarafından İbranice’ye tercüme
32
edildi . Fârâbî’nin es-Siyâsetü’l-Medeniyye adlı eseri de Moses b. Tibbon
22

Bekir Karlığa, İslam Düşüncesi’nin Batı Düşüncesi’ne Etkileri, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2004, s.
276.
23
Sarton, a.g.e., c. II, s. 564.
24
James Robinson, Samuel Ibn Tibbon’s Commentary on Ecclesiastes, Tübingen, 2007, s. 9.
25
Doron Forte, “Back to the Sources: Alternative Versions of Maimonides Letter to Samuel Ibn
Tibbon and Their Neglected Significance”, Jewish Studies Quarterly, 2016, s. 78.
26
Robinson, a.g.m., s. 211.
27
Bu-ûmame, a.g.e., s. 200.
28
Robert Eisen, The Book of Job in Medieval Jewish Philosophy, Oxford, Press, Oxford, 2004, s.
79.
29
Sarton, a.g.e., c. II, s. 719.
30
Sarton, a.g.e., c. II, s. 719.
31
Lenn Goodman, “Ibn Tufayl”, The Literature of Al-Andalus, (ed. Maria Rosa Menocal, Raymond
P. Scheindlin, Michael Sells), Cambridge University Press, New York, 2000, s. 329.
32
Mehmet Reşit Özbalıkçı, “Batalyevsî”, TDVİA, c. V, İstanbul, 1992, s. 138-139.
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33

tarafından İbranice’ye tercüme edilen eserlerden birisidir . Fârâbî’nin bir diğer
34
eseri olan Kitabü’-Kıyâsü’s-Sagîr’i de tercüme etti . İbn Rüşd’ün Aristoteles’in
Arapça’ya tercüme edilen tabiat bilimlerine dair Kitabü’s-Semâi’-t-Tabî’î adlı
35
eserine yaptığı şerh de Moses tarafından İbranice’ye tercüme edilmiştir . Yine
İbn Rüşd tarafından Aristoteles’in De Anima (Kitabü’n-Nefs) adlı eserine ek
olarak Metafizik (Ma ba’de’t-Tabîa) adlı eserine yapılan şerhin İbranice’ye
36
tercümesi “Mahshe Ahur ha-Teba” adıyla Moses tarafından yapıldı . İbn
Rüşd’ün İbn Sînâ’nın el-Ürcûze fi’t-tıbb adlı eserine yazmış olduğu şerh “Bi’ur
Arguza” adıyla, İbn Sînâ’nın el-Kânûn fi’t-Tıbb adlı eserinin bir özeti ise “Ha37
Sefer ha-Katon” adıyla Moses tarafından İbranice’ye tercüme edildi . İbn
Rüşd’ün tıp sahasında en tanınmış eseri olan el-Külliyât fi’t-Tıb adlı eserini de
38
o tercüme etti. . Kayrevanlı hekim İbnü’l-Cezzâr’ın Zâdü’l-Müsâfir adlı eseri de
39
Moses tarafından İbranice’ye tercüme edilen eserlerdendir .
İslam medeniyetinin en önde gelen âlimlerinden İbn Sînâ, İbnü’l-Heysem,
Gazzâlî, İbnü’s-Saffâr, İbnü’l-Cezzâr ve er-Râzî’nin eserlerine dair tercümeler
de yapan Moses İslam dünyasında kaleme alınmış ilmî eserlerin Avrupa’ya
40
geçişinde önemli bir rol oynadı .
4. Jacob ben Mahir İbn Tibbon (1236-1312)
Muhtemelen Moses’in yeğeni olan Jacob Yahudi astronom, tabip ve
tercümandı. Haham Moises b. Nahman’ın öğrencisi olarak Girona’da ilmî
41
çalışmalar yürüttü . “Yakub b. Muhayyer b. Tibbon” adıyla kendisinden
bahseden Haim Zafrani onun Montpellier Üniversite’sinde hocalık yaptığını
42
zikretmektedir . Montpellier şehrindeki tıp okulunda Hristiyan tabiplerle birlikte
43
44
çalıştı . Buradaki tıp okulunda bir süre dekanlık görevinde bulundu . Yine
onun Marsilya’da bir araştırma merkezi açtığı bilinmektedir. Kimi
33

Mahmut Kaya, “Fârâbî”, TDVİA, c. XII, İstanbul, 1995, s. 157. (145-162)
Charles H. Manekin, “Logic in Medieval Jewish Culture”, Science in Medieval Science Cultures,
(ed. Gad Freudenthal), Cambridge University Press, New York, 2011, s. 118.
35
H. Bekir Karlığa, “İbn Rüşd”, TDVİA, c. XX, İstanbul, 1999, s. 276. (257-288)
36
Karlığa, a.g.e., s. 280.
37
Karlığa, a.g.e., s. 280.
38
James T. Robinson, “Gershom ben Solomon of Arles Sha’ar ha-Shamayim: Its Sources and Use
of Sources”, The Medieval Hebrew Encyclopedias of Science and Philosophy, (ed. Steven
Harvey), Springer, Ramat Gan, 2000, s. 257.
39
Michael McVaugh, Gerrit Bos, Joseph Shatzmiller, The Regimen Sanitatis of Avenzoar, Brill,
Leiden, Boston, 2019, s. 60.
40
Sarton, a.g.e., c. II, s. 719.
41
Juan Vernet, Avrupa İslam’a Neler Borçlu, (çev. Nesrin Karavar), Say Yayınları, İstanbul, 2019,
s. 206.
42
Zafrani, a.g.e., s. 68.
43
Robinson, Melammed, a.g.m., s. 712.
44
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araştırmacılara göre Jacob ben Machir İbn Tibbon Marsilya Rabbânî
45
Okulu’nda profesörlük görevini icra etmişti .
Jacob’un Marsilya’da kurduğu araştırma merkezinde el-Battânî’nin
astronomi çalışmalarının yanı sıra Batlamyus’un “el-Müces Dahi” adlı
46
çalışmasını Latince’ye tercüme edildi . Astronomiye ilgili olan Jakob’un bu
47
sahada kullanılan çeyrek daire adlı bir aracı icat ettiği iddia edilmektedir . Bu
alet çevresi derecelendirilmiş dörtte bir daireden meydana meydana gelmekte
48
olup yükseklik ölçümünde kullanılmaktaydı . Zerkalî tarafından alet yapımına
dair yapılan tarifler XIII. yüzyıl Kastilya’sında X. Alfonso’nun astronomi
kitaplarında Jacob ben Machir İbn Tibbon’un yaptığı İbranice tercüme
49
sayesinde geniş bir kitleye ulaştı .
İbn Rüşd’ün Batlamyus’un Almagest’i ve Aristoteles’in eserlerine dair
yaptığı yorumları Jacob ben Machir İbn Tibbon tarafından tercüme ettiği
50
bilinmektedir . İbn Rüşd mantığının özetinin İbranice tercümesi Jacob ben
Machir İbn Tibbon tarafından yapıldı. Bu eser daha sonra Riva di Trento’da
51
1560 yılında da yayınlandı . Yine İbn Rüşd’ün Aristoteles’in zoolojisine dair
52
yorumu da Jacob tarafından 1302 yılında tercüme edildi . İbn Rüşd’ün
Aristoteles’in Organon adlı eserine dair şerhi “Kizzur mi-Kol Meleket Higgayon”
53
adıyla Jacob tarafından İbraniceye tercüme edildi . İslam medeniyeti’nin
yetiştirdiği en büyük âlimlerden İbn Rüşd, İbnü’l-Heysem, Cabir b. Eflah,
Zerkâlî ve İbnü’s-Saffâr’ın çalışmalarının bir kısmını da bu ailenin üretken
54
üyesi Jacob tercüme etti .
George Sarton İbn Tibbon ailesi sayesinde Yunan-Arap bilgi hazinelerinin
55
İbranice okuyan dünyaya tanıtıldığını ifade etmektedir . İbn Tibbon ailesinin
mensupları tarafından kabaca 1160-1306 yılları arasında Arap, Grek-Arap,

45
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Judeo-Arap ve Latince’den olmak üzere yetmişin üzerinde eserin tercüme
56
edildiği bilinmektedir .
Fransız Arabist Ernest Renan (1823-1892) Ortaçağ Yahudilerinin Araplarla
müşterek dili kullanmalarına dayanarak onların Arap-İslam felsefesinin
57
Avrupa’ya yayılmasındaki etkilerinden bahsetmektedir . Fuat Sezgin ise
Ortaçağ Avrupa’sında Barselona, Zaragoza, Narbonne, Montpellier, Beziers ve
Marsilya gibi şehirlere yerleşen Yahudilerin felsefe sahasında Arap karakterini
58
taşıdıklarını iddia etmektedir . Juan Vernet İbn Tibbon ailesinin Katalunya
bölgesindeki Yahudi cemaatiyle devamlı irtibat halde olduğunu zikretmektedir.
Yine onun iddiasına göre İbn Tibbon ailesi Arap-İspanyol bilimini Batı’ya
59
taşınmasına katkı sağlamıştı . Samuel b. Tibbon’un Fransa’nın güneyindeki
Yahudi toplulukların Judeo-Arapça kültüre ilgi duyup onu alımlama süreçlerine
60
katkı sağladığı iddia edilmektedir . Kimi araştırmacılar tarafından Araplaşmış
Yahudiler arasında görülen İbn Tibbon ailesinin İslam topraklarında ve
Akdeniz’in batısında Arapça düşünme, yazma ve kültürel üretim tarzlarına
61
iştirak ettiği ileri sürülmektedir .
İslam medeni birikiminin Avrupa’ya aktarılmasında sağladıkları önemli
katkının yanı sıra ailenin üyelerinden Samuel, Moses ve Jacob, İbn Meymûn
62
felsefe ve tefsir geleneğinin Avrupa’daki temellerini de attılar . Jonathan Ray,
İbn Tibbon ailesinin tercümanlarının İbranice’ye yaptıkları tercümelerin
Avrupa’da yaşayan Yahudilerin felsefe ve tıp sahasındaki bilgilerinin gelişimine
63
katkı sağladığını ifade etmektedir . Yine İbn Tibbon ailesinin üyelerinin
Latince’ye yaptığı tercümeler Thomas Aquinas gibi Avrupa’nın önemli
64
âlimlerini etkilemiştir .
Gad Freudenthal, bu dönemde Provans bölgesine gelen “İspanyol
göçmenler” olarak tanımladığı grubun kendi kültürleri olduğu hissine kapılarak
65
Arapça’dan İbranice’ye kültürel geçişi başlattığını ileri sürmektedir . Yine Arap
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kültürü ile Yahudi kültürü arasında köprü görevi gören bu aracılar Yahudi
66
âlimlere Arap bilim ve felsefesinin en iyi bilgi olduğu fikrini aşıladılar .
Sonuç
Sonuç olarak İslam ilmî birikiminin Avrupa’ya geçişinde bilhassa İber
Yarımadası ve Sicilya’da yapılan tercümeler çok etkili olmuştu. İslam
medeniyetiyle Batı medeniyeti arasındaki etkileşimin seyrine baktığımızda bu
geçişlerde en önemli iki mecranın Endülüs ve Sicilya olduğu görülmektedir.
Ancak bu bildiride sunduğumuz bilgiler ışığında ülkemizde üzerinde yeterince
durulmamış olmasına rağmen Güney Fransa’nın bu geçişte önemli bir mecra
olduğunu düşünmekteyiz. Zira İbn Tibbon ailesinin üyelerinin felsefe,
astronomi, tıp gibi sahalarda yetişmiş önemli İslam âlimlerinin eserlerlerine dair
yaptıkları İbranice tercümeler sadece Arapça bilmeyen Yahudi âlimlerin bu
Müslüman âlimleri ve eserlerini tanıyıp istifade etmelerine katkı sağlamakla
kalmadı. Daha sonraki süreçte bu tercümelerden farklı dillere yapılan
tercümelerle İslam ilmî birikiminin Avrupa’daki daha geniş ilim çevrelerine
yayılmasında da doğrudan etkili oldu.
Kaynakça
Aranda, Mariano Gomez,“The Jew as Scientist and Philosopher in
Medieval Iberia”, The Jew in Medieval Iberia, (ed. Jonathan Ray), Academic
Studies Press, Boston, 2012, s. 60-101.
Arslantaş, Nuh, İslam Dünyasında İktisadi ve İlmi Hayatta Yahudiler,
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2009.
Bu-ûmame, Fatma, el-Yehud fi Mağribu’l-İslamî, Kunuz el-Hikme, Cezayir,
2001.
Dunbar, John Richard Woodcock, History of the Jewish Physicians,
Baltimore, 1845.
Forte, Doron, “Back to the Sources: Alternative Versions of Maimonides
Letter to Samuel Ibn Tibbon and Their Neglected Significance”, Jewish Studies
Quarterly, 2016, s. 48-90.
Eisen, Robert, The Book of Job in Medieval Jewish Philosophy, Oxford,
Press, Oxford, 2004.
Fraenkel, Carlos, “From Maimonides to Samuel Ibn Tibbon: Interpreting
Judaism as a Philosophical Religion”, Traditions of Maimonideanism, c. VII,
2009, s. 177-211.
Freudenthal, Gad, “Arabic and Latin Culture as Resource for the Hebrew
Translation Movement”, Science in Medieval Science Cultures, (ed. Gad
Freudenthal), Cambridge University Press, New York, 2011, s. 74-105.
66

Freudenthal, a.g.m., s. 93.

104

Üçüncü Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı 2019

Glick, Thomas F., “Science in Medieval Spain: The Jewish Contribution in
the Context of Convivencia”, Convivencia: Jews, Muslims, and Christians in
Medieval Spain, (ed. Vivian B. Mann, Thomas F. Glick, Jerrilynn D. Doods),
1992, New York, s. 83-112.
Goodman, Lenn, “Ibn Tufayl”, The Literature of Al-Andalus, (ed. Maria Rosa
Menocal, Raymond P. Scheindlin, Michael Sells), Cambridge University Press,
New York, 2000, s. 318-330.
Johnson, Paul, Yahudi Tarihi, (çev. Filiz Orman), Pozitif Yayınları, İstanbul,
2001.
Karlığa, Bekir, İslam Düşüncesi’nin Batı Düşüncesi’ne Etkileri, Litera
Yayıncılık, İstanbul, 2004.
_____“İbn Rüşd”, TDVİA, c. XX, İstanbul, 1999, s. 257-288.
Kaya, Mahmut, “Fârâbî”, TDVİA, c. XII, İstanbul, 1995, s. 145-162.
Kohler, Kaufmann, Broyde, Isaac, “Bahya ben Joseph Ibn Pakuda”, The
Jewish Encyclopedia, c. II, Londra, 1902, s. 447-454.
Manekin, Charles H., “Logic in Medieval Jewish Culture”, Science in
Medieval Science Cultures, (ed. Gad Freudenthal), Cambridge University
Press, New York, 2011, s. 113-135.
McVaugh, Michael, Bos, Gerrit, Shatzmiller Joseph, The Regimen Sanitatis
of Avenzoar, Brill, Leiden, Boston, 2019.
Özbalıkçı, Mehmet Reşit, “Batalyevsî”, TDVİA, c. V, İstanbul, 1992, s. 138139.
Özdemir, Mehmet, “Gırnata”, TDVİA, c. XIV, İstanbul, 1996, s. 51-57.
Piarce, S. J., “The Types of Wisdom Are Two in Number: Judah Ibn
Tibbon’s Quatation from the Ihya’‘ulum al-Dîn”, Medieval Encounters, c. XIX,
2013, s. 137-166.
Robinson, James T., Samuel Ibn Tibbon’s Commentary on Ecclesiastes,
Tübingen, 2007.
_____“The Ibn Tıbbon Family: A Dynasty of Translators in Medieval
Provance”, Be’erot Yitzhak: Studies in Memory of Isıdore Twersky, (ed. Jay
Harris), Harvard University Press, Cambridge, 2005, s. 193-224.
_____“Gershom ben Solomon of Arles Sha’ar ha-Shamayim: Its Sources
and Use of Sources”, The Medieval Hebrew Encyclopedias of Science and
Philosophy, (ed. Steven Harvey), Springer, Ramat Gan, 2000, s. 248-274.
_____“Tıbbon Ibn”, Encyclopaedia Judaica, (Uri Melammed ile), c. XIX, s.
712.

Third International Conference on Israel and Judaism Studies 2019

105

Sarton, George, Introduction to the History of Science, c. II, Carnegie
Institution of Washington, Baltimore, 1931.
Sezgin, Fuat, İslam’da Bilim ve Teknik, c. I, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kültür A.Ş. Yayınları, İkinci baskı, İstanbul, 2008.
Tudela’lı Benjamin, Ratisbon’lu Petachia, Ortaçağda İki Yahudi Seyyahın
İslâm Dünyası Gözlemleri, (çev. Nuh Arslantaş), Marmara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Vakfı Yayınları, ikinci baskı, İstanbul, 2009.
Unat, Yavuz, “Eski Astronomi Metinlerinde Karşılaşılan Astronomi
Terimlerine İlişkin Bir Sözlük Denemesi”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi
Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, sayı 11, Ankara, 2001, s. 633-696.
Vernet, Juan, Avrupa İslam’a Neler Borçlu, (çev. Nesrin Karavar), Say
Yayınları, İstanbul, 2019.
Zafrani, Haim, Yahud el-Endelüs ve’l-Mağrib, c. I, (çev. Ahmed Şahlan),
Mersem, Rabat, 2000.

106

Üçüncü Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı 2019

İSLÂMÎ DÖNÜŞÜMÜN ŞAFAĞINDA ARAP YAHUDİSİ ŞAİRLER VE
ARAPLARLA ETKİLEŞİMLERİ
Esat AYYILDIZ
Arş. Gör. Dr., Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye
<esatayyildiz@hotmail.com>

Öz
Binlerce yıllık Yahudi tarihindeki en belirgin dönüm noktalarından birisi, hiç
kuşkusuz ki Hz. Muhammed’in 613 yılında peygamberliğini açıkça ilan etmesi, özellikle
de 622 senesinde yoğun bir Yahudi nüfusuna ev sahipliği yapan Medine’ye hicret
etmeye karar vererek, İslam Devletinin kurulmasıyla sonuçlanacak süreci
başlatmasıdır. İslam öncesinde, azımsanamayacak bir nüfus yoğunluğuna ulaşmayı
başaran Yahudi gruplarının, çeşitli baskı ve zulümlerden kurtulmak amacıyla,
Arabistan’a sığındığı ve bu nüfusun göç dalgalarıyla takviye edildiği bilinmektedir. Tek
tanrıcılık anlayışının gelecek vadeden tohumlarını tüm coğrafyaya aşılayacak olan bu
kadim topluluklar, dinî geleneklerini kesintisiz bir süreklilik içerisinde devam
ettirebilmelerine rağmen, büyük ölçüde Araplaşacak ve Arap kabileleri ile sıkı ilişkiler
kuracaktır. İslam tarihinin ilk yıllarında hem potansiyel bir müttefik hem de kaçınılmaz
bir düşman olarak karşımıza çıkan Yahudilerin, bilindik politik ve askerî etkinliklerinin
yanı sıra, şiir sahasında da dikkate değer faaliyetlerde bulundukları gözlemlenmektedir.
Arap edebiyatında, Yahudilerin İslam öncesine uzanan köklü bir geçmişi olduğu
aşikârdır. Onların bu faaliyetleri ve öncü şairleri, ilerleyen yıllarda, İslam Devletini
genişletme gayreti içerisinde olan Hz. Muhammed’in dikkatinden de kaçmayacaktır.
Hatta Hz. Muhammed’in hanımlarından olan Ṣafiyye bint Ḥuyey (צפיה, ö. 50/670 [?])’in
annesi Berre ()ברה, erken dönem Arap edebiyatının en meşhur Yahudi şairi olan esSemev’el b. ‘Âdiyâ el-Ezdî (שמואל בן עדיה, ö. H.Ö.65/560 [?])’nin kızıdır. Ayrıca
Ṣafiyye’nin ilk kocası, Yahudi şair Sellâm ibn Mişkem el-Ḳurayẓî’dir. Keza Yahudi
şairlerinden olan er-Rebî‘ b. Ebî’l-Ḥuḳayḳ’ın sıkı bir İslam karşıtı olan oğlu Kenâne ibn
er-Rebî‘ en-Naḍrî, onun ikinci kocasıdır. İlk Müslümanların, kendileriyle aynı monoteist
değerleri paylaşan Yahudi kabilelerinin, İslam’ı daha kolay benimseyebileceği
yönündeki beklentileri sonuçsuz kalınca, Yahudiler güçlü bir düşman kimliğine
bürünecektir. Bu yıkıcı çekişmelerin en sanatsal hali, iki tarafın adanmış şairlerinin
kasidelerinde kendini göstermektedir. Arabistan’daki Yahudi diasporası, İslam’la birlikte
daha da örgütlenmiş bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Medine döneminde,
hicivleşme mücadeleleri şiddetli bir ivmeyle patlak verdiğinde, şiir sanatı aracılığıyla
kendi propagandasını yapan gruplar arasında Yahudiler de yer alacaktır. Bu dönemde
şiiri propaganda vasıtası olarak kullanan diğer iki grup, Müslümanlar ve putperestlerdir.
Yahudi şairler, ortak düşmanlarına karşı, Ḳureyşli müşriklerle birlikte hareket
etmişlerdir. Yahudiler ve putperest müttefikleri, nüfus avantajına sahip olmaları
dolayısıyla, Müslümanlardan sayıca daha fazla şair çıkartmayı başaracaktır. Ancak
İslam ordularının art arda gelen askerî zaferleri, çok geçmeden söz konusu durumu
tamamen tersine çevirecektir. Hz. Muhammed bu süreçte iki temel strateji belirlemiştir.
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İlk stratejisi, Ḥassân b. Sâbit, Ka‘b b. Mâlik ve ‘Abdullah b. Revâḥa gibi önde gelen
Medineli şairleri, Yahudi hemşerilerinin ve Mekkeli müşriklerin şiirlerine karşılık
vermeleri hususunda görevlendirmesidir. İkinci stratejisi ise, İslam aleyhinde şiir
söyleyen Yahudi ve putperest şairlerin öldürülmesi doğrultusunda talimatlar vermesidir.
Bu emirlerin uygulanması sonucunda, en büyük kayba uğrayan tarafın Yahudiler
olduğu gözlemlenmektedir. ‘Aṣmâ’ bint Mervân, Ebû ‘Afek, Ka‘b b. el-Eşref ve Ebû Râfi‘
Sellâm b. Ebî’l-Ḥuḳayḳ, Hz. Muhammed’in emriyle öldürülen şairler arasında yer
almaktadır. İslam kaynaklarının, Yahudi şiirlerine yeterince yer vermemesi, onların çoğu
kasidesinin kaybolmasına neden olmuştur. Buna rağmen Arap edebiyatının klasik
kaynaklarında, Yahudi şairlerin bu dönemde söylediği bazı dikkat çekici dizelere
rastlamak mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Arap Yahudisi Şairler, Sadru’l-İslam Dönemi Yahudi Şiiri,
Yahudi Yergiciler, Yahudilik-İslam Çatışması, İslâmî Dönem Arap Şiirinde Yahudiler
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-KORAH/ KARUN KISSASININ YAHUDİ VE İSLAM TEFSİRLERİNDE
ELE ALINIŞININ MUKAYESESİ
Ömer Faruk ARAZ
Dr. Öğ. Üyesi, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye
<ustadomer@gmail.com>

Tam Metin
Öz: Yahudi Kutsal Kitabında Korah olarak ifade edilen şahıs Kur’an-ı Kerim’de
Karun olarak isimlendirilmektedir. Korah/Karun’un Hz. Musa ve Hz. Harun ile yaşadığı
hadiseler her iki kutsal metinde de yer almaktadır. Bu hikâyenin her iki dini gelenekte
bazı benzer noktaları vardır: Kutsal metinlerde olayın ana hatlarının benzerliği, hikâye
ilgili açıklamaların yer aldığı literatürlerde temel bazı kavram ve özelliklerin ortak olması
gibi. Ancak bu konuda iki dini gelenek arasında önemli farklılıklar da göze
çarpmaktadır: Özellikle hadisenin büyüklüğü ve kıssanın dini sahada kullanıldığı
bağlam başta olmak üzere dinlerin kutsal metinleri açıkladıkları literatürde yer alan bazı
ayrıntılardaki farklılıklar gibi.
Bu çalışmamızda esas olarak kıssanın iki dinde yer alan anlatımları,
yorumlanmaları ve kıssanın ana teması ile ilgili Yahudilik ve İslam dini literatürlerinde
bulunan bilgiler özetlenerek mukayeseye tabi tutulacak; kıssa ile ilgili bu literatürlerdeki
benzerlik ve farklılıklara işaret edilerek kıssanın her iki din tarafından algılanış biçimi ile
ilgili yeni bazı önerilerde bulunmak suretiyle konunun farklı bir bakış açısıyla daha iyi
anlaşılmasına çalışılacaktır. Ayrıca Hıristiyan kutsal kitabında kıssaya yönelik atıf
ve/veya ifadelere de değinilecektir.
Anahtar Kelimeler: 4-7 anahtar kelime,

COMPARISON OF THE CONSIDERATION OF KORAH / KARUN
PARABLE IN JEWISH AND ISLAMIC EXEGESIS
Abstract: The person referred to Korah in Jewish Tanakh is called Karun in the
Holy Quran. The events that Korah/Karun lived with Moses and Aaron are included in
both scriptures. This story has some similar points in both religious traditions: Such as
the similarity of the outlines of this story in the sacred texts, and some basic concepts
and features are similar in the literature that contains explanations about the story.
However, there are important differences between the two religious traditions about this
story: Especially the size of the incident and the context in which the parable is used in
the religious field and such as differences in some details in the literature where
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religions explain sacred texts.
In this study, pieces of information such as the narratives of the story in two
religions, their interpretation and the main theme of the narrative will be summarized
and compared in Judaism and Islamic religious literature; by pointing out the similarities
and differences in these literature related to the story, we wil give some new
suggestions about the perception of the story by both religions will be tried to better
understand the issue from a different point of view. In the Christian holy book,
references and/or expressions to the story will also be addressed.s.
Keywords: Korah, Karun, The Story of Karun, Commentary, Tefsir

Giriş
İslam’ın kendisinden önce gelen Yahudilik ve Hıristiyanlığı özü itibarıyla hak
dinler olarak gelen, ancak zamanla ilahi çizgilerinden ayrılan dinler olarak
kabul etmesi ve onların tarihteki mensuplarını kendi devirlerinin Müslümanları
olarak gören yaklaşımı sebebiyle bu dinlere ait bazı kutsalları kabul ederek
onlara saygı gösterdiğini biliyoruz. İslam’ın insanlığın en başından itibaren
Allah’ın gönderdiği yegâne hak dinin adı olarak görülmesi ve Kur'an-ı Kerim’in
tarihin çeşitli dönemlerinde yaşanan hak ve batıl mücadelesinden örnekler
vermesi, özellikle Yahudi kutsal kitabında anlatılan bazı hadiselerin Kur'an-ı
Kerim’de de yer almasının sebebi olmuştur. Ancak bu ortak hadiselerin her iki
kaynakta da anlatılıyor olması onların buralardaki ifade biçimlerinin,
vurgularının, kahramanlarının ve benzeri ayrıntılarının tamamıyla aynı şekilde
tekrar edildiği anlamına gelmez. Dinlerin kutsal metinlere yaklaşımları ile ilgili
dinler arasındaki farklılıklar bir tarafa, dini metinlerde yer alan tarihi olayların
anlatımlarının nasıl anlaşılması gerektiği hususunda dinlerin kendi içinde de
değişik görüşler ileri sürülebilmektedir. Kutsal metinlere yönelik gerek dinler
arasında, gerek herhangi bir dinin kendi içinde görülebilen tüm bu farklı
yaklaşımları bir tarafa koyacak olursak mevcut durumda tarihteki bazı
hadiselerin farklı dinlerin kutsal metinlerinde yer aldığı bir hakikattir. Buradan
hareketle konumuz olan Korah/Karun Kıssası da Yahudilik ve İslam’ın kutsal
metinlerinde yer alan ortak anlatımlardan bir tanesini teşkil etmektedir.
Bu çalışmada Korah/Karun Kıssasının Yahudi ve İslam dini literatüründe
ele alınışı, yorumlanışı ve bu kıssanın dinlerin kendi perspektiflerinden nasıl
değerlendirildiği hususları tarihi ve modern dönem çalışmalarından örnekler
vermek suretiyle incelenerek, iki dinin bu konuya yaklaşımlarındaki benzer ve
farklı hususlar ortaya koymaya çalışılacaktır.
1. Kıssanın Kutsal Metinlerde İşlenişi:
1.1. Kıssanın Kitab-ı Mukaddes’te Anlatımı
Korah Kıssası Kitab-ı Mukaddes’te bir bütün halinde Sayılar Kitabı 16. ve
17. Bab’da anlatılmaktadır. Ayrıca Kitab-ı Mukaddes’in farklı yerlerinde zaman
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zaman çeşitli vesilelerle kıssaya yönelik atıflar yer almaktadır. Sayılar Kitabı
16 ve 17. bablardaki anlatımda Korah’ın soy ağacından başlamak üzere
isyanın başlaması, gelişmesi ve sonucunda isyankârların çarptırıldığı ilahi bela
2
ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Bu anlatımda aslında isyanın üç ayrı
merhalesi göze çarpmaktadır. İlk aşamada Korah, Dathan ve Abiram’ın Hz.
3
Musa’nın karşısına çıkmaları, isyanları ve yerin onları yutması anlatılmaktadır.
İkinci merhalede ise Korah’ın yanı sıra gelip Hz. Harun’un baş kohen olmasına
karşı mücadele eden 250 kişinin en sonunda ilahi ateşle cezalandırılmarı
4
anlatılmaktadır. Son merhalede ise bu olayların sonrasında bütün bu
yaşananlardan Hz. Musa ve Harun’u sorumlu tutan insanların Hz. Musa ve
5
Harun’a karşı gelmeleri ile bunların veba ile cezalandırılmaları yer almaktadır.
Korah’ın ailesi ve temel görevleri ile ilgili Kitab-ı Mukaddes’te hikâyenin yer
aldığı bölümün ilk kısımlarında anlatıldığına göre Korah’ın ait olduğu aile olan
Levililerin genel görevleri İsrailoğullarının din hizmetlerinde bulunmak ve
Kohenlere yardımcı olmaktır. Levi’nin üç oğlu vardır ve her bir oğlun ailesinin
6
kendilerine özgü dini görevleri Kitab-ı Mukaddes’te tanımlanmıştır. Buna göre
Korah’ın mensubu olduğu Kohat ailesi Toplanma Çadırının güney kısmına
7
yerleşecektir. Ailenin reisliğini de Uzziel oğlu Elitsafan yapacaktır. Levi
ailesinin bir ferdi olarak Korah’ın görevi İsrailoğullarının dini işlerinde kohenlere
yardımcı olmaktır.
1.2. Kıssanın Kur'an-ı Kerim’de Anlatımı
Karun Kıssası Kur'an-ı Kerim’de Kasas Suresinde 76-82. Ayetler arasında
anlatılmaktadır. Burada kıssa genel olarak anlatılmakta; Kur'an-ı Kerim’in diğer
kıssa anlatımlarına benzer şekilde tarih, yer gibi ayrıntılara yer
8
verilmemektedir.
Karun’un Musa kavminden olduğu ifade edilerek başlanan anlatımda
kavmine karşı azgınlık ettiği, Allah’ın kendisine büyük bir zenginlik bahşettiği,
9
ancak onun böbürlenip şımardığı beyan edilmektedir. Kendisine yapılan
1

Kitab-ı Mukaddes, Sayılar Kitabı 26:9, 27:3, Yasanın Tekrarı Kitabı 11:6, Mezmurlar Kitabı
106:16-18. Ayrıca Vaiz Kitabı 5:13’te yer alan “sahibinin zararına saklanılan servet”
tanımlamasının Korah/Karun’u anlattığı ifade edilmiştir. Bk. Bâbil Talmudu, Sanhedrin 110a.
(Çalışmamızda Talmudların www.sefaria.org sitesinde yer alan dijital versiyonu kullanılmıştır.)
2
Kitab-ı Mukaddes, Sayılar Kitabı 16: 1-50.
3
Kitab-ı Mukaddes, Sayılar Kitabı 16:31-33.
4
Kitab-ı Mukaddes, Sayılar Kitabı 16:35.
5
Kitab-ı Mukaddes, Sayılar Kitabı 16:49.
6
Kitab-ı Mukaddes, Sayılar Kitabı 3: 23-39. (Burada Levililerin her bir ailesinin Toplanma çadırının
hangi tarafında yerleşeceği, ailenin reisinin kim olduğu ve ifa edeceği görevler anlatılmaktadır.
7
Kitab-ı Mukaddes, Sayılar Kitabı 3: 29-30.
8
Kur'an-ı Kerim, Kasas Suresi 28/76-82.
9
Kur'an-ı Kerim, Kasas Suresi 28/76.
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10

uyarılara kulak asmayıp sahip olduğu zenginliklerin ilmi sebebiyle kendine
verildiğini ifade etmektedir. Karun’un ziynet ve görkem içerisinde kavminin
karşısına çıktığında insanların bazılarının onun durumuna imrendikleri, bir
11
kısmının ise bu imrenenleri uyardıkları anlatılmaktadır. Kıssa Karun’un mal
ve mülküyle birlikte yerin dibine batırıldığı, adamlarının kendisine yardımcı
olamadığı, onun zenginliğine özenenlerin bu durumdan ders aldığını ifade
12
etmeleri ile neticelenmektedir.
Bu anlatıma ilaveten iki ayrı surede Karun’un ismi Firavun ve Hâman ile
birlikte zikredilerek, her üçünün de Hz. Musa’ya karşı hareket ettikleri ve
13
sonunda yaptıkları yüzünden ilahi azaba çarptırıldıkları anlatılmaktadır.
1.3. Hıristiyan Geleneğinde Korah İsyanına Yönelik Atıflar
Hıristiyan Kutsal Kitabında Korah/Karun hadisesine yönelik bazı ifadeler ve
atıflar yer almaktadır. I. Korintoslulara Mektup 10:7-10’da şu ifadeler yer
almaktadır:
“Onlardan bazıları gibi puta tapanlar olmayın. Nitekim şöyle yazılmıştır:
‘Halk yiyip içmeye oturdu, sonra kalkıp çılgınca eğlendi.’ Onlardan bazıları gibi
fuhuş yapmayalım. Fuhuş yapanların yirmi üç bini bir günde yok oldu. Yine
bazıları gibi Rab’bi denemeyelim. Böyle yapanları yılanlar öldürdü. Kimileri gibi
de söylenip durmayın. Söylenenleri ölüm meleği öldürdü.”
Burada geçmiş milletlerden bazı helak olanların özellikleri sıralanırken son
grupta kastedilenin Korah ve onun yanında yer alan diğer isyancılar olduğu
ifade edilmiştir.
Ayrıca Yahuda’nın Mektubu 11’de “Vay onların haline! … Korah’ınkine
benzer bir isyanda mahvoldular.” dendikten sonra 16 ve 19. cümlelerde de
yanlış yolda olan kimselerin karakter özelliklerinden bahsedilmektedir.
2. Yahudi Dini Literatüründe Korah Hadisesi
Korah hadisesi Yahudi dini literatüründe
Bunları şöyle sıralayabiliriz:

14

belli açılardan ele alınmıştır.

- Korah’ın soyu
- Korah’ın kişiliği
- Korah’ın zenginliği, zenginliğinin kaynağı
10

Kur'an-ı Kerim, Kasas Suresi 28/77.
Kur'an-ı Kerim, Kasas Suresi 28/78-80.
12
Kur'an-ı Kerim, Kasas Suresi 28/81-82.
13
Kur'an-ı Kerim, Ankebut Suresi 29/39 ve Mümin Suresi 40/24.
14
Bu çalışmada “Yahudi Dini Literatürü” ifadesi ile genellikle Talmudlar ve klasik dönem midraş
eserleri kastedilmektedir. Ancak bazen Ortaçağ Yahudi düşünürlerinin eserlerine de
başvurulmuştur.
11
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- İsyanın sebepleri
- İsyancıların grupları, niyetleri, beklentileri
- İsyanın sonucunda çarptırıldığı/çarptırıldıkları cezalar
- Cezasının türü/türleri ve süresi
- Kıssanın daha sonraki dönemlere örnek oluşu
Korah adıyla Kitab-ı Mukaddes’te dört ayrı kişiden bahsedilir. Birincisi
Yaratılış Kitabı 36:5, 14, 18 ve I. Tarihler 1:35’te yer alan Esav’ın Aholibama
(ya da Oholibama)dan doğmuş olan oğludur. İkinci Korah, Yaratılış Kitabı
36:16’da anlatılan Esav’ın soyundan gelen ve Ada’nın torunu ve Edom
Emirlerinden birisi olan Emir Korah’tır. Üçüncü Korah, I. Tarihler Kitabı 2:43’te
bahsedilen Hebron’un oğlu Korah’tır. Dördüncü ve son Korah ise Levi
ailesinden Kohat (ya da Kehat) oğlu, Izhar (ya da Yitzar) oğlu olan ve
çalışmamızın konusu olan kişidir.
Kitab-ı Mukaddes’te Korah’ın soyağacı iki yerde yer almaktadır. Birisinde
15
16
Levi’ye kadar , diğerinde ise Yakup’a kadar soyu açıklanmaktadır. Buna
göre Korah’ın soyağacı şöyledir:
YAKUP’un on iki oğlu vardır:
Ruben-Şimon-LEVİ-Yahuda-Dan-Naftali-Gad-Aşer-İssakar-Zebulun-YusufBünyamin.
Levi’nin üç oğlu vardır:
Gerşon - KOHAT - Merari.
Kohat’ın dört oğlu vardır:
Amram -YİSHAR - Hevron - Uzziel.
Yishar’ın üç oğlu vardır:
KORAH - Nefek - Zikri.
Korah’ın üç oğlu vardır: Asir-Elkana-Aviasaf.
Buradan kolayca anlaşılacağı üzere Korah, Hz. Musa ve Harun’un
amcasının oğludur.
Yahudi kültüründe kelimelerin yazılış ve okunuşları itibarıyla benzer
kelimelerle irtibat kurulması suretiyle çeşitli izahlarda bulunulması sık
karşılaşılan bir durumdur. Bu bağlamda Yahudi geleneği içerisinde Korah’ın
15

Kitab-ı Mukaddes, Sayılar Kitabı 16:1-2.
Kitab-ı Mukaddes, Çıkış Kitabı 6:16-24. İsyanın anlatıldığı kısımda Korah’ın soyunun Yakup’a
kadar çıkarılmaması konusu Yakup’un isyandan önceden haberdar olup kendi adının isyankarlarla
birlikte anılmaması ile ilgili duasına bağlamaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Midraş Tanhuma, Korach
4, https://www.sefaria.org/Midrash_Tanchuma%2C_Korach.4?lang=bi
16
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kendisinin ve ailesin isimlerinden hareketle bu isimlerin anlamlarına uygun
davranışlar sergilediği şeklinde izahlar yapılmıştır. Kendisinin adı kelime
anlamı olarak “kellik” ya da “kel tepe” anlamıyla ilişkilendirilmiştir. Onun ve
destekçilerinin ölümlerinin İsrail’de bir açıklığa, kelliğe neden olması sebebiyle
bu ilişkilendirme yapılmıştır. Atalarından Yizhar’ın adının ‘öğlen sıcaklığı’
anlamına gelen İbranice ‘tzoharayim’ kelimesi ile bağlantılı olduğu belirtilip
onun yaptıkları yeryüzünü öğlen sıcağı gibi kaynattığı; ailesinin adı Kohat’ın
‘köreltilmiş’ anlamındaki ‘hikha’ kelimesi ile ilişkilendirilerek onun
yaptıklarından dolayı dişlerini sıkmaktan ebeveynlerinin dişlerini körelttikleri;
ailesinin başı olan Levi’nin ismi ‘refakatçi’ anlamına gelen ‘levaya’ kelimesi ile
ilişkilendirilerek Korah’ın adının anlamı ‘cehennemde refakatçi haline gelen
17
evlat’ anlamına da işaret ettiği belirtilmiştir.
Rabbâni literatürde Korah’ın çok zengin bir kişi olduğu, aynı zamanda son
18
derece zeki ve kurnaz bir kişi olduğu da ifade edilmektedir. Ancak bu
bilgilerin yanı sıra kaynaklarda onun, Hz. Musa’ya karşı bir isyanda Tanrının
kendisini başarılı olmasına izin vereceğine inanacak kadar da erdemden uzak
19
bir kişi olduğu ifadeleri de yer almaktadır.
Korah’ın zenginliğinin boyutu Yahudi dini literatüründe ele alınmıştır.
Talmud’da Korah’ın zenginliğinin kaynağı olarak Hz. Yusuf’un Mısır’da
20
gizlemiş olduğu üç hazineden birisini Korah’ın bulmuş olması ifade edilir.
Onun zenginliğinin büyüklüğü tarif edilirken Rabbi Levi, Korah’ın hazinesinin
21
anahtarlarının deriden yapılmış olduğunu ve anahtarlardan oluşan yükü 300
22
beyaz katırdan oluşan bir kervanın taşıyabildiğini söylemektedir. Bunlara
ilaveten Korah’ın Hâman ile birlikte dünyanın en zengin iki kişisinden birisi
olduğu, ancak ikisinin de aç gözlülükleri ve hırsları yüzünden helak oldukları,
çünkü her ikisinin de zenginliklerinin tanrının bir lütfu olmadığı rivayetleri de yer
23
almaktadır.

17

Bâbil Talmudu, Sanhedrin 109b. Ayrıca bkz. Louis Ginzberg, The Legends of the Jews, USA:
John Hopkins Un. Press, 1998, c. III, s. 287.
18
Numbers Rabbah, (terc.) Judah J. Slotki, London: Soncino Press, 1939, c. II, s. 716-717, (18:8).
19
Louis Ginzberg, The Legends of the Jews, s. 286.
20
Bâbil Talmudu, Pesahim 119a. (Burada Hz. Yusuf’un gizlemiş olduğu diğer iki hazineden birisini
Romalı Severus’un oğlu Antoninus’un bulduğunu; sonuncusunu ise gelmesi beklenen Mesih’in
bulacağı ifade edilmektedir.)
21
Anahtarların deriden yapılmış olması yük olarak daha fazla anahtarın olmasını, dolayısıyla da
hazinenin çok daha büyük olduğunu anlatmaya çalışmaktadır.
22
Bâbil Talmudu, Pesahim 119a. Ayrıca bkz. Louis Ginzberg, The Legends of the Jews, c.III, s.
286.
23
Numbers Rabbah, (terc.) Judah J. Slotki, London: Soncino Press, 1939, c. II, s. 859, (22:7).
Burada bilgelik, zenginlik ve gücün kaynağının tanrının lütfu olmadığı durumlarda kişiye hiçbir şey
sağlamadığı İsrailoğulları ve diğer uluslardan örnekler verilerek açıklanmakta; zenginliğin
kendisine fayda sağlamadığı iki örnek kişi olarak Haman ve Karun zikredilmektedir.
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Yahudi dini geleneğinde Korah hadisesi Hz. Musa’nın liderliğine ve Hz.
Harun’un baş kohen olarak görevlendirilmesine karşı büyük bir isyan hareketi
olarak değerlendirilmiştir. Bu bağlamda Korah’ın isyan sırasında Hz. Musa’ya
karşı kullandığı kabul edilen ifadelerine yer verilmek suretiyle konu tartışılmış;
isyankârların haksızlıkları, itirazların geçersizliği ortaya konulmaya, ispat
edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda Korah’ın temel itiraz cümlesi şöyledir:
“Yahudi ulusunun her bir ferdi kutsaldır. Ve Rab onların arasındadır.
24
Öyleyse siz neden kendinizi Tanrı halkının üzerine yükseltiyorsunuz?”
Aslında bu ifadelerle Tanrının kendi aralarında bulunduğu gerçeğinden
hareketle Hz. Musa’nın liderliğine ihtiyaç olmaksızın her kim ulusa liderlik
ederse etsin Tanrının yardımını elde edeceğini, kutsal bir halkın Hz. Musa’nın
tebliğ ettiği kurallara, dini yasalara ihtiyaç duymadığını, “on emir”in ulusa dini
yasa olarak yeterli olduğunu anlatmaya çalıştığı söylenmiştir.
Kitab-ı Mukaddes’te konunun anlatımı dikkatle incelendiğinde Korah
İsyanında isyancıların, farklı düşünce, istek ve beklentileri olan birden fazla
grubun bir araya gelmesinden oluştuğu kolaylıkla görülebilir. Buna bağlı olarak
da isyanda Korah dışında Dathan, Abiram ve On gibi liderlerin de yer aldığı
Kitab-ı Mukaddes’te ifade edilmiştir. Kaynaklarda isyancıların itirazları
bağlamında şunlar zikredilmiştir:
- Bir kısmı Hz. Musa ve Harun’un liderliğine karşıdır. (Sayılar Kitabı
16:3)
- Bazıları aile liderliğinin Elitsafan’a verilmiş olmasından rahatsızdır.
(Sayılar Kitabı 3:30)
- Bazıları Hz. Harun’un Başkohen olması, kohenliğin Harun oğullarına
verilmesinden rahatsızdır. Kohenliğin tüm Levililerin hakkı olması
gerektiğini düşünmektedir. (Sayılar 16:10)
- Bazıları çölde öleceklerinden korkmaktadır. (Sayılar Kitabı 16:13)
- Bazıları Reuven kabilesinin behorluk
geçmesinden rahatsızdır.

25

hakkının Yosef’in oğullarına

- Bazıları ise “Behor”ların elinden alınan haklarından rahatsızlık
26
duymaktadır.
24

Kitab-ı Mukaddes, Sayılar Kitabı 16:3.
Behor: Yahudilikte ilk doğan erkek çocukların elde ettiği bir statüdür. Yahudilerin Mısır’dan
çıkışları sonrasında Sayılar 3:12 ve 45’te yer alan emirler gelinceye kadar cemaat ibadetinde
behorlar belli görevler ifa ediyorlardı. Bu emirle behorların görevi Levililere verilmiştir. Ayrıca
Yahudilikte ilk doğanların Tanrı’ya ait olması (Sayılar Kitabı 8:17) hükmünden hareketle bu konuda
yapılması gereken bazı dini uygulamalar vardır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Yusuf Besalel, Yahudilik
Ansiklopedisi, İstanbul: Gözlem Gazetecilik Basın Yay. A.Ş., 2001, c. III, s.504-505.
26
İbn
Ezra,
İbn
Ezra’s
Commentory
on
Numbers,
https://www.sefaria.org/Ibn_Ezra_on_Numbers.16.1?lang=bi, (Erişim Tarihi: 22.09.2019).
25
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İsrailoğulları içerisinde farklı rahatsızlıkları olan insanlar, gelişen pek çok
hadiseye bağlı olarak sosyolojik açıdan şartların uygun hale gelmesi ile bir
araya gelmiş ve sonunda çok sayıda insanın öldüğü büyük bir isyan ortaya
çıkmıştır.
Korah İsyanında isyancılar tarafından köle olarak yaşadıkları Mısır ülkesi
27
için kullanılan “bal ve süt akan ülke” ifadesi ile Mısırdan çıkarken bir kısım
Yahudilerin köleliğin boyunduruğundan kurtularak Tanrı’nın kendilerine vaat
ettiği ülkeye ulaşarak hemen refah içinde yaşamaya başlayacakları hayali
kurduklarını, dolayısıyla çöl hayatına bağlı zorlukların ortaya çıkardığı
durumdan rahatsızlık duyarak köle oldukları toprakları bile bu ifadelerle yâd
ettikleri gerçeği grubun farklı amaçlar içerisinde olmasını göstermesi açısından
son derece önemli olduğu kanaatindeyiz.
Yahudi dini literatüründe Korah isyanı sırasında Ruben Kabilesinden Datan,
Abiram ve On’un da isyan liderleri arasında zikredilmesi söz konusudur.
Ruben aslında Hz. Yakup’un en büyük oğlu (dolayısıyla behorluk hakkına
sahip) iken bu hakkını kaybetmiş ve buna bağlı olarak İsrailoğullarının liderliği,
mirastan çift pay alma gibi haklardan da mahrum kalmıştır. Bu durum onları
rahatsız etmiş ve uygun ortamı bulduklarında harekete geçmelerini
sağlamıştır.
Kaynaklarda Ruben kabilesinden olan Dathan ve Abiram’ın karakter
özellikleri ile uyumsuz, kavgacı kişilikleri hakkında çeşitli ifadeler yer
almaktadır. Mısır sürgünü sırasında Hz. Musa’yı cinayete karıştığı hususunda
Firavun’a ihbar eden kişinin Dathan olduğu, Mısır’dan çıkış esnasında daha
Kızıldeniz kenarında iken arkadan yaklaşan Firavun ve ordusunu
gördüklerinde Hz. Musa’ya “Bizi neden Mısır’dan çıkardın. Sana Mısır’da bizi
rahat bırakmanı söylemiştik. Keşke karanlık belası sırasında ölseydik. En
azından gömülürdük ve mezarımız olurdu. Şimdi Mısırlılar bizi öldürecek ve
28
cesetlerimiz ortada kalacak” şeklinde itirazda bulunanların Dathan ve Abiram
29
olduğu; çölde Tanrı tarafından günlük olarak bahşedilen “man” yiyeceğini
saklamamaları gerektiği halde saklayıp Hz. Musa’nın emrine karşı geldikleri
30
yer almaktadır.
İsyanın ne zaman gerçekleştiği Yahudi dini literatüründe tartışılmıştır. Buna
göre çölde 40 yıl dolaşma cezasının hemen sonrasında gerçekleştiği, behorluk

27

Kitab-ı Mukaddes, Sayılar Kitabı 16:13.
Bu şikayetler Kitab-ı Mukaddes’te yer almaktadır. Bkz. Kitab-ı Mukaddes, Çıkış Kitabı 14:11-12.
29
Moshe Weissmann, Midraş Der Ki (Şemot), İstanbul: Gözlem Yay., 2014, s.158-159.
30
Moshe Weissmann, Midraş Der Ki (Şemot), s.188-190.
28
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meselesi sonrası gerçekleştiği ya da “mişkan”ın açılışı sonrası gerçekleştiği
31
gibi görüşler ileri sürülmüştür.
Korah’ın isyanı öncesinde bir tür kehanet yoluyla kendi soyundan gelecek
ve Yahudi ulusunun tarihinde önemli bir rol oynayacak olan Samuel
peygamber ile Mezmurlar’ın kompoze edilerek Mabette söylenmesinde rol
alacak yirmi dört torunundan haberdar olduktan sonra, peygamberlerin ve
önemli mabet görevlilerinin atası olarak takdir edilen bir kişi olan kendisinin
ilahi bir cezaya çarptırılmasına Tanrının müsaade etmeyeceğini düşünmesinin
32
isyanında önemli bir adım olduğu kaynaklarda ifade edilmiştir.
Korah’ın isyanı ile ilgili önemli bir nokta Korah’ın oğullarının bu isyanda
babalarının yanında yer almayarak onunla aynı akıbeti paylaşmamalarıdır.
Yerin isyancıları yutmaya başlayacağı sırada Şekina’nın onlardan pişmanlığını
ifade edenlerin kurtulacağını ifade ettiği, Korah’ın üç oğlunun bekleneni
yapmaları üzerine Tanrının pişmanlıklarınadan memnun olarak onlar için
üzerine oturarak kendilerini kurtarabilecekleri bir sütunu cehennemden
yükselttiği, Korah’ın oğullarının bu sütun üzerinde oturarak Tanrı’ya övgü dolu
şarkılar söyledikleri, bu şarkıların daha önce hiçbir canlının işitmediği güzellikte
olduğu, Musa ve tüm İsrail halkının onları büyük bir zevkle dinledikleri, bunun
üzerine onların Tanrı tarafından bu şarkılarını gelecek dünyada da söylemek
33
üzere seçildikleri yer almaktadır. Bu anlatımlar bir yana Korah’ın Asir, Elkana
ve Aviasaf isimli oğulları babalarının kaderini paylaşmamış ve Levi ailesinin
içerisinde kutsal görevlerini icra etmeye devam etmişlerdir. Hatta
34
Mezmurlar’dan bazıları Korah’ın soyuna izafe edilmiştir. Korah’ın soyundan
gelecek kişilerden en önemli şahsiyet Samuel peygamberdir. Samuel
peygamber İsrail kabilelerinin birleşerek krallık biçiminde organize olmasında
önemli rol oynamış; ilk iki kral olan Saul ve Davut’un kutsal yağla mesh
35
edilmesi suretiyle atanmasını gerçekleştirmiştir.
Yahudi dini literatüründe Hz. Musa’nın isyanı önlemek ve başta Korah
olmak üzere isyancıları ikna etmek üzere tüm yolları denediği, önce onlara
36
süre vermek suretiyle zaman vererek düşünmelerini sağlamaya çalıştığı,
ertesi gün hem Korah’a hem de etrafında toplananlara ayrı ayrı hitap ederek
onların iddialarına karşı çeşitli argümanlar ileri sürdüğü, Dathan ve Abiram’ı da

31

Örnek
olarak
bkz.
İbn
Ezra,
İbn
Ezra’s
Commentory
on
Numbers,
https://www.sefaria.org/Ibn_Ezra_on_Numbers.16.1?lang=bi, (Erişim Tarihi: 22.09.2019).
32
Numbers Rabbah, s. 716-717, (18:8). Ayrıca bkz. Louis Ginzberg, The Legends of the Jews, c.
III, s. 287.
33
Louis Ginzberg, The Legends of the Jews, c. III, s. 302.
34
Kitab-ı Mukaddes, Mezmurlar Kitabı: 42-49, 84—85, 87-88. Mezmurlar.
35
Kitab-ı Mukaddes, I. Tarihler Kitabı 6:7-13.
36
Kitab-ı Mukaddes, Sayılar Kitabı 16:16.
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davet etmek suretiyle onları da dinleyerek yatıştırmaya çalıştığı ayrıntılı olarak
37
işlenmiştir.
Yahudi dini literatüründe ayrıca Hz. Musa’nın cemaate yönelerek
isyancıların daha önceki yaptıklarını/günahlarını sıraladığını da görmekteyiz.
Buna göre onların aslında çok daha eskiden ölümü hak ettiklerini, Mısır’da iken
kendisinin bir mısırlıyı öldürmesi sırrını saklamadıklarını, Kızıldeniz’i geçerken
Mısır’a geri dönmek istemeleri sebebiyle Tanrı’yı öfkelendirdiklerini, daha
sonrasında Şabat’a riayet etmediklerini, sonunda Tanrıya karşı isyan ettiklerini
ve tüm bunlardan dolayı toplumdan çıkarılıp atılmayı ve tüm mal varlıklarının
tahrip edilmesini hak ettiklerini ve bütün bunlar sebebiyle mal-mülkleriyle helak
38
edileceklerinden dolayı onlara ait hiçbir şeye dokunulmamasını ister.
İsyancı grubun cezalandırılmaları ile ilgili Hz. Musa’nın Sayılar Kitabı
16:29’da ileri sürdüğü şart olan “Tanrı’dan bunların yataklarında normal şekilde
öldükleri takdirde kendisinin Tanrı’nın peygamberi olmayıp tüm tebliğ
ettiklerinin kendi uydurması olduğu” şeklindeki meydan okuması Yahudi
literatürü içerisinde başka peygamberler tarafından da uygulanmış bir yöntem
39
40
olduğu ifade edilmiştir. Hz. Musa dışında peygamber İlya ve Mika’nın da
benzer şekilde davrandığı, kendilerinin peygamberliklerinin ve dolayısıyla
tebliğ ettiklerinin hak olduğunun tasdiki için benzer tutum içerisinde
41
bulundukları Kitab-ı Mukaddes’te yer almaktadır.
Yahudi dini literatürü içinde Korah ve taraftarlarının cezalandırılması
talebinin sadece Hz. Musa tarafından dile getirilmediği, ayrıca güneş ve ay’ın
Tanrı’ya “Şayet İbrahim’in çocuklarını memnun edeceksen biz de dünyanın
etrafında döneceğiz, aksi takdirde dönmeyiz” şeklinde bir ifadelerinin olduğu
ve bunun üzerine Tanrı’nın onların arkalarından yıldırımlar fırlatarak işlerini
yapmalarını sağlayıp onlara “Siz asla benim niyetimi sorgulamadınız ama
şimdi canlı kanlı mahlûklar için bunu yapıyorsunuz” diyerek onları sürekli
dönmeye mecbur bıraktığı; o güne kadar ise güneş ve ayın bu işi gönüllü
42
şekilde yaptıkları da ifade edilmiştir.
37

Numbers Rabbah, c.II, s. 715-716, 722-724, (18:7, 18:12); Bâbil Talmudu, Moed Katan 16a.
Ayrıca bkz. Midraş Tanhuma (Buber Ed.), Korach, 8-10. www.sefaria.org., (Erişim Tarihi:
02.09.2019).
38
Louis Ginzberg, The Legends of the Jews, c. III, s. 297.
39
Kitab-ı Mukaddes, I. Krallar Kitabı 18:36-37: “Akşam sunusu saatinde, Peygamber İlyas sunağa
yaklaşıp şöyle dua etti: “Ey İbrahim’in, İshak’ın ve İsrail’in Tanrısı olan Rab! Bugün bilinsin ki, sen
İsrail’in Tanrısı’sın, ben de senin kulunum ve bütün bunları senin buyruklarınla yaptım. Ya Rab,
bana yanıt ver! Yanıt ver ki, bu halk senin Tanrı olduğunu anlasın.”
40
Kitab-ı Mukaddes, I. Krallar Kitabı 22:28: “Mika’ya, “Eğer sen güvenlik içinde dönersen, Rab
benim aracılığımla konuşmamış demektir” dedi ve ‘Herkes bunu duysun!’ diye ekledi.”
41
Numbers Rabbah, c.II, s. 722-724, (18:12).
42
Bâbil Talmudu, Sanhedrin 110a. Ayrıca bkz. Louis Ginzberg, The Legends of the Jews, c.III, s.
297-298.
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Yahudi dini literatüründe Korah İsyanının sonunda gerçekleşen “yerin
ağzını açması” hadisesi başka vesile ile de vaki olduğu ifade edilmiştir.
Tarihteki ilk cinayet Kayin tarafından kardeşi Habil’i öldürmek suretiyle
43
işlendiğinde “toprağın ağzını açtığı” ifadesi yer almaktadır.
Bu husus
Talmud’da değerlendirilmiş ve yerin ağzını açmasının iki hadise arasında bir
benzerlik olmadığı; birinci hadisede yerin iyi bir niyetle Habil’in kanını yutmak
için ağzını açtığını, ikinci sefer Korah isyanında ise isyancıları yok etme
44
niyetiyle bunu yaptığı söylenmiştir. Talmud’da bu iki hadisenin yan yana
zikredilmiş olmasının ilk cinayet ile ilk isyan arasında bir bağlantıya dikkat
çekmek niyetiyle yapıldığı; ayrıca her ikisinin de gerek insan gerek toplum için
çok kötü sonuçlar doğuran ve gelecek kuşaklar açısından olumsuz bir çığır
45
açıcı tarafı olduğu da ifade edilmiştir.
Yerin ağzını açması keyfiyetiyle ilgili olarak Yahudi geleneğinde çeşitli
görüşler serdedilerek tartışılmıştır. Yerin bir ağzı mı yoksa birden çok ağzı mı
olduğu, bu ağızın biçimi ve fonksiyonunu nasıl icra ettiği, Korah ve adamlarının
buraya yuvarlanışı, Korah’ın mallarının, hatta başkasına ödünç verdiği
mallarının bile buraya yuvarlanışı gibi hususlar geleneksel kaynaklarda yer
46
almaktadır.
Korah’ın tüm mal varlığı ve adamlarıyla birlikte, Dathan ve Abiram’ın da
malları ve tüm ailesi ile birlikte yer tarafından yutulması ile ilgili Yahudi dini
literatüründe zengin anlatımlar yer almaktadır. Ancak bu hususta en dikkat
çekici anlatımlardan birisi bu hikâyenin cehennemin tam olarak ne zaman
yaratıldığı, Tanrı’nın kâinatı ilk yarattığı sırada cehennemi de yaratıp
47
yaratmadığı ile ilgili kelamî tartışmada delil olarak kullanılmış olmasıdır.
İsyan liderlerinin yer tarafından yutulması konusunda karşılaştığımız en
önemli anlatımlardan bir tanesi, yerin isyancıları ve tüm mal-mülklerini,
bazılarının ailelerini de yuttuğu, onlardan yeryüzünde hiçbir iz bırakmadığı ve
bunun için onların isimlerinin yazılı olduğu dokümanların bile yutularak yok
48
edildiğinin ifade edilmesidir. Ayrıca onların bir anda ölmedikleri yere yavaş
yavaş batırıldıkları, önce ayakların sonra karnın ve bunu takiben tüm vücudun
batırıldığı, bu yavaş yavaş batma sırasında acı içerisinde ağlayarak “Musa
doğru söylüyor, Tora hakikattir. Biz Musa’nın gerçek bir peygamber ve lider
43

Kitab-ı Mukaddes, Yaratılış 4:11. “Ve şimdi sen toprak tarafından lanet edildin, o toprak ki
kardeşinin kanını senin elinden almak için ağzını açtı.”
44
Bâbil Talmudu, Sanhedrin 37b.
45
Shlomo Zuckier, From Kayin To Korah: The Fellow Founders of Foment,
https://www.thelehrhaus.com/timely-thoughts/from-kayin-to-korah-the-fellow-founders-of-foment/,
Erişim Tarihi: 03.07.2019.
46
Numbers Rabbah, c.II, s.724-725, (18:13).
47
Bâbil Talmudu, Nedarim 39b.
48
Kudüs Talmudu, Sanhedrin 10, 28a.
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olduğunu, Harun’un meşru baş kohen olduğunu ve Tora’nın Tanrı’nın vahyi
olduğunu kabul ederiz. Ey üstadımız Musa, kurtar bizi” şeklinde nida ettikleri
ve bu seslerin tüm kampta yankılandığı, insanların onların seslerinden korkup
49
kaçıştıkları rivayet edilmiştir.
Yahudi dini literatürü içerisinde Korah’ın çarptırıldığı ceza/cezalar
konusunda farklı görüşler de zikredilmiştir. Sayılar Kitabı 16:32’de ve 26:10’da
yer alan ifadelerden hareketle Korah’ın yer tarafından yutulmak suretiyle
cezalandırıldığı; ayrıca 16:35’teki ifadelerden hareketle onun ilahi ateşle
yakılanlar arasında sayıldığından dolayı her iki ceza ile de cezalandırıldığı
50
görüşüne de yer verilmiştir. Ayrıca Korah’ın her iki ceza ile de cezalandırılmış
olmasının mantıki izahlarına yer verilmiştir. Buna göre hem ilahi ateşle
cezalandırılanların hem de yere batırılanların öncüleri arasında Korah yer
almaktadır. Bu sebeple şayet o gruplarla birlikte cezalandırılmazlarsa
isyancıların Korah’ın neden kendilerinin akıbetine uğramadığı ile ilgili sorular
51
sorma hakları olabilirdi. Bundan dolayı her iki cezaya da çarptırılmıştır. Bütün
bunlara ilaveten rabbiler arasında onun yukarıda zikredilen iki ceza ile de
cezalandırılmadığı, veba felaketi ile öldüğü görüşünü dile getirenler de
52
olmuştur.
Yahudi dini literatüründe Korah’ın Levililere yönelik temizlenme işlemleri
gereğince tüm saç-sakalının ustura ile tıraş edilmesi sonrasında evine
geldiğinde eşi tarafından alaya alınması ve Hz. Musa’nın kendisinden nefret
ettiğinden onu çirkinleştirmek için böyle davrandığı ile ilgili sözleri sonrasında
dışarıda başka insanların da Korah’ı görünce tanımadıkları ve şaşkınlık içinde
onu bu kılığa kimin soktuğunu sorguladıkları, Korah’ın bu biçimine rağmen Hz.
Harun’un özel kıyafetler girdirilerek Toplanma Çadırındaki yerine yerleştirildiği
53
söylenmek suretiyle Korah’ın kışkırtıldığı ifade edilmiştir.
Bu hususla
bağlantılı olarak Yahudi dini literatüründe Korah isyanı, Korah ve On’un eşleri
örnekliğinde iyi eş ve kötü eş konusunun aktarılmasında da ele alınmaktadır.
Bu iki kadının tutumlarının Talmud’da yer alan “Erdemli kadın evini mamur
ederken aptal kadın evini tahrip eder.” ifadesinin karşılığı olduğu; Korah’ın
eşinin Levililerin takdis edilmesi işlemleri sırasında yapılan tüm vücudun ustura
ile tıraş edilmesi sebebiyle Korah’ı Hz. Musa’ya karşı çıkması için
cesaretlendirerek eşinin helak olmasına sebep olurken, On b. Pelet’in eşi ise
kocasının yanlış yapmak üzere olduğunu görüp harekete geçerek onun
49

Bâbil Talmudu, Baba Batra 74a; Ayrıca bkz. Midraş Tahuma (Buber ed.), Appendix to Korach 4,
https://www.sefaria.org/Midrash_Tanchuma_Buber%2C_Appendix_to_Korach.4?lang=bi
50
Bâbil Talmudu, Sanhedrin 110a.
51
Numbers Rabbah, c.II, s.730-731, (18:19).
52
Bâbil Talmudu, Sanhedrin 110a.
53
Louis Ginzberg, The Legends of the Jews, c. III, s. 288. Numbers Rabbah, c.II, s.711-712,
(18:4).
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isyancılar arasında olmasını ve kocasının ölmesi suretiyle yuvasının harap
54
olmasını engellemiştir.
Korah ve adamlarının Ruben oğullarından Dathan ve Abiram ile bir araya
gelerek isyan etmeleri Vaiz Kitabı’nda yer alan “Yazık kötü insana, yazık onun
komşusuna” ifadesinin doğrulanması olarak, iyi ve kötü komşu konusunun
izahında da değerlendirilmiştir. Çünkü Kohat oğulları çadırın güney kısmına
55
yerleşmiş, Ruben oğulları da aynı bölgede onların komşusu olmuştur. Bu
56
komşuluk onları isyanda birlikte hareket etmeye sevk etmiştir.
Bu atıflara ilaveten Bâbil Talmudu’nda yer alan bir anlatımda Vaiz Kitabında
yer alan “Sahibinin zararına biriktirilen ve bir talihsizlikle yok olup giden
57
servet…” ifadesinin Korah ve onun servetine yönelik kullanıldığı ifade
edilerek Korah’ın servetinin yok olmasına yönelik Kitab-ı Mukaddes’te bir
58
başka cümleye işaret edilmiştir.
Korah hikâyesi ile ilgili Yahudi dini literatüründe yer alan ilginç yorumlardan
bir tanesine göre o ve adamlarının başlangıçta düştükleri cehennem
59
çukurundan kurtulabileceklerine dair hiçbir umutları yok iken Hanna’nın
60
“Tanrı öldürür ve diriltir. Ölüler diyarına indirir ve çıkarır.” sözü sonrasında
üzüntülerinin biraz azalması ile ilgili anlatımdır. Bu anlatıma göre Hanna’nın
sözü sonrasında Tanrı M.Ö. 586’da Bâbilliler eliyle Mabed’in yıkılmasını
sağladığında onun kapılarını yerin derinliklerine batırmaya başlar. Bu kapılar
batırılırken Korah ve arkadaşlarının bulunduğu yere geldiğinde onlar kapılara
sarılırlar ve “Şayet bu kapılar tekrar yukarıya çıkarılırsa biz de onunla yukarı
çıkıp geri döneriz.” derler. Bunun üzerine Tanrı onları, bu kapılar tekrar dünya
61
yüzeyine çıkıncaya kadar kapıların koruyucusu olarak görevlendirir.
Yahudi dini literatürüne göre Korah ve isyana katılan diğer 250 Yahudi
liderinin ilahi ateş ile cezalandırılması sonrasında bu hadisenin gelecek
kuşaklar için hatırlanması ve bir alamet olması için Hz. Harun’un oğlu Eliezer
onların buhurdanlıklarını eriterek mezbah için örtü olmak üzere dövülmüş
54

Bâbil Talmudu, Sanhedrin 109b-110a. (Buradaki anlatıma göre On’un eşi kocasının isyan
etmemesi, ancak daha önce isyancılarla yapmış olduğu yeminine muhalif davranan birisi
durumuna düşmemesi için ona kuvvetli bir şarap verip eşini sarhoş edip uyutur. Sonrasında
saçlarını açmak suretiyle çadırının önünde durur. Onun başını açık görenler çadıra yaklaşarak
On’u isyan için toplanmaya çağıramazlar.)
55
Kitab-ı Mukaddes, Sayılar Kitabı 2:10.
56
Louis Ginzberg, The Legends of the Jews, c. III, s. 288.
57
Kitab-ı Mukaddes, Vaiz Kitabı, 5:13.
58
Bâbil Talmudu, Sanhedrin 110a.
59
Korah’ın soyundan gelecek olan peygamber Samuel’in annesi.
60
Kitab-ı Mukaddes, I. Samuel Kitabı 2:6.
61
Louis Ginzberg, The Legends of the Jews, c. III, s. 299-300. Ayrıca bkz. Midraş Tanhuma
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levha haline getirilmesi emrini yerine getirir. Tarihi hadisenin güncel bir bakış
açısı ile okunmasına örnek olarak İsrail’in ilk Aşkenaz Hahambaşısı olan
62
Abraham İsaac Kook’un bu pasukta
geçen “alamet/  ”אותkelimesini
yorumlayışını verebiliriz. Kook, bu kelimenin günümüze ifade ettiği anlamın
dinin sağlıklı ve düzgün bir şekilde korunması için agnostik ve septikler
tarafından çeşitli sorular sorulmak suretiyle sergilenen rol olduğunu; onların bu
sorularının sormasının kendilerini durgunluğa ve rahata kapılmak suretiyle
dinin korunması ve savunmasından uzak kalmamayı sağladığını hatırlattığını
63
ifade eder.
Korah’ın Levi ailesi gibi önemli bir ailenin mensubu olması sebebiyle onun
isyanını daha hafif yorumlar yapmak suretiyle bir nevi dini ahkâmın
anlaşılmasına yönelik anlaşmazlık olarak takdim eden yorumlar da
bulunmaktadır. Yahudilerin tanrı nezdinde iki ayrı boyutta değerlendirildiği;
birinci boyutunun Tora çalışmak ve Tanrıyı tefekkür etmek suretiyle sağlandığı
ve Korah’ın bu boyutta Hz. Musa ve Harun’un üstünlüğünü gördüğünü; ancak
Tora’nın asıl vurgusunun dini hayatın pratik uygulamaları üzerine olan ikinci
boyut olduğunu görerek dini emirlerin (mitzva) uygulanmasında her Yahudi’nin
64
eşit olduğunu düşünerek isyan ettiği görüşlerine yer verilmiştir.
Korah isyanı ile ilgili Yahudi dini geleneğinde yer alan önemli konulardan
birisi de isyancıların ahirette kurtuluşlarının mümkün olup olmadığı hususudur.
Rabbi Akiva başta olmak üzere Rambam (Maymonides) gibi bazı Yahudi
düşünürleri Korah’ın tanrı tarafından helak edilmesiyle gelecek dünyadaki
nasibini de kaybettiği ve bu durumun Mişna-Sanhedrin 10:1’de yer alan “Her
Yahudinin gelecek dünyada payı vardır.” hükmünün istisnası olduğunu ifade
ederler. Ancak bu görüşün tersini iddia eden Yahudi düşünürler de
bulunmaktadır. Örneğin Rabbi Eliezer I. Samuel Kitabı 2:6’daki “Rab öldürür
de diriltir de, ölüler diyarına indirir ve çıkarır” ifadesi ile Mezmurlar Kitabı
50:5’te yer alan “Toplayın önüme sadık kullarımı, kurban keserek benimle ahit
yapanları” ifadelerinden hareketle tarif edilen bu olayın çölde isyancıların da
yer almasıyla gerçekleştiğinden dolayı onların da gelecek dünyadan bir
65
paylarının olabileceğini ileri sürer.
3. Kur'an-ı Kerim Tefsirlerinde Karun Kıssası
Tefsirler başta olmak üzere modern dönemdeki araştırmalarda Karun
kıssası belli yönleriyle incelenmiştir. Bu yönleri şöyle sıralayabiliriz:

62

Pasuk: Yahudi kutsal kitabının cümleleri. Burada bahsedilen pasuk Sayılar Kitabı 18:38’dir.
Stan
Fleischman,
Korach’s
Rebellion:
A
Revisionist
Dvar
Torah,
https://www.dorsheitzedek.org/divrei-torah/guests-and-members?post_id=391046, (Erişim Tarihi:
14.09.2019)
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https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/246641/jewish/Korah-The-Rebel-of-the-Bible.htm
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Bâbil Talmudu, Sanhedrin 108a.
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- Karun’un kim olduğu,
- İsyanın sebepleri,
- Karun’un zenginliği, zenginliğinin kaynakları,
- Metinde geçen bazı ifadelerin ele alınması,
- Kanun’un helak edilmesi,
- Firavun ve Haman ile birlikte anılması,
- Kıssanın sonraki çağlara ne ifade ettiği ve kıssadan çıkarılacak
dersler.
66

“Karun” adı Kur'an-ı Kerim’de doğrudan üç ayette geçer. Buraların
ikisinde Firavun ve Hâman ile birlikte zikredilir. Kasas Suresindeki anlatımda
ise kıssanın ayrıntıları da yer almaktadır.
Karun’un kim olduğu ile ilgili tefsirlerde birkaç görüş zikredilir. Genel olarak
67
onun Hz. Musa’nın amcasının oğlu olduğu ifade edilmekle birlikte Hz.
68
69
Musa’nın amcası olduğu hatta teyzesinin oğlu olduğu ile ilgili rivayetlerin de
yer aldığı ifade edilmektedir. Tefsirlerde ayrıca onun Hz. Yakup’a kadar soyu
70
zikredilmektedir.
Tefsirlerde ayrıca Tevrat’ı güzel sesle okuduğu için ona “Münevvir” unvanı
71
verildiği, Hz. Musa ile Sina’ya çıkan ve tövbe eden yetmiş kişiden birisi
72
olduğu rivayetleri ile- genellikle onun zenginliğinin kaynağı bağlamında
73
zikredilmekle birlikte- Hz. Musa’nın kız kardeşi ile evli olduğu rivayetleri de
yer almaktadır.
Bu bilgilere ilaveten modern dönemde yazılmış olan bazı tefsirlerde, klasik
dönem eserlerinde görülmeyen bilgilerle/yorumlarla karşılaşılabilmektedir.
Bunlardan birisinde Karun’un atasının adı olarak “Levi” yerine “Lavin” ismi
66

Kur'an-ı Kerim, Kasas Suresi 28/76, Ankebut Suresi 29/39, Mü’min Suresi 40/24.
Ebu Cafer Muhammet b. Cerir et-Taberi, Taberi Tefsiri, (terc. Kerim Aytekin, Hasan Karakaya),
İstanbul: Hisar Yay., 1996, c.6, s.347; Ayrıca bkz. İbn Kesir, İbn Kesir Tefsiri, (terc. Beşir
Eryarsoy), İstanbul: Karınca&Polen Yay., 2012, c.VIII, s.292.
68
İbn Kesir, İbn Kesir Tefsiri, c.VIII, s. 292.
69
Fahreddin Razi, Tefsir-i Kebir, Beyrut: Daru’l-Kitabi’l-İlmiyye, 1990, c. XIII, s.13; Ebû Abdullah
Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr Kurtubi, el-Cami li-Ahkami’l-Kur’an, (terc. M. Beşir Eryarsoy),
İstanbul: Buruc Yay., 2002, c. XIII, s. 347.; Tüm rivayetlerin bir arada naklini görmek için bkz.
İbnü’l-Cevzi, Zadü’l-Mesir fi İlmi’t-Tefsir, (terc. Abdülvehhab Öztürk), İstanbul: Kahraman Yay.,
2009, c. V, s.552.
70
Kurtubi, el-Cami li-Ahkami’l-Kur’an, s. 347.
71
İbn Kesir, İbn Kesir Tefsiri, c. VIII, s. 292; Fahreddin Razi, Tefsir-i Kebir, c. XIII, s.13.
72
Konuyla ilgili ayetler için bkz. Bakara Suresi 2/54, 92, A’raf Suresi 7/148-156, Taha Suresi
20/85-97. Ayrıca bkz. Kurtubi, el-Cami li-Ahkami’l-Kur’an, c. XIII, s. 355; Fahreddin Razi, Tefsir-i
Kebir, c. XIII, s.14.
73
Kurtubi, el-Cami li-Ahkami’l-Kur’an, c. XIII, s. 355.
67

Third International Conference on Israel and Judaism Studies 2019

123

74

kullanılmakta; bir diğerinde ise Karun’dan hem Hz. Musa’nın ilk yeğeni olarak
75
hem de ‘Hz. Musa ile babaları öz kardeşti’ şeklinde bahsetmektedir.
Karun’un kişiliği ile ilgili gerek tefsirlerde gerek modern dönem
çalışmalarında oldukça fazla miktarda yorumlar yapılmakta, Karun’a çok
sayıda kişilik özelliği izafe edilmektedir. Bazı kaynaklarda Karun’un dışında
76
kıssadan “kapitalist bir kıssa” şeklinde bahsedilmektedir.
Tefsirlerde Karun’un kavmine karşı azgınlık etmesi ile ilgili farklı görüşler
dile getirilmiştir. Kur'an-ı Kerim’de kıssanın anlatımı sırasında Karun dışında
herhangi bir isyan liderinden bahsedilmemektedir. Karun’un azgınlığını
gösteren “bağâ/ ”بغىifadesinin tefsirinde şu yorumlarla karşılaşılmaktadır:
77
78
Zekâtını vermediği, Elbisesinin eteğini kavminden bir karış uzun yaptığı,
79
Hz. Musa’ya zina iftirasında bulunduğu, Mal çokluğundan mağrur olup
80
fakirleri küçümsediği, Firavun’un onu Mısır’da kavmine yönetici yaptığında
81
82
kavmine zulmettiği, Allah’ı inkâr ettiği, Hz. Musa ve Harun’un çekemediği
83
ve kıskandığı,
Kıskançlık sebebiyle Hz. Musa’dan mucize istemesi,
84
zenginliğini kendinden bilmesi.
Tefsirler Karun’a verildiği ifade edilen hazinelerle ilgili olarak hazinenin
kaynağı, büyüklüğü, anahtarları ile ilgili şu yorumlara yer vermiştir:
- Karun Hz. Yusuf’un gizlemiş olduğu hazinelerden birisini bulmuştur.

85

- Karun Hz. Musa’dan Kimya/Simya ilmini öğrenerek çeşitli madenleri
86
“altın”a çevirmiştir.
- Karun İsm-i Azam’ı biliyordu ve onunla dua edip zengin olmuştur.
74

87

H. Tahsin Emiroğlu, Esbab-ı Nüzûl, İstanbul: Yasin Yay., 2013, c.9, s.317.
Ebu’l-A’la el-Mevdudi, Tefhimu’l-Kuran, (terc. Ali Ünal), İstanbul: İnsan Yayınları, 1987, c.IV,
s.185.
76
Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kuran Dili, İstanbul: Eser Kitabevi, tarihsiz, c. V, s. 3755.
77
Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kuran Dili, c. V, s. 3755.
78
İbn Kesir, İbn Kesir Tefsiri, c. VIII, s. 292.
79
İbnü’l-Cevzî, Zadü’l-Mesir fi İlmi’t-Tefsir, c.IV, s.552.
80
Taberi, Taberi Tefsiri, c. VI, s.347.
81
Fahreddin Razi, Tefsir-i Kebir, c.XIII, s.14.
82
İbnü’l-Cevzî, Zadü’l-Mesir fi İlmi’t-Tefsir, c.IV, s.552.
83
Seyyid A. Ali b. Yahya es-Semerkandi, Muhtasar Bahrul Ulum Tefsiri, (terc. Ali Kara), İstanbul:
Basın Yayın Matbaacılık, tarihsiz, c.V, s.92.
84
İmam Kurtubi, el-Camiu li-Ahkâmi’l-Kur’ân, c.13, s.347. Ayrıca kavramın “sınırı aşmak, hakkıyla
yetinmeyerek başkasının canına, malına, ırzına kastetmek, saldırmak, haksız yere yükselmek,
isteyerek tecavüzde bulunmak, kendisine sulhun yolları ve biçimleri gösterildiği halde haksızlıkla
üst olma sevdası gütmek” anlamlarına geldiği ifade edilmiştir. Ali Ünal, Kuranda Temel Kavramlar,
İstanbul: Beyan Yay., 1986, s.328.
85
Kurtubi, el-Camiu li-Ahkâmi’l-Kur’ân, c.XIII, s.349.
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İbnü’l-Cevzî, Zadü’l-Mesir fi İlmi’t-Tefsir, c.IV, s.554.
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- Karun biriktirerek, mirasla ya da ticaret konusundaki yeteneğiyle
88
zengin olmuştur.
Karun’un kimya (ya da simya) ilmi sayesinde diğer madenleri altına
çevirdiği zikredilirken eşinin Hz. Musa’nın kız kardeşi olduğu ve bu ilmi Hz.
Musa’dan bu sayede öğrendiği iddiasına yer verilmektedir. Bu vesileyle onun
Hz. Musa ile evlilik yoluyla tesis edilmiş farklı bir akrabalık bağının daha
89
olduğu söylenmektedir.
Bu konuyla ilgili olarak ayrıca Hz. Musa’nın madenleri altına dönüştürme
90
ilmini üç ayrı kişiye öğrettiği, Karun’un çeşitli hilelerle diğer ikisinin ilmini de
öğrenip bu sayede büyük bir servet edindiği anlatımlarına da
91
rastlanmaktadır.
92

Kur'an-ı Kerim’de Karun’un servetini kendisinin ilmi sebebiyle elde ettiğini
ifade etmesi dolayısıyla ayette geçen “ilim/ ”علمkelimesinden ne kastedildiği ile
ilgili çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Genellikle kastedilenin yukarıda da bahsi
geçen ‘diğer madenleri altına dönüştürme sanatı (simya ilmi)’ veya ‘ticaret ilmi’
olduğu ifade edilmekle birlikte ayrıca ‘Tevrat bilgisi’ ve ‘Kendisinin genel ilmî
93
birikimi’nin olduğu nu ifade edenler de bulunmaktadır.

Tefsirlerde ayrıca Karun’un zenginliğinin tarif edilmesine yönelik ifadeler de
bulunmaktadır. Bu hususta tefsirler özellikle iki kelimenin anlaşılmasına yönelik
yorumlarda bulunmaktadır. Bunlar ayette ifade edilen “anahtarlar/ ”مفاتحve bu
94
anahtarları güçlükle taşıdığı ifade edilen “topluluk/ ”عصبةkelimeleridir.
Hazinesinin anahtarlarının çokluğunu ifade etmek için anahtarların parmak
büyüklüğünde olduğu ve metalden değil de deriden imal edildiği, seyahat
95
ederken hazinesinin anahtarlarını altmış katıra yükleyerek taşıdığı;
anahtarlarını değil de hazinelerini kırk katıra yükleyerek taşıdığı ifade

87

İbn Kesir, İbn Kesir Tefsiri, c. VIII, s. 295.
Fahreddin Razi, Tefsir-i Kebir, c.XIII, s.14.
89
Kurtubi, el-Camiu li-Ahkâmi’l-Kur’ân, c.XIII, s.349.
90
Bu üç kişinin ikisi tefsirlerde ortak olarak “Yeşu ve Karun” iken üçüncü isim bazı tefsirlerde
“Harun” bazılarında “Kaleb” olarak zikredilmektedir.
91
Kurtubi, el-Camiu li-Ahkâmi’l-Kur’ân, c.XIII, s.355; Ayrıca bkz. H. Tahsin Emiroğlu, Esbab-ı
Nüzûl, c.IX, s.319; Semerkandi, Muhtasar Bahrul Ulum Tefsiri, c.V, s.93.
92
Kur'an-ı Kerim, Kasas Suresi 28/78.
93
İbnü’l-Cevzî, Zadü’l-Mesir fi İlmi’t-Tefsir, c.IV, s.554; Semerkandi, Muhtasar Bahrul Ulum Tefsiri,
c.V, s.93; Kurtubi, el-Camiu li-Ahkâmi’l-Kur’ân, c.XIII, s.355.
94
Kur'an-ı Kerim, Kasas Suresi 28/76.
95
İbn Kesir, İbn Kesir Tefsiri, c. VIII, s. 294; Kurtubi, el-Camiu li-Ahkâmi’l-Kur’ân, c.XIII, s.351.
Hazine anahtarlarının önceleri metal olduğu ve ağır olduğundan ilk olarak ahşaba çevrildiği, sonra
da deriye çevrildiği rivayeti de kaynaklarda yer almaktadır. Bkz. H. Tahsin Emiroğlu, Esbab-ı
Nüzûl, c.IX, s.318.
88
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96

edilmektedir. Hatta hazinesinin anahtarlarını üç yüz katırın taşıdığını Yahudi
97
kaynaklarından naklen aktaran müfessirler de bulunmaktadır.
Tefsirlerin genellikle tercih ettiği bu yorumların dışında ayette geçen hazine
ve anahtar ifadelerinden nakit değil de mal cinsinden bir kastın olduğu ya da
98
yine Kur'an-ı Kerim’de geçen “gaybın anahtarları/ ”مفاتح الغيبifadesinde olduğu
gibi hazinenin bilgi, koruma ve gözetiminin kastedildiği şeklinde yorumlar da
99
bulunmaktadır.
Ayette geçen hazinelerin anahtarlarını taşıyamayan “topluluk/ ”عصبةile ilgili
tefsirlerde çok farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bunları şöyle özetleyebiliriz: 40
kişi, 3-9 arası, 3-10 arası, 10 kişi, 10-15 arası, 15 kişi, 20-25 arası, 10-40
100
arası, 70 kişi, 5-40 arası, 40-70 arası, 60 kişi,
Tefsirlerin büyük çoğunluğunda ayetteki ifade ‘bir topluluğun hazine
anahtarları taşıması’ biçiminde anlaşılması söz konusudur. Ancak buradaki
anlatımı ‘mal ve mülklerin korunması, sorumluluğu ve bu işlerin deruhte
edilmesinin bir gruba ağır gelmesi biçiminde yorumlayanlar da yer
101
almaktadır.
Karun’un kavminin karşısına nasıl çıktığı hususu tefsirlerde ayrıntılı olarak
ele alınmaktadır. Özellikle ayette geçen “ziynet” ifadesinin yorumundan
hareketle farklı görüşler ileri sürülmektedir. Bu konuda genel olarak çok zengin
bir kişinin etrafında adamları ile birlikte gurur, kibir ve ihtişamla arz-ı endam
ettiği vurgulanmaktadır. Bu anlatımlarda dört bin süvari adamı, üç yüz cariyesi
102
ile son derece özenle hazırlanmış kırmızı ya da erguvan renginde, altınlarla
süslenmiş kıyafetler içerisinde bir bayram günü kavminin karşısına çıktığı
103
ifadelerine yer verilmektedir.
Ancak Kur'an-ı Kerim’in bu konuda ayrıntı
vermediğini ve insanların ziynetin keyfiyeti konusunda farklı görüşler ileri
104
sürdüğünü ifade eden müfessirler de vardır.
96

İbnü’l-Cevzî, Zadü’l-Mesir fi İlmi’t-Tefsir, c.IV, s.553.
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98
Kur'an-ı Kerim, En’am Suresi 6/59.
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100
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Mukatil b. Süleyman, Tefsir-i Kebir, (terc. M. Beşir Eryarsoy), İstanbul: İşaret Yay., 2006, c.III,
s.291; İbn Kesir, İbn Kesir Tefsiri, c. VIII, s. 296; Kurtubi, el-Camiu li-Ahkâmi’l-Kur’ân, c.XIII, s.357;
İbnü’l-Cevzî, Zadü’l-Mesir fi İlmi’t-Tefsir, c.IV, s.553; Taberi, Taberi Tefsiri, c.VI, s.350.
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Karun’un helak edilmesi ile alakalı tefsirlerde birkaç nokta ön plana
çıkmaktadır: Karun’un helak nedeni, biçimi ve süresi, malının da helak
edilmesi, helak hadisesini görenlerin tutumları.
Yahudiler içerisinde Karun’un zenginliğine özenen insanlar bulunduğu, bu
insanların uyarıldıkları ve helak hadisesi sonrası doğru davranış biçimini
anladıkları ayetlerde anlatılmaktadır. Karun’un neden helak edildiği ile ilgili
tefsirlerde çeşitli görüşler ileri sürülmektedir. Genellikle ‘zekât emrine
muhalefet ettiği, zekât vermemek için Hz. Musa’ya zina iftirası attığı’ ve bunun
neticesinde Hz. Musa’nın bedduası ile helak hadisesinin gerçekleştiği
105
anlatılmaktadır. Karun’un her fırsatta Hz. Musa’ya karşı geldiği, onun tebliğ
ettiği dini ahkâmın kaynağının ilahi olmadığı ve bunları kendisinin uydurduğu
106
iddiası sebebiyle helak edildiği de kaynaklarda yer almaktadır.
Tefsirlerde
ayrıca kavminin Hz. Musa’yı Karun’un malını ele geçirmek için suçladığı ve
bunun üzerine Karun’un helakinden üç gün sonra malının da helak edildiği
107
ifadelerine yer verilmektedir.
Karun’un helak edilmesi ile ilgili anlatımlarda genellikle yerin adım adım
Karun’u yuttuğu ve onun bu sırada Hz. Musa’dan bağışlanma ve kurtarılma
isteğini/yakarışını dile getirdiği, Hz. Musa’nın bu son çırpınışlara sessiz kaldığı
yorumlarına yer verilmektedir. Tefsirlerde ayrıca Tanrı’nın Hz. Musa’ya yönelik
bir nevi eleştirisi de dile getirilmektedir. Bu kaynaklarda “Karun senden değil
de şayet benden yardım isteyip kurtarılmayı dileseydi ben ona yardım
108
ederdim” şeklinde yorumlar yer almaktadır.
Ayrıca Hz. Musa’nın buradaki
tutumu sebebiyle Tanrının yeri bir daha hiç kimsenin emrine amade
109
kılmayacağını belirttiği ifadeleri de tefsirlerde yer almaktadır.
Kur'an-ı Kerim’de Karun ile birlikte yere batırıldığı ifade edilen “dâr/”دار
kelimesine tefsirlerde farklı anlamlar verilmiştir. Karun’un zengin bir kişi olması
dikkate alınarak kelime genellikle “saray” olarak tercüme edilerek buna göre
110
tefsir edilmiştir. Ancak tefsirlerde kelime “ev, yer-yurt, konut, konak” şeklinde
111
çeviriler de yer almaktadır. Aynı tefsirin farklı tercümelerinde farklı kelimeler
105
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108
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110
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s.129; Semerkandi, Muhtasar Bahrul Ulum Tefsiri, c.V, s.95; H. Tahsin Emiroğlu, Esbab-ı Nüzûl,
c.IX, s.321.
111
Mukatil b. Süleyman, Tefsir-i Kebir, c.III, s.292; Kurtubi, el-Camiu li-Ahkâmi’l-Kur’ân, c.XIII,
s.359; İbnü’l-Cevzî, Zadü’l-Mesir fi İlmi’t-Tefsir, c.IV, s.556; Süleyman Ateş, Yüce Kur’an’ın
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tercih edilebiliyorken, bir tefsirde ayet mealinde “…onu da evini, barkını da
yere batırdık…” şeklinde bir tercüme yapılırken bu ifadelerin tefsirinde kelime
112
“saray” olarak izah edildiği de görülmektedir.
Karun’un helak edilmesi öncesinde yapılan uyarılar sonrasında iki kişi hariç
etrafındaki herkesin ayrıldığı ve onların Karun ile birlikte toprak tarafından
113
yutulduğu yorumlarına yer veren tefsirler de bulunmaktadır.
Kur'an-ı Kerim’de Kasas Suresi dışında Karun’un Firavun ve Hâman ile
birlikte zikredilmesinden hareketle tefsirlerde onun Mısır’da çok önemli bir
konumda yönetici olduğu, Firavun’un hazinedarı olduğu, ancak kendi kavmine
karşı Firavun’un yanında yer alarak onlara zulmettiği ve bu sebeple onlarla
114
aynı akıbeti paylaştığı yorumları yer almaktadır.
4. İki Dini Literatürün Kıssaya Yaklaşımlarının Mukayesesi
Bu başlık altında konu ile ilgili şu hususları iki dini geleneğe göre ele
alacağız:
- Korah/Karun’un kimliği, ailesi
- Zenginliği, servetinin kaynağı
- İsyanın nedenleri
- İsyancıların helak edilmesi.
Korah/Karun’un kimliği ile ilgili her iki dini gelenekte yer alan bilgiler
genellikle bir biri ile uyumludur. İslami kaynaklarda onun Hz. Musa’nın amcası
olduğu ya da Hz. Musa’nın kız kardeşi ile evli olduğu gibi farklı bilgiler de yer
almaktadır. Birinci iddia genellikle İbn İshak’tan aktarılan bir rivayete dayandığı
söylenerek genel kabulün böyle olmadığı ifade edilmiştir. İkinci iddia ise
genellikle Korah/Karun’un zenginliğinin kaynağı ile ilgili açıklamalarda
zikredilmektedir. Ancak Yahudi literatüründe bu son iddia ile ilgili hiçbir bilgi yer
almamaktadır.
Korah/Karun’un ailesi ve onların akıbeti ile ilgili İslami kaynaklarda kayda
değer bir bilgi yer almamaktadır. Ancak Yahudilikte Korah’ın başta oğulları
olmak üzere ailesinin helak olmadığı, hatta sonraki devirlerde onun soyundan
gelen bazı kişilerin toplumda çok önemli görevler ifa ettikleri belirtilmektedir. Bu
bağlamda Mezmurlar’da yer alan bazı şiirlerin onlara izafe edilmesi, kabileler
Çağdaş Tefsiri, c.VI, s.463; Taberi, Taberi Tefsiri, c.6, s.350; Mevdudi, Tefhimu’l-Kuran, c.IV,
s.188.
112
Ebu Bekr Suyuti, Tefsir-i Celaleyn, (terc.) İbrahim Serdar- Yusuf Şensoy, İstanbul: Fatih Enes
Kitabevi, 1997, c.III, s.1409-1410.
113
Fahreddin Razi, Tefsir-i Kebir, c. XIII, s.18.
114
Fahreddin Razi, Tefsir-i Kebir, c. XIII, s.13-14; Kurtubi, el-Camiu li-Ahkâmi’l-Kur’ân, c.XIII,
s.347; İmam Nesefi, Nesefi Tefsiri, (terc.) Şeraffettin Şenaslan- Ö. Faruk Haznedaroğlu, İstanbul:
Ravza Yay., 2011, c.VIII, s.121.
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halinde yaşayan İsrailoğullarının birleşerek krallık oluşturmasında çok önemli
115
rol oynayan , ilk kral Saul ile ikinci kral Davut’un göreve başlamaları
116
sırasındaki dini ritüelleri icra eden
Samuel peygamberin Korah’ın
torunlarından olması ailenin oynadığı önemli rolü göstermektedir.
Her ne kadar Korah/Karun’un ilahi cezaya çarptırılması sonrasında ailesi ile
ilgili Kur'an-ı Kerim’de doğrudan bir bilgi yer almasa da Korah/Karun soyundan
geldiği Yahudilikte açıkça ifade edilen Samuel peygamberden Kur'an-ı
Kerim’de isim verilmeden bahsedilmektedir. Yahudilere kral atanması ile ilgili
anlatımın yer aldığı Bakara Suresi 248. ayetin meali şöyledir:
“Peygamberleri onlara şöyle dedi: ‘Onun hükümdarlığının alameti size o
sandığın gelmesidir. Onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzur ile Mûsâ
ailesinin, Hârûn ailesinin geriye bıraktığından kalıntılar vardır. Onu melekler
taşımaktadır. Eğer inanmış kimselerseniz bunda şüphesiz, sizin için kesin bir
117
delil vardır.’”
Bu ayette “nebiyyuhum” ifadesi ile bahsi geçen kişinin Samuel peygamber
olduğu görülmektedir. Bu bilgiden hareketle İslam dini geleneğinde Karun’un
tüm ailesinin kendisiyle birlikte helak edilmediği bilgisine dolaylı olarak
ulaşmaktayız.
Yahudi dini literatüründe Korah, dünyanın en zengin iki kişisinden birisi
olarak takdim edilmekle birlikte onun çok zengin bir kişi olduğu her iki dini
gelenekte de ifade edilmektedir. Yahudi dini literatüründe bu hususta yer alan
bazı tasvirlerin İslami tefsirlerde de bulunduğunu ifade edebiliriz. Özellikle
Korah’ın adamlarının, cariyelerinin sayısı ve hazinelerinin anahtarları ile ilgili
anlatımlar bu duruma örnektir. Korah/Karun’un zenginliğinin kaynağı olarak
sunulan bazı gerekçeler de tefsirler tarafından aynen tekrar edilmektedir.
Korah/Karun’un zenginliğinin kaynağı ile ilgili olarak farklı bir açıklama
yapmak mümkündür. Kur'an-ı Kerim’de Ankebut ve Mü’min Surelerindeki
ayetlerde Firavun ve Hâman ile birlikte anılması, ayrıca halkına karşı azgınlık
ettiği ifadelerinin tefsirlerinde aktarılan bilgilerde onun Mısır’da önemli bir
konumda olduğundan, hatta bazı yorumlarda Firavun’un hazinedarlarından
birisi olduğundan bahsedilmektedir. Kitab-ı Mukaddes’te Mısır’dan çıkış
118
sırasında İsrailoğullarının Mısırlıları soyduklarından bahsedilmektedir. Bütün
bu bilgiler bir arada değerlendirildiğinde Korah’ın mevcut konumu itibarıyla bu
soygun ile önemli miktarda altın, hazine sahibi olması muhtemeldir. Bu
115

Kitab-ı Mukaddes, I. Samuel Kitabı 8 ve 10. Bablar.
Kitab-ı Mukaddes, I. Samuel Kitabı 10:1-2.
117
Ayet meallerinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın meali kullanılmıştır.
118
Kitab-ı Mukaddes, Çıkış Kitabı 12: 35-36: “ Ve İsrailoğulları Musa’nın sözüne göre yaptılar; ve
Mısırlılardan gümüş şeyler ve altın şeyler ve esvap istediler; ve Rab Mısırlıların gözünde kavme
lütuf verdi, ve istediklerini verdiler. Ve Mısırlıları soydular.”
116
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sebeple Kitab-ı Mukaddes’ten hareketle zenginliğin kaynağı ile ilgili, onun bu
zenginliğe Mısır’daki konumunu kullanmak suretiyle soygunla ulaşmış
olabileceği şeklinde yeni bir yorum ileri sürülebilir.
Kutsal metinlerde bir metin değerlendirilirken o metnin öncesi ve
sonrasında anlatılanların da dikkate alınması (kutsal metinlerin siyak ve sibâkı)
önem arz etmektedir. Kitab-ı Mukaddes’te Korah hadisesine bu açıdan
yaklaştığımızda hadisenin anlatıldığı bölümün hemen öncesinde yer alan
hususları ortaya koyarak isyanın psikolojik, sosyolojik ve felsefi arka planının
daha kolay ve daha iyi anlaşılmasının sağlanabileceği kanaatindeyiz. Buna
göre Sayılar Kitabı 16. Bab’da anlatılmaya başlanan Korah ve
çevresindekilerin isyanı öncesinde şunlar yaşanmıştır:
- Sayılar Kitabı 15: 37-40: Kıyafetlerle ilgili tzitzit emri.
- Sayılar Kitabı 15: 32-36: Şabat yasağını ihlal eden bir kişinin
taşlanarak öldürülmesi.
- Sayılar Kitabı 15: 28-30: Yerli-yabancı herkesin şeriata göre yaşaması
gerektiği emri.
- Sayılar Kitabı 15: 3-13: Çeşitli zekât ve kurban emirleri.
- Sayılar Kitabı 13-14. Bablar: Vaat edilmiş toprakları araştırmak için
ajanlar gönderilmesi ve 12 ajandan 10 tanesinin mücadeleden
kaçınmaları sebebiyle tartışmaların yaşanması, hatta seçilecek bir
119
liderle Mısır’a geri dönme isteği
üzerine yirmi yaş ve üzeri
120
olanların çölde ölüme mahkûm edilmeleri.
- Sayılar Kitabı 12:1: Hz. Harun ve Miryam’ın Hz. Musa’nın Kuş’lu
(yabancı) bir kadınla evlenmesine itirazları ve yaşananlar.
- Sayılar Kitabı 11. Bab: Yiyecekle ilgili yakınma ve yaşananlar.
- Sayılar Kitabı 8:18: Behorların yerine Levililerin görevlendirilmesi.
- Sayılar Kitabı 8:6-14: Levililerin İsrailoğulları arasından ayrılmaları;
121
kutsanma ritüelleri.
- Sayılar Kitabı 7:9: Hz. Musa’nın kabilelerden gelen 12 öküz ve 6 öküz
arabasını Levililere teslim etmesine rağmen Kohatoğullarına
bunlardan vermemesi.
122

- Sayılar Kitabı 3. Bab: Hz. Harun ve oğullarının Kohenliğe seçilmesi.
123
Levililerin Harunoğullarının emrinin altına verilmesi.
Ailelerin
119

Kitab-ı Mukaddes, Sayılar Kitabı 14:4: “Ve birbirine dediler: Kendimize birini baş edelim ve
Mısır’a dönelim.”
120
Kitab-ı Mukaddes, Sayılar Kitabı 14:29-30: “Leşleriniz bu çölde düşecek…yirmi yaşında ve
ondan yukarı olanlar sizi oturtmaya yemin ettiğim diyara … girmeyeceksiniz.”
121
Bu işlemler sırasında tüm bedenlerini usturayla tıraş etmeleri son derece önemlidir.
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liderlerinin belirlenmesi.
125
oğullarına verilmesi.

124

Behorlardan fidye alınıp Harun’a ve

Yakın zaman içerisinde yaşanan tüm bu hadiselerin kötü emel ve niyetlerle
birleşmesi sonucu kullanılması ve zaten zayıf karakterli kişilerin de toplumda
fazlaca yer alması sebebiyle Korah ve çevresindekiler bu isyan için uygun
zemin oluşturmuşlardır. Bu bağlamda İslami kaynaklarda Karun’un isyanı ile
ilgili ileri sürülen görüşlerin yaşanan bu hadiselerle birlikte değerlendirilmesi
daha sağlıklı yorumlar yapmayı sağlayabilir.
Bu bilgiler ışığında bir değerlendirme yapıldığında özellikle İslami tefsirlerde
yer alan yorumların ötesinde bazı hususlar ortaya çıkmaktadır. Bir kavmin
yaklaşık dört yüz yıldır yaşadığı yerlerden çıkarak Hz. Musa önderliğinde çölde
hareket halinde yeni bir sosyal sistem oluşturma çabası ve yeni dini emirlerle
muhatap olunması ile eski alışkanlık ve uygulamaların yer yer çatıştığı bir
zemin söz konusudur. Bu arada yeni dini yapı içerisinde ibadetlerin ve
cemaatin yönetim ve tedviri ile alakalı bir dizi yeni düzenlemeler yapılmış; Hz.
Harun ve oğullarına “kohenlik” görevi verilirken Levi kabilesinin diğer ailelerine
de kohenlerin yardımcılığı görevi verilmiştir. Ancak burada asıl dikkat edilmesi
gereken husus vaat edilmiş topraklarla ilgili düzenleme ve Levi ailesinin yeni
rolüdür. Levililerin dini hizmetlere ayrılmış olması sebebiyle onlara yeni
girecekleri ülkelerinde diğer kabilelere yapıldığı gibi ayrı bir bölge tahsisi
yapılmamış, onlardan diğer kabilelerin arasında yaşayarak dini işlerle
ilgilenmeleri istenmiştir. Onların geçimleri için tarımla vs. uğraşmamaları, diğer
insanların vereceği “teruma” ve “maaser” adı verilen bir tür zekât ve
sadakalarla geçimlerini sağlamaları emredilmiştir. Oysa Levililerle ilgili bu
düzenleme yapılmadan önce dini işleri “behor” adı verilen, her ailenin en büyük
erkek çocukları deruhte etmekteydi. Yeni düzenleme ile çok zengin bir kişi olan
Korah/Karun, geçimi için insanlardan zekât, sadaka alacağı, kabul edeceği bir
konuma gelmiştir. Bu arada Korah “behor”dur; yani eski düzende dini işleri
yürüten grubun içerisinde yer almaktadır. Yeni uygulamada bu konumunu
kaybetmekte, hatta Hz. Harun ve oğullarına diğer behorlarla birlikte fidye
ödemek zorunda kalmıştır. Bu süreçte önce Levililer’in kutsanması
işlemlerinde usturayla tıraş olmak suretiyle alışık olduğu -belki de sevdiği126
görünüşü değişmiş, devamında giyim kuşamla ilgili ilahi bir emir gelmiş ve
“tzitzit” denilen bir püskülün kıyafetlerde yer alması istenmiştir. Bu püsküldeki
122

Kitab-ı Mukaddes, Sayılar Kitabı 3:3.
Kitab-ı Mukaddes, Sayılar Kitabı 3:6: “Levi sıptını yaklaştır ve Kâhin Harun’un önünde, ona
hizmet etsinler diye durdur.”
124
Kitab-ı Mukaddes, Sayılar Kitabı 3:30: “Kohatîler aşiretlerinin atalar evi reisi Uzziel oğlu
Elitsafan olacak.”
125
Kitab-ı Mukaddes, Sayılar Kitabı 3:47-51.
126
Bu uygulama sonrasında eşinin kendisiyle alay ettiği ile ilgili rivayetler için bkz. Bâbil Talmudu,
Sanhedrin 109b-110a.
123
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iplerden bir tanesi diğerlerinden farklı renktedir ve özel üretilen bir boya ile imal
edilmektedir. Bu arada Levi’nin üç oğlundan Kohat (ya da Keat) ın ilk oğlu olan
Amram’ın iki oğlu Musa ve Harun siyasi ve dini lider konumunda olunca ailenin
liderliği için Levi’nin ikinci oğlu olan Yitsar’ın en büyük oğlu Korah beklenti
içerisinde iken, ilahi vahiyle en küçük oğul olan Uziel’in oğlu Eltsafan Kohat
ailesinin liderliğine getirilmiştir. Bütün bu yaşanan dini ve sosyolojik
değişimlere ilaveten insanların imanının henüz istenen seviyelerde olmaması,
bütün bu değişimleri emreden ilahi vahyin bazıları tarafından sorgulanmasına
ve inkârına neden olmuştur.
Bütün bu yorumlara ilaveten vaat edilmiş toprakların araştırılması işini
yürütenlerden sadece ikisi mücadele suretiyle bu topraklara girmeyi
savunmuştur. Hz. Musa’dan sonra yerine geçecek olan Yeşu bu iki kişiden
birisidir. Yeşu, Efrayim kabilesindendir ve bu kabile Menasse ile birlikte Hz.
127
Yusuf’un iki oğlunun kabileleridir.
Behorluk hakkının Reuven kabilesinden
alınması sebebiyle vaat edilmiş topraklardan iki pay Hz. Yusuf’un oğlu olan bu
iki kabileye ayrılmıştır. Yaşanan bu olaylar Dathan ve Abiram gibi Reuven
kabilesinin önderlerini Yeşu’ya karşı olumsuz etkilemiş; onun yüzünden
mağdur edildiklerini düşünmelerini sağlamış ve isyan etmelerine etki etmiş
olması kuvvetle muhtemeldir.
İsyandan hemen önce gelen tzitzit emri de dikkatle incelenmelidir. Yahudi
geleneğinde tzitzit emrinin Korah İsyanında oynadığı rol ile alakalı yorumlar
Kur'an-ı Kerim’de yer alan “Karun’un ziyneti ile kavminin karşısına çıkması”
ifadelerinin anlaşılması açısından önemli olabilir. Yahudi dini literatüründe
Korah’ın, tzitzit’in içinde yer alan ve özel olarak üretilen iplikten dokunmuş
kıyafetleri giyerek ve kendi adamlarına bu kıyafetleri giydirerek halkının
karşısına çıkması söz konusudur. Korah’ın giyilecek bazı kıyafetlerin
128
yanlarında bulunması emredilen tzitzitlerin sadece bir ipinin tehelet renginde
olmasına karşılık olarak kendisinin ve çevresinde yer alan tüm adamlarının
giyeceği, tamamen bu renk ipliklerden oluşan kıyafetleri giyerek halkın
karşısına çıkması ve tzitzit emrine yönelik sorgulayıcı tutumu aslında Kur'an-ı
129
Kerim’de tasvir edilen
durumla örtüşmektedir. Bu sahnenin hem dini emrin
sorgulanması hem de gövde gösterisi açısından son derece etkileyici olduğu
aşikârdır. Bu durumu gören diğer insanların da çöl şartlarında özel boya ile
imal edilmiş mavi elbiselerin ve bunu yaptırabilecek kudretin cazibesine
kapılmaları da anlaşılabilir bir durumdur. Bu arada o zamana kadar belli bir
127

Olumlu rapor veren diğer ajan ise Yahuda kabilesinden Kalev’dir. Bkz. Kitab-ı Mukaddes,
Sayılar Kitabı 13:30.
128
Tehelet, özel olarak üretilen ve eski dönemlerde hammaddesi bazı deniz canlılarının
salgılarından elde bir renk olup bu rengin günümüzde tam olarak karşılığı Yahudi ilim adamları
arasında tartışmalı olmakla birlikte genellikle mavinin bir tonu (ya da lacivert) olduğu kabul
edilmektedir. Konunun Kitab-ı Mukaddes’te anlatımı ile ilgili bkz. Sayılar Kitabı 15:37-40.
129
Bkz. Kur'an-ı Kerim, Kasas Suresi 28/78-79.
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giyim
kuşam
alışkanlığı
olan
zengin
birinin,
elbisenin
eteklerinden/kenarlarından püsküller sarkacağı yeni uygulamayı tuhaf
bularak/benimsemeyerek
zenginliğini kullanmak
suretiyle
bu
emri
uygulamamak ya da farklı uygulamak istemesi de söz konusu olmuş olabilir.
Korah/Karun’un çok zengin olması ve kendi çevresinde önemli kişilerin de
bulunması sebebiyle, zaten çeşitli sebeplerle Hz. Musa ve Harun’un otoritesi
ile ilgili problemler yaşıyor olmasından dolayı bu dini emri sorgulayarak Hz.
Musa’nın ve Hz. Harun’un otoritesinin sarsılmasını sağlamayı amaçlamış;
tamamıyla özel olarak üretilmesi gereken bu iplikten oluşan bir kıyafeti çok
sayıda ürettirerek giymek ve adamlarına giydirmek suretiyle hem ekonomik
gücü ile böbürlenmek hem de dini emrin hafife alınması ve o emri getiren
peygamberin tebliğ ettiği vahyin hakikatinin sorgulaması amacıyla kendi gizli
gayesini gerçekleştirmek istemiş olabilir. Ayrıca Yahudi dini geleneğinde tzitzit
in aslında bir tür dini/manevi koruma sağladığı inancı dikkate alındığında
Korah’ın bu tutumu ile kendisinin böyle bir korumaya ihtiyaç duymayacak
ölçüde kibirli bir tutum içinde hareket ettiği de ortaya çıkar. Dolayısıyla Kur'an-ı
Kerim’de yer alan “ziyneti ile kavminin karşısına çıktı” ifadesi, aslında Hz.
Musa’nın tebliğ ettiği ilahi vahyin hakikat olmadığını zenginliği sayesinde/
zenginliğini kullanarak sorgulayan ve topluma bunu göstermeye çalışan bir
tutum içerisinde hareket eden Korah/Karun’u anlatmaktadır.
Yahudi dini literatüründe Korah’ın isyan başlangıcında iki itiraz cümlesine
yer verilir:
1- Saçağında kullanılan tek bir özel iple bir elbise dini olarak giyilebilir hale
geliyorsa tamamen bu özel iple dokunmuş elbisenin neden hala saçağında bu
ipin olması gereksin? Tüm elbise zaten bu kutsal ipten dokunmuş.
130

2- İçerisi tamamen Tora dolu bir evin pervazına yine de mezuza asmak
gerekir mi? İçerisinin tamamen Tora dolu olması yeterli değil de, kutsallık için
içinde sadece bir iki Tora cümlesi yer alan mezuzaya mı ihtiyaç duyuluyor?
Tora’nın 270 bölümü mezuza emri için yetmiyor da sadece iki bölüm mü yeterli
131
oluyor?
Bazı kaynaklarda buna üçüncü bir soru eklenir:
3- Şayet bir kimsenin derisinde fasulye tanesinin yarısı kadar beyaz leke
olursa o kimse dini olarak temiz midir, değil midir? Hz. Musa “temiz değildir”
diye cevap verince Korah şöyle devam eder: “Peki bu leke tüm deriyi kaplarsa
durum nedir?” Hz. Musa “o kişi dinen temizdir” deyince Korah “Bu çok
mantıksız. Bunların kaynağı Tanrı olamaz. Senin insanlara Tora diye öğrettiğin
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Mezuza: Yahudilikte evlerin kapı pervazlarına asılması gereken, içinde Kitab-ı Mukaddes’ten
birkaç cümlenin yer aldığı küçük deri parşömen ihtiva eden kutucuk.
131
Numbers Rabbah, c.II, s.709-711, (18:3).
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şey kendi ürettiğin şeyler. Bu sebeple de sen peygamber değilsin; Harun da
132
baş kohen değil.”
Yahudi gelenek içerisinde bu soruların ilmi bir gaye ile sorulmasının hiçbir
sakıncası olmadığı, aslında Talmudlarda buna benzer pek çok sorunun yer
aldığı, burada Korah’ın soruları sormadaki niyeti ve soru sorarken takındığı
133
tavır ve tutumun problemli olduğu ifade edilmiştir.
Burada ifade edilen
sorular ve Korah’ın bu soruları sorarken takındığı tavır ve tutumlar ile onun Hz.
Musa ve Hz. Harun’un önderliğinde ilahi vahiyle şekillendirmeye çalıştığı bir
toplumda zenginliği ve sosyal statüsünü yeni süreçte kaybedeceğini
düşündüğünü ve bunu kabullenmemek için elinde bulunan serveti kullanarak
bir direnç oluşturmaya çalıştığını ifade edebiliriz.
Korah’ın Hz. Musa ve Harun’a karşı kendisi ile birlikte isyan etmeye gönüllü
bir grubun oluşmaya başladığını görmesi çok zor olmasa gerekir. Çünkü
isyanın hemen öncesinde vaat edilmiş topraklara ajanlar gönderilmiş, ajanların
raporları bu ülkeye girmemek yönünde olunca Mısır’dan çıkan bu neslin çölde
134
yok olacağı ilahi bir ceza olarak bildirilmiş ve bu süreç toplumda büyük bir
infiale neden olmuştur. Bütün bu yaşananlar sonrasında Korah, kendilerine
katılan kişileri teşvik etmek maksadıyla iki çocuklu fakir bir dul kadın hikâyesi
anlattığı kaynaklarda yer almaktadır. Bu hikâyenin temel vurgusu Tora
yasalarını (tarımla ve zekâtla ilgili hükümler) uygulamanın fakir ve dul bir
135
kadının hayatını ne kadar zorlaştıracağı üzerinedir.
Ayrıca bu hikâye ile
Korah’ın asıl vurgulamak istediği konu Hz. Musa’nın Tora yasaları olarak
bildirdiği hükümlerin İsrailoğullarını tıpkı Mısır’daki kölelik günlerindeki gibi
136
baskı altına aldığı idi.
Yahudi dini literatüründe Korah İsyanı sırasında Datan, Abiram ve On gibi
isyan liderlerinin ismi zikredilerek onların akıbetleri ile alakalı bilgilere de yer
verilmekle birlikte Kur'an-ı Kerim’de kıssanın anlatımı sırasında Karun dışında
herhangi bir isyan liderinden bahsedilmemektedir. Kitab-ı Mukaddes’te Datan
ve Abiram’ın Korah ile aynı akıbeti paylaştığı, hatta Korah’ın çocukları helak
edilmemişken bu ikisinin tüm aile efradıyla birlikte yer tarafından yutulduğu
ifade edilmektedir. Kur'an-ı Kerim’de bu konuda herhangi bir bilgi yer
almamaktadır. Ancak bazı tefsirlerde Karun’un helak edilmesi öncesinde
yapılan uyarılardan sonra etrafında yer alan herkesin onu terk ettiği, sadece iki
adamının yanında kalarak onunla yere batırıldığı yorumlarına yer
132
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verilmektedir.
Bu yorumla kastedilen iki adamın isyan sırasında Korah ile
birlikte hareket eden ve yerin dibine geçirilen Dathan ve Abiram olabileceğini
ifade edebiliriz.
Kıssa sonunda isyancıların çarptırıldığı cezalar dikkate alındığında iki dini
gelenek arasında hem benzerliklerin hem de farklılıkların görüldüğünü ifade
edebiliriz. Yahudilikte birkaç farklı grubun isyanda farklı saiklerle yer aldığı ve
buna bağlı olarak farklı cezalandırmaların yapıldığı ifade edilmekteyken
Kur'an-ı Kerim’de sadece Karun’dan bahsedilmektedir. Yahudi dini geleneği
içerisinde tüm mal-mülk ve ihtişamı içerisinde Korah’ın yer tarafından
yutulduğu ifade edilmekle birlikte isyanın diğer liderlerinden Ruben
oğullarından Datan ve Abiram’ın da tüm aile fertleri ile birlikte Korah’ın
akıbetini paylaştıkları belirtilmektedir. Ayrıca Yahudi kaynaklarında isyan
sırasında Korah’ın yanında yer alan 250 kişinin ilahi ateşle yakılması suretiyle
cezalandırılması da yer almaktadır. Ancak bu kısım İslam dini literatüründe yer
almamaktadır. Yahudi literatüründe ilahi ateşle yakılmak suretiyle
138
cezalandırma ile ilgili ayrıntılara bakıldığında
bunun bir tür yıldırım
çarpmasına benzetilebileceğini ifade edebiliriz. Kur'an-ı Kerim’de başka bir
139
kavmin bu tarz bir ceza ile cezalandırıldığı anlatılmaktadır. Semud Kavmi ile
ilgili anlatımda bu türden ilahi cezanın örneği verilmiş olduğundan Kur'an-ı
Kerim’de Karun Kıssasında cezalandırılanlar sadece Karun’un örnekliğinde
sunulmuş olması söz konusu olabilir. Zaten isyanın ortaya çıkışı, liderleri ve
isyankâr profilleri bir arada düşünüldüğünde Karun’un buradaki en göze
çarpan figür olduğunu ifade edebiliriz. Ayrıca Kur'an-ı Kerim tarihsel olayları bir
tarih kitabı formatında vermeyip çeşitli vesilelerle anlatmak istediği bazı
hususlara örnek olarak, konuyu daha iyi anlatmak maksadıyla hadiseleri
zikretmektedir. Kısaca iki dini geleneğin ceza ile ilgili anlatımlarında her ne
kadar farklılıklar gözlemlense de hikâyenin belli bölümlerinin anlatılmış
olabileceğinden hareketle anlatımlar arasında çelişkili bir durumun yer
almadığını ifade edebiliriz. Ayrıca modern dönem Kitab-ı Mukaddes tenkitleri
(Biblical Criticism) bağlamında konuya yaklaşanların görüşlerine göre bölümün
iki ayrı hikâyenin birleştirilmesi şeklinde oluşturulduğu iddialarını da göz
140
önünde bulundurmak faydalı olacaktır.
İsyancıların cezalandırılma sahneleri ile ilgili iki dini gelenekte yer alan
anlatımlarda oldukça benzer hususlar yer almaktadır. Özellikle Korah/Karun
başta olmak üzere isyancıların yere batırılmalarının merhale merhale
gerçekleştiği ile ilgili anlatım dikkat çekicidir. Yahudi gelenekte isyancıların
137
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yavaş yavaş batma sırasında “Musa doğru söylüyor, Tora hakikattir. Biz
Musa’nın gerçek bir peygamber ve lider olduğunu, Harun’un meşru baş kohen
olduğunu ve Tora’nın Tanrı’nın vahyi olduğunu kabul ederiz. Ey üstadımız
Musa, kurtar bizi” şeklinde nida ettikleri ve bu seslerin tüm kampta
141
yankılandığı, insanların onların seslerinden korkup kaçıştıkları
anlatımı ile
İslami literatürde helak olanların son pişmanlıklarını ifade ederek Hz.
Musa’dan kendilerini kurtarmasını istemeleri konusu ile ilgili bilgiler neredeyse
birbirinin aynıdır. İslami kaynaklara göre Karun yere batırılışı esnasında Hz.
Musa’dan yardım istese de Hz. Musa hiçbir şey yapmaz. Tanrı Hz. Musa’ya
hitaben “Senden yardım istedi ve sen bir şey yapmadın. Eğer benden istemiş
142
olsaydı ben ona yardım ederdim.” dediği yer almaktadır.
Ceza sonrasında bir grubun tepkileri ile ilgili anlatımda her iki dini
metinlerde benzerlik göze çarpmaktadır. Kitab-ı Mukaddes’te Sayılar Kitabı
16:34’te yer alan “… Ve onların etrafında olan bütün İsrail seslerinden kaçtılar,
çünkü: ‘Yer bizi yutmasın’ dediler.” ifadesi ile Kur'an-ı Kerim’de Kasas Suresi
82. Ayetteki “… Allah bize lütfetmiş olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi…”
ifadelerinde benzer anlatımlar göze çarpmaktadır.
Bazı tefsirlerde - Her ne kadar Kur'an-ı Kerim’de bu hususta bir ayrıntı
verilmese de- Karun’un mallarının kendisinden üç gün sonra yere batırılarak
helak edildiği, buna sebep olarak halkın Hz. Musa’yı, mallarına el koymak için
ondan kurtulmaya çalıştığı şeklinde suçlamaları zikredilmektedir. Yahudilikte
ise böyle bir bilgi yer almamaktadır. Kitab-ı Mukaddes’te isyanın birkaç
merhalede gerçekleştiği açıkça yer almaktadır. Özellikle son merhalede Hz.
Musa ve Harun’un olanlardan dolayı suçlanmaları ile ilgili anlatımlardan
hareketle müfessirlerin mevzu bahis yorumları yapmış olmaları muhtemeldir.
İsyan sonunda Korah/Karun’un tüm serveti ile yere batırılması ile ilgili iki
dini literatürde çeşitli yorumlar yer almaktadır. Kitab-ı Mukaddes’te Korah’ın
tüm servetinin yer tarafından yutulmadan hemen önce onların hiçbir şeyine
143
dokunulmaması
tembihlenmektedir. Yahudi dini literatüründe de Korah’ın
yerli/yabancı tüm köleleri, yıkanmayı bekleyen kirli çamaşırları hatta
başkalarında emanet olarak bulunan iğnesinin bile yuvarlanarak yerin dibine
144
batırıldığı, onun servetinden geriye hiçbir şey kalmadığı ifade edilmektedir.
Kur'an-ı Kerim’de onun evi barkı ile yere batırıldığı ifade edilirken ayette
kullanılan “dâr/ ”دارkelimesi tefsirlerde açıklanmaya çalışılmış; kelime genellikle
141
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“saray” biçiminde çevrilerek yorumlanmıştır. Hadisenin çölde cereyan ettiği ve
İsrailoğullarının burada sabit değil de sürekli bir yerden başkasına intikal
ettikleri dikkate alınırsa kelimeye saray anlamı vermek pek uygun
olmayacaktır. Ancak kelimeyi ‘konut, ev, konak, yer-yurt’ olarak çevirerek izah
145
eden tefsirlerin de bulunduğunu ifade etmek gerekir.
Yahudi geleneği içerisinde Korah’ın helak edilmesi sırasında cereyan eden
146
“yerin ağzını açması” başka vesilelerle de zikredilmekteyken
İslami
literatürde bu hadisenin başka vesilelerle de gerçekleştiği hususunda herhangi
bir bilgi yer almamaktadır. Ancak eğer bu hadisenin bir depremle meydana
geldiği düşünülecek olursa Kur'an-ı Kerim’de bu türden başka kavimlerin helak
147
edildiği bilgisine yer verilmektedir. Ayrıca Yahudi dini literatüründe Korah’ın
ikinci bir cezalandırma ile kendisinin yanında isyan eden iki yüz elli kişi ile
birlikte ilahi ateş cezasına da çarptırıldığı ifadeleri yer alsa da İslami
kaynaklarda bu konuda bilgi bulunmamaktadır.
Yahudi ve İslam dini literatürlerinde Korah/Karun’un cezalandırılmasının
helak esnasında bitmediği ve bu sürecin uzunca bir süre - ya da kıyamete
kadar - devam ettiği ile ilgili yorumlar görülmektedir. Yahudi literatüründe
Korah’ın yutulduğu yeri görüp oradaki bir delikten onun “Musa ve Tora hakikat,
148
bizler yalancıyız” diye bağırdığı duyduğunu ifade edenler olduğu gibi İslami
kaynaklarda da yere geçirilmeye devam ettiği, her gün bir insan boyu
149
batırıldığı , hatta denizin derinliklerinde Hz. Yunus ile karşılaşıp sohbet
150
ettikleri rivayetleri yer almaktadır.
Korah/Karun’un yere batırılmaya devam
edilmesi ile ilgili iki dini gelenekte yer alan rivayetlerin farklı şekilde anlaşılması
ve yorumlanması da mümkündür:
İlk olarak hadisenin kutsal metinlerde yer alması sebebiyle kalıcılığı
sağlanmış, Korah/Karun’un yere batırıldığı her daim zikredilmek suretiyle
onun/onların isminin ve olumsuz şöhretlerinin sürekli olarak hatırlanması ve
yaptıkları kötülükler sebebiyle insanlar tarafından yüzyıllar boyunca kınanmak
suretiyle yere batırılmaya devam edilmesi mümkün olmuştur. İkinci olarak
Korah Kıssası önce Kitab-ı Mukaddes’te anlatılmasına ilave olarak yüzyıllar
sonra gelen bir diğer kutsal kitap olan Kur'an-ı Kerim’de de bunlara yer
verilmek suretiyle Korah/Karun’un olumsuz imajı anılmaya, ismi yerin dibine
145
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batırılmaya devam edilmiş; kıyamete kadar da bütün bunlar zikredilmek
suretiyle yere batırılmaya devam edecektir.
İslami gelenek içerisinde Karun Kıssası ile ilgili rivayetlere bakıldığında
konunun toplumsal büyük çaplı bir isyan biçiminde olduğu ile ilgili herhangi bir
anlatım göze çarpmamaktadır. Oysa Yahudi dini literatüründe bu isyan
hareketi sonucunda yaklaşık olarak on beş bin kişinin öldüğünü
151
görmekteyiz.
Bu isyanın büyüklüğünü anlamak için “Altın Buzağı” olarak
152
bilinen hadisenin sonunda ölen insan sayısına bakmak yeterli olacaktır.
Buradan hareketle Korah İsyanının Mısır’dan çıkış sonrasında cereyan eden
en büyük çaplı toplumsal problem olduğunu ifade edebiliriz.
İsyanın ele alındığı bağlamla alakalı iki dini gelenekte bazı farklılıklar vardır.
Bunlardan birisi Yahudilikte bu konunun dini tartışma adabı ile ilgili örnek
olarak zikredilmesidir. Bâbil Talmudu’nda Hz. Musa’nın bu tartışmada
153
sergilediği tutum ile alakalı olarak pek çok ders çıkarılmaktadır.
İslami
literatürde bu hususta herhangi bir vurgu yer almamaktadır.
İki dini gelenek içerisinde bu husustaki en önemli farklılıklardan bir diğeri de
isyanda kadınların rolü konusudur. Yahudi dini literatüründe Korah’ın karısı
isyanın en önemli teşvik edicilerinden birisi olarak kötü bir eş örneği biçiminde
takdim edilirken, adı isyan liderleri arasında geçen On’un eşinin isyanın
başlangıcı sırasındaki yaklaşımı ve devamında yaptıkları ile eşini yanlıştan
döndürüp helak olmaktan kurtaran iyi bir eş örneği olarak sunulmaktadır.
Her iki gelenek içerisinde Korah/Karun Kıssasının daha sonraki devirlerde
mevcut şartlara uygun olarak yeniden yorumlamaya tabi tutulduğunu
görüyoruz. Kutsal metinlerdeki tarihi anlatımların gayelerinden birisinin daha
sonraki çağlarda gerçekleşen olayların anlaşılmasına ve ortaya çıkacak
problemlerin çözümüne ışık tutması olarak görüldüğünden bu yorumlar son
derece doğal olarak görülebilir. Ancak bu kapsamda her iki din içerisinde daha
sonraki devirlerde yapılan yorumlarda da hadisenin bağlamı ve sınırlarının son
derece zorlandığını; yorumcuların kendi görüş ve kanaatlerini kutsal metinlerin
gölgesine sokmak için kıssayı kullandıklarını ifade edebiliriz. Yeniden
yorumlandığı süreçte Yahudi, Hıristiyan ve İslami gelenek içerisinde
Korah/Karun düzenbaz/hilekâr bir lider, isyankâr bir rabbi, günahkâr bir papaz
ya da zengin bir burjuva prototipinde kendine yer edinmiştir. Rabbâni gelenek
151
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tarih boyunca Korah hikâyesine büyük önem vermiş ve kendilerini Hz.
Musa’nın yolunu izleyenler, O’nun manevi mirasçısı olarak görerek Korah ve
takipçilerinin başına gelenleri kendi dönemlerinde onların dini otoritesine karşı
gelenlere yönelik ilahi bir tehdit olarak değerlendirmişlerdir. Örneğin Rabbi
Akiva, kendi dönemlerinde cereyan eden ahiret hayatı ve ölüm sonrası dirilme
154
ile ilgili tartışmalarda bu kıssaya atıfta bulunmuştur.
Ayrıca rabbâni
gelenekte Korah’ın Hz. Musa ile dini ritüellerin icrası, dini kurallarla ilgili
(halahik) hususlar ve Tora’nın hükümlerini mantık kullanmak suretiyle
sorgulayan bir karakter olarak sunulması her dönemde benzer cüreti
155
sergileyecekler için bir tehdit unsuru olarak sunulmuştur.
Kıssanın modern dönemde İslam dünyasında da farklı bağlamlarda ele
alınması söz konusu olmuştur/olmaktadır. Bu çalışmalarda bazen güncel
ekonomik düzen ve problemlerle bağlantı kurularak kıssanın buna göre
yorumlandığını ifade edebiliriz. Mesela kapitalist düzen içerisinde serveti
tekelleştirip insanları yoksulluğa mahkûm ederek sosyal düzeni bozan bir figür
156
olarak görülmesi bu konuya örnektir.
Ayrıca devrin önemli bir Yunan
zengininin rutin ölümünü 20. Asrın Karun’unun ölümü olarak sunarak kıssa ile
157
ilişkilendiren çalışmalar da bulunmaktadır.
Hıristiyan dini geleneği içerisinde Korah İsyanı zamanla yeniden
yorumlanmış ve isyancılar dini otoriteye isyan bağlamında reform hareketinin
öncüsü olarak görülerek değerlendirilmiştir. Ayrıca Korah’ın materyalizmin
tarihteki önemli bir temsilcisi olarak görülerek dünya nimetlerine düşkünlüğü
158
sebebiyle yeryüzü tarafından yutulduğu yorumları da yapılmıştır.
Sonuç
Yahudi Kutsal Kitabı ve Kur'an-ı Kerim’de anlatılması sebebiyle ele
aldığımız Korah/Karun Kıssası ile ilgili her iki dinin kaynaklarında pek çok bilgi
yer almaktadır. Bunların bazıları birbiri ile benzerlik gösterirken bazılarının
oldukça farklı olduğunu, özellikle Kur'an-ı Kerim’de kıssanın anlatımı ile ilgili
hiçbir bilginin Kitab-ı Mukaddes’teki anlatımlarla çelişmediğini, kaynaklarda yer
alan farklılıkların büyük oranda metinde yer almayan yorumlarda ve genellikle
ayrıntılarda olduğunu ifade edebiliriz.
Korah/Karun’un kimliği ve ailesi hakkındaki bilgilerin her iki dini literatürde
de büyük oranda benzerlik gösterdiği görülmektedir. Ancak Kur'an-ı Kerim
tefsirlerinde yer alan bazı farklı bilgilerin yer aldığını da ifade etmeliyiz.
154
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Karun’un Hz. Musa’nın amcası olduğu; eşinin Hz. Musa’nın kız kardeşi olduğu
rivayetlerini buna örnek verebiliriz.
Her ne kadar ilk bakışta isyanın nedeni iki dini gelenekte farklı olarak
takdim ediliyor gözükse de aslında bu rivayetlerin birbiri ile uyumlu şekilde
yorumlanabilmesi mümkündür. İslami gelenek içerisinde Karun’un zenginliği
nedeni ile isyan etmiş olması anlatımı Yahudi dini geleneği içerisindeki
anlatımla bir arada değerlendirildiğinde bu durum vuzuha kavuşmaktadır.
Yahudilikte Korah’ın çok zengin bir kişi olduğu zaten ifade edilmiş olup onun
isyanının Hz. Musa ve Harun’un siyasi/dini liderliğine yönelik gibi gözükse de
ilahi emirleri (vahyi) sorgulaması söz konusudur. İslami gelenek içerisindeki
anlatımda da Karun’un ilahi emirlere (vahye) karşı gelmesi ve buna bağlı
olarak ilahi cezaya çarptırılması anlatılmaktadır. Her iki dinde de
Korah/Karun’un ilahi emirleri kabul etmeyip sorgulamaya çalışması ve bu
sırada zenginliğini de kullanarak niyetini gerçekleştirmeye çalışması vurgusu
görülmektedir.
Kıssanın her iki dini gelenek içerisinde işlenişine bakıldığında İslami
anlatıda Karun’un isyanının toplumsal boyutu ile ilgili bilgi verilmez. Ancak
Yahudilikte Korah ve çevresindekilerin isyanının Yahudi tarihindeki en büyük
çaplı isyanlardan birisi olduğunu söylemek abartı olmayacaktır. Bu bağlamda
Yahudi dini literatüründe birkaç merhalede gerçekleşen ve farklı grupların
kendilerine göre sebeplerle hareket ettiği ve neticesinde farklı cezalara
çarptırıldığı bir isyan anlatımı varken İslami kaynaklarda konu daha spesifik bir
anlatımla ele alınmaktadır. Ancak bu durum bir tezat teşkil etmemekte, İslami
anlatımın vurgulamak istediği hususla alakalı olarak hadisenin sadece bir
kısmını anlatmayı tercih etmiş olması muhtemeldir.
Kitab-ı Mukaddes’te Korah hikâyesinin anlatıldığı kısımda isyancılara
yönelik Hz. Musa tarafından ayrıntılı ve ikna edici bir konuşma irat edildiği yer
almamakla birlikte Yahudi dini literatüründe bu hususta ayrıntılı tasvirlerin yer
159
alması, hikâyenin devamında yer alan yeni bir isyan hareketine
yönelik
isyancıların suçlamalarına cevap teşkil etmesi düşüncesinin bir sonucu olduğu
söylenebilir. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim’de yer alan Karun’a yönelik yapılan
uyarılar ile Yahudi dini literatüründe Hz. Musa’nın Karun’a ve diğer isyancılara
yönelik konuşmaları ve Kitab-ı Mukaddes’te yer alan Hz. Musa ve İsrailin
160
ihtiyarlarının uyarıları ile ilgili anlatımlar birbiriyle uyumludur.
Klasik dönem İslami
sırasında Yahudi dini
kullandıklarını, genellikle
ifade edebiliriz. Modern
159
160

tefsirlerin kıssaya yaklaşımları ve kıssayı izahları
literatüründen pek çok bilgiyi doğrudan alarak
tefsirlerin birbirinden yorumları alarak naklettiklerini
dönem tefsirlerinin kahir ekseriyeti klasik dönem

Kitab-ı Mukaddes, Sayılar Kitabı 16:41 vd.
Kitab-ı Mukaddes, Sayılar Kitabı 16:25-26.
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tefsirlerinde yapılan yorumların Türkçeye çevrilerek aktarılması ile iktifa
etmektedir. Ayrıca modern dönem çalışmalarının bazılarında isimlerin yanlış
161
yazılmasından
başlayarak Kur'an-ı Kerim’deki kıssanın bugünkü Yahudi
162
kutsal kitabında olmadığının ifade edilmesine
kadar bir dizi hatalar da
bulunmaktadır.
Kitab-ı Mukaddes’te bu hikâyenin anlatıldığı bölümdeki bir ifade dikkat
çekicidir. Sayılar Kitabı 16:15’ te “…onlardan bir eşek bile almadım…” ifadesi
Kur'an-ı Kerim’de pek çok ayette yer alan ‘peygamberlerin insanlardan hiçbir
163
ücret istemediği’ hakikati ile uyumlu olduğunu da ifade edebiliriz.
Korah/ Karun hadisesi daha sonraki devirlerde çeşitli vesilelerle o devrin
tartışma ve çatışmalarında kullanılmaya devam etmiştir. Bu kullanımlarda
genellikle kişilerin kendi düşünce ve görüşlerini kutsal bir zeminde ifade
edebilmelerine yardımcı olmak için kullanıldıkları görülebilir. Modern dönemde
Yahudi dünyasında bir taraftan Korah’ın yaklaşımı ve tutumu Reformist
164
Yahudilik aleyhine yorumlanırken,
bir taraftan da siyasi olarak sosyalist bir
okuma ile Korah’ın aslında kendi içerisinde tutarlı birisi olduğu, sadece bir
grubun otoriter tutum içerisinde tüm halkı yönetmesine karşı çıkan, bu arada
yaptığı konuşmalarda sosyal adalet taraftarı olduğu belli olan bir karakter
165
olarak takdimi görülebilmektedir.
İslami gelenek içerisinde benzer saiklerle
hareket edildiği, kıssanın tarihsel bağlamı dışında farklı hadiselerle irtibatlı
olarak yorumlanmaya çalışıldığı ifade edilebilir.
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7. YÜZYIL VE ÖNCESİNDE ARAP YARIMADASINDA YAHUDİLER
Selim ÖZTÜRK
Dr. Öğ. Üyesi, Polis Akademisi, Ankara, Türkiye
<selim.ozturk6@egm.gov.tr>

Öz
Sunumda Yahudi toplumunun Arap Yarımadasına sürgün edilmesi, burada
İslamiyet’in yayılmasına kadarki süreçte varlıkları, siyasi eylemleri, İran/Sasani ile yakın
ilişkileri, Müslümanlarla ve Müşriklerle olan ilişkileri ve savaşları konu edilecektir.
Çalışmada descriptive bir metot uygulanacak olup interpretative yaklaşım çerçevesinde
tarihsel kaynaklara ve metinlere başvurulacaktır. Ayrıca vaka çalışması (case study)
yöntemiyle de tarihsel süreçte Arap Yarımadası Yahudilerinin politik tarihi üzerine bilgi
sunulmaya çalışılacaktır. Yahudi halkı tarih boyunca sürgünler ve istilalara maruz
kalmış ve belki de dünya tarihinde ilk diasporayı oluşturmuş ulustur. Yahudilerin ilk
büyük sürgünü Filistin bölgesini işgal eden Babil Krallığı döneminde olmuştur. Bu
dönem Hz. İbrahim’in peygamberliği dönemine rastlamaktadır. Babil döneminde 70 yıl
süren sürgün hayatı Pers İmparatorluğunun Babil’i yıkması ile son bulmuş, İmparator
Cyrus Yahudilerin tekrar Filistin’e geri dönmelerine izin vermiştir. Cyrus’un eşinin Ester
isimli bir Yahudi olduğu bilinmektedir. Yahudiler ve Farslar arasındaki olumlu bağın bu
çağlarda oluştuğu iddialar arasındadır. MÖ 535-332 yılları arasında Yahudiler Pers
egemenliği altında sıkıntısız yaşayacaklardır. Hatta Persler Tevrat’ı derleyerek yazılı bir
kitap haline gelmesine katkı sağlamışlardır. Ardından gelen İskender ve Roma
İmparatorlukları dönemi Yahudilerin tekrar zulme uğradıkları ve sürgün dönemi
yaşadıkları bir çağ olacaktır. Bu dönemde Yahudiler gizli örgütlenmelere girişecek ve
Roma’ya karşı sık sık ayaklanacaklardır. Romalılar da önlem olarak Yahudileri
topraklarından sürgün edeceklerdir (Titus’un MS 70 yılındaki Yahudi sürgünü). Bu
sürgün döneminde bir kısım Yahudi, Arabistan’ın Hicaz bölgesine sürgün edilecektir.
St. John Philby’nin Arabia eserindeki anlatımına göre Hicaz’daki Yahudiler Yesrib
şehrini bir Yahudi ticaret kolonisi halinde mesken edinecek ve Arabistan ticaretinde
önemli role sahip olacaklardır. Yesrib şu anki Medine şehrinin eski adıdır. Bizans
döneminde devlet ve yönetim işlerinden uzak tutulan, baskı ve zulüm gören, sürgünlere
uğrayan Yahudi toplumu İran (Sasani İmparatorluğu) ile temas kuracak ve işbirliğine
gideceklerdir. Sasaniler o çağlarda Bizans ile Ortadoğu’da amansız bir mücadele
halindedirler. Verimli Hilal denilen bugünün Suriye-Irak-Ürdün üçgenini kapsayan
bölgeye yönelik ele geçirme mücadelesinin yanında Arabistan üzerinden geçen ticaret
yolu hâkimiyeti için de Bizans-Sasani rekabeti bulunmaktadır. Bu rekabette Hicaz’daki
Yahudi kolonileri Sasanilerle işbirliği yapmakta ve kendilerini sürgün eden Doğu
Romalılara karşı Sasani lehinde espiyonaj faaliyetleri yürütmektedirler. Bir anlamda
Yahudiler, Farsların Arabistan’daki 5. Kol faaliyeti yapan müttefikleridir. O dönemde
Arap Yarımadasının doğu ve güney bölgeleri Sasani işgali altında bulunmaktadır.
İslamiyet’in Arap Yarımadasında doğmasının ve yayılmaya başlamasının ardından
Yahudiler de Müslümanlara karşı Mekkeli müşriklerle işbirliğine gitmişler ve bir yandan
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da Sasanilerle olan dirsek temaslarını sürdürmüşlerdir. Bu esnada Sasanilerin
Ninova’da Bizans karşısında mağlup olmaları Müslümanların da Arabistan’daki elini
güçlendiren bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Rum Suresinin ilk ayetlerinde de
görüldüğü üzerine Bizans’ın zafer kazanacağı bildirilmekte olup Peygamberin de bir
hadisinde Müslümanların Bizans’tan yana müşriklerle iddiaya girmelerini öğütlediği
rivayet edilir. Bu dönemde müşrikler ve onlarla daima ittifak halinde olan Medineli
Yahudiler Sasanilerle aynı hattaydılar. Bizans’ın zaferiyle Umman, Bahreyn ve
Yemen’deki Sasani hakimiyeti çözülmüş ve Müslümanların kontrolüne girmesi
kolaylaşmıştır. Müslümanların müşriklerle yaptığı her savaştan (Bedir, Uhud, Hendek)
sonra Medine’deki bir Yahudi kabilesini sürgün etmiştir. Evvela Bedir Savaşının
akabinde üç kabileden biri olan Kaynuka, Medine (Yesrib)’den sürülecektir. Ardından
Uhud Savaşından sonra Medine vesikasına uymayarak müşriklerle gizli işbirliğine
yönelen Nadir kabilesi sürülecek ve onlar da Hayber kalesine yerleşeceklerdir. 628’de
Hayber seferiyle de buradaki Yahudiler göç ettirilir. Son olarak da Kureyza kabilesi
Hendek savaşından hemen sonra Medine’den sürülecek ya da bazı rivayetlere göre
ortadan kaldırılacaktır. Bu şekilde Arabistan’daki Yahudi varlığı tamamen bitirilmiş
olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yahudiler, Arap Yarımadası, Yesrib, Nadir, Kaynuka, Kurayza.

THE JEWS IN THE ARABIAN PENINSULA IN THE 7TH CENTURY
AND BEFORE
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-ETNİK KİMLİK VE İNANÇ OLARAK YAHUDİLİĞİN TARİHSEL
SÜRECİNCE ORTA ASYA- İSRAİL İLİŞKİLERİ: STRATEJİK,
EKONOMİK VE KÜLTÜREL BOYUTU
Ainur NOGAYEVA
Assoc. Prof. Dr., L.N.Gumilev Eurasia National University, Kazakhstan
<ainur_nogay@hotmail.com>

Tam Metin
Öz: SSCB’nin çöküşünden sonra ortaya çıkan Orta Asya bağımsız
cumhuriyetlerinin sınırları içinde çok sayıda farklı etnik gruplara mensup halklar
varlığını sürdürmektedir. Bu olgu, bölge ülkelerin politikalarında belirleyici unsurlardan
birini oluşturmaktadır. Bölge ülkelerinde birkaç dalga göç yaşanmasına rağmen, hala
mülti-etnik bir yapıdan söz etmek mümkündür.
Bu çalışmada İsrail ile Orta Asya ülkelerin karşılıklı olarak ilşkileri
değerlenidirilecektir. Yahudi kökenli vatandaşların bölgedeki varlığı, tarihi perspektif
açısından ele alınacak, günümüzdeki durumları ve ülke içi etkinliği değerlendirildikten
sonra, bunların İsrail ve bölgedeki bağımsız devletler için önemi analiz edilecektir.
Bölge ülkelerinin İsrail devleti ile ilişkilerinde siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel açıdan
karşılıklı katkıları, bölge ülkelerin İsrail ile ilişkileri geliştirmek için sarfettikleri çabalar ele
alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: İsrail, Orta Asya, strateji, etnik kimlik, kültür

CENTRAL ASIAN-ISRAEL RELATIONS IN THE HISTORICAL
PROCESS OF JUDAISM AS ETHNIC IDENTITY AND BELIEF:
STRATEGIC, ECONOMIC AND CULTURAL DIMENSION
Giriş
SSCB’nin mirası olarak 1990 sonrası Orta Asya bölgesindeki bağımsız
cumhuriyetlerinin sınırları içinde çok sayıda farklı etnik gruplara mensup
halklar varlığını sürdürmekte olup, bunların birisi de Yahudilerdir. Bu halkın
buradaki varlığıyla bölge ülkelerindeki halklarla ilişkileri İsrail devletinin
kuruluşundan öncesi ve sonrası olarak farklılık göstermiştir.
Tarihte birçok neden Yahudileri yaşadıkları topraklardan göçe zorlamıştır.
Filistin toprakları stratejik olarak önemli bir bölgede Orta Doğu ve Afrika
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arasında yerleşmiş, bundan dolayı çeşitli tarihlerde Mısırlılar, Asurlular,
Babilliler, Romalılar gibi kavimler tarafından işgale uğramış, nüfusunun büyük
bir kısmı da bu topraklardan sürülmüştür. Filistin dışında Pers
İmparatorluğu’nda, Mısır’da, Babil’de, Anadolu’da, İran’da Yahudi toplulukları
yerleşmiştir. Literatürde Karailer, Kırımçaklar, Dağ Yahudileri, Gürcistan
Yahudileri, Lakluklar, Cedid el- İslam gibi Doğu Yahudileri olarak anılan bazı
Yahudi grupları arasında Buhara Yahudileri de anılmaktadır. Bunların bir kısmı
etnik olarak Yahudi kökenli sayılırken bir kısmı Yahudiliği din olarak
benimsemiş farklı etnik kimliklere mensuptur. Yahudilerin yerleştiği
1
coğrafyalardan biri de Orta Asya olmuştur.
Orta Asya öteden beri çeşitli din ve kültürlerin kavşağı olmuştur. Önemli
ticaret yollarının bölgeden geçmesi farklı etnik unsurlardan insanları bu
coğrafyada bir araya getirmiştir. Bu insanlar aynı zamanda inançlarını
yaşamaya ve yaymaya gayret etmiştir. Bu bağlamda Orta Asya’da karşılaşılan
dinlerden biri de Yahudiliktir. Yahudilik, Orta Asya’da özellikle İpek Yolu’nun
etkisiyle yayılma imkânı bulmuştur. Bu yolun hareketli ve yoğun ticarî
faaliyetlere imkân vermesinden dolayı Buhara, Semerkant, Tirmiz, Merv,
Urgenç uzun süre büyük ve müreffeh birer şehir haline gelmiş ve bu özelliğini
korumuştur. İpek Yolu’nun gelişmesinde ticaretteki çekicilikleriyle Radanitler
adı verilen Yahudi tüccarlar önemli rol oynamış ve bu yol boyunca ticaret
2
gerçekleştirmişlerdir. Kimi araştırmacılar, bölgedeki ilk sinagogun VIII.
3
yüzyılda Buhara'da inşa edildiğini belirtmektedirler.
Bu çalışmada bölgedeki etnik kimlik ve inanç olarak Yahudiliğin tarihsel
sürecince
Orta Asya - İsrail ilişkileri ele alınacaktır. Bu ilişkilerin stratejik, ekonomik ve
kültürel boyutlarını değerlendirmenin amacı, İsrail’in bölgeye yönelik
politikasını analiz etmenin yanı sıra İsrail’in ve Yahudiliğin Orta Asya
ülkelerindeki rolünü incelemektedir.
1. Bölgedeki Yahudi Halkı
Yahudiliği bir millet olarak benimseyenler homojen bir topluluk
4
oluşturmamaktadır. Yüzyıllar boyunca yayılmış olan Yahudi diasporası,
dünyaya yayılmış, kültürel ve dilsel özellikleri ile nitelendirilen çok sayıda
Yahudi grubu geliştirmiştir. Kimi araştırmacılara göre, günümüzde dünyada
özel Yahudi etnik lehçeleriyle Yahudi lehçeleri ve dillerini konuşan 40'tan fazla
Yahudi etnik grup bulunmaktadır. Buna göre, Orta Asya topraklarında, Yahudi
1

Durmuş Arık, “Buhara Yahudileri.” Asya Araştırmaları Dergisi 2, no.1 (2018): 2.
A.g.m., 2-3.
3
Mikajel' Shterenshis, “Evrei Central''noj Azii: V Budushhee Iz Proshlogo”, https://www.cac.org/journal/2001/journal_rus/cac-01/21.shter.shtml (Erişim Tarihi: 2.10.2019)
4
Mehmet Akif Okur, “İsrail’in Dış Politikasının Tarihsel ve Toplumsal Temelleri Üzerine Bir
İnceleme.” Uluslararası Hukuk ve Politika 4, no. 14 (2008): 103.
2
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halkı şu etnik gruplarla temsil edilmektedir. Aşkenazi Yahudileri, Orta Asya
Yahudileri, Dağ Yahudileri, Gürcü Yahudileri, Kırım Yahudileridir. Aşkenazi
Yahudileri, Yahudi diasporasının en büyük kısmını oluşturmaktadırlar. Tarihi
anavatanlarının dışına “dağılmış” olan temsilcileri, Almanya'da uzun süre
yaşadılar ve daha sonra günümüzdeki Polonya, Belarus, Ukrayna, Rusya ve
Kazakistan topraklarına yerleşmişler. Bu diasporanın dili Yahudi- Alman Yidiş
5
dilidir.
Yukarıda bahsigeçen Buhara Yahudilerine gelince, Rusya’nın Orta Asya’yı
ele geçirmesinden önce bu bölgeyi ziyaret eden Avrupalı seyyahlar “Buhara
Yahudileri” adını o dönemde cemaatin çoğunun Buhara Hanlığı idaresinde
yaşıyor
olmalarından
dolayı
kullanmışlardır.
Buhara
Yahudilerini,
araştırmacılar ayrıca Türkistan Yahudileri, Orta Asya Yahudileri, Yerli
Yahudiler, Fars-Tacik Yahudileri, Mahalli Yahudiler ve yaşadıkları şehirlere
6
göre Hive, Hocent, Taşkent, Semerkant Yahudileri gibi adlarla da anmıştır.
Yukarıda belirtilen gruplardan üçüncüsü, Dağ Yahudileri yerleşim yeri
itibarıyla bu grup esasen Dağıstan bölgesi ile bağlantılı olup, diyasporanın dili
Tat dilidır. Diğer grup, Gürcü Yahudileri ise, Gürcistan'da, Tiflis kenti
yakınlarında yaşamış, diasporanın dili Gürcü dilidir. Son olarak da, Kırım
Yahudileri olarak bilinen grup ise, Kırım’ın Ortaçağ Yahudi nüfusunun
7
torunlarıdır, uzun süredir Türk gruplarının Tatar dilini kullanmaktaydılar.
Bahsigeçen grupların bölgedeki oranına gelince, bunların örneğin
Kazakistan topraklarında farklı yıllara göre değiştiği ve bağımsızlık sonrası
sınırların açılmasıyla -diğer etnik grupların sayısına paralel olarak- bu sayının
hızla azaldığını görmekteyiz. Kazakistan’da yapılan 2009 sayıma göre,
Yahudiler 4 gruba ayrılarak yazılmıştır (Ek Tablo 1). Kimi araştırmacılara, bu
tabloda yer almayan Kırım Yahudileri grubu, ülkenin diğer etnik gruplar
8
arasında Kırımçaklar olarak belirtilmiştir. Yine belirtilen bu 1999 nüfus sayıma
göre, ülkede kendini Musevi olarak görenlerin sayısı - 5281 kişidir.
Demir perdesinin arkasında İsrail devleti kurulduğunda yaklaşık 2.5 milyon
Yahudi yaşamakta idi, bunun %80’i SSCB’de idi. Bağımsız sonrası çok sayıda
Yahudi, başta İsrail olmak üzere bölgeden başka ülkelere göç etmiştir. Bu

5

Svahina T.E. “Formirovanie Evrejskoj Diaspory v Vostochnom Kazahstane v Konce XIX Nachale XXvv”. Doğu Kazakistan İli Kültür, Arşivler ve Evraklar Dairesi’nin Resmi Sitesi,
http://www.vkoem.kz/index.php/ru/2010-03-09-08-54-46/85-2010-03-09-10-07-22/1553-svaxina-teformirovanie-evrejskoj-diaspory-v-vostochnom-kazaxstane-v-koncze-xix-nachale-xx-vekov (Erişim
Tarihi: 12.10.2019)
6
Arık, a.g.m., s.2.
7
Svahina T.E., a.g.m.
8
Valieva B.H., “Nekotorye Aspekty Demograficheskogo Razvitija Evrejskoj Diaspory Kazahstana
V Sovremennyj Period.” Vestnik KarGU 61, no.1 (2011): 14-21.
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göçmenler, ileride İsrail- Orta Asya ülkeleri arasında etkili ilişkilerin
kurulmasına neden olacak unsurlardan birini oluşturacaktır.
80’li yılların sonlarıda İsrail’e SSCB’den, daha sonra 1991’den sonra da
BDT ülkelerinden göç başlamıştır. Bu güçün başının Orta Asya ülkeleri
oluşturmaktaydı. 1989-1995 yıllar arasında İsrail’e 57 bin Özbekistan’lı gelmiş,
2005’e kadar bu sayı 80 bine ulaşmıştı. Diğer bölge ülkelerindeki sayılar daha
az, ama etkileyicidir: Tacikistan’dan 1990-1994 yıllar arasında 16.300 kişi
gelmiş, sonraki 10 yılda daha 1200 kişi. Kazakistan’dan gelenlerin durumu
şöyle idi: 1989-1994 arası 4100, 2005’e kadar- daha 13 bin kişi.
Kırgızistan’dan 2800 kişi, 2005’e kadar bu sayıya o kadarı daha da eklenmiştir.
Kalabalık bir Yahudi nüfusuna sahip olmayan Türkmenistan’dan 1994’e kadar
229, 1995’te-daha 359 kişi, sonraki 10 yıl içinde yaklaşık 1800 kişi daha göç
9
etmiştir. (Ek Grafik 1) Göç edenlerin büyük kısmı iyi eğitim almış,
kalifiyeli/tecrübeli kişileri idi, ileride İsrail’in bölge ülkeleri ortak projeler için
öncü olacaklardır. Bölge ülkelerindeki sayılara gelince, bunları aşağıdaki
tabloda (Ek Tablo 2) görülmektedir.
2. İsrail- Orta Asya Ülkeleri Bağlantılarının Kurulması ve Gelişmesi
SSCB’nin dağılması sürecin hemen sonrasında 1992’de bölge ülkeleri ile
ikili ilişkiler kurulmuştur. Yahudilerin en yoğun olarak yaşadığı Özbekistan’da
Mayıs 1992’de Elçilik açıldı, direk uçuşlar ise Ağustos 1992 başlamıştır.
Kazakistan ile diplomatik ilişkiler 10 Nisan 1992 kurulmuştur. Ocak 1993’te
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Askar Akayev, Mayıs 1995’te Türkmenistan
Cumhurbaşkanı
Saparmurat
Niyazov,
Aralık
1995’te
Kazakistan
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev Israil’i ziyaret ettiler, 1994’te Başbakan
10
Şimon Perez, bölge ülkelerine ziyarette bulunmuştur.
Ancak aktif bir İsrail- Orta Asya politikasından ancak 2008 sonrasında söz
etmek mümkündür. Zira bu dönemde Cumhurbaşkanı Şimon Peres- Dış İşleri
Bakanı Avigdor Liberman tandemi oluşturulması neticesinde kurumsal
değişikliklere gidilmiş: Dış İşleri Bakanlığındaki Avrasya Dairesi ikiye bölünerek
Orta Asya ayrı bir birim olarak ele alınmıştır. Buna paralel olarak tüm Orta
Asya bölgesindeki ülkelerde Büyükelçileri değişmiştir.
İsrail’in Moskova Büyükelçisi Arye Levin, Şubat 1992’e Özbekistan’ın
başkenti Taşkent’e gidip görüşmeler yapmıştı, bunun sonuncunda eski Sovyet
cumhuriyetleri arasında ikinci büyükelçiliğini Moskova’dan sonra Taşkent’e
11
açmıştır. Ekonomik ilişkileri bakımından Özbekistan’da 2000 başında İsrail ile
9

V.Mesamed, İzrail v Centralnoi Azii. Grezı i Realnost’. (Moskova: İnstitut Blijnego Vostoka, 2012),
56.
10
A.g.e. 78.
11
Fırat Purtaş, “Buhara Yahudileri ve İsrail'in Orta Asya Politikası.” Orta Doğu Siyasetinde İsrail,
Türel Yılmaz, Mehmet Şahin ve Mesut Taştekin (ed.), (Ankara: Platin, 2005), 335.
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14 milyon ticari hacmi olup tarım, sulama, kozmetik alanında en çok faaliyet
gösteren 24 ortak şirket faaliyet göstermekteydi. Bu dönemde Şurtan gaz
madenine ilişkin, yıllık kapasite 15 milyar m3 gazdan 20 milyara çıkarma
kompresör istasyonunun yapımı ihalesini Beitman Project Ltd. Şirketi
12
kazanmış, HapoAlim Bank finans ettiği bu proje 2003’te tamamlanmıştı.
Böylece, İsrail o dönemde en büyük yatırımcı konumundaydı. Aynı Beitman
şirketi, Koklatas ve Daugıztau altın madenlerin finansmanı da yüklenmişti. 13
Mayıs 2005 Andijan olayları ve sonrasında 23 Kasım 2005 BM GK kınama
kararının kendisini Batı dünyasının parçası lanse eden İsrail’in destek
vermesinden sonra, Özbek -İsrail (genel olaralak Batı-Özbekistan) ilişkilerinde
bir gerileme söz konusu idi. 2006 Orta Asya Başhaham sekreterinin, Taşkent
Buhara Yahudilerin cemaatinin lideri Avraam Yagudayev’in öldürülmesi de-her
ne kadar adli bir olay olarak nitelendirilse de- iki ülke ilişkelerine zarar verir
nitelikteki gelişme idi. Yine bahar 2009’da Cumhurbaşkanı Şimon Peres’in
Orta Asya turu planında Kazakistan’ı ziyaret etmiş, ancak Özbekistan tarafı bu
13
inisiyatifi sıcak karşılamamıştır. Özbek Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un
ölümünden sonra Özbekistan’daki iktidar değişikliği, Özbekistan’ın aktif iç ve
dış politika izlemeye başladığını görmekteyiz. Bu bağlamda İsrail- Özbek
ilişkilerin de ivme kazananacağı beklenmektedir.
Bölge ülkeleri arasında İsrail’in en önemli ve en çok ortak projeler
Kazakistan ile yapılmaktadır. Haarets Gazetisi’nin 2010 haberinde Kazakistan,
israil’in ilişkilerin yoğunluğu, işbirliği hacmi bakımından Orta Asya’daki en
14
büyük ekonomik ortağı konumunda olduğunu yazıyordu. 1996 yılında İsrail’e
Büyükelçi atayan ilk Orta Asya ülkesi konumundadır. Burada iki ülke
arasındaki en önemli husus, Sovyetlerden Kazakistan’a miras kalan nükleer
silah idi. Zira İsrail, bu silahların İran ve Arap ülkelerine satılabileceğinden
15
endişe etmekteydi. 1992’de diplomatik ilişkiler kurulduktan sonra, Eylül
1993’te Başbakanı Segey Tereshenko’nun, 1995’te Cumhurbaşkanı
Nazarbayev’in 120 kişilik heyeti ile İsrail ziyareti ile ilerlemeler sağlanmıştır. Bu
ziyaret arifesinde hükümetler arasında hava iletişimi, kültür ve turizm alanında
işbirliği geliştirilmesi anlaşmalarının yanı sıra ziyaret neticesinde karşılıklı
yatırım teşviki ve korunmasına ilişkin anlaşmalar yapılmıştır. 2000’de ikinci
Nazarbayev ziyareti ve Şimon Perez (Dış İşleri) Kazakistan ziyareti sırasında,
sonra daha iki kere Cumhurbaşkanı sıfatı ile karşılıklı ziyeretler
gerçekleştirilmişti. 2009’daki ziyaretinde 60 işadamı ve Bakanlar eşliğinde
uzay, standartizasyon ve diplomatik pasaportlara sahip olanların vize muafiyeti

12

Mesamed, a.g.e, s.86.
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16

gibi çeşitli alanda anlaşmalar imzalanmıştır. 2004 yılında İsrail -Kazakistan
Ticaret Odası kurulmuş olup bu yapı o donemde ülkede faaliyet gosteren 75
şirketi için çatı niteliğinde idi, 2004’ten sonra ortak şirketlerin sayısı armaya
devam etmiştir (Bkz. Ek Tablo 3).
İsrail- Kazakistan ilişkilerinde göçmenler konusu iki ülkeleri için de önem
teşkil etmektedir. İsrail’in “aliya”olarak adlandırdığı devlet programının başarısı
Kazak hükümetini “oralman” politikasının geliştirmesine neden olmuşur.
1990’larda İsrail’e 1 milyondan fazla kişi dönerken, Kazakistan’a 25 yıl içinde
(1991'den 1 Ocak 2016'ya kadar) açık kaynaklara göre, Mogolistan, Çin,
Rusya, Pakistan, Afganistan, İran ve diğer Orta Asya ülkelerinden 957.764
17
etnik Kazak ülkeye dönmüştür. Bu devlet politikası, 90’lı yılların ortasında
yaşanan göç dalgalarından kaynaklanan demografik sorunu çözmeye yönelik
önemli bir adımdı. Bu bağlamda İsrail tecrübesi de Kazakistan için önemli idi.
İsrail’in diğer Orta Asya ülkeleri ile ilişkilerin yoğun olduğu söylenemez.
1992’de Kırgızistan ve Tacikistan, 1993’te Türkmenistan ile diplomatik ilişkiler
kurulmuştur, ancak bu ülkeler ile Kazakistan ve Özbekistan’la olduğu gibi bir
ilerleme sağlanamamış, veriler yüksek değildir. Kırgızistan, 20 yıl içinde İsrail’i
sadece 1 hükümet üyesi ziyaret emiş, 1998 ve 2001’de Avigdor Liberman, bir
Dış İşleri’ndeki Avrasya Dairesi Başkanı Anna Azari ülkeyi ziyaret etmiştir.
Ülkede ortak 75 şirket olduğu bilinmektedir. Genelikle ilişkiler ileride daha
ayrıntılı ele alacağımız MAŞAV Ajansı aracılığıyla geliştirilen projeler,
tarım/sulama, çiftçilik alanında danışmanlık ile eğitim konularında
yoğunlaşmıştır. Çalkantılı dönemler yaşayan Kırgızistan’ın siyasi ve ekonomik
sorunlarıyla karşılaşmış, bunlar ise Kırgızistan- İsrail ilişkilerini de etkilemiştir.
Benzer şekilde bağımsızlık sonrası dönemde sorunlarla karşılaşan
Tacikistan, iç savaş ile karşı karşıya kalan bir Orta Asya ülkesidir. Aynı
zamanda bölgenin tek Türk olmayan Müslüman ülkesi konumundadır. Kültürel
ve dil olarak İran’a yakındır. İran unsuru, Tacikistan- İsrail ilişkilerinde
belirleyici olmuştur. İran 7 Eylül 1991’de Tacikistan’ı tanımış ve Büyükelçiliği
açmıştı. İsrail ise Tacikistan 1992 yazında resmi diplomatik ilişkiler kurmuş,
ancak sonrasında ülkede başlayan iç savaş bu ilişkilerin gelişmesini
engellemiştir. Tacikistan, liderinin İsrail’e ziyarette bulunmadığı bölgenin tek
ülkesi konumundadır. İkili ilişkilerin daha iyi sevyeye çıkarmak için çaba
sarfedilmiş, ancak başarılı olunamamıştır. Söz konusu işbirliği örneğin, Semen
Shoihenbrod gibi daha çok özel şahıslar ile ilerlediğine dair haberler

16

İki devlet arasındaki anlaşmalar için bkz. “Gosudarstvo İzrail”, http://mfa.gov.kz/ru/contentview/gosudarstvo-izrail
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mevcuttur. Ayrıca eğitim/akademik değişimi, konferanslara katılım, karşılıklı
kültürel programlar çerçevesinde ikili ilişkilerden söz etmek mümkündür.
Tacikistan örneğinde olduğu gibi, Türkmenistan- İsrail ilişkilerinde de İran
faktörü önemlidir. Bağımsızlık sonrası İran- Türkmenistan ilişkileri gelişmiş,
1997’de İran 63 ülke arasında Türkmenistan’ın 4ncü dış ekenomik ortaklar
arasındaydı, 2011’de Rusya’dan sonra ikinci ticaret ortağıydı. Türkmenistanİsrail ilişkileri bu ortamda gelişmiş, günümüzde Merhav şirketinin (müdür-İosi
Meiman) yatırım alanında etkili olduğu, 1995-2005 arası en önemli yabancı
şirketler arasında yer aldığı bilinmektedir. Gaz üretimi alanında Bateman
İnternational, B.V., AFSK Industrıes şirketleri faaliyet göstermektedir.
Cumhurbaşkanı Niyazov’un ölümü ile “Mervah”ın imtiyazlı durumu sona
ermiştir. İktidar değişikliği yaşayan ülkede gelişmelerin seyri iki ülke arasındaki
ilişkilerin olumlu olduğuna işaret etmektedir. Örneğin, İsrail’de 2007’de eğitim
alan mühendis-hidromeliorator Nursaid Allabergenov, ülkenin Tarım Bakanı
19
olmuştur. Yeni Cumhurbaşkanı Berdımuhammedov’un da tıp, tarım, su
işletmesi alanlarında İsrail tecrübesine önem verdiği de bilinmektedir.
3. İsrail’in Orta Asya İlgisi
İsrail'in Orta Asya bölgesine olan ilgisi, birkaç unsurun ürünüdür. Bu
unsurlar, kısaca jeopolitik, stratejik, enerji güvenliği, ideolojik olarak
sıralanabilir.
Jeopolitik unsur. SSCB’nin dağılmasıyla Orta Asya, bölge/bölge dışı,
büyük/ orta devletlerin /etkili olma gayretine rekabet alanı dönüşmüştür. Dünya
merkezinin Asya’ya kaydığı bu ortamada İsrail de seyirci olarak kalmayacağı
açıktır. Rusya, ABD, Çin, İran, Japonya’nın yanı sıra AB’nin Orta Asya’ya
yönelik stratejileri mevcuttur. Kimi bölge ülkeleriyle karadan, kimileriyle ise
Hazar üzerinden sınırdaş olan İran’ın mevcudiyeti, Israil’i seyirci kalmasını
önlemektedir. Bu bağlamda en büyük kaygısı, bölgede İran’ın etkisi önlemektir.
Ilgilendiren bir diğer konu da, Kazakistan’ın önce nükleer silaha, sonra ise
dünyanın en büyük uraniyum potansiyeline sahip olmasıdır. Kazakistan, dünya
uranyum kaynaklarının% 12'sine sahipken, 2009'da dünya üretiminin
neredeyse% 28'i, 2010'da-% 33 ve 2013'te de % 38 ile dünyanın lider uranyum
üreticisi konumuna geldi, boylece tüm dünyadaki nükleer santrallerin düzenli
çalışmasının garantörlerinden biridir. Özbekistan, önemli ölçüde uranyum
potansiyeli olan başka bir ülke. Uluslararası Nükleer Ajansı'nın verilerine göre
20
Özbekistan, dünyanın 7nci uranyum tedarikçisi konumundadır.
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Yukarıda belirtilenlerin çerçevesinde enerji güvenliği, İsrail'in bölge
politikasında etkilidir. Hazar Denizi çevresindeki doğal kaynak zenginleri
Azerbaycan, Turkmenistan ve Kazakistan İran’a yakınlığından dolayı stratejik
öneminin yanı sıra Kazakistan (Azerbaycan’la birlikte) İsrail’in enerji ihtiyacının
%90’nını tedarik etmekte olup Kazakistan tek başına ise İsrail’in ihtiyacı olan
petrol oranının %25’ni tedarik etmektedir.
İdeolojik unsur veya Arap olmayan Müslüman ülkelere karşı hoşgörülük
sergilemesi. İsrail, Orta Asya Müslüman devletlerinin örneğiyle İsrail ile
Müslüman ülkeler arasında dostluk ve işbirliğinin mümkün olduğunu gösterme
çabasındadır. Dolayısıyla İsrail, İsrail- İslam Dünyası veya Müslümanlar21
Yahudiler arasında bir çatışmanın olmadığını ispatlama gayretindedir. Zira
Orta Doğu’da İran- Türkiye ekseninde İsrail karşıtı gelişmeler dayanışmanın
etnik temelli değil, Müsüman ülkeler dayanışması halini alması İsrail’i Orta
Asya’ya yönelmesine neden olmaktadır. Başka deyişle, İsrail’in dünyadaki
“Müslüman karşıtı” imajının önüne geçmeye çalıştığının göstergesi olarak da
algılanmaktadır. Bu bağlamda Orta Asya bölgesi, İsrail’in “Yeni Çevre /Periferi
Stratejisi” çerçevesinde de değerlendilmektedir. Zira Vladimir Babak’a göre,
Orta Asya’nın tarafsızlaştırılması, İsrail için SSCB’nin dağılmasından sonra
22
önemli hedeflerin arasındaydı.
Bölge ülkelerin aktif olması, yani bölge ülkelerin bölgesel ve geniş
katılımlı uluslararası örgütlere üyeliği ve aktif politikalar izlemeleri, İsrail’in
bölgeye olan ilgisini arttıran nedenlerden birisidir. Örneğin, Kazakistan 2010
AGİT Dönem Başkanlığı, İsrail için Özbekistan ve Türkmenistan arasındaki
ilişkileri derinleştirmeye ve genel olarak İsrail Dış politikasında Avrasya
23
yönünün güçlendirilmesine sebep olmuştur.
Ayrıca Kazakistan, dünya
24
barışının ve hoşgörünün sembolü olarak tasarlanmış olan Piramit Binasında
üç yılda bir Dünya Liderleri ve Semavı Dinlerin Kongreleri düzenlenmektedir.
İlk Kongresi, Eylül 2003’te düzenlenen forumların amacı, barışa katkı
sağlamaktır. Örneğin, sonuncusu 2018’de Ekim ayının başlarında yapılan 6.
Kongrenin, güvenli bir dünyayı sürdürmedeki dini liderlerin rolüne adanmıştı.
25
Bu bağlamda Astana’daki bu tür etkinlikler, ülkenin izlediği barışçıl dış
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politika önceliklerinin araçlarını oluşturmaktadır. Belirtilen bu gelişmeler,
1999 İsrail - İran arasındaki casus krizinde Kazakistan arabuluculuk
27
yapmasından sonra, bölge ülkelerin bölgede pasif seyirci olarak değil, aktif
oyuncu pozisyonda olmak istediklerinin göstergesiydi.
4. İsrail’in Bölge Ülkeleri İçin Cazibesi
Cazibe ve çekicilik deyince ilk akla gelen 1990 yılında Joseph Nye’in ortaya
28
attığı “yumuşak güç” (soft power) konseptidir. “Liderliğe Mecbur: Amerikan
29
Gücünün Değişen Doğası” isimli çalışmasıyla uluslararası ilişkiler literatürüne
girmiş bir kavramdır. Nye, dış politika araçlarını “sert” ve “yumuşak” güç olarak
iki gruba ayırmıştır. İlk grup, ülkenin askeri ve ekonomik güçleriyle uygulanan
yöntemleri (askeri güçle korkutma, ekonomik yaptırımlar veya engeller
kullanma tehdidi) içermektedir. “Yumuşak” güç ise, kendi kültürü, siyasi
idealleri ve programları ile kendine çekme yeteneğidir. Devletlerin
bağımsızlıklarını korumaya çalıştıkları bir dünyada “sert” güç hala anahtar
değerlerini kaybetmemiştir. Fakat “yumuşak güç” giderek önem kazanmakta
ve sadece politik ve ekonomik çıkarlar üzerine değil, ortak manevi ve
entelektüel değerler temeline dayalı yeni ittifaklar için fırsatlar yaratarak “sert
30
güç” için ciddi bir alternatif haline gelmektedir.
Daha sonra her ne kadar bu konsepti geliştirerek “akıllı güç” (smart power)
kavramını ortaya attıysa da “yumuşak güç” popülaritesini kaybetmiş değildir.
Devletlerin bu gücünü ölçmek nicel ve niteliksel yöntemler kullanarak çeşitli
endeksler geliştirilmiş ve bunların en kapsamlısı olanı “Soft Power 30”da İsrail
de dahil edilmiştir. Bu reytinglerin önemi, belli bir popülariteye ve çekiciliğe
sahip olan ülkelerin bu etkilerini başka (askeri, diplomatik, ekonomik) alanlara
katkı sağlamak için kullanmaktadırlar. Bu reytinglerin önemi, ülkelerin
hangisinin ön sırada yer aldıklarını tespit edilmesine yaramaktadır.
“Soft Power 30”, Portland isimli kuruluşun-Facebook ve ComRes ile iş birliği
yaparak- her yıl ülkelerin küresel etki gücünü hesaplamak amacıyla
hazırlanmış en kapsamlı endeks niteliğindedir. Bu endekse göre yıllık raporlar
hazırlanmakta, ülkelerin yumuşak güçleri belirli kriterlerle değerlendirilmiş olup
bunlar altı başlıkta toplanmaktadır. Ana başlıklar şunlar: Dijital (digital),
26

Ainur Nogayeva, “Gelenekselliğin Ve Modernliğin Sembolü Olarak Türk Dünyası
Başkentlerinden Nur-Sultan”, II Uluslararasi Türk Dünyasi Stratejik Araştirmalar Kongresi, 7-11
Kasım 2019, Antalya/Türkiye.
27
1999 baharında İran’da casusluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan 13 İran Yahudisinin serbest
bırakılması için Kazakistan, İsrail ile İran arasında arabuluculuk yapmıştır. Bkz.Purtaş, a.g.e., 340.
28
Nogayeva, Ainur, “Limitations of Chinese “Soft Power” in Its Population and Language Policies
in Central Asia”, Geopolitics 20, no. 3, Taylor&Fracis, (2015): 583- 605.
doi:10.1080/14650045.2015.1034272
29
Joseph Nye, Bound To Lead: The Changing Nature Of American Power (Basic Books, 1990).
30
Joseph Nye, Soft Power: The Means To Success In World Politics (Public Affairs, 2004).
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Girişimcilik (enterprise), Sorumluluk veya Bağlılık (engagement), Yönetim veya
Devlet (government), Kültür (culture) ve Eğitimdir (education). Bu altbaşlıklar
bakımından İsrail, dünya ülkeleri sıralamsında Dijital’de- 4, Girişimcilik’te-14,
Sorumluluk’ta-29, Yönetim’de-23, Kültür’de-25 ve Eğitim’de-17.
Dijital- bir ülkenin dijital altyapısı ve dijital diplomasideki yetenekleri,
Kültür- küresel bir ülkenin hem kültürel hem de popüler kültürünün kültürel
sonuçlarına erişimi,
Girişimcilik- bir ülkenin ekonomik modelinin çekiciliği, iş kolaylığı ve
yenilikçilik kapasitesi,
Eğitim- bir ülkedeki insan sermayesi düzeyi, bursuna katkı ve uluslararası
öğrencilere çekicilik,
Bağlılık- bir ülkenin diplomatik ağının gücü ve küresel katılım ve kalkınmaya
katkısı,
Yönetim- özgürlük, insan hakları, demokrasi ve siyasi kurumların kalitesine
bağlılık düzeylerini değerlendirir.
Dünya çapındaki İsrail’in Yumuşak gücünün Orta Asya’daki etkisine
gelince, İsrail’in Büyük Oyun’da “aktif” bir katılımcı olmamasına rağmen,
bölgedeki ağırlığını ekonomik ve teknolojik potansiyeli ile artırmaya
çalışmaktadır. “Yumuşak gücün” bir aracı olarak ülkenin teknolojik kabiliyetleri,
İsrail’in Arap olmayan Müslüman nüfusa sahip bölgenin seküler devletleriyle
ilişkilerini kurmaya hizmet etmektedir.
Belirtilen altbaşlıklar çerçevesinde İsrail, bölge ülkeleri için cazibesi, siyasi
anlamda Batı ile iyi ilişkiler içinde olan demokratik rejime sahip Orta Doğu
devleti olması; İsrail’in ekonomi alanındaki başarıları; ileri teknoloji, inovasyon
ülkesi olması, GSMH %10’u high-tech’e ayırması, İsrail’in bölge ülekelerine
askeri /savunma, güvenlik alanda teknik destek vermesi (İsrail şirketleri NICE
Systems ve Verint, Almatı, Astana ve Taşkent'te güvenlik güçleri için izleme
merkezleri kurmuş, bu da suç ve terör faaliyetlerini önlemesine yardımcı
31
olmaktadır) .
Bölge politikasının başarıya ulaşması için İsrail, özel/tüzel kişilerin ve
MASHAV Ajansı aracılığına başvurmaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz gibi, insan
faktörü İsrail- Orta Asya ülkeleri ilişkilerinde ayrı bir öneme sahiptir. Zira
İsrail’deki
üstyöneticiler,
işadamları
vd.
bölge
ülkeleriyle
olan
bağı/bağlantılarında birer “canlı köprü” görevindeydi. Aşağıda isimleri verilen
İsrail hükümeti, akademi veya iş dünyası yetkililerinin bölge ülkelerinde
doğması, çocukluk dönemini geçirmesi veya çalışması gibi Orta Asya ile
bağlantıları mevcuttur:
31
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Emmuel Mel -Özbekistan Büyükelçisi (2004-2008)
Profesör Hanoh Gutfroint -Yahudi Üniversitesi Rektörü, Küdüs
Knesset M.Vekilileri Shai Hermesh, Robert İlatov, Amnon Kohen
Knesset Vice-Spikeri Dani Danon
Eğitim Bakanı Gideon Saar
İsrail Radio/ TV Genel Müdürü İoni Ben-Menahem
Ünlü İşadamları ve hayırseverler Lev Levaev,

32

Mashkevich

33

vd.

Özel kişilerin yanı sıra İsrail bölgedeki faaliyetlerini Dişişleri
Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Ajansı olan MASHAV (MAŞAV) aracılığıyla
yapmaktadır. MASHAV, İsrail tarım teknolojilerinin Kazakistan ve Kırgızistan
bölgelerinde desteklenmesi konusunda önemli yardımlar sağlamıştır. Bununla
birlikte Ajansın desteğiyle 1993'ten bu yana İsrail'de tıp, gazetecilik, eğitim
teknolojileri, tarım, küçük işletmeler ve su yönetimi alanlarında 302 Kazakistan
uzmanı eğitim almıştır. Sadece 2009 yılında MASHAV'ın kurslarına
Kazakistan'dan- 11, Kırgızistan'dan-15 kişi katılmıştır. MASHAV desteği ile
Kazakistan'da düzenlenen etkinlikler arasında:
-2003 yılında Almatı'da iş kadınları için eğitim semineri;
-2003’te Almatı’da “MASHAV’ın Orta Asya’daki Faaliyetlerinin Durumu ve
Beklentileri” Semineri;
-2009 yılında Astana’da (Almatı için online yayını olan) bir hemşire kursu;
-2009 yılında Karaganda'da uzman oftalmologların eğitim semineri;
-2010 yılında Astana'da rehabilitasyon konulu çocuk doktorların eğitim
semineri mevcuttur.
MASHAV, 1994'ten beri Özbekistan'da faaliyet göstermektedir. Geçtiğimiz
yıllarda, İsrail'deki veya Özbekistan'ın çeşitli bölgelerindeki MASHAV
kurslarına, seminerlerine ve eğitimlerine binlerce Özbek katılmıştır. Son iki
yılda, MASHAV’ın faaliyetleri aşağıdaki üç alana odaklanmıştır:
tarım, çiftçiler ve tarım uzmanlarının katılımıyla kursları ve eğitimleri,
özel tıbbi faaliyetler (mobil oftalmolojik hastaneler, kalp cerrahisi, insülin
teslimatı, hemşireler için kursları vb.),
eğitim (özel ihtiyaçları olan çocuklar için).
2011'de MASHAV, İsrail'den Özbekistan'ın 50'den fazla eğitim kursuna ev
sahipliği yaptı ve ülkedeki eğitim ve tarımla ilgili konularda eğitim seminerler
32

Mesamed, a.g.e., s. 140-147.
World ORT- Online Yahudi Ansiklopedisi web sitesi, https://eleven.co.il/jews-in-world/economyindustry/15580/
33
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düzenlemiştir. 2011 yılında MASHAV, AGİT, Alman Uluslararası İşbirliği
Derneği, Özbekistan Cumhuriyeti Çiftçiler Birliği ile su yönetimi, meyve, sebze
yetiştirme, bitki koruma, balıkçılık, arıcık, hayvancılık vb. alanlarda işbirliği
yapmıştır. Benzer şekilde MASHAV çerçevesinde Türkmenistan’da-tarım,
bilim, teknoloji alanında 1993-2008 arasında 79 uzman İsrail’de kurs/eğitim
34
almıştır.
5. Orta Asya Ülkelerinde Eğitim ve Dini Kurumlar ve Etkinlikler
Orta Asya ülkelerindeki kurumlar, ülkelerde yaşayan Yahudi halkı ve
Musevi cemaatinin sayısına göre farklılık göstermektedir. Kazakistan'ın
bağımsızlık kazanmasından sonra Kazakistan'ın başkenti Karaganda,
Kostanay, Pavlodar ve Ust-Kamenogorsk'ta altı sinagogu var. İlki 1997 yılında
Almatı'da kapılarını açmıştır. Mitsva Ulusal Musevi Örgütleri Birliği, Kazakistan
Musevi Kongresi, Musevi Ajansı Sokhnut, Musevi gündüz ve pazar okulları, Or
Avner Vakfı ve 15 ilde ofisi bulunan Cumhuriyet Musevi Kütüphanesi faaliyet
göstermektedir. Ayrıca, Kazakistan'daki Yahudi cemaati Davar ve Shalom
gazetelerini yayınlamaktadır. Ayrıca 18 yıldır her 2 yılda bir Orta Asya
35
Yahudilerinin tarihine ilişkin konferans düzenlenmektedir.
Kırgızistan’da
eğitimin İbranice ve Rusça olduğu Bişkek'te özel bir Yahudi okulu var. İkinci
Dünya Savaşı sırasında inşa edilen Bişkek'te bir sinagog faaliyet
göstermektedir. Özbekistan’da ilk Yahudi kültür merkezleri 1989'da
kurulmuşur. Taşkent'in Yahudi Kültür Merkezi (şimdi Yahudi Topluluğu Kültür
Merkezi) ve Kültür Fonu'nun Özbekistan şubesinde bulunan Cumhuriyet
Buhara-Yahudi Kültür Merkezi (şimdi Taşkent'teki Buhara-Yahudi Kültür
Merkezi "Simkho"). Bugün Özbekistan'da 7 Yahudi ulusal kültür merkezi
mevcuttur: Taşkent'te-2, Buhara, Navoi, Ferghana ve Semerkand'da. 1997'den
beri, başkent Özbekistan Ulusal Kültür Merkezi başkentte faaliyet gösteriyor.
Sonuç: Genel ve Özel Hususlar
Orta Asya bölgesinde uzun tarihi geçmişi olan Yahudi halkı, yaşadıkları
bölge ülkelerinin ekonomik ve kültür yaşamına katkıda bulunmuş, eczacılık gibi
bazı alanların gelişmesine de öncelik etmiştir. Sovyetlerin çöküşünden sonra
sınırların açılmasıyla bölge ülkelerinden tarihi vatanına başlayan göç
dalgalarına Yahudiler de katılmış ve çok sayıda Yahudi İsrail’e göç etmiştir.
Ancak bu göçmenler, bölgeden yaşanan göçün antisemitizmden dolayı değil,
ekonomik vd. (Tacikistan’da iç savaş gibi) sebeplerden kaynaklandığını hep
vurgulanmaktadır. Göç edenler, İsrail- Orta Asya ilişkilerin canlı tutulması için
çaba göstermiş olup İsrail’de bölge halkların kültür mirasının popularitesine ve
ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamışlardır. Bölge ülkelerinde
34

a.g.e.,163.
“9-ya Mezhdunarodnaya Konferencziya Posvyashhennaya İstorii Evreev Srednej Azii Proshla V
Almati”,
Euro-Asıan
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Congress
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yaşamaya devam eden Yahudi etnik gruplar da gerek devletin desteği, gerek
toplum tarafından kaynaklanan hoşgörü ile yaşamaya ve ikili ilişkilerin
gelişmesine de katkı sağlamaya devam etmektedir.
Yeni bağımsız Orta Asya ülkeleri, dış politikaları ve uluslararası
bağlantılarını geliştirmelerinde karşılıklı kar ve çok yönlülük üzerinde durdular.
Bu bağlamda bölge ülkelerinin İsrail devleti ile ilişkilerinde siyasi, ekonomik,
askeri ve kültürel açıdan karşılıklı katkıları mevcuttur. Genel anlamda ise
İsrail’in, Müslüman halkı olan bölge ülkeleri ile aktif ilişkilerin geliştirmesi, İslam
karşıtı olmadığı imajına katkı sağlarken, bölge ülkeleri ise Batı dünyası ile sıkı
bağlantıları ve lobileri olan İsrail’in imkanlarından istifade etmektedirler.
İkili ilişkiler açısından ise, İsrail’in en çok Kazakistan’da aktif olduğunu
görmekteyiz. SSCB’den miras kalan etnik yapı çerçevesinde hareket eden
Kazakistan yönetimi, ülkede yaşayan halkların ortak bir hedefe yönelmesi, çok
yönlü işbirliğinin kurulması ve etkili bir kültürel politikasının izlenmesi
Kazakistan'da iç istikrarı sağlayacağına inanmaktaydı. Ülkenin dış
politikasındaki kapsayıcı bir yaklaşım ise, siyasi, ekonomik ve kültürel alanda
Kazakistan’ın imaj çekiciliğini daha da artırabilen kültürel/ideolojik ve teknolojik
araçları içermekteydi. Zira bir devletin olumlu imajını teşvik etmek, aktif bir
kültürel politika yürütmek, kültürel etkinlikler düzenlemek, farklı kültürlere
yönelik ilgiyi uyandırabilir, aynı zamanda ise ekonomik ve siyasi temasların
gelişmesine de katkı sağlamaktadır.
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Ekler:
Ek Tablo 1. Kazakistan’daki Yahudi nüfusu, yıllara göre
1970

1979

1989

1999

2009

Yahudiler

27013

22762

17515

6745

3485

Dağ Yahudileri

50

118

384

14

30

Gürcü Yahudiler

103

183

179

18

23

Orta Asya Yahudileri

481

316

772

28

5

Kaynak: Kazakistan Cumhuriyeti İstatistik Komitesi, 2009
Ek Tablo 2. Bölgedeki Yahudi Nüfusu.
Ülke

1989
yılında*

Farklı kaynaklara göre günümüzde

Kazakistan

19900

70.000 / Kazakistan Yahudi Merkezi,Almatı

Özbekistan

94700

20.000-25.000 / İsrail Büyükelçiliği, Taşkent

Kırgızistan

6000

1.500 / DW

Tacikistan

14.800

- / DW

Türkmenistan

2500

600 / World ORT (2005),700-800/ Jews
Eurasia

Kaynak: V.Mesamed, 2012.
Ek Tablo 3. Bölge Ülkelerin İsrail ile Ekonomik İlişkileri
Ülke

Ticaret
hacmi

İthalat

İhracat

(milyon
dolar)

(milyon
dolar)

Ortak
şirket
sayısı

Temel kalem mal
bölge ülkesi İsrail
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Kazakistan
Resmi

36

/

Farklı
kaynaklara
göre

461
milyon
(2018)

63,1
(2018)

398

204,8

2.2
milyar

29

15, 1

2,4
milyar
(2008)
37

Özbekistan

44
milyon
(2017)

270

Petrol,
buğday,
metaller

makineler
ve parçalar,
sera
bitkileri,
kaliy
gübresi

38

Tekstil
ürünleri,
kuruyemişler

makineler,
kimya
ürünleri,
plastik

(2018)

40
milyon
(2018)

161

Kaynak: V.Mesamed, 2012.
Ek Grafik 1. Orta Asya’dan İsrail’e Göç

Kaynak: V.Mesamed, 2012.

36

Kazakistan Dış İşleri resmi yetkilisinin Brifingi, 25 Şubat 2019, http://mfa.gov.kz/ru/contentview/brifing-oficialnogo-predstavitela-mid-kazahstana-as-smadiarova-astana-25-fevrala-2019goda)
37
“Uzbekistan i Izrail' Narashhivajut Torgovoe Sotrudnichestvo”, IA REGNUM, 11 Mayis 2018,
https://regnum.ru/news/economy/2414101.html
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ABD- İSRAİL İLİŞKİLERİNDE TRUMP DÖNEMİNDEKİ DEĞİŞİMLER
Selim ÖTERBÜLBÜL
Res. Assist., Ege Üniversitesi, Türkiye
<selimoterbulbul@gmail.com>

Öz
İç siyasetteki tartışmaların yanında, dış ilişkilerin seyri ve yürütülmesi bakımından
Başkan Trump’ın politika tercihleri ABD dış politikasında önemli bir değişimi getirmiştir.
Selefi Başkan Obama’dan farklı bir Ortadoğu politikası izleme vaadiyle seçilen Trump,
Ortadoğu siyasetinde ABD’nin iş birliği vurgularını Suudi Arabistan ve İsrail üzerinden
yapmıştır. Bu değişimin somut göstergeleri olarak, ABD yönetiminin, Kudüs’ü başkenti
kabul ederek İsrail’deki büyükelçiliğini oraya taşıması Golan Tepeleri’nin İsrail
egemenliğinde olduğunu tanıyan kararı, Trump’ın himayesiyle planlanan yeni Filistinİsrail barış girişimi, İran’a yönelik yeniden artan tehditler ve yaptırımlar gibi somut
gelişmeler üzerinden ele alınacaktır. Böylece bu çalışmanın ilk kısmında Trump
dönemiyle birlikte doğrudan veya dolaylı olarak İsrail’e yönelik ABD siyasetini etkileyen
değişimler ve devamlılıklar analiz edilecektir. Öte yandan Trump’ın izlediği dış
siyasetten memnun olan bir hükümete sahip sayılı ülkeden birisi de İsrail’dir. Obama
yönetimiyle ile gergin bir ilişki sürdürmüş olan Netanyahu hükümeti, Trump’ın attığı
adımları memnuniyetle karşılamıştır. İkili ilişkilerdeki gelişmeler bağlamında, Obama
döneminde gerilen ikili ilişkiler sonrası Trump yönetiminin tercihlerinin İsrail açısından
ne anlam ifade ettiği, ikili ilişkilerin seyri bakımından hangi açılardan süreklilik veya
değişim unsuru taşıdığı çalışmanın ikinci kısmını oluşturacaktır. Netanyahu’nun
süregelen güvenlik vurgusu ve İran’ı bir tehdit unsuru olarak canlı tutması, İsrail’in
çalkantılı iç siyaseti ve istikrarsız seçim döneminin uzaması ve Trump ile Netanyahu
aileleri arasındaki kişisel yakınlıklar gibi etkenler, İsrail’e yönelik ABD siyasetindeki
değişimlerin belirleyiciliğini daha da önemli kılmaktadır. Yaşanan gelişmeler
bağlamında ABD ve İsrail ilişkileri açısından Trump yönetiminin aldığı kararların ve
Netanyahu yönetimiyle yakın ilişkilerinin hem İsrail’in güvenliğine hem de Ortadoğu’nun
istikrarına katkı verip vermediği tartışılıp, Trump döneminin ABD - İsrail ilişkilerinde
nasıl bir değişime karşılık geldiği sorusu yanıtlanmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Dış Politika, ABD-İsrail ilişkileri, Ortadoğu, Trump, Netanyahu.
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İSRAİL’İN TRUMP SONRASI ABD’YE DAYALI HİBRİT DIŞ
POLİTİKA STRATEJİSİ
Haydar ORUÇ
PhD Candidate, Sakarya Üniversitesi, Türkiye
<haydaroruc@hotmail.com>

Öz
İsrail’in bekasına ve çıkarlarına bölgesel/küresel bağlamda tehdit olarak gördüğü
devletler ve devlet üstü kuruluşlara yönelik dış politika stratejilerinde Trump öncesi ve
sonrası dönemlerde bariz farklılıklar meydana gelmiştir. Trump öncesi dönemde
bölgedeki tehditleri dengelemek için mevcut uluslararası sistemin hegemonu olarak
kabul edilen ABD’nin peşine takılırken, doğal olarak hegemonun bazı müdahaleleriyle
yüzleşmek durumunda kalmıştır. 2015 seçimlerindeki Obama yönetiminin bariz olarak
Netanyahu karşısındaki ittifakı desteklemesine rağmen bu müdahaleyi etkisizleştirmek
için herhangi bir enstrümana sahip değilken, 2017 başından itibaren başlayan Trump
dönemiyle birlikte iki ülke arasındaki ilişki peşine takılmanın ötesine geçerek aşkın bir
ittifak hüviyetine dönüşmüştür.
İsrail bu süreçte karşılaştığı tehdit ve meydan okumalarla yüzleşmek için mevcut
ABD yönetimiyle olan ilişkisini kullanarak, her tehdit ve meydan okumaya farklı dış
politika stratejileri kullanarak cevap vermeye çalışmıştır. Suriye iç savaşı nedeniyle
bölgede varlık gösteren Rusya ve İran kaynaklı tehditleri farklı yorumlayıp değişik
modellerle mukabele eden İsrail, benzer şekilde Filistinlilere karşı uyguladığı politikalar
ve sözde barış süreci nedeniyle de Türkiye-Katar eksenine mesafeli yaklaşırken, Suudi
Arabistan-BAE- Bahreyn ve Mısır’ın oluşturduğu birliğe ise potansiyel ittifak stratejiyle
yaklaşmıştır. İsrail-Filistin barış süreci ve insan hakları ihlalleri konusunda Avrupa Birliği
ve Birleşmiş Milletlerin kurumlarını doğrudan hedef almayan İsrail, bu kurumlara yönelik
politikalarında inisiyatifi ABD’ye devrederek maliyeti azaltmaya çalışmıştır.
Bu çalışmada İsrail’in Trump sonrası ABD yönetimi ile tesis ettiği ilişki sayesinde
muhtelif vakalarda farklı muhataplara karşı geliştirdiği dış politika stratejileri incelenerek
tercih edilen stratejilerin gerekçeleri ve sonuçları açıklanmaya çalışılacaktır. Sonuç
bölümünde ise İsrail’in mevut politikalarının ABD’ye maliyeti ile halihazırdaki stratejilerin
Trump sonrası dönem için de sürdürülebilir olup olmadığı tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hibrid, Dış Politika, Sürdürülebilirlik, İsrail İçin ABD'nin Önemi,
Trump Dönemi
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Significant differences have occurred in pre- and post-Trump periods in foreign
policy strategies for states and supranational organizations, which Israel sees as a
threat to their survival and interests in a regional / global context. In the pre-Trump
period, in pursuit of the US, which is considered the hegemon of the current
international system, in order to counterbalance the threats in the region, it naturally
had to face some of the interventions of the hegemon. While the Obama administration
in the 2015 elections did not have any instruments to neutralize this intervention,
although it clearly supported the alliance against Netanyahu, with the Trump era
starting from the beginning of 2017, the relationship between the two countries went
beyond pursuing relations and turned into a transcendent alliance.
Israel has tried to respond to each threat and challenge using different foreign policy
strategies, using its relationship with the current US administration to confront the
threats and challenges it faces in this process. Syrian presence in the region due to the
civil war threats from Iran and Russia that response with different interpret different
models in Israel, likewise due to implement the policies and the so-called peace
process against Palestinians approaching distance to the Turkey-Qatar axis, Saudi
Arabia-BAE- created by Bahrain and Egypt on the other hand, it has approached the
union with a potential alliance strategy. Israel, which does not directly target the
institutions of the European Union and the United Nations on the Israel-Palestine peace
process and human rights violations, tried to reduce the cost by transferring the
initiative
to
the
US
in
its
policies
towards
these
institutions.
In this study, the foreign policy strategies that Israel has developed against different
interlocutors in various cases through the relationship established with the US
administration after Trump will be examined and the reasons and results of the
preferred strategies will be explained. The final part will discuss the cost of Israel's
current policies to the US and whether the current strategies are sustainable for the
post-Trump period.
Keywords: Hybrid, Foreign Policy, Sustainability, Importance of the US for Israel,
Trump Period
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THE POSSIBLE BRIGHT FUTURE OF PAKISTAN AND ISRAEL
RELATIONSHIPS
Hafız Aamir ALI
PhD Student, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye
<hafizaamirali@ymail.com>

Islamic Republic of Pakistan and the State of Israel, the both states were
established in view of ideological revelations (Two-Nation Theory and Homeland for the
Jewish individuals) in 1947 from British Empire. Conciliatory ties have not been built up
and Pakistan has would not perceive Israel. An endeavor to build up strategic relations
with Pakistan and Israel was made in 1947, when Israel's first Prime clergyman David
Ben-Gurion sent a message to Jinnah—Pakistan's primary establishing father—yet
Jinnah gave no specific reaction. May be Jinnah felt that if Pakistan will make political
relations with Israel the Arab nations become furious with Pakistan. Based on
ideological declarations (Two-Nation Theory and Homeland for the Jewish people) in
1947 from British Empire. Diplomatic ties have not been established and Pakistan has
refused to recognize Israel. An attempt to establish diplomatic relations with Pakistan
and Israel was made in 1947, when Israel’s first Prime minister David Ben-Gurion sent
a telegram to Jinnah—Pakistan’s main founding father—but Jinnah gave no particular
response. May be Jinnah thought that if Pakistan will make diplomatic relations with
Israel the Arab countries become angry with Pakistan.
Later in 1949, Israel's Foreign Ministry trusted it may be conceivable to open
legations in Karachi, at that point the capital of Pakistan, or possibly to direct exchange
straightforwardly. Starting contact between the diplomat (High Commissioner) of
Pakistan in London and agents of Israel and Jewish associations was made in mid
1950. Some Israeli heads accept that discretionary relations with Pakistan ought to be
set up as Pakistan might fill in as an extension among Israel and the Muslim world
including Arab nations. As per the Jang News-the biggest paper of Pakistan-there keep
on being different reports that many top Pakistani characters and figures have visited
Israel. Previous President of Pakistan Pervez Musharraf has straightforwardly
represented the strategic relations with Israel. He is the primary Pakistani Muslim to be
met by Haaretz essayist Danna Harman in London. After the scattered of Soviet Union
and 9/11 the circumstance is changed completely. Presently every region makes new
companions and relations as per claim interests. Numerous Arabs and Muslims nations
attempting to set up strategic and military associations with Israel. At the Friday lessons
in mosques, when the participation of the devoted is at its most elevated, pastors
require the demolition of the Jewish state. Ages of Pakistanis have grown up hearing
accounts of how Israel attempts to undermine their nation. In spite of this, new ages of
Pakistan need to begin conciliatory relations with Israel. As concurring a review of BBC
over 70% youthful Pakistani offered positive response to make relations with Israel.
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Since they are believing it's another time of governmental issues in the Middle East Saudi Arabia, the UAE and Oman have now made it clear that they are drawing nearer
to Israel. For what reason right?
Keywords: Pakistan, Israel, Future, Relationships

PAKİSTAN VE İSRAİL İLİŞKİLERİN OLASI PARLAK GELECEĞİ
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APPROACH OF THE US ADMINISTRATION TO THE ISRAELIPALESTINIAN CONFLICT AFTER THE 9/11 EVENTS
Aytan ABBASOVA-QULIYEVA
PhD Student, Baku State Üniversitesi, Azerbaijan
<aytan.abbasova.guliyeva@gmail.com>

Abstract
Israeli-Palestinian conflict, which turned into the major problem of the Middle East
region after the establishment of the Israeli state, had been included to the list of prior
th
issues of international world since the 40s of the 20 century. Despite of the
implementation of various initiatives on the achievement of peace between the fighting
sides, this conflict hadn’t been able to be solved till nowadays.
The one of the initiators, who had realized main steps on Israeli-Palestinian Peace
Process, was the United States of America. It was designated namely in Camp David
Accords of 1978, Oslo Peace Process of 1993-2000, as well as Sharm El Sheikh
Conference of 2000. Nevertheless, everything changed in US foreign policy towards
the Middle East region after the 9/11 events.
This article explores the attitude of the US administration to Israeli-Palestinian
conflict after the 9/11 events that had decisively altered the international processes
over the world, the influence of the second Gulf War to this approach, “Road Map for
Peace” of George W.Bush, the consequences of Annapolis Conference, as well as
Saban Forum 2008 for the above mentioned conflict.
The article is principally grounded to the sources in various languages, books,
articles, speeches of US president and other documents. There had been obtained
main hypothesis in the context of comparative analyses, as well as were given several
implications to the consequences that had been acquired at the result of the
investigation of the topic.
Keywords: 9/11 events, George W.Bush administration, Israeli-Palestinian Peace
Process, Road Map for peace, Second Gulf War, Annapolis conference, Saban Forum
2008
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11 EYLÜL OLAYLARININ ARDINDAN ABD’NİN İSRAİL-FİLİSTİN
ÇATIŞMASI’NA YAKLAŞIMI
İsrail devletinin kurulmasından sonra Orta Doğu bölgesinin en büyük sorununa
dönüşen İsrail-Filistin çatışması, 20. yüzyılın 40'lı yıllarından bu yana uluslararası
dünyanın öncül problemleri listesine dahil edilmiş, savaşan taraflar arasında barışın
sağlanması konusunda çeşitli girişimlerin uygulanmasına rağmen, bu çatışma
bugünedek çözülememiştir.
İsrail-Filistin Barış Süreci konusunda temel adımlar atan devletlerden biri Amerika
Birleşik Devletleri olmuştur. Bu tanım daha çok 1978. yıl Camp David Anlaşması, 19932000 Oslo Barış Süreci ve 2000. yıl Sharm El Sheikh Konferansı’nda belirlenmiştir.
Fakat 11 Eylül olaylarından sonra ABD dış politikasında Orta Doğu bölgesine doğru her
şey değişti.
Makalede, ABD yönetiminin, dünyadaki uluslararası süreçleri belirleyici bir şekilde
değiştiren 11 Eylül olaylarının ardından İsrail-Filistin çatışmasına karşı tutumu, ikinci
Körfez Savaşı'nın bu yaklaşıma etkisi, George W.Bush 'un “Barış İçin Yol Haritası”,
Annapolis Konferansının ve 2008. yıl Saban Forum 'nun belirtilen münakaşa için
sonuçları incelenmiştir.
Makale temel olarak çeşitli dillerde yazılmış kaynaklara, kitaplara, makalelere, ABD
başkanının konuşmalarına ve diğer belgelere dayanmaktadır. Karşılaştırmalı analizler
bağlamında temel hipotezler elde edilmiş, ayrıca konunun araştırılmasının ardından
elde edilen sonuçlara da çeşitli çıkarımlar yapılmıştır.
Keywords: 11 Eylül olarları, George W.Bush yönetimi, İsrail-Filistin Barış Süreci,
Barış İçin Yol Haritası, İkinci Körfez Savaşı, Annapolis Konferansı, 2008. yıl Saban
Forumu,
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PANEL IX. JUDAISM AS A JOURNEY OF
TRANSFORMATION/ BİR DÖNÜŞÜM YOLCULUĞU
OLARAK YAHUDİLİK
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GELENEKTEN MODERNİTEYE YAHUDİ KADININDAKİ DEĞİŞİM VE
DÖNÜŞÜM
Hakkı Şah YASDIMAN
Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye
<hakki.ydiman@deu.edu.tr>

Öz
Yahudilik'teki kadın anlayışını en genel haliyle Tanah'ta, Talmud'da, Ortaçağda ve
günümüzde kadın şeklinde ele almak mümkündür. Her ne kadar kutsal metinlerin
kaleme alındığı dönem ile Ortaçağdaki kadın algısında çok fazla bir fark görünmese de,
daha sonraki dönemlerde kadına bakışta büyük değişiklikler meydana gelmiştir. Artık
günümüzdeki kadın Yahudiliğin erken dönemlerindeki kadın değildir. Kutsal
metinlerdeki eğitilmeyen, evlere kapatılan, çarşaflar arkasına gizlenen, miras alamayan,
miras kalan, şahitliği kabul edilmeyen, mabetlerden uzak tutulan, baba evinden koca
evine transfer edilen, her türlü haktan mahrum edilen geleneksel kadından bugünün
modern kadınını temsil eden zihniyete doğru büyük bir değişim ve dönüşüm
yaşanmıştır. Özellikle, Fransa'daki Rönesans ve Avrupa'daki Sanayi Devrimi bu
değişim ve dönüşümde etkili olmuştur. Hem Rönesans'ın getirdiği hürriyet havasından
kaynaklanan yeni fikirlerin etkisiyle, hem de sanayinin gelişmesinden sonra insan
gücüne duyulan ihtiyaç nedeniyle Yahudi kadınları evlerinden dışarı çıkmaya
başlamışlardır. Önceleri fabrikalarda işçi olarak çalışmışlar, arkasından da sosyal
hayatın diğer alanlarında görülmüşlerdir. Bu gelişmelere bağlı olarak da pek çok hak
elde etmişlerdir. Durum böyle olmakla birlikte, bugün geleneksel Yahudiliği temsil eden
gruplar ile moderniteyi temsil eden gruplar arasında büyük bir gerilim yaşanmakta,
gelenekçiler kadınların erken dönemdeki konumlarına geri dönmeleri için mücadele
etmektedirler. Bu bildiride Yahudilik'te kadınına bakışta yaşanan değişim ve dönüşüm
Yahudi kutsal metinlerinden başlamak suretiyle, günümüze doğru kesitler halinde ve
bazı başlıklar altında ortaya konulacaktır. Ayrıca bu değişim ve dönüşüme karşı çıkan,
özellikle Hasidiler ile Haridilerin (Ultra-Ortodokslar), modern kadınların kıyafetlerine ve
sosyal yaşamda yer almalarına gösterdikleri tepkilerden örnekler verilecektir.
Yahudilik konusunda çalışan bir akademisyen olarak, Yahudilik üzerine hazırladığım
doktora tezim başta olmak üzere, bu alanda yazdığım makale ve bildirimlerim İsrail'de,
Amerika'da, Avustralya'da, Avrupa'da kısacası Doğu'da ve Batı'da yaptığım çalışmaları
yansıtmaktadır. Dolayısıyla bu bildiri teorik olduğu kadar birinci elden gözleme de
dayanmaktadır. Bildiri hazırlanırken tamamen descriptif ve objektif metotlar dikkate
alınmıştır.
Yahudiler gerek İsrail'de gerekse dünya genelinde hem etnik hem de kültürel olarak
ciddi temel farklılıklara sahip, homojen olmayan bir yapıya sahiptirler. Bu farklılıklar
bildiride ele alacağımız kadın konusunda da açıkça kendisini göstermektedir.
Dolayısıyla Yahudilik dışarıdan genel olarak algılandığının aksine kendi içinde güç
mücadelesi veren, yorum farklılıklarına sahip gruplarla doludur. Bunların arasında dini
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hayatın ve sosyal hayatın yaşanış biçimiyle ilgili bitmeyen bir tartışma sürmektedir.
Bildiri kadın özelinde bu durumu ortaya koymanın yanı sıra, ülkemizde fazla bilinmeyen
tarihsel süreçte kadına bakışta meydana gelen değişim ve dönüşümü ve bu değişim ve
dönüşüme gösterilen tepkiyi gözler önüne sererek alanına katkı yapmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yahudilik, Gelenek, Modernite, Değişim, Dönüşüm
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TRADITION TO MODERNITY
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TARİHSEL YAHUDİ BİLİNCİNİN ÇOK KATMANLI DİYALEKTİĞİ VE
DİASPORA DENEYİMİNİN BİLİNÇ İNŞASINDAKİ ROLÜ
Rıdvan TURHAN
Dr. Öğ. Üyesi, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
<ridvanturhan@gmail.com>

Öz
Bu tebliğde tarihsel Yahudi bilincinin çok katmanlı diyalektiği ve Yahudilerin yaklaşık
iki bin yıldır deneyimlediği diaspora olma halinin Yahudi öz bilincinin inşasındaki rolü
tartışmaya açılacaktır. Betimsel analiz yönteminin kullanılacağı bu çalışmada tarihsel
Yahudi bilinci ve diaspora (kopuntu) kavramlarına odaklanılacak ve Yahudilerin
diaspora deneyimini bir avantaja dönüştürerek yalnızca kendilerine has ve çok katmanlı
bir diyalektiği olan tarihsel bilinçlerini nasıl inşa ettikleri değerlendirilecektir. Bu eksende
sürdürülecek bir tartışmanın Yahudiliğin dünyaya bakışı ve “diğerleri” ile kurduğu
ilişkinin anlaşılmasına katkı yapması hedeflenmektedir. Bireyin, Yahudi halkının bir
parçası olması ve bu aidiyetin sonuçlarının kabul edilmesi hakkındaki farkındalığı
olarak tanımlanabilecek olan tarihsel Yahudi bilinci, Yahudi tarihi ve kültürüne temel
özelliklerini kazandıran diasporik yapının sonucunda tedricen ortaya çıkmıştır.
Dolayısıyla sosyolojik, tarihsel ve teolojik bir fenomen olarak diaspora kavramı ile
tarihsel Yahudi bilinci arasında simbiyotik bir ilişkinin varlığından söz edilebilir. Bu
ilişkiyi kısaca açmak gerekirse; Yahudilerin tarih boyunca sürekli sürgün ve katliam
tehdidiyle karşı karşıya kalması onların bir diaspora halkı olmasını açıklayan temel
sebeplerin başında gelir. Bir diaspora halkı olarak Yahudiler, varlıklarını sürdürebilmek
için durmadan tetikte olmak ve tehditleri tartmak, her an gitmeye hazır olmak, kültürel
mirası gelecek kuşaklara aktarmak, kendine sert bir ahlak anlayışı dayatmak, kendi
kanunlarını ihlal etmeden ‘ev sahibinin’ kurallarına riayet etmek gibi zorunlulukları
benimsemek zorunda kalmışlardır. Diğer yandan yabancı getirileri, fikirleri, kültürleri ve
dilleri kabul etmek, bağlılıkları eşzamanlı yaşamak ve ikilikleri kabul etmek de Yahudiler
için birer zorunluluk olmuştur. Bu çerçevede diaspora olmak, diğer toplumlarla çok
boyutlu bir ilişki deneyimine sahip olmak anlamına gelmektedir. Yahudilerin tarihsel
deneyimleri bunun örnekleriyle doludur. Farklı etnik, dinî ve kültürel toplulukların
egemenliğinde yaşayan Yahudiler, bir yandan kendi kimliklerini korumayı sürdürürken,
diğer yandan da hâkim kültürel iklime uyum sağlamak zorunda kalmışlardır. Daha
somut ifade etmek gerekirse Yahudiler, diaspora yaşamının getirdiği bir zorunluluk
olarak birden fazla kimliği aynı anda yaşamak, öte yandan bu çoklu kimliği mental
düzeyde birleştirecek yeni bir yaşam biçimi geliştirmek zorunda kalmışlardır. Aynı anda
birden fazla kimliği yaşamak zorunda kalmaları dünyaya, içinde yaşadıkları topluma ve
diğer dinlere bakışlarını analitik bir düzleme taşımıştır. Bu tür bir yaşantı biçimi aynı
zamanda muhafazakâr, korunaklı ve içe dönük bir cemaat örgütlenmesini doğurmuştur.
Cemaat kodlarının ve farklı toplumlarla ilişki deneyiminin kuşaktan kuşağa aktarılması,
Yahudi bilincinin ‘çok katmanlı bir diyalektiğe’ sahip olmasını beraberinde getirmiştir.
Diaspora deneyimi sebebiyle, böyle bir bilincin Yahudilere özgü olduğu iddia edilebilir.
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Anahtar Kelimeler: Yahudi Tarihi, Yahudi Kültürü, Yahudi Bilinci, Diaspora, Kimlik

THE MULTI LAYERED DIALECTICS OF HISTORICAL JEWISH
CONSCIOUSNESS AND THE ROLE OF DIASPORA EXPERIENCE
IN CONSCIOUS BUILDING
In this paper, the multi-layered dialectics and the role of the diaspora experience
that Jewish people have had for nearly two millennia in the construction of Judaic
consciousness will be discussed. In this study, where the descriptive analysis method
will be used, the concepts of historical Judaic consciousness and diaspora will be
focused on and the ways in which the Jewish people transformed the experience of
diaspora into an advantage and constructed their historical consciousness that is
unique to Jews and that has many layers will be examined. It is aimed that a discussion
in this context will contribute into the understanding of the world view of Judaism and
the relationship Judaism establishes with the “others”.
The historical Judaic consciousness, which can be defined as the individual being
part of the Jewish people and awareness of the acceptance of the results of this
belonging, gradually emerged as a result of the diasporic structure that gave the basic
features of Jewish history and culture. Therefore, it can be said that there is a symbiotic
relationship between the concept of diaspora and historical Judaic consciousness as a
sociological, historical and theological phenomenon. To briefly describe this
relationship; the fact that Jewish people have been facing threats of exile and massacre
throughout history is one of the main reasons why they are a diaspora people. As a
diasporic people, in order to sustain their existence, Jewish people have had to adapt
to such necessities as being perpetually alert and weighing the threats, being ready to
leave at any time, passing their cultural heritage to the next generations, imposing a
rigid ethical approach to themselves, complying with the rules of the “dominant society”
without violating their own rules.
In the meantime, accepting foreign notions, ideas, cultures and languages,
experiencing multiple attachments and admitting the dualities have also been a
necessity for Jewish people. In this context, being a diaspora means having a
multidimensional relationship experience with other societies. The historical experience
of the Jews is full of examples of this. Under the sovereignty of different ethnic,
religious and cultural communities, the Jews had to adapt to the dominant cultural
climate while maintaining their identity. More specifically, the Jews had to live more
than one identity at the same time as a necessity imposed by diaspora life, on the other
hand they had to develop a new way of life that would unite this multiple identity at the
mental level. The fact that they had to live more than one identity at the same time
brought their view of the world, society and other religions to an analytical level. Such a
way of life has also led to a conservative, sheltered and introverted community
organization. The transfer of the community codes and the experience of relationships
with other communities from generation to generation brought along a “multi-layered
dialectic” for Judaic consciousness. Because of the diaspora experience, it can be
asserted that such consciousness is exclusive to Jewish people.
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19. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA KUDÜS BEYTÜLLAHİM
KİLİSESİNDE OSMANLI İDARESİ
Mihriban UÇAR
Doktora Öğrencisi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye
<mhrbnu@gmail.com>

Yasemin AVCI
Prof. Dr., Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye
<yaseminavci@gmail.com>

Öz
Kudüs; Hıristiyanlık, Müslümanlık ve Yahudilik dinleri için kutsiyete sahip bir kenttir.
Dolayısıyla tarih boyunca kutsal mekânların paylaşılması konusunda pek çok
çatışmanın merkezinde yer almıştır. Üç ilahi din için önemli olan bu coğrafyada pek çok
mabet bulunmaktadır. Hıristiyanlık dini açısından bakıldığında Hz. İsa’nın doğduğu,
Hıristiyanlığı yaydığı ve daha sonra çarmıha gerilerek öldürüldüğü yerlerin Kudüs ve
çevresinde yer alması kentin önemini arttırmaktadır. Bu maksatla Hıristiyanların
kutsiyet atfettikleri birden fazla yapı inşa edilmiştir ki önem sırasına göre ilk olarak
Kamame Kilisesi ve daha sonra Beytüllahim Kilisesi gelir. Öte yandan Kamame Kilisesi
üzerinde mevcut Türkçe literatürde kısıtlı da olsa bilgi bulunur iken, Beytüllahim Kilisesi
konusunda başlı başına çalışılmış bir eser olmadığı tespit edilmiştir.
Bu çalışmada, Kudüs kentinin güneyindeki Beytüllahim Kasabası’nda bulunan Hz.
İsa’nın doğumunun gerçekleştiği mağaranın üzerine inşa edilen Beytüllahim Kilisesi,
19. yüzyılın ikinci yarısındaki Osmanlı idari politikaları çerçevesinde incelenmiştir. Bir
diğer ismi Doğuş Kilisesi olan bu mabedin tasarrufu hakkında Hıristiyan cemaatler
arasında tarih boyunca çok çeşitli anlaşmazlıklar meydana gelmiştir. Çalışmada
Rumlar, Latinler ve Ermeniler nezdinde büyük kutsiyete sahip olan kilisenin her türlü
bakım, onarım ve koruma işlerini üstlenmek arzusundan kaynaklanan sorunlara,
Osmanlı hükümetinin nasıl müdahil olduğu araştırılmıştır. Bu doğrultuda
Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi’nden alınan çeşitli vesikalar, padişah irade ve
fermanları incelenerek değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmanın temel meselelerinden
bir başkası, 1852 yılında çıkarılan ferman ile Kudüs’teki Kutsal Yerlerin tasarrufu
konusunda ilan edilen statüko düzenidir. Bu düzen içinde özellikle Beytüllahim Kilisesi
incelenmiştir.
Anahtar Kelime: Kudüs, Beytüllahim, Beytüllahim Kilisesi, Hıristiyanlık, Statüko,
Rum-Ortodoks, Ermeni, Katolik.
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-ZİMMİLİKTEN VATANDAŞLIĞA OSMANLI YAHUDİLERİ
İhsan TURHAN
Doktora Öğrencisi, Tarih Bölümü, Edebiyat Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara,
Türkiye
<ihsanturhannn@gmail.com>

Tam Metin
Öz: Bu çalışma Yahudilerin Tanzimat’la birlikte zimmilikten vatandaşlığa geçiş
süreci hakkındadır. Makale iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde İslam’ın ilk
devirlerinden Tanzimat Fermanına kadar olan dönemde ehl-i zimmet kavramı ve
Yahudiler incelenecektir. İkinci bölümde ise Tanzimat etkisiyle Osmanlı hükümeti
tarafından oluşturulmaya çalışılan eşitliğe dayalı Osmanlı vatandaşı olmak kavramı
içinde Yahudi cemaati değerlendirilecektir. Yahudilerin İslam devletlerinin hakimiyetinde
sosyal, kültürel, ekonomik hayatları ve toplumda yaşayan diğer gruplarla ilişkileri
araştırmanın alt başlıklarını oluşturmaktadır.
İslam’ın erken devirlerinden itibaren Yahudiler ve Müslümanlar arasında ilişkiler
kurulmuştur. İslam’ın ilk devirlerinde Hz. Muhammed tarafından Yahudilere yönelik
hoşgörü politikası uygulanmıştır. Ancak vaat ettikleri şartları yerine getirmemeleri ve
Müslümanlara karşı olan Araplarla iş birliği yapmaları gibi sebepler dolayısıyla YahudiMüslüman ilişkileri gerilimli bir hal almıştır. İslam hakimiyetinde bulundukları dönem
boyunca herhangi bir hak kaybı yaşadıklarına ya da dini hayatlarına müdahale
edildiğine dair herhangi bir delil bulunmamaktadır. Abbasi Devletinin yıkılmasıyla
birlikte, halifenin siyasi otoritesi sırasıyla Selçuklu, Memlük ve Osmanlı’ya geçmiş ve
selefleri, gibi zimmi vatandaşlarının haklarını gözeterek korumaya devam etmiştir.
Zaman zaman bazı kısıtlamalara maruz kalsalar da bu yalnızca geçici bir durum olarak
kalmıştır. Maruz kaldıkları kısıtlamalar ise dini nitelikten çok ekonomik sebeplerden
ötürüdür. Osmanlı da tıpkı selefleri gibi yardım talep edilmedikçe Yahudilerin ya da
diğer azınlık grupların iç meselelerine karışmamıştır. İç işlerinde özerk oldukları bu
durum 1839 Tanzimat fermanına kadar devam etmiştir. 1839 Tanzimat Fermanı’ndan
sonra azınlıklara yönelik ayrıcalık ve ayrımcılıklar ortadan kaldırılarak Osmanlı
vatandaşlığı olarak nitelendirebileceğimiz tek yasa tek devlet görüşü uygulanmaya
başlamıştır. Bu tarihten itibaren askerlik tüm tebaa için zorunlu hale gelirken haraç ve
cizye, Haham akçesi gibi cemaatlere özgü vergiler kaldırılmıştır. Ayrıca giyim kuşam
kısıtlamaları gibi ayırıcı uygulamalardan vazgeçilmiştir. Standart bir sistem uygulanması
için çalışmalar yapılmıştır. Modernleşme sekülerleşmeyi de beraberinde getirmiştir
denebilir.
Anahtar Kelimeler: Yahudilik, Ehl-i Zimmet, Osmanlılar, Tanzimat, 19. yüzyıl,
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THE OTTOMAN JEWS FROM DHIMMITUDE TO CITIZENSHIP
Abstract: This article is about the transition process of Jews from dhimmi to citizen
status. It consists of two parts: The first part discusses the term of ahl al-dhimma from
the beginning of Islam until the edict of Tanzimat and the status of Jews during this
period. The second part evaluates the Jewish community and the attempt of the
Ottoman Empire government to develop an equality-based Ottoman citizenship during
the Tanzimat period. Jews’ social, cultural, economic lives and their relations to other
groups under the domination of Islamic states are the subtitles in this research.
Jews and Muslim have been in touch with each other since the beginning of Islam.
During the early period of Islam prophet Muhammad had followed a policy of tolerance
toward the Jews. This tolerance-based relation came to a state of tension the due to
the Jews’ refusal of commitment to Muslims and alliance with pagan Arabs.
Nevertheless, there isn’t any evidence of forfeiture or interference with religious lives of
Jews. With fall of the Abbasid State political dominance and it’s substitution by small
Muslim states followed by the Seljukian, Mamluk and Ottoman states the caliphate
continued to protect the rights of non-Muslim groups rights as their their predecessors
did. If there applied some limitations on non-Muslims, they were of economical rather
than of religious origin. Ottomans didn’t interfere with internal matters unless they were
requested to. Autonomy of inner community matters endured until the edict of Tanzimat
in 1839. After the edict of Tanzimat the situation changed, all privileges and
discriminations were put away and substituted by the of one state one rule principle
which also can be considered as Ottoman citizenship. By this date military service was
obligatory for Muslim and non-Muslim citizens and intrinsic charges to non-Muslim
communities like Jizyah, Harac and Rav akcesi were lifted. Separative practices like
clothing limitations were abandoned. Affords to replace these practices by a standard
system have been carried out. It can be said that modernization was accompanied by
secularization.
Keywords: Judaism, Ahl al-Dhimma, Ottomans, Tanzimat, 19th Century,

Giriş
İslam inancına göre dünya darü’l-islam ve darü’l-harb olmak üzere ikiye
ayrılmıştır. Darü’l-islam, Müslümanlığı kabul eden devletler ve İslam devletinin
sınırı dahilinde olan topraklara verilen genel addır. Darü’l-harb ise Müslüman
olmayan veya İslam egemenliğini kabul etmeyen devlet ve topraklar için
kullanılan bir terim olarak literatüre geçmiştir. Darü’l-harble savaşmak, galibiyet
neticesinde o topraklarda yaşayanları esirleştirmek ve topraklarını ganimet
olarak almak caiz olarak nitelendirilir.
İslamiyet, hoşgörülü bir din olarak bilinir. Nitekim bir Kur’an-ı Kerim
ayetinde “dinde zorlama yoktur; artık hak ile batıl iyice ayrılmıştır. Putları inkâr
edip Allah’a inanan kimse kopmak bilmeyen sağlam bir kulpa sarılmıştır. Allah
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işitendir, bilendir.” denmiştir. Bu ayetle Kur’an-ı Kerim’de İslam dininin
üstünlüğüne vurgu yapılmakla birlikte inanç özgürlüğü tesis edilmiş ve İslam
dininin yüceliğine vurgu yapılmıştır.
Osmanlı İmparatorluğu millet sistemi, Osmanlı topraklarında yaşayan
halkın dinlerine göre sınıflandırılarak onlara özgü düzenlemeler yapıldığı bir
sistemdir. Ancak bu sistem Osmanlı tarafından geliştirilmiş bir sistemden
ziyade esas dayanağı Kur’an-ı Kerim’dir. “Kitab verilenlerden, Allah’a, ahiret
gününe inanmayan, Allah’ın peygamberinin haram kıldığını haram saymayan,
hak dinini din edinmeyenlerle, boyunlarını büküp kendi elleriyle cizye verene
39
kadar savaşın.” ayeti çerçevesinde cizye ya da diğer adıyla baş vergisi
ödeyerek İslam devletinin üstünlüğünü kabul ettikleri sürece dinlerini
değiştirmek zorunluluğu olmadan yaşama özgürlüğü tanınmıştır. Her dini
grubun farklı yaşam biçimleri ve kültürlerinin süreklilik göstermesi ve asimile
olmamaları dini özgülüğe sahip oldukları görüşüşünü kuvvetlendirmektedir.
Zaman zaman Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan zimmi halkın durumu
denetlenerek hem usulsüzlükler dolayısıyla yaşayabilecekleri mağduriyetlerin
önüne geçilmeye çalışılmış hem de sistemin işleyişinde aksamalar olmaması
garanti altına alınmaya çalışılmıştır. İstanbul’un fethini takip eden 1454 yılında
Ortodoks milletinin bağlı olduğu Patrikhane, Yahudiler için hahambaşılık ve
1461 yılında ise Ermeni Patrikhanesi Fatih Sultan Mehmed’in emriyle
kurulmuştur. Fatih böylece yeni başkenti siyasi, kültürel ve dini bir merkez
40
olarak da tesis etmek istemiştir.
Ömer ahdi olarak bilinen Zimmilerin uyması gereken yasaklar Osmanlıda
yalnızca pragmatik amaçlarla uygulanmış, bunun dışında herhangi bir
41
kısıtlama yoluna gidilmemiştir. Kısıtlamaların tek taraflı değil bütün tebaaya
uygulanmış olduğunu da belirtmek yerinde olacaktır. III. Murad döneminde ilan
edilen bir fermanla Müslümanların kâfir libası giymesi, zimmilerin de
Müslümanlara has kıyafetleri giymesi yasaklanmış, yasağa uymayanların
42
idamla cezalandırılacağı 4 Eylül 1577 tarihli bir fermanla ilan edilmiştir.
Kıyafet sınırlandırmalarının ve her cemaate farklı bir renk verilmesinin altında
yatan başka bir neden de cemaatler arasında sınırlar çizilmesi için kılık kıyafet
43
düzenlemelerinin kullanılmış olmasıdır.
Bu sayede yaşayış ve inanış
38

Kur’an-ı Kerim, 2; 256.
Kur’an-ı Kerim 9; 29.
40
Çolak, Kamil, XIV-XVI. yüzyıllarda Balkanlar'da İslamlaşma, Hacettepe Üniversitesi Sosyal
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Benbassa, Esther- Aron Rodrigue, Türkiye ve Balkan Yahudileri Tarihi, çev. Ayşe Atasoy,
İstanbul, 2014, s. 78-79.
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bakımından birbirinden farklı olan dini topluluklar arasında
karmaşasından dolayı çıkabilecek sorunlar önlenmeye çalışılmıştır.

kıyafet

XVIII. yüzyılda Avrupa’da meydana gelen kültürel gelişmeler neticesinde
patlak veren 1789 Fransız ihtilaliyle yeni bir boyut kazanan millet ve milliyetçilik
fikirleri geleneksel, çok uluslu imparatorlukların yapısını tehdit etmiştir.
Geleneksel çok uluslu devletlerin tabiiyetlerinde yaşayan birçok farklı etnik
kökenin onlara karşı ayaklanmasıyla geleneksel yapının yerini ulus devletler
almaya başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu da bu durumdan nasibini almıştır.
Sırpların isyanıyla başlayan ulusal bağımsızlık ve milli devlet anlayışı
karşısında çözüm üretmeye çalışan Osmanlı devlet adamları bu uyrukları tek
bir çatı altında toplayacak fikirler üretmeye çalışmışlar ancak pek fazla başarı
elde edememişlerdir. Osmanlı uyruğu olup isyan etmeyen tek millet ise
Yahudilerdir. Yahudi tebaanın isyan etmemesindeki en önemli unsur ise
Yahudiliğin ırksal bir bütünlükten ziyade dinsel bir çatıya sahip olmasıdır.
1. İslam’da Zimmet Kavramı ve Ehl-i Zimmet
İslam inancında, Müslüman olmamış ancak tek tanrı inancına sahip ve
kutsal kitabı olan bir dine mensup kişiler ehl-i kitap kabul edilmiştir. Bu
bağlamda Yahudiler, Hristiyanlar, Sabiiler ve Zerdüştler İslam’ın ilk yıllarından
itibaren ehl-i kitap sayılmıştır. Emevi İslam devleti döneminde fethedilen yeni
topraklarla birlikte Budistler ve Hindular da bu statü içinde
44
değerlendirilmişlerdir. Ehl-i kitap olarak kabul edilen bu dinlere mensup
kişiler, İslam devletine vergi ödemek koşuluyla inanç ve ibadet özgürlüğü elde
etmişler, can ve mal güvenlikleri devlet tarafından sağlanmış ve zimmi olarak
anılmışlardır. Zimmi kelimesi sözlüklerde İslam devletinde yaşayan, haraç ve
45
cizye ödeyen Hristiyan ve Yahudiler şeklinde tanımlanmaktadır. Ancak
Hadduri, zimmi kelimesinin tanımını müminin hürmet etmeyi kabul ettiği,
46
ihlalinin ihlalciyi suçlamaya maruz bıraktığı bir mukavele olarak vermektedir.
Zimmet usulünün ilk örnekleri olarak gösterilen, Hz. Muhammed devrinde
imzalanan Medine Sözleşmesi, Necran Mukavelesi ve Hz. Ömer devrinde Hire
Hristiyanları ve Müslümanlar arasında imzalanan antlaşma temelinde
düşünüldüğünde Hadduri’nin isabetli bir tanım yaptığını söylemek mümkündür.
İlk dönemde Hristiyan ve Yahudilere antlaşma yoluyla bazı haklar tanınması,
Müslümanların üstünlüğü vurgusunu pekiştirmek ve bu gruplarla yapılması
muhtemel olan müttefikliği garantilemek amacından kaynaklanmış olmalıdır.
Medine Sözleşmesiyle Medine’de bir devlet tesis edilmiş ve şehirde
yaşayanların Hristiyan, Yahudi veya putperest olduklarına bakılmaksızın
Müslümanlar gibi bu devletin kurallarına tabi vatandaş oldukları yazılı olarak
44
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tescillenmiştir. Bu vatandaşlık hakkının bazı kısıtlamaları da beraberinde
getirdiğini belirtmek yerinde olacaktır. Örneğin sözleşmeye göre “Medine’de
yaşayan Yahudiler Hz. Muhammed’in haberi olmaksızın Müslümanlarla
savaşa katılmayacak ve Müslüman askerlerle birlikte savaştıkları müddetçe
48
savaş masraflarına katkıda bulunacaklardır.” Burada Hz. Muhammed’in
haberi olmaksızın ifadesi, savaşa katılmak için Müslüman askerin aksine izne
tabi olduklarını göstermektedir. İslam’ın ilk devirlerinde karşılıklı mukavele
usulüne dayalı olan zimmet, anlaşmada yer alan şartlardan herhangi birine
uyulmaması durumunda feshedilebilirdi. Ebu Ubeyd’in naklettiğine göre ehl-i
zimmetten olan bir kimsenin antlaşmada yer almayan bir harekette bulunması,
49
o kişinin kanının helal olduğunu ve tövbesinin kabul edilemeyeceğini bildirir.
Ehl-i kitaptan alınan vergi cizye olarak isimlendirilmiştir. Ehli kitap olarak
sayılan Hıristiyan ve Yahudilerin Müslüman bir devlet himayesinde belirli bir
vergi ödeyerek inançlarını ve yaşayışlarını sürdürebilmeleridir. İslam
hukukunda zimmilerden tahsil edilen askerlik vergisi Cizyenin, yükümlülerin
ekonomik duruma göre Âla, evsat ve edna olmak üzere üç ayrı miktarı
bulunmaktaydı. Âla olarak adlandırılan cizye ekonomik durumu iyi olan
zimmilerden, evsat gelir durumu orta düzeyde olanlardan, edna ise geliri daha
düşük olanlardan toplanmaktaydı. Herhangi bir geliri olmayan yoksullar,
50
kadınlar ve çocuklar ise bu vergiden muaf tutulurdu.
Kur’an-ı Kerim’de “Kitab verilenlerden, Allah’a, ahiret gününe inanmayan,
Allah’ın peygamberinin haram kıldığını haram saymayan, hak dinini din
edinmeyenlerle, boyunlarını büküp kendi elleriyle cizye verene kadar
51
savaşın” ayeti, ehl-i kitaptan cizye alınmasının temel dayanağıdır. Bu ayet
incelendiğinde “boyunlarını büküp kendi elleriyle cizye verene kadar savaşın”
ifadesi savaşabilecek olanlardan cizye alınması gerektiğine vurgu
yapmaktadır. Ebu Yusuf da kadın ve çocuklardan cizye alınmayacağını
52
belirtmiştir. Ancak Ebu Ubeyd İslam öncesi devirde kadınlarını da savaştığını
belirterek savaşa katılmış olan kadınların da cizye ödemekle mükellef
53
olduklarını belirtmiştir. Yahudi ve Hristiyanların vergi ödemesiyle ilgili ilk
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Mehmet Mahfuz Söylemez, “İlk Dönem İslam Toplumunda Gayrimüslimlerin Yeri: Haklar ve
Hoşgörü”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, S. 22, s. 99-101.
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Hadduri, İslam Hukukunda…,s. 188.
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Ebu Ubeyd Kasım b. Sellam, Kitabü’l-Emval “İlk Dönem Ekonomi Yönetimi”, çev. Cemalettin
Saylık, Ankara, 2016, s. 197.
50
Ahmet Hikmet Eroğlu, Osmanlı Devleti’nde Yahudiler, Ankara, 2015, s.15-16.
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İsmail Karakaya, Ankara, 1982, s. 285.
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Ebu Ubeyd Kasım b. Sellam, Kitabü’l-Emval İlk Dönem Ekonomi Yönetimi, çev. Cemaleddin
Saylık, Ankara, 2016, 51-52.

182

Üçüncü Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı 2019
54

antlaşma Necran mukavelesidir. Mukavelede “her çeşit meyve, para ve
kölede Allah’ın hükmü onlara tatbik edilecektir” cümlesiyle, yukarıda zikredilen
Tevbe suresinin ilgili ayeti ima edilmektedir. Bunun yanı sıra bin tanesi Receb,
bin tanesi Safer ayında olmak üzere 2.000 evaki hüllesi (elbise) ve her
55
elbisenin yanında bir ukiyye gümüş toplanması ve elbiselerin fiyatları
hesaplandıktan sonra vergi fazlasının yükümlülerin lehine hesaplanması, eksik
56
kalan miktarın talep edilmesi yine mukavelede belirtilen noktalar arasındadır.
Cizye genellikle bölgenin durumuna göre belirlenen bir vergiydi. Bu sayede
yükümlülerden ekonomik durumlarına göre vergi tahsil edilmekteydi. Yahya b.
Âdem’in naklettiği bir rivayette Hz. Muhammed’in Muaz b. Cebel’e
Yemendeyken barışçı olan herkesten bir dinar veya onun değeri olan bir elbise
57
almasını emrettiğini bildirmektedir. Bu rivayetten hareketle cizyenin nakdi
olarak toplanmasının yanında ayni olarak da alındığı söylenebilir.
Cizye ve haraç vergileri bütün zimmilerden talep edilen temel vergiler
olmakla birlikte toplanma şekilleri tam olarak bilinmemektedir. Zaman zaman
toplandıkları bölgelerde yalnızca birisinin geçmekte olduğu görülmektedir. Bu
vergilerin birbiri yerine kullanılması ilk dönemlerde vergi usulünde bir netlik
58
olmadığı ve yekûn olarak talep edildiğini göstermektedir. Zaman içinde toplu
59
olarak değil zimmi sayısına göre belirlenen bir hal almıştır. Ebu Yusuf,
cizyenin kitap ehlinden sayılan erkeklerden alındığını, 48, 24, 12 dirhem
gümüş olmak üzere üç dereceli olarak toplandığını, para yerine mal veya
60
havyan olarak da ödenebileceğini bildirmiştir.
Fetihlerin artması ve İslam devletinin sınırlarının genişlemesiyle Müslüman
olmayan vatandaşların sayısı da gittikçe artmış, bundan ötürü Ömer ahdi
olarak anılan zimmilerin uyması gereken bazı kurallar geliştirilmiştir. Bu
kuralların bütün bölgelerde olduğu gibi uygulandığını söylemek mümkün
değildir. Zaman zaman devlet başkanı ya da bölgesel yöneticiler tarafından bu
kuralların uygulanışında esneklik gösterildiği bilinmektedir. Örneğin Hz. Ömer
devrinde herhangi bir zimmi devlet görevlisi veya kâtip olamazken Emevi
halifeleri döneminde vezirlik yapan gayrimüslimlere rastlanmaktadır. Maverdi,
el-Ahkamü’s-Sultaniyye adlı eserinde gayrimüslimlerin ve kölelerin vezir
54

Hadduri, İslam Hukukunda…,s. 189.
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olmalarının mümkün olduğunu yalnızca tam yetkili vezirlik yapamayacaklarını
61
belirtmiştir. Bu görüşün tam tersini yani köle veya gayrimüslimlerin hiçbir
şekilde idari görevler için tayin edilemeyeceklerini savunan İslam alimleri de
bulunmaktadır.
İslam hukukunda mezhepler arasında zimmilikten çıkma ile ilgili bazı farklı
yorumlar bulunmaktadır. Örneğin ehli zimmetten olan birisinin hangi
durumlarda zimmilikten çıkacağı konusunda Hanbeli ve maliki mezheblerinde
9 şartı, hanefi mezhebinde 1 Şafii mezhebinde ise 3 şartta kişi zimmiliğini
62
kaybeder şeklinde yorum yapılmaktadır. Ehli zimmetten olan cemaatler
devleti ilgilendirecek büyüklükte bir suç işlemedilerse kendi aralarındaki hukuki
meselelerde bağımsızlardı.
Zimmi statüde olan kişilerin bireysel olarak İslam dinine geçmeleri gerek
gayrimüslim cemaatler gerek İslam devletleri için kayda değer bir olay olarak
görülmemiş dolayısıyla kayıtlarda bu tarz bireysel ihtidalara yer verilmemiştir.
Gayrimüslim cemaatlerin bu tarz bilgileri kayda geçirmemesi din değiştiren
üyelerini tasvip etmedikleri, Müslüman devletlerin ise kayda geçirmeye gerek
görmemeleriyle ilgili olmalıdır. Göz önünde olan popüler kişilerin din
değiştirmesi doğal olarak kayda geçirilmeye değer görülmüştür. Örneğin
63
İslam’a geçen Kâ‘b el-Ahbâr buna örnek olarak gösterilebilir. Din değiştirme
eyleminin birçok sebeple gerçekleştirilmiş olması muhtemeldir. Kişilerin hangi
amaçla din değiştirmiş oldukları ise yalnızca tahmin edilebilir. Gönülden
isteyerek din değiştirme, meslek gereği din değiştirme ve baskı altında din
değiştirme bu sebeplerin başında sayılabilir.
2. İslam Öncesi Arap Yarımadasında Yaşayan Yahudilerin Menşei
Meselesi ve İslamiyet
Yahudilerin Arap coğrafyasına ne zaman geldikleri tam olarak bilinmemekle
birlikte Babil sürgünü sonrasında geldikleri varsayılmaktadır. Ancak bu
konuda, döneme ait kaynaklar ve bu alanda çalışma yapan araştırmacılar
farklı görüşler ileri sürmektedirler. Örneğin Benu Kurayza ve Benu Nadir
kabilelerinin köken olarak Hz. Harun’a dayandıkları ve kendilerine
64
Kohenoğulları/Kahinoğulları denildiği belirtilmektedir. Bu görüşe göre Benu
Nadir ve Benu Kurayza kabilelerinin Hicaz bölgesine gelişleri Hz. Musa
65
devrine kadar geri götürülebilir.
Arap yarımadasında yaşayan Yahudilerin
menşei hakkındaki bir diğer varsayım ise, bu bölgede yerleşmiş olan
61
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66

Yahudilerin, Yahudileşmiş Araplar olmasıdır.
Çocuk sahibi olamayan
Medineli ailelerin, çocukları olursa bunları Yahudilere verecekleri şeklinde
adakta bulunmaları ve Medine’de Yahudileşmiş Arap çocuklarını bulunması,
Yahudileşmiş Araplar
tezinin temel dayanaklarından
biri olarak
67
gösterilmektedir. Kur’an-ı Kerim içinde toplam 712 ayette Yahudileşmeye
dair atıfta bulunulması ve bu ayetlerin Medine’de değil de Mekke de nazil
68
olması Yahudileşme kavramının altının çizilmesi gerekliliğini gösterir. Kur’anı Kerim’de Yahudileşme kavramının bu derece vurgulanması misyonerlik
ihtimalini gündeme getirmektedir. Bazı istisnalar dışında Yahudi inancında
misyonerlik faaliyeti yürütülmediği bilinmekle beraber Arap yarımadasında
yaşayan Yahudilerin yerelleşmesinin misyonerlik faaliyetine dönüştüğü
şeklinde bir yorum yapılabilir. Bazı araştırmacılar, “dinde zorlama yoktur,”
ayetini bu bağlamda da değerlendirmenin mümkün olacağını, çünkü Hz.
Muhammed’in, Benu Nadir kabilesini Medine’den sürerken Yahudileşmiş olan
Araplarında onlarla gitmesine izin verdiğini ileri sürmektedir. İsfahani gibi
müellifler ise Yahudilerin bölgeye Hz. Musa devrinde geldiklerini
kaydetmişlerdir. Kurayza ve Nadir kabilelerinin doğrudan Hz. Harun soyuyla
69
bağlantılı olduğunu da yine İsfahani tarafından nakledilmiştir.
İslam’ın erken devirlerinden itibaren Yahudiler ve Müslümanlar arasında
ilişkiler kurulmuştur. Başlangıçta Yahudilere hoşgörüyle yaklaşılmış, ancak
Medine Sözleşmesinde vadettikleri şartları yerine getirmemeleri ve müşriklerle
iş birliği yapmaları gibi sebepler dolayısıyla Müslümanlarla olan ilişkileri
gerilimli bir hal almış, zaman içinde yaşadıkları bölgelerden sürülmüşler ya da
katledilmişlerdir. Raşid Halifeler dönemi olarak geçen dönemde İslam
fetihlerinin devam etmesi, hem Müslüman olmayan nüfusun sayısının
artmasına hem de fethedilen bölgelerde yeni şehirler kurulmasıyla, bu
bölgelerin gayrimüslim halkının da kontrolünün İslam devletine geçmesine
olanak sağlamıştır. Fethedilen bölgelerdeki Müslüman olmayan bu topluluklar
arasında
bulunan
Hristiyan
ve
Yahudiler
zimmi
statüsünde
değerlendirilmişlerdir. Gayrimüslim halkın sayısının artması dolayısıyla sahip
oldukları haklar ve uymaları gereken kurallar oluşturulması gereği
duyulmuştur.
3. İslam Devleti ve Yahudi Cemaatinin İlişkileri
Müslüman-Yahudi ilişkileri Hz. Muhammed’in Yesrib (Medine) kentine hicret
etmesiyle başlamış, imzalanan Medine Sözleşmesiyle tarafların konumu
66
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70

belirlenmiştir.
Bir ticaret şehri olan Mekke’de Yahudi cemaatinin
bulunmaması, Yahudilerin şehre hiç uğramadıkları anlamına gelmemekle
birlikte yerleşmek için Mekke’nin neden tercih edilmediği hakkında detaylı bir
71
bilgiye rastlanmamaktadır. İslam fetihlerinin genişlemesiyle birlikte İslam
hakimiyeti altında yaşayan Yahudi nüfusun sayısı da artmış, fethedilen
bölgelerdeki halk, özellikle Yahudiler, İslam devletini adeta bir kurtarıcı olarak
72
görmüştür.
İslam devletinde Yahudi cemaatleri idari açıdan Res-ü’l-Calut, Sura
73
Yeşivası, Pumbedita Yeşivası ve Filistin Yeşivası olmak üzere dört kuruma
bağlı bir şekilde örgütlenmişlerdir. Bu kurumlar arasında çekişmenin nedeni,
herhangi bir kuruma bağlı olmayan Mısır ve Kuzey Afrika Yahudi cemaatlerinin
kendi yetki alanlarına bağlanması konusudur.
Sasani devleti devrinde olduğu gibi İslam devletinde de resmi makamlarda
Yahudileri Res’ül-Calut temsil etmiştir. Res’ül-Calut dini bir otorite olmaktan
ziyade tıpkı Hz. Davud gibi bir misyona sahipti. Soy olarak da Hz. Davud’a
dayandırılan Res’ül-Calutlar, Yahudiler arasında tıpkı bir kral gibi saygı
74
görmüşler ve İslam devletinde Yahudileri temsil eden, saygı duyulan bir
konuma sahip olmuşlardır. Özellikle Babil sürgününden sonra Hz. Davud’un
soyu büyük önem kazanmıştır.
Res’ül- Calutlara Yahudiler tarafından verilen önemi Natan ha Bavli
tarafından kaleme alınan kronikte açık bir şekilde görmek mümkündür. Burada
Res-ül-Calut neslinin yalnızca Hz. Davud’un soyundan geldiği ifade
edilmektedir. Bu makam doğrudan mesihi anlayışla da ilişkilendirilebilir.
Tudelalı Benjamin gibi Yahudi gezginler İslam devleti toprakları hakkında
bilgiler vermişlerdir. Örneğin Benjamin Halife ve ailesinin ayrı ayrı köşklerde
yaşamakta olduklarını, ancak isyan tehdidi dolayısıyla altın kafesteki kuş gibi
olduklarını kaydetmiştir. Bu bilgileri yerel dil olan Arapçayı bilmemesi
dolayısıyla şehirde yaşayan dindaşları vasıtasıyla öğrendiği varsayılırsa devlet
düzeni ile ilgilenen kişilerin yalnızca Müslümanlar olmadığı, Yahudi ve
Hristiyanların da düzeni yakından takip ettikleri sonucuna varılabilir. Meydana
gelecek herhangi bir isyan sonucunda düzenin değişmesi toplumun bütün
tabakalarını etkileyeceği gerçeği önlemler alınabilmesi için bilgi sahibi olma
gerekliliğini beraberinde getirmiştir.
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İspanya toprakların fethi ve Endülüs Emevi hakimiyetinin tesis edilmesiyle
birlikte tıpkı Hz. Muhammed’in Medinelilerle yaptığı Medine Vesikasına benzer
bir antlaşma olan Tudmir (Theodomiro) Antlaşması imzalanmıştır. Endülüs
Emevi hakimiyetinde yaşayan Yahudiler zaman içinde doğuda bulunan
yeşivalara görünürde bağlı hale geldiler. Bu bağlılığı yitirmelerinde İslam
hakimiyetinin sağladığı kısmi özgürlük ortamının etkisi olduğu düşünülebilir.
Daha önceki dönemlerde Katolik devlet yönetiminde baskı altında yaşamaları
dolayısıyla herhangi bir konuda fikir üretebilecek kurumlardan yoksun olmaları
İslam hakimiyetiyle ortadan kalkmıştır. Bu durum neticesinde daha özgürlükçü
bir ortam oluşmuş, ilahiyat ve fikir üretme konusunda ilerleme
kaydedilebilmişler. Reconquista hareketiyle birlikte Endülüs İslam devletinin
yıkılışına kadar olan zamanda Endülüs hakimiyetinde yaşayan Yahudiler,
birçok alanda ilerlemişler, devletle işlerinde etkin bir konuma sahip olmuşlar ve
Müslümanlarla yakın ilişkiler kurmuşlardır.
İslam öncesinde Arabistan coğrafyasında Yahudilerin yaşadığı
bilinmektedir. İslam devletinin ilk yazılı anayasası olarak hazırlanan Medine
75
sözleşmesi hem Yahudilerin bu bölgede yaşadığını hem de İslam devleti ve
Hz. Muhammed’in Medineli Yahudileri de vatandaş olarak gördüğünün
kanıtıdır. Bizans coğrafyasında yaşayan Yahudilere nazaran dini ve sosyal
açıdan daha özgürlükçü bir toplumda yaşadıkları bilinmektedir. İslam’ın yayılışı
sırasında Kur’an-ı Kerim’de putperestler ya da Müşrikler olarak geçen Araplar
için din değiştirmek ya da ölümü kabullenmek dışında başka bir seçenek
76
olmamasına karşılık kitap ehli dinler olan Hristiyanlık ve Yahudilik için Cizye
adındaki baş vergisini ödemeleri şartıyla dinlerini muhafaza etmelerine izin
veriliyordu. Bunun yanı sıra Müslüman doğu toplumunda yaşayan Yahudiler
Bizans ve Avrupa’da olduğu gibi yalnızca onlara ayrılan bölgelerde ikamet
77
etmek zorunda değillerdi. Genizalarda
bulunan kayıtlarda Müslüman
evlerinde oturan birçok Yahudinin ve Yahudilere ait olan evlerde ise
78
Müslümanların kiracı olarak kaldığına dair sözleşmeler bulunmuştur.
Fetihler vasıtasıyla İslam devletinin sınırları gelişmekte, dolayısıyla İslam
hukukunda Zimmi olarak geçen gayrimüslim tebaanın sayısı da bu fetihler
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sonrasında artmaktaydı.
Filistin bölgesinin fethedilmesiyle, Roma’nın
Yahudilere getirdiği yasak da ortadan kalkmış ve bu bölgeye tekrar
80
yerleşmeye başlamışlardır. İslam devletinde Yahudi tebaanın siyasi temsilcisi
81
olarak David’in soyuna mensup kişiler arasından seçilen Re’sü’l-câlûttu.
Re’sü’l-câlût makamı İslam öncesinde de mevcut olan bir makamdır. Krallığın
yıkılışından sonra sürgündeki Yahudiler, kendilerine kral David’in soyundan
82
gelen kişilerden birini seçerek kendilerine önder olarak tayin etmişlerdir.
Re’sü’l-câlût, kral soyundan geldiği için sinagoglarda da Tora tomarlarının
83
ayağına getirilmesi gibi bazı ayrıcalıklara da sahipti. XIII. yüzyılda Abbasi
84
halifeliği, Hülagu tarafından yıkılmıştır. Son Re’sü’l-câlût ise Samuel b.
85
Daviddir. Re’sü’l-câlûtluk kurumu ve Re’sü’l-câlûtlar Timur’un 1401 yılında
86
görevlerine son vermesine kadar devam etmiştir.
4. Sosyal Hayatta Yahudiler
İslam öncesi devirlerden itibaren Arap yarımadasında varlık gösteren
Yahudiler, Mesih’in gelmesinin yakın olduğu ve putperestleri ateşler içinde
yakacağı tehdidiyle Araplar üzerinde üstünlük kurmuş ve onları bir ölçüde
kontrol etmişlerdir. İslam’ın doğuşuyla birlikte bu üstünlük ellerinden alınmış ve
ikinci sınıf vatandaşlar olmaya başlamışlardır.
Yahudiler, İslam’ın yayılışıyla sosyal ve ekonomik açıdan herhangi bir
kısıtlama getirilmese de genellikle bu cemaatler kendi içlerinde örgütlenmiş
olarak belirli mahallerde ikamet etmişlerdir. Bu tarz bir yapılanama devletin
onları Avrupa’da olduğu gibi belirli bölgelere hapsetmesi sonucu değil kendi
istekleri doğrultusunda gerçekleşmiştir. Arap yarımadasında yaygın olan
kabilecilik mantığı muhtemelen onlarla etkileşime girmiş olan Yahudiler
tarafından da benimsenmiştir. Belli mekanlara hapsedilmediklerinin en net
örneği Bağdat, Basra ve Kahire gibi sonradan kurulmuş şehirlere yerleşmiş
87
olmalarıdır. Yahudi ve Müslümanların birlikte yaşadıkları mahallelerde Ömer
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Medine Sözleşmesine uymayan Yahudileri de sürüldüğü Hayber bölgesi İslam devleti tarafından
fethedilen ilk bölgeydi. Bkz, Bernard Lewis, İslam Dünyasında Yahudiler, çev.Bahadır Sina Şener,
Ankara, Nisan 1996, s. 20
80
Arslantaş, İslam Toplumunda Yahudiler…, s. 89.
81
Arslantaş, İslam Toplumunda Yahudiler…,s. 116-119.
82
Natan ha-Bavli, Seder Olam Zuta- Dünyanın Kısa Tarihi, derleme-tercüme, Nuh arslantaş,
Ankara, 2014, s. 60-61.
83
Arslantaş, İslam Toplumunda Yahudiler…, s. 123.
84
Yuvalı, Abdülkadir, “Hülagü”, T.D.V.İ.A., İstanbul, 1998, C. 18, s. 473-474.
85
Goode, Alexander D., “The Exilarchate in the Eastern Caliphate 537-1258”, Jewish Quarterly
Review, Vol. 31, No.2, Ekim 1940, s. 167.
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Arslantaş, İslam Toplumunda Yahudiler….,, s. 130.
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Arslantaş, İslam Toplumunda Yahudiler…., s. 97.
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ahdi olarak bilinen zimmilerin uyması gereken yasaklar daha sıkı bir şekilde
88
uygulanıyordu.
İslam devleti hakimiyetinde yaşayan Yahudiler genelde şehirlerde ikamet
etmişler, ticaret, dini eğitim, tıp ve sarraflık gibi alanlarda faaliyet
göstermişlerdir. Bunun yanı sıra hadisler ve rivayetlerde Hayber Yahudilerinin
tarımla uğraştıklarından bahsedilmektedir. Buradan hareketle tarımla
uğraşmalarına dair herhangi bir kısıtlama olmadığı sonucuna varılabilir. Hz.
Muhammed devrinde fethedilen Hayber’de, tarımla uğraşabilecek Müslüman
89
nüfus olmaması dolayısıyla bu bölge fey
olmasına rağmen Hayber
Yahudilerinin tarım arazilerini işlemeye devam etmesine izin verildiğini, Hz.
Ömer devrinde tarımla uğraşabilecek bir Müslüman nüfusun oluşmasıyla
birlikte Hayber Yahudilerinin Şam’a sürüldüklerini yine aynı rivayetler
90
nakletmektedir.
Yahudi ve diğer zimmilerin ibadet özgürlükleri kısıtlanmasa da
ibadethanelerinin mescit ile bir arada inşa edilmesi yasaktı. Ebu Ubeyd,
“Rahmet evinin azap eviyle bir arada bulunması uygun değildir” ifadesini
91
kullanmaktadır. Bu ifadeden hareketle dini yapıların inşasında yakın bölgede
zimmilere ait bir ibadethane olup olmadığına dikkat edildiği şeklinde bir yorum
yapılabilir. Dini yapıların bir arada bulunmalarının kültürel mi yoksa dini bir
amaç mı güttüğü konusunda kesin bir yorum yapılamasa da İslam’ın
üstünlüğünün baz alındığı söylenebilir. Hz. Ömer devrinde Mescid-i Aksa
Camiinin inşası sırasında da Hz. Ömer ve K’ab el Ahbar arasında da buna
benzer bir olayın geçtiği rivayet edilmiştir. Rivayete göre K’ab el Ahbar, Aksa
camiinin tapınakta bulunan ve kutsal olduğu kabul edilen bir taşın arkasına
inşa edilmesinin Yahudilerin gönlünü kazanmada etkili olacağını iddia
etmesine rağmen Hz. Ömer “bir yerde iki din olmaz” diyerek, Mescid-i Aksa’nın
taşın önüne yapılmasını emretmiştir.
İslam’ın ilk yıllarında Yahudiler devlet işlerinde çalıştırılmamaktaydı. Bu
yasağın Raşid Halifeler devrinde kesin olarak uygulandığı bilinmekle beraber
Emevi ve Abbasi devirlerinde buna riayet edilmediği, vezirlik görevinde bile
zimmilere rastlanıldığı bilinmektedir. Erken devirlerde böyle bir uygulamanın
olmasının nedeni yeni tesis edilen İslam devletinin kurallarının kesin hatlarla
belirlenmemiş olmasıdır. Raşid halifeler devrinin sona ermesiyle birlikte
92
zimmiler, devlet işleri ve bürokraside yükselme fırsatı elde etmişlerdir.
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Arslantaş, İslam Toplumunda Yahudiler…., s. 104-105.
Fetihten sonra devlet mülkü olan araziler için kullanılmıştır.
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Ebu Ubeyd Kasım b. Sellam, Kitabü’l-Emval…., s. 72.
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Ebu Ubeyd Kasım b. Sellam, Kitabü’l-Emval…, s. 113.
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Hz. Ömer devrinde, ihtiyaç sahibi zimmilerin tıpkı yoksul Müslümanlar gibi
93
devlet güvencesi altına alınmış olduklarını belirtmek yerinde olacaktır.
Yahudiler devleti ilgilendirmeyen iç işlerinde serbestliğe sahiptiler. Cemaat
üyeleri arasında çözülebilecek meseleleri kendi aralarında çözebiliyorlardı.
İstedikleri takdirde kadı mahkemesine veya divana başvurma hakkına da
94
sahiptiler ve bu hakkı sık sık kullanmaktaydılar. Buradan hareketle İslam
hukukuna güvendikleri ve kadıları tarafsız bir mercii olarak gördükleri iddia
95
edilebilir.
İslam coğrafyasının genişlemesiyle birlikte, fethedilen Bizans topraklarında
yaşayan Yahudiler dini vecibelerini gerçekleştirmek konusunda belirli bir
çerçevede özgürlüğe kavuşmuşlardı. Örneğin Bizans döneminde yasaklanan
96
Yahudilerin dinsel arınma için kullandıkları mikve İslam egemenliğinde
97
serbest bırakılmıştır. Yahudiler kılık kıyafet gibi bazı konularda düzeni
sağlamak açısından kısıtlanmışlardır. Bu kısıtlamayla birlikte bir traftan ikinci
sınıf vatandaş oldukları vurgulanırken diğer taraftan dini vecibelerine
karışılmaması sağlanmıştır. Örneğin br Müslümanın kesinlikle uyması gereken
haramların başında gelen içki yasağı Hristiyanlara ve Yahudilere
uygulanmıyordu. Kıyafeti sayesinde mensup olduğu dini belli eden zimmi bu
sayede cezalandırılmaktan kurtulabilmekteydi.
98

Kültürel ve dini açıdan Sanhedrin’in yerini alan yeşivalar, hem eğitim
kurumu olmalarıyla hem de idari açıdan büyük bir öneme sahiptiler. Irak ve
Pumbedita yeşivaları Yahudi dini kurumları arasında en fazla önem atfedilen
kurumlardı. Gerek dini metinlerin yazıya geçirilmesi gerekse Yahudi toplumsal
hayatını düzenlemeleri açısından önemli bir yere sahip oldukları bilinmektedir.
Resü’l-Calut’tan sonra en yüksek otorite olarak bu yeşivaların başkanları olan
gaonlar gelmekteydi. Sinagogda da oturma düzeni yine bu önem sırasına bağlı
olarak şekillenmiştir. Yahudi cemaatinin en yüksek otoritesi olan Resü’l-Calut
ortada, Sura gaonu Sağında ve Pumbedita gaonu ise solunda yer alacak
şekilde oturmaktaydılar. Ancak zaman içinde gaonların hem birbirleriyle hem
de Resü’l-Calutla çekişme içine girmeleri gittikçe zayıflamalarına ve idari
yapılarında çöküşe sebebiyet verecek bir boyuta gelmiştir. Resü’l-Calutlar ve
gaonlar arasında cemaat üzerinde nüfuz sahibi olma mücadelesi söz
konusuydu. Bu mücadele Emeviler devrinin ilk Resü’l-Calut’u Bostanay’ın
ölümünden sonra çocukları arasında meydana gelen miras davası dolayısıyla
93

Hadduri, İslam Hukukunda…,s. 196.
Arslantaş, İslam Toplumunda Yahudiler…., s. 100-101.
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Arslantaş, İslam Toplumunda Yahudiler…., s. 186-200.
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Mikve Yahudi havuzudur.
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Arslantaş, İslam Toplumunda Yahudiler…., s. 90.
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başlamış, gaonlar bu süreçte Resü’l-Calut’un karşısında bir tavır
99
takınmışlardır. Bu meselenin ardından Resü’l-Calutlar ve gaonlar arasındaki
mücadeler daha da şiddetlenerek devam etmiştir. Bu durum Sa’diya Gaon’un
Pumbedita yeşivasının goun olduktan sonra daha da şiddetli bir hal almış,
Sa’diya Gaon ve dönemin Resü’l-Calut’u David ben Zakkai arasında bir miras
başvurusu konusunda yaşanan görüş ayrılığı şiddetli bir artarak kamplaşmaya
yol açmış, Resü’l-Calut taraftarları ve Saadia Gaon yanlıları olmak üzere
Yahudi toplumu ikiye bölünmüştür. Olay neticesinde önce Saadiya Gaon
görevinden alınmış bir süre sonra görevine iade edilmiş ve halifenin
müdahalesiyle Resü’l-Calutlar’ın yeşiva gaonları ataması uygulamasına son
100
verilmesini beraberinde getirmiştir.
Sa’diya Gaon Yahudi dini literatürünün
Arapçalaşmasında da etkilidir. Bu dönemde kaleme alınan Responsalar
incelendiğinde Arapça yazılmasalar bile el-veled gibi Arapça kelimelere
rastlanmaktadır. Ayrıca Sa’diya Gaon, yaptığı Tora şerhinde Yahudi
101
Arapçasını kullanmıştır.
İslam hukukunda Müslüman kadınlarla evlenilebileceği gibi Hristiyan ve
Yahudi kadınlarla da evlenilmesi caiz olarak görülmüştür. Ancak bu kadınların
hür olmasının altı çizilmiştir. Özellikle Malik b. Enes, Ebu Hanife ve Şafii
Müslümanların ehli kitaptan olan özgür kadınlarla da evlenmesinin herhangi bir
yasağı olmadığını ancak bu kadınlar cariyeyse evlenmenin caiz olmadığını
belirtmişler, bununla birlikte bu kadınlarla cinsel ilişkiye girmenin helal
102
olduğunu ifade etmişlerdir.
5. Osmanlı Hakimiyetinde Yahudiler
Osmanlı’nın beylikten devlet düzenine geçişi ve Bizans topraklarını kısa
sürede hâkimiyeti altına almaya başlamasıyla bu bölgelerde yaşayan halk da
Osmanlı tebaası olmaya başlamıştır.
Osmanlı devletinde yaşayan Yahudiler devlet nüfusunun küçük bir
bölümünü meydana getirmekle birlikte önemli bir unsur olduklarını söylemek
103
mümkündür.
Osmanlıların Yahudilerle ilk teması 1324 tarihinde Bursa’nın
fethiyledir. Yahudiler Orhan Gazi‟nin Bursa‟yı etmesinde rol oynamışlardır.
99

İlk Resü’l-Calut olan Bostanay, İzdandud işimli Sasani kökenli bir kadınla evlenmiştir.
Bostanay’ın ölümünün ardından İzdandud’dan olan çocukları Bostanay’ın mirasından mahrum
bırakılmak istenmiş, bu durum karşısında gaonlar İzdandud’dan yana bir tavır takındıkları için
baskı ve şiddete maruz bırakılmışlardır. Ayrıntılı bilgi için bkz: Arslantaş Emeviler Döneminde…, s.
90-91.
100
Arslantaş, İslam Toplumunda Yahudiler…, s. 60.
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Bahsedilen bu tora şerhi Nuh Arslantaş tarafından çevrilmiş ve Kültür Bakanlığı Yazma Eserler
Daire Başkanlığı tarafından2018 yılında basılmıştır.
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Ahmet Arpa; Durak Pusmaz; Abdullah Yücel, İstanbul, 2014, s. 354-355.
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Bunun üzerine Orhan Gazi yeni başkent Bursa‟da Yahudi tebaanın Hayat
Ağacı anlamına gelen Etz-HaHayim  ״עץ החיים״sinagogu merkez olacak
104
şekilde bir mahalle kurmalarına izin vermiştir.
Bunun yanı sıra Şam ve
Edirne‟den Yahudilerin bölgeye gelmesini sağlamıştır. Bu sayede yeni
başkentin iktisadi ve kültürel olarak gelişimine olanak sağlamıştır. Orhan
Gazi’nin bu ihsanı yardımları ödülsüz bırakmadığının da göstergesi olarak
yorumlanabilir. Aynı durum halefleri olan I. Murad ve II. Mehmed için de söz
konusudur diyebiliriz.
II. Mehmed tarafından İstanbul’un fethedilmesiyle birlikte, IV. Haçlı seferinin
yarattığı tahribatın giderilmesi ve tekrar eski görkemini kazanması için
girişimlerde bulunmuştur. Ayrıca İstanbul’un Ortodoks, Gregoryan Hristiyanlık
ve Yahudilik merkezi olması yönünde adımlar artmıştır. Dini liderleri
vergilerden muaf tutmuş ve onlara paye vererek vezir statüsünde olduklarını
105
gerekli durumlarda divanda onların da söz hakkı bulunduğunu ilan etmiştir.
Osmanlı İmparatorluğunda ilk kez hahambaşılık resmi bir kurum olarak bu
şekilde ortaya çıkmıştır. İlk haham Moşe Kapsalidir. Hahambaşılık kurumuyla
ilgili belirtilmesi gereken nokta her ne kadar cemaatler üstü bir kurum olsa da
Hahambaşı Romaniyot  ))רומניותYahudileri arasından seçilmekteydi. Osmanlı
topraklarına kitlesel olarak ilk büyük göç 1394 yılında I. Murad döneminde,
Fransa topraklarından kovulan Yahudiler tarafından gerçekleştirilmiş Fatih
Sultan Mehmed’in halefi olan II. Bayezid döneminde Granada’nın düşüşüyle
padişahın davetiyle Osmanlı ülkesine kitleler halinde Yahudi göçleri
gerçekleştirilmiştir. Yahudilerin osmanlı topraklarını seçmesinde en önemli
etken zorla Hıristiyan olanların gerçek dinlerine dönüşleri karşısında Osmanlı
hükümetinin herhangi bir ceza uygulamamasıydı. İslam hukukunda Müslüman
106
bir kimsenin irtida
etmesi idamla cezalandırılırken Zimmilerin irtidası
107
yetkililer için herhangi bir anlam ifade etmemekteydi.
Eliyahu Kapsali eseri
Seder Eliyahu Zuta’da II. Bayezidden merhametli bir hükümdar olarak
bahseder ve Yahudilere kucak açarak “ Çocuklarınız için kendinize şehirler,
koyunlarınız için ağıllar yapın ülkemde istediğiniz gibi yaşayın” dediğini
108
kaydeder.
Hatta Yahudileri İspanya’dan kovan II. Fernando için “ Siz
Ferdinando’ya akıllı bir hükümdar derdiniz. Halbuki o, Yahudileri
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Stanford J. Shaw, Osmanlı İmparatorluğu’nda ve Türkiye Cumhuriyeti’nde Yahudiler, çev. Meriç
Sobutay, İstanbul, 2008, s. 41-42.
61
Diğer zimmi topluluklar bu çalışmanın konusu olmadığı için ayrıntıya girilmeyecektir. Diğer
topluluklarla ilgili bilgi için bkz. Yavuz Ercan, Osmanlı Yönetiminde Gayri Müslimler, Ankara, 2001.
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Lewis İslam Dünyasında Yahudiler, s. 28.
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Arslantaş, Nuh, Yahudiler ve Türkler Yahudi Tarihçi Eliyahu kapsali’nin (1483-1555) Seder
Eliyahu Zuta İsimli Kroniği Bağlamında Bir İnceleme, İstanbul, 2013, s. 272-273.

192

Üçüncü Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı 2019

tardetmek(uzaklaştırmak) suretiyle mühim bir unsur ve büyük bir servet
109
kaybetti” şeklimde konuştuğu belirtilmektedir.
Osmanlı topraklarına göç eden Yahudiler Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde
yaşamaya devam eden dindaşlarıyla bağlantılarını sürdürmüşleri kendilerine
kucak açan bu müisafirperver devletin koruması altında Hıristiyan toplumu
içinde
yaşadıklarından
daha
iyi şarlara
sahip
olduklarını
dile
110
getirmekteydiler.
1516 yılında Osmanlı ordusu ve Memluk devleti arasında
yapılan savaş sonucunda Filistin bölgesi Osmanlı hakimiyetine girmiş, bu
bölgede Yahudilerin yerleşmesine izin verilmiştir. Kanuni döneminde ise 15361542 yılları arasında Kudüs’ün kent duvarları yeniden inşaa ettirilerek bu
kutsal şehire Memlukler döneminde gösterilmeyen saygı iade edilmeye
111
çalışılmıştır diyebiliriz.
Osmanlı topraklarında yaşayan Yahudiler, birçok mesleki alanda faaliyet
göstermekle birlikte onlarla özdeşleşmiş olan meslekler bulunmaktaydı. Bizans
döneminde bu meslek gruplarından dışlanarak statüsü düşük olan başka
meslekleri ifa etmeye zorlanmışlar, Osmanlı döneminde ise bu meslekleri
yapmakta sorun yaşamamışlardır. Bu meslekler arasında en fazla
112
karşılaştığımız doktorluktur.
Osmanlı İmparatorluğunda yaşayan Yahudilerin en büyük sorunu ise
Hristiyanlar tarafından atılan kan iftiralarıydı. İddiaya göre Yahudiler, Pesah
Bayaramında mayasız olarak yaptıkları ve matza adını verdikleri ekmeği
hazırlamak için büyük bir kısmı çocuk olan Hristiyanları kaçırarak
öldürüyorlardı. Fatih devrinden itibaren bu tarz davaların yalnızca divanda
tartışılması kararı alınmıştır. Büyük oranda asılsız olduğu anlaşılan iddiaların
daha adil bir şekilde çözülmesi için bu tarz bir uygulama yolunun seçilmiş
113
olması muhtemeldir.
Osmanlı zimmet sisteminin temelinde Ömer ahdi olarak bilinen kurallar
bulunmaktaydı. Ancak devlet bu kuralların içerdiği yasaklamaları sürekli
uygulamamıştır. Devletin ekonomik durumu ve ürünlere gösterilen talep bu
kuralların uygulanmasında belirleyici etkendi. Örneğin Zimmilerin köle sahibi
olması Ömer Ahdi ile yasaklanmış olmasına karşılık XVII. yüzyıl kadı
sicillerinde yer alan Gayrimüslim terekeleri incelendiğinde bu yasağın
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Ziya şakir, Türkiye Yahudileri, haz. Tahsin Yıldırım, İstanbul, Şubat 2011, s. 102.
Marc D. Angel, Foundations of Sephardic Spirituality: The Inner Life of Jews of the Ottoman
Empire, Vermont, 2006, s. 19-20.
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Angel, Foundations of Sephardic Spirituality …, s. 39.
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114

uygulanmamış olduğu görülmektedir.
Yahudilerin sahip olduğu köleleri
genellikle Balkan ya da Kırım kökenli Hıristiyanlardı. İslam Hukuku bir
Müslüman’ın bir Gayrimüslim’in emri altında çalışmasının yasak olmasından
ötürü din değiştirerek müslümanlığa geçen köleler bir müslümana satılmalı ya
115
da azad edilmeliydi. Yahudilerin evlerindeki kölelerin Hıristiyan olmasının bir
başka sebebi de Şabat günlerinde ne suretle olursa olsun Yahudiler’in
çalışmasının yasak olması olarak gösterilebilir. Çünkü dini açıdan ışıkları
yakmak dahil olmak üzere çalışmak sayıldığı bir günde işleri yapacak birisini
olmasını gerekli kılmıştır diyebiliriz.
19. yüzyıl nüfus kayıtlarına bakıldığında Osmanlı başkentindeki Yahudi
nüfusun başlangıçta 12.555 iken yüzyıl sonra yani 20. yüzyılda 52.126 kişiye
116
yükseldiği görülmektedir.
Bu durum kadın nüfusunun da dahil edilmesi ve
sağlık standartlarında görülen iyileşmeyle de bağlantılı olmalıdır.
6. Osmanlı Klasik Düzeninin Değişime Uğraması
Klasik imparatorluk düzeni olan çok uluslu yapılaşmanın 18. yüzyıl itibariyle
yerini ulusallaşmaya bırakmaya başladığı iddia edilebilir. Özellikle Rusların
Balkan coğrafyasında güttüğü Panslavizm dolayısıyla çıkan isyanlar, Orta
Avrupa merkezli düşünce akımlarıyla da beslenmiş ve 19. yüzyıl itibariyle
Balkanlar başta olmak üzere Sırplar ve Yunanlılar gibi Hristiyan uyruklar
bağımsızlıklarını ilan ederek devletçikler kurma yoluna gitmişlerdir. Osmanlı
devlet adamları, yayılan bu ulusallaşma akımına engel olmak ve kopma
noktasına gelmiş olan toplumsal bağları kuvvetlendirmek adına bazı fikir
hareketleri geliştirerek eşit haklara sahip tek tip Osmanlı tebaası yaratmaya
117
çabalamışlardır.
1839’da Gülhane Hatt-ı Hümayun’u (Tanzimat Fermanı)
vatandaş yaratma sürecinin ilk halkasını oluşturmaktadır. Tanzimat, 3. Ahmed
devrinden itibaren değişim ve dönüşümün filizlenmesinin sonucu olarak da
nitelendirilebilir. Osmanlı toplumu zaman içinde yavaş yavaş değişime ve
modernleşmeye açık bir hale gelmiştir. Tanzimat kelimesi ( )تنظيماتArapça nzm
( )نظمkökümden türemiş olan tanzim kelimesinin çoğuludur ve düzen verme
118
sıraya koyma anlamlarını taşımaktadır.
II. Mahmud devrinin sonlarında
Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanan ancak Abdülmecid döneminden ilan
edilmiş olan ferman da adını buradan almaktadır. 18. yüzyılda yapılan
ıslahatlar daha çok askeri odaklıyken Tanzimat toplum düzeni ve idari
114
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mekanizmanın ıslahı çerçevesinde oluşturulmuştur.
Bu fermanla birlikte
vergilendirme ve askerlik gibi konularda müslim-gayrimüslim topluluklar
arasındaki farklılıkları gidermek suretiyle eşitliği sağlamak amacıyla
120
düzenlemeler yapılmıştır.
Bu sayede özellikle Hristiyan toplulukların isyan
ederek bağımsızlıklarını ilan etme çabalarının önüne geçmek de
121
amaçlanmıştır.
Tanzimat’ın vadettiği eşitlik ilkesini sağlamak adına
kanunnameler oluşturulmaya başlanmış, 1840’ta örfi ve şer’i hukukun
bileştirilmesiyle İslami çerçevede belirlenmiş bir yasa önünde eşitliği kabul
eden standart bir ceza kanunnamesi oluşturulmuş, zaman içinde Fransız
yasaları çerçevesinde gözden geçirilerek şekillendirilmiş, bunu ticaret ve arazi
122
kanunnameleri takip etmiştir.
Ceza kanunnamesiyle birlikte karma
mahkemeler oluşturularak cemaatlere tanınan yargı özerkliği belli bir ölçüde
ortadan kalkmıştır. Hukuki alandaki bu değişim/devrim niteliğinde olmakla
beraber ulema içinden seçilen bir grup tarafından yürütülmesi büyük oranda
gelenekselliği savunan ulema taifesinin direnişini yumuşatmış olmalıdır.
Tanzimat’la birlikte askeri eğitime olduğu kadar sivil eğitime de önem
verilmeye başlanmış, sıbyan mekteplerinin sayısı arttırılarak, ortaöğretim
seviyesinde veren Rüşdiyeler açılmış, 1845’te Meclis-i Maarif-i Umumiye ve
1847’de Mekatib-i Umumiye Nezareti kurulmuştur. Darüllfünun yine bu
dönemde kurulmuş, bunu Baytar mektebi, Orman mektebi ve telgraf
mekteplerinin kuruluşu izlemiştir. Devlete ait öğretim kurumlarının Müslüman
olmayan vatandaşların çocuklarına da açılması da yine bu dönemde olmuştur.
Eğitim- öğretim faaliyetlerinin zorunlu kılınması ve çıkarılan 1869 Maarif-i
Umumiye Nizamnamesiyle birlikte yaygınlaşmaya başlaması Tanzimat’tan
itibaren hedeflenen ideal Osmanlı tebaasının eğitim faaliyetleriyle
aşılanabileceği inancını taşımaktadır. Okullarda verilen yurttaşlık bilgisi
(Malumat-ı medeniye), Osmanlı tarihi ve Osmanlı coğrafyası dersleriyle
Osmanlılık düşüncesi devlet tarafından kontrollü bir şekilde verilmeye
başlanmış ancak Yabancılar tarafından kurulan okulların müfredatlarında
geçerlilik kazanamamıştır. Oluşturulan Yabancı okullar nizamnamesinin ilgili
maddeleri uyarınca yurttaşlık bilgisinin aşılanması, yalnızca Osmanlı tarihi ve
123
coğrafya derslerinin verilmesinin zorunlu tutulmasıyla sınırlıdır.
Tanzimat Fermanıyla yapılmak istenen bir diğer düzenleme vergi sitemi ve
bu vergilerin toplanışında uygulanan iltizam usulüyle ilgilidir. İltizam usulü
bilindiği üzere Devletin, genellikle belirli bir mekânla sınırlı vergi unsurlarının
119
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rekabete açık, ekseriya müzayede ile tespit edilen ve bir bölümü peşin
ödenmesi istenen belirli bir yıllık bedel karşılığında, sınırlı bir süre için kârı ve
zararı kendine ait olmak üzere mültezimlere devretmesi olarak
124
tanımlanabilir. İltizamın Osmanlı gelirleri içinde önemli bir yere sahip olması
ve toplayan mültezimlerin büyük oranda kâr elde etmek adına yükümlü halktan
haksız olarak fazla vergi talep etmeleri gibi sebepler dolayısıyla yozlaşmış
olarak görülen bu sistem lağvedilmek istenmiş ve toplanan vergilerin dolaysız
olarak hazineye aktarılması yönünde çalışmalar yapılmıştır. Ancak bu çabalar
125
hoşnutsuzluk yaratmış ve tepkilere yol açmıştır.
Zaman içinde Osmanlı
ekonomik düzeni, Avrupa devletlerine verilen ayrıcalıklar ve vergi sistemindeki
yozlaşmanın da etkisiyle neredeyse çöküşe geçmiş, önce esham (iç
borçlanma) uygulamasına gidilmiş bu da yeterli olmayınca dış borç almıştır.
Askerlik hizmetinin din ayrımı gözetmeksizin Osmanlı vatandaşı sayılan
bütün erkekleri için zorunlu hale gelmesi de gayrimüslim halk tabasının
huzursuzluğuyla sonuçlanmıştır. Bu huzursuzluk neticesinde askerlik yapmak
126
istemeyen vatandaşlar için bedel-i askeri uygulaması getirilmiştir.
Ancak
1839 Tanzimat fermanıyla sağlanmak istenen düzen tam anlamıyla oluşmamış
siyasi olayların da etkisiyle 1856 Islahat fermanı ilan edilmiştir. Bu
ferman/düzenleme Tanzimat fermanının aksine Osmanlı bürokratları
tarafından değil yabancı ülkelerin istekleri doğrultusunda oluşturulmuştur.
Devlet için son derece kısıtlayıcı şartları bulunduğu söylenebilir. Kırım
Savaşında Rusya’ya karşı Osmanlı’nın yanında durmaları karşılığında talepleri
neticesinde ilan edilmiştir. Laik bir ferman olarak nitelenecek Islahat Fermanın
ilanında dualar okunmamış, İslam’ın ve Peygamberin yüceliği dile
getirilmemiştir. 1856’da ilan edilen bu ferman hem Müslüman hem de
gayrimüslim halk tarafından büyük bir tepkiyle karşılanmış, Şam, Cidde ve
Lübnan gibi şehirlerde yaşayan Müslümanlar galeyana gelerek Hristiyan
127
uyruklara ve konsolosluklara saldırmıştır.
7. Osmanlı Vatandaşı Olarak Yahudiler
Yahudiler, Osmanlı devletinde meydana gelen ıslahat ve dönüşüm sürecine
Hristiyan azınlıklara nazaran daha yavaş adapte olmuşlardır. Bu geç adapte
oluşun altında dini yetkilerini kullanarak baskı ortamı yaratmış olan hahamların
etkili olduğu görüşü yaygındır. Klasik Osmanlı millet sisteminin sağlamış
olduğu otoriteyi kaybetmek istememiş olmaları hahamları/hahambaşıları
yozlaşmış yapıyı olduğu gibi muhafaza etme çabalarını açıklamaktadır. 18.
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yüzyılda Avrupa’da meydana gelen aydınlanma etkisiyle Yahudi cemaatleri de
Haskala hareketini başlatmışlar ancak bu etki doğu cemaatlerine 19. yüzyılın
ikinci yarısına kadar ulaşmamıştır. Veya ulaşması hahamlar tarafından herem
(aforoz) tehdidiyle engellenmeye çalışılmıştır. Selanik’te ve İstanbul’da
Hahambaşıların/hahamların etkisini görmek mümkündür. 1854’te özel girişimle
açılan Musevi ilkokulu hahamların baskısı ve Yahudi halkı galeyana getirmeleri
sonucunda kısa süre içinde kapanmış ve Alliance’ın 1864’te girişimlerine kadar
olan süreçte Yahudi cemaatinin fakir tabakası çocuklarını yozlaşmış olan
Talmud Tora’ya yollamak durumunda kalmışlar, Zengin Yahudi aileler ise
çocuklarını misyoner okullarına göndererek modern bir eğitim almalarını
128
sağlamışlardır.
1860’ta Fransa’da kurulan Evrensel Yahudi Birliği
örgütü(Alliance Israélite Universelle AIU) ile birlikte Ortadoğu ve Osmanlı
topraklarında modern okulların temeli atılmaya bsaşlanmıştır. 19. yüzyılda
İstanbul’da bankerlik yapan Julius Millingen Osmanlılar hakkında gözlemlerini
anlattığı eserinde Yahudilerin Avrupa’dan farklı olarak gettolara kapatılmasalar
da kötü kokulu, kirli ve kalabalık bölgelerde yaşadıklarını, buna rağmen eğitim
129
alanında epey bir gelişme kat ettiklerini kaydetmiştir.
Hicri 18 Zilkade
1263/Miladi 28 Ekim 1847 tarihli bir belgede Mekteb-i Tıbbiyede öğrenim
gören 29 Yahudi öğrenciden ve bu öğrenciler için yemek pişirilmesi için
Refail/rafael isimli Yahudi bir aşçının da işe alınmasından bahseden belge
130
yükseköğretim kurumlarında eşitlik ilkesine örnek gösterilebilir.
Yahudilik
inancında kaşer/koşer yemeğin önemli olduğunun ve devletin öğrencilerini
mağdur etmemek için önlemler alması vatandaşlarına önem veren sosyal
devlet anlayışını da göstermektedir. Devlet yalnızca kendi kurumlarında değil
Alliance tarafından kurulan okullara da öğretmen ve materyal desteğinde
bulunmuştur. Selanik’te açılan Alliance okuluna Rıza Efendi Türkçe muallimi
olarak atanmış ve öğrencilere de ders kitapları yollanmıştır.
Islahat fermanıyla birlikte Osmanlı devlet erkanı dini cemaatlerin yetkilerinin
kısıtlanması gerekli görülmüş, bundan dolayı da dini yetkililerin seçimi ve
organizasyonu için nizamnameler oluşturulmuştur. Yahudi cemaati için
hazırlanan Hahambaşılık nizamnamesinde hahambaşının yetkileri, nasıl
seçileceği gibi konulara açıklığa kavuşturularak cemaat üzerindeki otoritesinin
kısıtlanmıştır. Bu nizamname yalnızca başkentteki cemaatleri ilgilendirirken
zaman içinde diğer cemaatler de bu nizamnameye göre hareket etmiş ve
benzer bir organizasyon şeması oluşturmuşlardır.
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18. yüzyıl sonunda Osmanlı topraklarına yerleşen İtalyan Yahudisi olan
Fernandez, Camondo, Modina ve Allantini aileleri Avrupa ile bağlantılarını
kaybetmemiş, modernleşmenin Osmanlı Yahudileri arasında yankı bulmasını
131
sağlamışlardır.
Tuğla, Dokuma ve ekmek fabrikaları kurmuşlar, modern
anlamda bankacılık sektörünün temelini atmışlardır. Bu ekonomik atılımlarla
Yahudi cemaati içinde sözü geçen bir konuma yükselmişler ve imparatorluk
dahilindeki cemaatlerin ilerlemesi ve modernleşmesi için adımlar atmışlardır.
19. yüzyıl sonlarında yaşanan materyalistleşme Yahudiler arasında da
görülmeye başlamıştır. Laik ve modern Yahudi, dini kurallara bütünüyle bağlı
kalmak yerine bulunduğu ortama göre davranmaya başlamış hatta
132
tükettiklerinin kaşer olup olmamasıyla ilgilenmemeye başlamıştır.
Hahambaşılık nizamnamesiyle birlikte dini otoritein kısıtlanışı resmileşmiş ve
kararlar artık yalnızca din adamlarından oluşan meclis-i ruhani tarafından
değil, meclis-i cismani olarak bilinen din adamı olmayan yöneticilerin de
133
bulunduğu bir meclis tarafından alınacaktır.
Alliance’ın Osmanlı cemaatleri
üzerindeki etkinliği de hahambaşıların dini otoritesinin kısıtlanmasından sonra
artmıştır. Dini okulların revizyonu da yine bu sayede yapılabilmiş tora dersleri
yanında dil ve edebiyat gibi derslerle din adamı olacak kişilerin dinin yanı sıra
laik dersler almaları sağlanmıştır. 1876 anayasası olan Kanun-i esasiyle
birlikte Osmanlı siyasi ve sosyal hayatında değişimler yaşanmıştır. Bu tarihten
itibaren Osmanlı resmi olarak devletinde tabiiyetten ya da modern anlamıyla
vatandaşlıktan söz edilebilir. Ekonomik, kültürel ve siyasi alanlarda bu
vatandaşlık mefhumunun oluşumuna dair kanıtlar görmek mümkündür.
Bürokratik anlamda belli başlı görevlerde değil devletin her kademesinde
Yahudi memurlara rastlamak mümkündür.
Sonuç
Yahudilik ve Müslümanlık birçok açıdan benzerlik ve farklılıklara sahiptirler.
En temel noktada iki din de kökenlerini ortak ata olarak kabul ettikleri Hz.
İbrahim’e dayandırmaktadırlar. Emir ve yasaklar iki dinde de ortak olarak kabul
edilmektedir. Yalnızca önem verilen konular farklılık arz etmektedir. Örneğin
Yahudilik inancında Hz. Yusuf ileri görüşlülüğü ve ekonomik atılımlarına vurgu
yapılan bir peygamberken, İslam inancında erdemleri daha ön plana
çıkarılmaktadır. Bu tip farklılıklar yanında uygulama açısından İslam, Yahudi
inancına göre daha hafiftir ve duruma göre kurallarda esneklik
sağlanabilmektedir. Özellikle gıdalar konusunda çok ciddi yasakları bulunan
131
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Yahudilikte
koşer/kaşer
kurallara
uygun
olmayan
hiçbir
gıda
tüketilememektedir. Örneğin et ürünü tüketilmesinin ardından belli bir süre
geçmeksizin süt ve sür ürünlerinin tüketimi kesin olarak yasaklanmıştır. Bunun
dayanağı olarak da Tora’da geçen kuzuyu annesinin sütünde pişirme” ifadesi
gösterilmektedir. İslam inancında ise bu tarz bir yasağa rastlanmamaktadır. İki
din arasındaki en belirgin fark ise ibadet şekilleridir. Yahudilikte ibadetler dini
mekan olan sinagogda yapılır ve minyan (on erişkin erkek) olmaması
durumunda ibadet yapma zorunluluğu yoktur. İslam’da ise bireysellik esastır
ve cemaatle kalınması farz olan Cuma, bayram ve cenaze namazları dışında
cemaate ya da camiye gidilmesine gerek yoktur. Yemek kurallarının
Yahudilikte daha ağır kurallara tabi olması ve eti kesecek kişinin Tora’nın yanı
sıra Talmud ve Mişna’ya da hakim bir haham olması gerekliliği bulunmaktadır.
Özellikle Osmanlı’da Müslümanların tereddüt etmeden Yahudi kasaplardan
alışveriş yapmaları, Yahudiler tarafından kesilen hayvanların etinin
tüketilebileceğine inandıklarını göstermektedir.
Benzerlikleri dolayısıyla iki dini grup arasında Hristiyan veya Zerdüşler ile
kurulandan çok daha yakın bir ilişki olduğunu söylemek mümkündür. Bu
yakınlık zaman zaman Yahudilere bazı haklar tanınmasında bazı zamanlarda
da uygulamaların esnetilmesinde kendini göstermektedir.
Hristiyanlığın Doğu Roma İmparatorluğunun resmi dini olmasından itibaren
baskı ve zulüm yaşayan Yahudiler bu tarihten itibaren yaşadıkları bölgelerdeki
Hristiyanlar tarafından kan iftiralarına uğramışlardır. Bu durum Osmanlı
sınırları içinde de sürmüş, zaman zaman Hristiyan cemaatler Yahudileri
çocuklarını kaçırıp öldürmekle itham etmişlerdir. Yahudi nüfusun yoğun olarak
yaşadığı Selanik hariç olmak üzere İzmir, İstanbul, Şam gibi Yahudi
cemaatlerinin bulunduğu şehirlerde Osmanlı Son dönemine kadar görülmeye
devam etmiş 1921’de son kan iftirası olayı İzmir’de yaşanmıştır. Abdülmecid
devrinden itibaren zaman zaman kan iftiralarının ciddiye alınmaması için
fermanlar yazılsa da bunun olayları engellemediği aşikardır.
Zaman içinde İslam devletlerinin sayısının artması devletlerin kendi
tebaalarına karşı uygulamalarında farklılıkların olmasına yol açsa da 19.
yüzyılın ikinci yarısına kadar gayrimüslimlere özellikle de Yahudilere yönelik
134
uygulamalarda çok fazla bir değişiklik görülmemektedir.
19. yüzyılın ikinci
yarısından itibaren Avrupa topraklarında Aydınlanma düşüncesinin İbrani dili
üzerinde yansıması olarak nitelendirilen Haskala hareketi ışığında doğmuş
olan Siyonizm, Osmanlı toplumunda yaşayan Yahudiler arasında da
destekçiler bulmuştur. Ancak bu hareket ırkçı bir söyleme dönüşme tehlikesi
taşımaması ve Osmanlı Devleti’ne karşı herhangi bir isyana dönüşme tehlikesi
barındırmamasından dolayı pek fazla devlet müdahalesine uğramamıştır.
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Tanzimat Fermanı’yla birlikte toplumda Müslim-Gayrimüslim ayrımı kâğıt
üzerinde son bulmuş, cizye, haraç ya da rav akçesi gibi zimmi vatandaşlardan
toplanan vergiler kaldırılmış, askerlik herkes için zorunlu kılınmıştır. Alliance
Okulları olarak da bilinen, Yahudi cemaate mensup çocuklara eğitim veren
okullar tıpkı diğer cemaatlerde olduğu gibi 1886 yılına kadar devlet
denetiminden uzak bir şekilde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.
Vatandaşlık düşüncesinin Vatandaşlık mefhumu 20. yüzyılın başlarından
itibaren meyvelerini vermiş, Osmanlı son döneminden itibaren Yahudilik dini
kimlik haline gelmiş ve bu dine mensup kişiler kendilerini Türk olarak
nitelemeye başlamışlardır denebilir.
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HETEROJEN YAHUDİ ÜMMETİNDEN MODERN YAHUDİ ULUSUNA
YAHUDİLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ: MODERNİZM SARKACINDA
YAHUDİLİĞİ HATIRLAMAK
Yunus Can POLAT
Res. Assist. Dr., Harran Üniversitesi, Urfa, Türkiye
<yunus.c.polat@gmail.com>

Öz
Avrupa’da uzun mesafeli ticaretin tetiklediği birikim feodal hukuk zemininin
çözülmeye uğraması ve merkezi devlet yapılarının ortaya çıkmasına neden oldu.
Merkezileşen ve giderek ulusallaşacak olan siyasal-toplumsal yapılar, 16. yüzyıldan
itibaren diğer tüm dini-politik gruplar gibi Yahudi cemaatlerini de belirli bir yörüngeye
soktu. Matbaanın yaygınlaşması, bilginin ve ticaretin hacminin artarak niteliğinin
dönüşmesi, sermayenin ve insanların akışkanlıklarını arttırdı. Yahudiler hem yeni
ortaya çıkan ulusal vergi sınırları içerisinde o ülkenin ve “halkın” kültürüyle hemhal olur
hale geldiler hem de, Polonya’da, Almanya’da, Fransa’da, İngiltere’de, Hollanda’da,
İtalya’da yaşayan dindaşları ile belirli ortak kimliksel özelliklerinin var olduğunu
keşfettiler. Avrupa’da teknolojik gelişmeler, coğrafi keşifler ve zenginleşme beyaz
adamı ötekine ve doğaya egemen kılarak onun tanrı ve zamana galebe çalmasına yol
açarken, Yahudi hem beyaz adamlık hem yeni keşfetmeye başladığı Yahudiliği
içerisinde kimliksel bir bocalamanın pençesine düştü. Yahudi bir taraftan, yeni yeni
ortaya çıkan vergi sınırlarının içinde aynı hasleti paylaştığı “beyaz adam” ile aynı
gemide olduğunu keşfediyordu. Ama diğer taraftan, uzak ülkelerdeki dindaşlarının yeni
fark ettiği varlıkları ile halihazırda içinde bulunduğu durumun uyuşmazlığı karşısında,
kendisini kimliksel bir açmazın içine savrulmuş buluyordu. Bu açmaz 19. yüzyılın ikinci
yarısında patlak vererek neticelerini bugüne dek gözlemlediğimiz bir krize neden
olacaktır.Çekirdeği Rheinland’da bulunan Alman Aşkenaz kültürü, onun Haskala
bağlamında Almanya’ya asimile olma eğilimi ve 1789 ile tetiklenen siyasal-iktisadi
süreçte, teritorial yakınlık-vatandaşlık temelinde kurgulanmış Fransız anayasasının
şemsiyesi altında gerçekleşen “özgürleşim” dalgası canlı toplumsal eğilim ve
deneyimler olarak hatırlanmalıdır. Bununla birlikte, 19. yüzyılın sonuna yaklaştıkça
gerek Fransa gerekse Almanya’da ulus-devlet, Musa dininin inananları olan
vatandaşlarına kuşku ile yaklaşan bir niteliğe bürünmüştür. Bu nedenle yüzyılın
sonunda ve yeni yüzyılın başlarında, Avrupalı Yahudi açısından yalnızca iki rasyonel ve
olası siyasal eylem biçiminin söz konusu olduğu öne sürülebilir. Baskıcı iktidarın çeşitli
biçimlerine karşı yürütülen enternasyonal mücadeleye destek olmak ya da kendi ulusal
devletlerini kurma mücadelesinde madun gömleğini çıkartarak hakim zırhını kuşanmak.
Yahudilerin bu anlamda bir “seçim” yapmış olduklarına şüphe yoktur. Lakin, bu seçimin
Enzo Traverso’nun öne sürdüğü gibi “Yahudi modernitesinin sonu” olduğu tezi
kuşkuludur. ZiraYahudi cemaatlerinin Siyonist davaya intibak etmeleri, yek pare ve ani
bir süreç olmadığı gibi kolay da olmamıştır. Mizrahi Yahudilerin 1950’lerde İsrail’e göç
etmeye mecbur bırakılmalarıyla başlayan süreç, Etiyopya cemaatinin 1984 ve 1991’de
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İsrail’e nakledildiği Moşe ve Solomon operasyonlarıyla sürmüştür; ancak sona
etmemiştir. Zira İsrail’de yaşayan Samiri, Karai ve kimi Ortodoks gruplar, kendi aSiyonist kimliklerini muhafaza etmekte ve heterojen görünümde bir İsrail portresi ortaya
koymaktalardır. Şayet bir Yahudi modernitesinden bahsedilecekse, bu İsrail’in
kurulmasına varan süreç ile son bulmamış; bilakis ivme kazanmıştır. Bu çalışmanın
amacı 19. yüzyılın sonunda Avrupalı Yahudi cemaatlerinin, 1948’den sonra da
Mizrahilerin, Siyonist yazar, ideolog ve aktivistlerin çağrılarına olumlu yanıt vererek
Siyonist dava etrafında kenetlenmelerinin nasıl ve hangi şartlar altında mümkün
olduğunu göstermektir. Yahudilerin, kadim bir ulusun torunları olduklarını
hatırlayabilmeleri nasıl mümkün olmuştur? Bu hatırla(t)maya hangi tarihsel kırılma
anında, hangi iktisadi-siyasal dönüşümlerin neticesinde ihtiyaç duyulmuştur? Yahudi
İbraniliğini ve yekpare kadim bir ulus olduğunu hatırlarken, bunu, neyi unutmak
pahasına yapabilmiştir?

THE TRANSFORMATION OF JUDAISM FROM THE HETEROGENIC
JEWISH COMMUNITY TO THE MODERN JEWISH NATION:
REMEMBERING JUDAISM IN THE MODERNISM'S PENDULUM

Third International Conference on Israel and Judaism Studies 2019

PANEL X. BEING ISRAELI: THE DILEMMAS OF
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İSRAİL'DE BAŞARISIZ BİR TOPLUMSAL ENTEGRASYON ÖRNEĞİ:
FALAŞALAR
Göktürk TÜYSÜZOĞLU
Doç. Dr., Giresun Üniversitesi, Türkiye
<gktrkt@gmail.com>

Öz
Etiyopya'dan gelen Yahudiler olarak bilinen Falaşalar, İsrail nüfusu içerisinde çok
büyük bir yer kaplamıyor olmasına karşın, İsrail toplumuna entegre olmakta ciddi
sorunlar yaşamaktadır. Ülke nüfusunun çok büyük bir bölümünü oluşturan Aşkenaziler,
Sefaradlar ve Mizrahiler'e oranla devlet yönetimi, bürokratik görünürlük, ekonomik
yeterlilik ve sosyal etkinlik anlamında çok geride kalmış olan Falaşalar'ın önemli bir
bölümü devlete yabancılaşmış durumdadır. Derilerinin rengi, konuştukları dil, ibadet
biçimleri ve gelenekleri itibarıyla diğer Yahudilerden farklı olan Falaşalar, ırkçı
söylemler ve hatta saldırılarla da karşı karşıya kalmaktadır. Hatta son dönemde, bu
ırkçı uygulamaların, ciddi şiddet dalgalanmalarına ve karşılığında da Falaşaların büyük
çaplı gösterilerine yol açtığı bilinmektedir. Etiyopya Yahudilerinin büyük bir bölümünün
1980'li yıllardan itibaren ülkeye getirildiği ya da gelmelerine izin verildiği dikkate
alındığında, bugün itibarıyla ordu ve güvenlik birimleri gibi riskli ve zor işlerde kullanılan
bu toplumsal grubun Tel Aviv adına çok kritik bir önemde olduğu da anlaşılmaktadır.
Zira Aşkenazi ve Sefaradlar, büyük güvenlik riski taşıyan pozisyonlarda ya da
operasyonlarda görev almak istememekte ve İsrail Ordusu'nun kas gücünün önemli bir
kısmı Falaşalardan oluşmaktadır. Ne var ki, aynı Falaşalar, ülkede işsizlik oranı en
yüksek olan ve Araplar ile birlikte ülkede en az maaş alan kesimi oluşturmaktadır.
Ayrıca eğitim düzeyleri de oldukça geridir ve yerleşim hususunda da diğer grupların
Falaşalarla birlikte yaşamak istemedikleri ya da bu konuda ciddi bir çekinceleri olduğu
da bilinmektedir. Gerek Aşkenazi, gerekse de Sefarad kesimin büyük din adamları
tarafından gerçek Yahudi olarak kabul edilmelerine ve ülkeye getirilmeleri yönünde
ciddi bir çaba harcanmasına karşın, İsrail toplumu, bu grubu kendisine entegre etmekte
başarılı olamamıştır. Ülkeye gelen ya da getirilen Etiyopya Yahudileri'nin önemli bir
bölümünün Hıristiyanlaşmış olduğuna ya da Yahudi kaidelerine uygun yaşamadıklarına
ilişkin söylemler de bulunmaktadır. Son dönemde yaşanan bir yargısız infaz girişimi
sonrasında Falaşaların bir bölümünün Filistin lehinde sloganlar dahi atmış olmaları,
mevcut İsrail yönetimi ile bu kesim arasındaki mesafenin ne denli açık olduğunu da
kanıtlamaktadır. İsrail'de son dönemde Ortodoks dini hareketler ile aşırı sağın
yükselişte olması ve hükümetin bu aktörler tarafından oluşturulması, Falaşaların hakları
ve topluma entegre edilmeleri anlamında ileri düzey adımlar atılmasını engellemekte ve
bu grubun daha da yabancılaşmasına neden olmaktadır. Çalışmada Falaşaların
toplumsal özellikleri ve İsrail'e göçleri ile mevcut konjonktürde İsrail toplumu özelinde
karşı karşıya kaldıkları sorunlar ve toplumsal entegrasyon sorunları incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Etiyopya, Beyt-i İsrail, Aşkenazi, Atid Echad, Amharice.
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ISRAELI HOSTILE POLICY AGAINST AFRICAN REFUGEES: A
DEDICATION OF THE JEWISH STATE
Islam ABDUL CABBAR
Researcher, Friedrich Ebert Stiftung, East Jerusalem, Palestine
<islamajabbar@gmail.com>

Abstract
The issue of migration and refugees has been recently one of the most prominent
issues on the political scene. With its close geographical location and high standards of
living, Israel has become one of the most attractive destinations for refugees. Most of
refugees in Israel come from African countries, and mainly from Ethiopia, Eretria and
Sudan. This paper aims to highlight the reality of African refugees in Israel by shedding
a light on their economic and social conditions in the country. The study also aims at
highlighting the Israeli government's policy towards African refugees and the motives
behind adopting this policy. The study finds that the Israeli government demonstrate a
hostile policy against African refugees. The most prominent manifestations of this policy
are racial discrimination against African refugees by both the government and people in
Israel, the detention of refugees in prisons or places of detention, as well as the
enactment of laws aimed at restricting refugees, such as laws that prevent refugees
from being present in large cities like Tel Aviv.
The study also finds that the main motive behind the Israeli government's antiAfrican refugee policy is Israel's pursuit to dedicate “The Jewish State” which opposes
the presence of non-Jewish citizens in Israel.
In the conclusion, it is hoped this study will give a detailed picture on the Israeli
policy against the African refugees under the umbrella of “The Jewish state”.

AFRİKA MÜLTECİLERE KARŞI İSRAİL'İN DÜŞMANCA POLİTİKASI:
YAHUDİ DEVLETİNE İTHAF
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-ORTODOKS YAHUDİLİĞİN MUHALİF SESİ HASİDİKLER NETUREİ
KARTA ÖZELİNDE BİR İNCELEME
Ece YÜKSEL
Doktora Öğrencisi, Tarih Bölümü, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
<yukselece@gmail.com>

Tam Metin
İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra, 1948’de Ortadoğu’da kurulan İsrail
Devleti içinde yaşayan farklı inançtaki toplulukları Modern ve Ultra Ortodoks (Harediler)
olarak iki alt başlıkta toplamak mümkündür. Siyonizm’i savunan grup Modern
Ortodokslardır. Harediler, Siyonizm karşıtı gösterileri sayesinde kısa sürede dünya
kamuoyu tarafından tanınmışlardır. Harediler, kendi içlerinde farklılar taşımaktadır. İlk
grup Hasidizm’e bağlı olan ve Hasidiklerdir. Hasidizm bir inanış ya da öğreti olarak
Polonya’da, 18 yüzyılın sonlarından itibaren yükselen Semitizm karşıtı fikirlerin
gelişmesi ile ortaya çıkmıştır. Rabi İsrael Ben Eliezer önderliğindeki Hasidikler, kutsal
kitapları olan Tevrat’ta yazan emir ve yasaklara uyma konusunda oldukça hassastır.
Yahudiliğin geleneksel tavrından ayrılmayan Hasidikler, dini tören ve ayinler sırasında,
duygularını, aşırı olarak tanımlanan bir biçimde ifade etmekte hiçbir sakınca görmez.
Hasidikler, dini öğretiler ile 5 yaşında tanışmaya başlar ve ömürleri boyunca 613 emire
uygun yaşamaya gayret gösterir. Erkek çocuklarının saçları, tıraş edilir. Bazı kısımları
uzun bırakılır ve daha sonra saçları dalgalı hale gelir. Yahudi geleneğine uygun olarak
“Kipa” giyer. Cübbe giyen ve siyah şapka takan, takım elbiselerinin içerisine beyaz
gömlek giyen yetişkin Hasidik erkekleri, lüle saçları ile toplum içinde hemen fark
edilmektedir. Hasidik genç erkekler, askerlik yaşına geldiklerinde İsrail’de yaşayan
yaşıtları gibi askere gitmezler. Onlar eğitim hayatlarına devam ederler. Hasidiklerin,
yeni yılı kutlamaları geleneksel olarak her sene Ukrayna’da yapılmaktadır.
Arap Müslüman halklar ile bir arada yaşayabileceklerini ve bu durumun kendileri için
bir sorun teşkil etmediğini savunan Hasidikler Siyonizme şiddetle karşı çıkmaktadır.
31 Mayıs 2010 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail arasında yaşanan Mavi
Marmara hadisesinde, Filistin’e insani yardım malzemesi götüren bir gemiye İsrail’in
müdahalesi sonucunda yaşanan çatışma ve hayatını kaybedenler sebebiyle Hasidikler
İsrail’i kınamıştır. 6 Aralık 2017’de Amerikan Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in
başkenti olarak tanıdığını ifade eden açıklaması da, tıpkı diğer örnekte olduğu gibi
sonuçlanmış ve Hasidikler Amerika’yı kınayan açıklamalar yapmıştır.
Çalışmamız, Ortodoks Yahudiliğin bir kolu olan Hasidikler’in İsrail’in Siyonist
politikasına karşı verdikleri mücadeleyi geçmişte ve yakın tarihte yaşanan olaylar
çerçevesinde, karşılaştırmalı olarak tahlil etmeyi, hedeflemektedir.
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Anahtar Kelimeler: İsrail, Siyonizm, Ortodoks Yahudiler, Hasidikler, Harediler

THE OPPOSING VOICE OF ORTHODOX JUDAISM: HASIDIC JEWS
A NETUREI KARTA-SPECIFIC REVIEW
Abstract: One can collect the communities living in the State of Israel,
established in the Middle East in 1948 after the end of the Second World War,
under two subheadings as Modern and Ultra-Orthodox (Haredi) Jews. The
Zionism-advocates are the Modern Orthodox Jews. Thanks to their anti-Zionist
demonstrations, the Haredi Jews have quickly gained a worldwide popularity.
The Haredi Jews have different subgroups. The first group is Hasidic Jews, the
followers of Hasidic Judaism. Hasidism emerged in Poland as a belief or
doctrine with the development of anti-Semitic ideas that had arisen since the
end of the 18th century. The Hasidic Jews, led by Rabbi Israel Ben Eliezer, are
very sensitive aboutobeying the commandments and prohibitions written in
their holy book Torah. Taking a firm stand on the traditional attitude of
Judaism, Hasidic Jews see no harm in expressing their feelings in an
excessive manner during religious ceremonies and rituals. Hasidics Jews start
to learn the religious teachings at the age of 5 and show an effort to live up to
the 613 commandments throughout their lives. The boys' hairs are shaved.
Some parts of the hair are left to grow long to be given a wavy shape
afterwards. They wear ''Kippah'' which is a part of Jewish tradition. Wearing
robes and black hats besides white shirts inside their suits, adult Hasidic men
immediately stand out in the society with their crimped hairs. Hasidic young
men are not conscripted like their peers in Israel when they reach the eligible
age. Rather, they continue their education. Traditionally, the Hasidic Jews
celebrate the New Year in Ukraine every year.
Arguing that living together with Arab Muslim people would pose no
problem for them, Hasidic Jews are strongly opposed to Zionism.
On the Mavi Marmara incident that took place between the Republic of
Turkey and Israel on May 31, 2010, The Hasidic Jews condemned Israel for
her intervention to a ship delivering humanitarian aid to Palestine which
resulted in armed conflict and casualties. Similarly, the statement made by US
President Donald Trump on December 6, 2017, declaring the US recognition
of Jerusalem as the capital of Israel, also had a similar result with Hasidic
condemnation of the US.
Our study aims to analyze the struggle of the Hasidic Jews, a branch of
Orthodox Judaism, against Israel's Zionist policy within the context of past and
recent events comparatively.
Keywords: Israel, Zionism, Orthodox Jews, Hasidics Jews, Haredi Jews.
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Giriş
Günümüz İsrail toplumu, seküler, dindar, gelenekçi gibi adlandırılan farklı
düşüncelere sahip bireylerden oluşmaktadır. 2010 yılında yapılan bir
araştırmaya göre İsrail nüfusunun Ultra Ortodoks Haredimler % 8,dindarlar %
12, %13 dindar geleneksel, %25 seküler geleneksel,%45 seküler kesime
mensuptur. Öte yandan İstatistik Kurumunun verilerine göre, Haredilerin sayısı
1
her geçen gün artmaktadır . Modern Yahudi Mezheplerini 4 grupta incelemek
mümkündür: Reformist, Ortodoks, Muhafazakâr ve Yeniden İnşacı.
Çok kültürlü bir yapıya sahip olan İsrail’de, toplumu oluşturan kesimler
arasındaki ayrışmalar hiç kuşkusuz ki kaçınılmazdır. Bu ayrışmaların etnik,dini
ve dini-ideolojik alt yapıya sahip olduğu bilinmektedir.
Bu çalışmamızda fazla ayrıntıda boğulmadan Ultra-Ortodoks ve Siyonizm
karşıtı grup olan Neturei Kartalıların özellikleri hakkında bilgi vermeye
çalışacağız. Ayrıca, Neturei Karta’nın Yahudilik içerisindeki konumunu,Yahudi
dini içerisinde bulunan mezheplerden bahsederek ilişkileri tarihi verilere
dayanarak aktarmaya çalışacağız.
İkinci Bölümde İsrail Türkiye İlişkilerini yakın tarihte yaşanan Mavi Marmara
olayı üzerinden değerlendirmeye çalışacağız. Söz konusu olay ile ilgili Neturei
Karta grubu üyelerinin açıklamalarına yer vereceğiz. Normalleşen Türkiye İsrail ilişkilerine değineceğiz.
Son Bölümde Başkan Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul
edildiği açıklaması ve Amerikan elçiliğinin taşınması konusuna değineceğiz.
İstanbul’da yapılan İslam İşbirliği Konferansında dünya liderlerinin konuyu
değerlendirmesinden bahsettikten sonra genel bir değerlendirme ile
çalışmamızı bitireceğiz.
1. Modern Yahudi Mezhepleri
1.1. Reformist Yahudilik
19. yüzyılda Alman Yahudiler arasında ortaya çıkan akımdır. Kurucusu
Isaac Mayer Wise’dir. Günümüzde yoğunlukla Amerika ve Kanada’da yaşayan
2
Reformistlerin bir kısmı, İsrail, Avrupa ve Latin Amerika’da yaşamaktadır .
1.2. Ortodoks Yahudiler
Ortodoksluk, Yahudi inancı içerisinde, geleneksel ile reformistlerden ayrı bir
grubu ifade etmek için kullanılan ifadedir. Ferisilik ile başlayan ve Rabbani
gelenekle devam eden inançların temsilcisi olan Ortodoks Yahudiler,
1

https://www.dunyabulteni.net/analiz/israilde-dini-partiler-ve-politik-etkileri-h432519.html
(Er.Tar.10.10.2019)
2
Fuat Aydın, Genel Hatlarıyla Yahudilik, s.36, 2004,İstanbul.
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kendilerini kutsal kitapları olan Tevrat’ın asıl savunucusu olarak görmektedir.
Tevrat’ın Musa’ya indirilen bir kitap olduğunu kabul ederler.
Şabat’ta asla bir araç ile seyahat etmezler. Bu yasaktır. Erkek ve kadınlar
ayrı olarak sinagogda ibadet eder. Kadın ve erkekler birbirinden şeffaf bir
bölme ile ayrılmıştır. Ortodoks Yahudilerde, aile kutsaldır. Tıbben bir
3
zorunluluk gerekmedikçe doğum kontrolü uygun değildir . Öte yandan İsrail’de
4
Ortodoks Yahudileri temsil eden parti Şaş Partisidir .
Ortodoks Yahudiler, 19.yüzyılın başında ortaya çıkmıştır. Ortodoks ifadesi
genelde Hristiyanlar için kullanılan bir terim olarak kullanılıyor olsa da,
Yahudilik içerisinde “ Yahudi Dinine Bağlı Olan” a vurgu yapan bir ifade olarak
5
kullanılmaktadır .
Yahudilerin çoğu, Ortodoks ifadesi yerine, dindar veya Hareid ifadesini
kullanmayı tercih eder. Grubun öncülüğünü üstlenen isim Samson Raphael
Hirsch, Ortodoks Yahudilik inancı çerçevesinde, Tevrat emirleri ile modern
6
dünya düzenini bir araya getirmeyi amaçlayan bir liderdir .
Ortodoks Yahudilik zaman içerisinde, Avrupa ve Amerika’da pek çok
taraftar toplamayı başarmıştır. Bu grup, modern kültürün getirdiklerini de
bilmenin faydalı olacağını savunduğu için zamanla Neo Ortodoks olarak da
anılmaya başlamıştır. Öte yandan, Ortodoks gruplar içinde en iyi bilineni, 18.
yüzyılda Avrupa’nın doğusunda ortaya çıkan ve mistik bir yapıya sahip ibadet
7
özelliğine sahip olan İsrael Ben Eliezer’in kurduğu Hasidism’dir .
1.2.1 Ultra Ortodoks Yahudiler (Haredim)
Başlangıçta Moses Sofer liderliğindeki Ortodoks grupların günümüzde
Hasidileri içine alan Ultra Ortodoks (Haredim ) cemiyet içinde yer aldığı
8
bilinmektedir .
Ortodoks Yahudilik, Yazılı ve Şifahi Tora’nın tüm kurallarına uyan ilahi
ilhama dayanır. Ortodokslar, Tevrat’ın öğretilerine sıkı sıkıya bağlı olan
geleneksel Yahudiler yeni ve reformcu yaklaşımları, Tevrat’ın özüne zarar
vereceği gerekçesiyle kabul etmezler Daha sonraları bu gruplar Anti-Siyonist
Agudat Yisrael felsefesini oluşturmuştur.

3

Aydın,a.g.e.,s.38.
Aydın,a.g.e.,s.136.
5
Aydın,a.g.e.,s.134
6
Salime Leyla Gürkan, Yahudilik,s.69, İSAM Yay, 2005.
7
Aydın,a.g.e.,s.39
8
Ömer Faruk Harman, Yahudilik, Mezhepler ve Dini Gruplar, TDV İslam Ansiklopedisi,
Cilt:43,2013, s.217.
4
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Ultra-Ortodokslar (Harediler) içinde, Yişuv adı verilen grup üyeleri farklı
yerler ve ailelere göre değişiklik gösteren özelliklere sahip orsalarda
9
geleneksel Yahudiliği savunmakta aynı çizgidedir .
Sayıları yaklaşık 1 milyon olan Ortodoks Yahudilerin haham sayısı
1200’dür. Ortodoks Yahudiler kendi aralarında birkaç gruba ayrılmış olup
kendilerine özgü bir ibadet ve inanç sistemleri vardır. Tanrıyı “Adonay”
kelimesi ile telaffuz ederler. Cumartesi elektrikli alet kullanmazlar, ateş
yakmazlar. Ortodoks Yahudiler, On Emir'e uyma konusunda aşırı derecede
titizdir. Mişna ve Talmud’un ilahi vahiy olduğuna inanırlar. Ultra-Ortodoks
Yahudiler modern eğitim ve kültüre karşı çıkarken, modern teknolojinin
10
nimetlerinden faydalanarak farklı bir davranış sergilemektedir .
1.2.2 Hasidizm
Ahdi Atik’te geçen bir kelime olan Hasid, dindar, günahtan kaçınan
anlamına gelmektedir. Hasidizm akımının öncüsü Polonyalı Ba’al Şem
11
Tov’dur .
Yahudi geleneklerini canlandırmak ve dinlerinden paganist inanışları uzak
tutmayı amaçlayan Hasidiler, hükümdar IV.Antiochus zamanında Hellenleşen
Yahudilere ve baskılara karşı mücadele vermişlerdir. 1648 yılından sonra daha
da kötüleşen şartlar altında yaşamak zorunda kalan Yahudiler içinde,
Hasidiler, siyasal baskı ve ekonomik koşulların kötülüğüne muhalefet
etmişlerdir. Hasidik inanca göre bireyler arasındaki eşitlik ve kardeşlik son
derece önemli kavramlardır. Rabbi ben Eliezer’in 1760’da vefat etmesinin
ardından Don Baer’in önderliğinde başarılı bir biçimde yoluna devam eden
Hasidiler ile her türlü iletişim, Ben Solomon gibi Yahudi liderler tarafından
sakıncalı olarak görülerek Yahudiler arasında yasaklanmıştır. Her cemaatin
bağlı olduğu bir Rebbe vardır. Daha sonraki dönemlerde, Lubaviç/Habad,
12
Munkacs, Satmar, Belz ve Ger adlı farklı guruplar ortaya çıkmıştır .
Hasidi öğretileri son derece sade bir yapıya sahiptir.Halk eksenli olup,
Kabalacılar gibi kişiye özel bir hitabe sahip değildir. Kabala ile Hasidizim’in
farkı, Hasidizm’in Yahudi mistik inancından daha eskilere sahip olan bir yapıya
13
sahip olmasıdır .

9

Gürkan,a.g.e.,s.69.
Gürkan, a.g.e,s.70.
11
Aydın Altay, Nil ile Fırat Efsanesi (Yahudilik ve Siyonizm Tarihi ) Altay Yay,2014,İstanbul, s. 117
12
Harman,a.g.e,s. 215.
13
Altay,aynı yerde
10
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20.yüzyılın önemli Hasidik liderleri: Berdiçevli Levi Yitshak, Bratslavlı
14
Nahman, Şnör Zalman ve Kostklu Menahem Mendel’dir .
Rebbe ölünce yerine ona en yakın müridi geçmektedir. Hasidizm, Kutsal
Kitap’ta, Talmud’da ve özellikle Zohar ve Kabala’daki literatürdeki fikirlerden
oluşan bir öğretidir. İkinci Dünya Savaşındaki Holokost (Soykırım) rabbiler,
İsrail ve ABD’de kendilerine yeni yerleri yurt edinmiştir. Yidiş konuştukları
lisandır. Hasidik giysi, 18. yüzyılda Polonyalı asiller tarafından giyilen elbise
olup Ştraymel adındaki geniş kürk şapka ve 13 uzantısı ile Tanrısal
Merhametin 13 niteliğini simgeleyen giysiden oluşur. Çeşitli Hasidik grupların
giysileri farklılıklar gösterir. Hasidik çocukların saçları geleneğe göre tıraş edilir
ve saçından bir kısmı 2 yandan uzun bırakılır. Başına kipa denilen takke
giydirilir. Çocuk, bütün hayatını dini eserleri okumakla geçirir. Hasidiklerin
yetişkinleri siyah şapka ve cübbe giyerler. Şabat yemekleri kutsallık bilinci ile
yenir. Sonra da dikkatle Rebbenin Tora ile ilgili konuşmasını dinlenir.
Ayaklarının yönü göğe doğru olacak şekilde dans etmek, bir tür Hasidik ve
mistik ibadettir. Rebbe, müritlerinden herhangi birini özel olarak seçebilir.
Rebbeye bir dilekçe vererek kişisel sorunları hakkında kendisi için dua
15
etmesini isteyebilir .
Montreal’de yapılan bir İsrail karşıt bir gösteri sonrasında Hasidiklerin
okullarına ve Talmud etüt merkezlerine yapılan maddi yardımın kesildiği hatta
bir merkezin maddi imkânsızlıklar yüzünden kapandığı bilinmektedir. Bu
kapanan merkezin başında, protesto gösterilere katılan bir hamam
bulunmaktadır. Hasidilerin yaşadığı baskı ve dışlanmaya bir başka örnek, Anti
Siyonist yazılara yer veren bir derginin eski sayılarını fotokopi çektirmek
isteyen bir Hasidinin, Newyork’ta bulunan bir mağaza tarafından reddedilmesi
olayıdır. Ayrıca, Yiddiş ve İbranice basılan yayınların okurları ve antisiyonist
makaleler yazan akademisyenlerin de “Campus Watch “ gibi Siyonist grupların
16
tehdidine maruz kaldığı bildirilmektedir .
Brooklyn’li Hasidiler; 2.Dünya Savaşından sonra Satmar Hasidileri Brooklyn
Williamsburg’a yerleşmiştir. Burada Satmar’ın İyi Yüreği adlı cemaati
kurmuşlardır.Cemmat üyelerinin 1000 aileden fazla olduğu bilinmektedir. İsrail
Kudüs, Bnei Brak Anvers, Londra ve Montreal de yaşayan Satmar’ların Neturei
Karta ile iletişim halinde olduğu bilinir. Satmarlar Şoa’dan sonra gösterilerini
arttırmıştır. Brooklyn'in özellikle Boro Park kesimi onların gettosudur. Burası bir
nevi 'vaat edilmiş' topraktır. Yaklaşık 100 bin kadar Hasidik Brooklyn'de ikamet
14

Yusuf Basael, Yahudilikte Dini Akımlar, 13Temmuz 2016, http://www.salom.com.tr/arsiv/haber99831-yahudilikte_dini__akimlar_.html (Er.Tar.15.11.2019)
15

Ömer Erdoğan, Yahudilik Tarihi, s.134., Kalipso Yay,İstanbul, Yayın Tarihi Belirtilmemiştir
Yakov M. Rabkin, Yahudilerin Siyonizm Karşıtlığı, Çev: Şahika Tokel, s. 44.,İletişim
Yay,İstanbul.
16
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eder. ABD'nin en güvenlikli bölgesidir Boro Parktır. Gayrimenkul zenginidirler.
17
Dini eğitim veren özel okulları vardır. Çocuklarına mutlaka İbranice öğretirler
1.2. 3 Hasidiler’in Siyonizme Bakışı
Siyonizm, Avusturya-Macar gazeteci Theodor Herzl’in 19. yüzyılda kurduğu
bir düşünce sistemidir. Herzl, Siyonizm’in Filistin’de kamu hukuku aracılığıyla
güvence altına alınan bir vatan kurmak için çaba gösterdiğini, ifade etmiştir.
Osmanlı Devleti Herzl’in bir Yahudi Devleti kurmak için Filistin’e özerklik
verilmesi talebini reddetmiştir. Fakat Büyük Britanya’nın, Siyonizm hareketini
desteklediği bilinmektedir. 1903’te İngiliz hükümeti, Yahudilere yerleşmeleri ve
devlet kurmaları için Uganda’nın ıssız bir bölgesinde 6 bin kilometrekarelik bir
bölge teklif etmiştir. Fakat Siyonistler Filistin’de ısrarlıdır. (Tufan, 2019)
Öte yandan Theodor Herzl’in Siyonizm‘ i bütün Yahudileri temsil ediyor
yönündeki açıklamaları Musevi cemaatini rahatsız etmiştir. İsrail tarihi üzerine
çalışan uzmanların bir kısmı İsrail tarihinin Siyonizm taraftarı gibi
gösterilmesinden memnun değildir.
1905 Rus Devrimi’nin başarısızlığından sonraki süreçte artan baskılar
yüzünden Rus Yahudilerin öncü grup olarak Filistin’e göç ettiği bilinmektedir.
1914’te Filistin’de yaklaşık 90 bin Yahudi vardır. Hatta bu grubun, Fransız
Yahudi hayırsever olan Baron Edmond de Rothschild tarafından desteklendiği
bilinmektedir. Öte yandan, 43 Yahudi tarım yerleşkesinde, yaklaşık 13 bin
kişinin yaşadığı bilinmektedir. Zor şartlar altında yaşamış olan Yahudilerin Nazi
Almanya’sı günlerinde bile Museviliğin geleneksel yapısına geri dönme
18
niyetinde iddia edilmektedir. .
Günümüzde Siyonizm taraftarı tarihçiler, İsrail Devleti’nin kuruluşunu
kaçınılmazdır yorumunu yaparken, ulusal tarihçilerin çoğu Haredilerin
muhalefeti ve Siyonizm taraftarlarının Haredilere uyguladığı baskıyı da
görmezden gelmektedir. Fakat Siyonizm karşıtı Musevi cemaatlerin
röportajlarına yer veren yayınlarda mevcuttur. Siyonist Yahudi gruplarının
amaçlarından biri de 2 bin yıllık tarihlerini yeniden inşa etmektir. Ayrıca
Yahudilerin pasif ve güçsüz olarak gösterilmesine karşıdırlar. Bugün İsrail’de
hem laik hem de ulusalcı din okullarında, devletin kuruluş öyküsü
19
anlatılmaktadır. Ayrıca, Siyonizm önderlerinin biyografisi de okutulmaktadır .
Öte yandan, Ravitzky ve diğer pek çok İsrail tarihi uzmanı, dindar Yahudi
cemaatlerinin içinde pek çok Antisiyonist Yahudi olduğuna dikkat
20
çekmektedir. Ayrıca bu gruplar dindarlar arasında da etkili olmaktadır.
17

Bir Yahudi Neden Türk Bayrağı Taşır?, https://www.timeturk.com/tr/2010/06/05/bir-yahudineden-turk-bayragi-tasir.html, Er.Tar, 15.11.2019.
18
Tufan aynı yerde.
19
Rabkin,a.g.e,s.46.
20
Rabkin,a.g.e s.42
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Hasidik ve Haredi gibi gruplar Siyonizm taraftarları tarafından, ”İşbirlikçi” ve
“Yahudiliğe ihanet edenler” olarak nitelenmelerine rağmen mücadelelerine
devam etmektedir. Öte yandan muhalefet ile Siyonist Yahudiler arasında
Filistin’deki seküler yerleşim yerleri yüzünden yaşanan anlaşmazlık, ilk
Siyonist kongresinin de öncesine dayanırken, Haham Moshe Lapidos’un
Filistin’de Yahudi kolonileri kurulmasına fikrine neden karşı olduğunu her
21
fırsatta ifade ettiği bilinir .
Ortodoks Yahudiler, Mesih gelmeden Filistin topraklarında devlet kuran
İsrrail’in bu hareket ile inançlarına zarar verdiğini iddia etmektedir. Mesihin
Siyona dönüş idealinin inkarı olması sebebiyle Siyonizme karşıdır. İsrail’i
tanımayan birçok küçük Yahudi grup mevcuttur. Bunların temelinde iki grup
göze çarpmaktadır: Gelenekleri ve katı dini inançları son yüz yılda neredeyse
22
hiç değişmeyen iki Hasidik mezhep olan, Satmar ve Neturei Karta .
2. Neturei Karta (Kudüs’ün Bekçileri)
23

Neturei Karta’nın kelime anlamı “Şehrin yani Kudüs’ün Bekçileridir” .
Neturei Karta 1912’de 300 kadar Ortodoks Yahudi önderin, Polonya’nın
Katoviçe bölgesinde kurduğu bir oluşumdur. Aqudot Yisrael Birliğine dayanır.
Cemiyetin amacı Filistin’de kurulmak istenen Yahudi devletine karşı çıkmaktır.
Siyonizm’e karşı birleşmek isteyen, Filistin Yahudi cemaati Yişuv liderleri,
1936-1938 arasında toplanan savunma vergisinin sürekli hale gelmesini
protesto etmiştir. Siyonistlerin bu toplanan paralar ile dine uygun olmayan işler
yapacakları ortaya atılan iddialar arasındadır. Çıkan tartışmalar sırasında vergi
memurları tarafından darp edilen gençlerin haklarını savunmak üzere bir bildiri
24
kaleme alan muhalifler Neture-i Karta imzası atmıştır .
1938’de Amram Blau önderliğinde Kudüs’te kurulan Neturei Karta,
Siyonizme muhalif olan Ultra Ortodoks Yahudiler arasında, en aktivist gruptur.
Amerika ve diğer ülkelerde, İsrail ve Siyonizme karşı muhalefetlerini sürdüren
grup, İsrail’i, “Bir İsyan Yurdu” olarak tanımlar.Neturei Kartalılar, İsrail’in
seküler yapısına değil, kendisine karşıdır. Öte yandan 2.Dünya Savaşı
zamanında Siyonistler ile beraber hareket ettiği iddiası ile Aqudot Yisrael’in
eleştirilerin odağı haline geldiği bilinmektedir. 1945 yılında Ortodoks Toplum
Komitesi seçimlerinde, Neturei Karta grubunun komitenin idaresini ele aldığı
bilinir. 1979 yılında Neturei Karta lideri Yoel Teitelbaum'un ölümü bile grubun,
sert muhalif tavrından bir şey kaybettirmemiştir. 90’lı yıllardan itibaren
uluslararası konferans ve toplantılarda ismi duyulmaya başlayan Neturei Karta
21
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üyeleri, Hamas, Hizbullah ve Amerika İslam Üyeleri İlişkileri Konseyi (CAIRABD ) ile iletişime geçmiştir. Ayrıca Neturei Karta’nın önemli isimlerinden olan
Moshe Hirsch’, in 2001 ve 2003 yıllarında Yaser Arafat ile görüştüğü
25
bilinmektedir . 91 yılında Madrid’de gerçekleştirilen Ortadoğu Barış
Konferansında Filistin delegasyonunu Amerikan Neturei Karta üyesi Hayyim
Freiman temsil etmiştir. Davud soyundan gelecek bir Mesih’ten önce devlet
kuran İsrail’in Yahudi inancına zarar verdiğini savunan grup, İsrail devletinin
tek başına Yahudilerin sözcüsü gibi davranmasına karşıdır. Öte yandan,
İsrail’in Filistin halkına ve diğerlerine olan tutumu da kınayan Neturei Karta
üyeleri kendilerine ait internet sitesinde, 48’den beri varlık gösteren İsrail’in
Yahudi-Müslüman ilişkilerine de zarar verdiğini savunur. Onlara göre
26
Müslüman-Yahudi ilişkileri bir an önce düzeltilmelidir .
2000’li yıllara gelindiğinde, Siyonizme Karşı Yahudi Perspektifi
Konferansına Neturei Karta’nın sözcüsü olarak Yisrael David Weiss ve R.
Aharon Cohen katıldığı bilinmektedir. Aynı yıl İran’da gerçekleştirilen Yahudi
Soykırım Konferansına Neturei Kartalılar, 6 temsilci ile katılmıştır. Rabbi
Weiss, Harediler’in sürgününün fiziksel güçsüzlükle alakası olmadığını
savunmuştur. Yahudiler kendilerini manevi olarak daha da güçlendirirlerse,
Tanrı onların bu sürgününe son verecektir. Neturei Karta üyelerine göre
Siyonizm taraftarlarının faaliyetleri yüzünden bu sürgün süreci uzamaktadır.
Aynı zamanda Siyonizm taraftarları sözde milliyetçilik adına dinden kopmuştur.
Rabbi Weiss konuşmasında bir noktaya daha dikkat çekmektedir: Kudüs Baş
hahamı 1947’de BM’e bir mektup göndermiştir. Mektubun içeriği, Kudüs’te bir
Yahudi devleti kurulmasına karşı oldukları hakkındadır.60 bin kişi buna
karşıdır. Bunun üzerine BM yetkilileri Kudüs’te bir referandum kararı alır.
Yapılan referandum sonucunda, ”Hayır” oyu çoğunluktadır. Yahudi nüfusun %
5’i “Evet” oyu vermiştir. Fakat bu sonuç, Avrupa’da bulunan ve Siyonizm’i
27
destekleyenler kanalıyla değişmiş ve bir devlet kurulmuştur.
Ortodoks Yahudiler içinde, en aktivist ve en sert muhalif hareketin başında
olan Neturei Karta, Siyonizm felsefesi ile Yahudilik dininin birbirinden ayrılması
gerektiğini savunmaktadır. Neturei Karta, Siyonizm karşıtı her oluşumun Anti28
Semitik olarak olarak değerlendirilmesi doğru değildir .
Neturei Karta önderlerinden olan Cohen düşüncelerini şöyle aktarmaktadır;
“Anti Siyonizm bir düşünceye muhalefettir. Musevilik Talmud ve Kitab-ı
Mukaddes’e dayanan dindir. Siyonizm, Yahudiler tarafından ortaya çıkartılan

25
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seküler ve dine aykırı niteliklere sahip bir öğretinin adıdır . Tevrat’a ve
Yahudiliğe göre Filistin meselesinde Filistin-Arap dünyası haklı olan taraftır.
Araplar ve Yahudiler bir arada yaşayabilir. Siyonizm, destekleyenler haksızdır.
Anti- semitizm kesinlikle anti Siyonizm değildir. İsrail Devleti’nin varlığı
30
Filistin’deki çatışmanın sebebidir .
Jews United Against Zionism olarak da bilinen Neturei Karta Cemiyeti’nin
üye sayısı her geçen gün artmaktadır. Neturei Karta gibi oluşumların, Siyonizm
ve Yahudi Tarihini sorgulama, düşünmeye sevk eden yapılanmalar olduğunu
söylemek yanlış olmaz. Aynı şekilde, Jews not Zionist ve Satmar gibi
31
topluluklar da Neturei Karta ile aynı tarafta yer almaktadır.
3. Mavi Marmara Olayı Üzerinden Neturei Karta- Türkiye İlişkisinin
Değerlendirilmesi
31 Mayıs 2010 tarihinde, İsrail’in Gazze’ye uygulamış olduğu abluka
yüzünden, Gazze Şeridine insani yardım malzemesi götürmek için yola çıkan
gemi, İsrail askerince durdurulmuştur. Bu anonstan sonra gemiye müdahale
edilmiştir. Bu müdahale sırasında, 9 Türk vatandaşı hayatını kaybetmiştir.
İsrail ablukayı ihlal ettiği gerekçesiyle gemiye yolcuları ile beraber el koyarak
İsrail’e götürmüştür. Sabaha karşı 4.00 sularında gerçekleşen olay hakkındaki
gelişmelerden, İsrail’in uyguladığı yayın yasağı nedeniyle haber
32
alınamamıştır.
2010’da ki Mavi Marmara Olayında Türkiye’nin yanında olmuş, ellerinde
Türk bayraklarıyla New York sokaklarında, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren
Mavi Marmara gemisine düzenlediği operasyonu protesto edenler arasında
33
Neturei Karta grubu da vardır . "
Türk bayrağı ile İsrail’i protesto eden hahamlar, Filistin topraklarının işgal
edilmesine karşı olduklarını ve tüm halklar beraber yaşarken hiçbir problem
yaşanmadığının altını çizmiştir.
Neturei Karta kendilerine ait internet sitesinde olayla ilgili bir açıklama
yayınlamıştır: Neturei Kart, İsrail’in Filo’ya saldırısını kınamaktadır.
Haham D.Feldman; “Ortodoks Yahudiler Siyonist işgalci güçlerin barış ve
insan hakları için bir araya gelmiş olan, masum, barışçı, özgürlük yanlısı asil
aktivistlere uyguladığı orantısız ve soğuk kanlı vahşeti kınamaktadır. Bu saldırı
kuşatma altındaki Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize insani yardım taşıyan bir
29
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gemiye uluslararası sulardı yapıldı. İnsan hakları, adalet ve hukuk kuralları
ihlal edildi”. Bu tarz davranışlar sadece siyonistlerden beklenebilir. Bu olaylar
Yahudi halkları adına ve Yahudilik bahane edilerek yapıldığı için bizi daha
fazla yaralıyor.Gerçek, Tevrat bütün bu olanların yaptıklarını yasaklar. Tevrat’a
göre Ürdün’den bütün Akdeniz’e kadar olan topraklar Filistin’e devredilmelidir.
İsrail asla Yahudileri ve dinini temsil etmez. Biz Siyonistlerce öldürülen masum
insanların ailelerine acil şifalar diliyoruz. Tanrı size sağlık versin. Umuyor ve
diliyoruz ki bu Siyonist devlet en kısa zamanda ve barışçı yollarla yıkılır.
34
Böylece Yahudiler Filistin devleti emri altında barış içinde yaşayabilir “. Tanrı
yüzyıllardır Yahudiler için güvenli ve adil ve barışçıl bir sığınak olan Türk
35
halkını korusun, Amin. “6 Haziran 2010 Siyonizm Karşıtı Yahudi Topluluğu .
Öte yandan yakın tarihte, Neturei Karta grubu, 2018 ve 2019 yılında,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 15 Mayıs 2018 tarihinde Londra’da
bir araya gelmiştir.
2018 yılındaki toplantıdan sonra Neturei Karta’nın grup sözcüsü Elahanan
Beck açıklamalarda bulunmuştur: “İsrail devletine yardım etmenin Yahudi
halkının lehine olmadığını anlamalıyız. Siyonistler Yahudi halkına güvenli bir
sığınak yapmak istediklerini, Yahudilere yardım etmek istediklerini söylüyorlar,
ancak bu doğru değil”. Beck sözlerine şöyle devam etmiştir. “Biz İsrail
devletine karşıyız. İşgalcilere karşıyız ve bölgeye barış getirmeliyiz. Yahudi
halkına yardım etmek istiyorsan, Türk cumhurbaşkanının ne yaptığını örnek
36
olarak takip et: Büyükelçinizi oradan çekin ve net bir şekilde ortaya çıkın” .
2018 yılındaki görüşmeden sonra, 22 Eylül 2019 Pazar günü, New York'ta
Neturei Karta heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar bir araya gelmiştir.
Karşılıklı iyi niyetin ve dostluğun göstergesi olarak Neturei Karta grubu üyeleri,
cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir hediye takdim etmiştir. Ayrıca açıklama yapan
heyet sözcüsü, Siyonizm’in milliyetçiliğe dönüştüğünü inançları nedeniyle
Yahudilerin başka insanları öldürmesinin ve toprağını almasının kesinlikle
37
yasak olduğunu vurgulayan bir konuşma da yapmıştır .
2.1 Türkiye -İsrail İlişkileri Normalleşme Süreci
2010 yılında Mavi Marmara olayı sonrasında bozulan Türk-İsrail
ilişkilerinde, 2013 yılı bir dönüm noktası olmuştur. Başkan Obama, Ortadoğu
34

https://www.nkusa.org/activities/Demonstrations/20100607/FlotilahStament-Turkish.pdf
(ER.Tar.11.01.2020 ) Sitede detaylı bilgi bulunmaktadır.
35
https://www.nkusa.org/Foreign_Language/turkish/index.cfm (Er.Tar.11.01.2020)
36
Erdoğan
ile
Görüşen
Hahamlar
Dünyaya
Bu
Mesajı
Verdi,
16.05.2018
https://www.cnnturk.com/dunya/erdoganla-gorusen-hahamlar-dunyaya-bu-mesajiverdi,Er.Tar.14.11.2019
37
Cumhurbaşkanı
Erdoğan
Newyorkta,
https://www.amerikaninsesi.com/a/cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1-erdo%C4%9Fan-newyork/5093662.html, 22.09.2019. (Er.Tar. 16.11.2019)

220

Üçüncü Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı 2019

gezisi kapsamında, Suriye, Filistin ve İran konularını gündemine almıştır. Aynı
tarihlerde yaşanan ve Ortadoğu’nun geleceğinde belirsizliklere sebep olan
Arap Baharı, ABD’nin İsrail ile Türkiye ilişkilerinin düzelmesi için arabulucu
olmasında etkili olmuştur. Türkiye, İsrail’den özür dilemesini beklemektedir.
Ayrıca, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödemesi ve
38
Gazze’deki ablukanın kaldırılması talepler arasındadır .
22 Mart 2013’de İsrail başbakanı Netanyahu, Mavi Marmara saldırısı
sebebiyle hatalarından ötürü özür dilemiştir. Netenyahu Başbakan R.Tayyip
Erdoğan ile görüşmüştür. Büyükelçilerin yeniden atanması, Türkiye’de İsrail
askerleri için açılan davalardan vazgeçilmesi gibi maddeler ile iki ülke
arasındaki ilişkinin normalleşmesi yönünde atılmış adımlardır. Netanyahu
konuşmasında, trajik sonuçları olan bu hadisenin oparasyonel hatalardan
kaynaklandığını ve hayatını kaybedenler yüzünden «İsrail’in pişmanlığının»
altını çizmiş ve tazminat sözü vermiştir. Gazze ablukasının zaten
kaldırıldığından söz eden Netanyahu sükunet sağlandığı müddetçe bunun
devam edeceğini sözlerine eklemiştir. Bu özür dünya kamuoyunda geniş yankı
uyandırmış olup BM Genel sekreteri Ban Ki -mun de iki ülke ilişkilerinin
düzelmesinden memnuniyet duyduklarını ayrıca, Obama’nın da çabasının
39
takdirle karşılandığına dair açıklamalarda bulunmuştur .
4. Başkan Trump’un Kudüs Açıklaması ve Yankıları
1995 yılında ABD Kongresi, ABD büyükelçiliğinin Tel Aviv’den Kudüs’e
40
taşınmasını kabul etmiş fakat bu karar sürekli ertelenmiştir . İsrail’in Doğu
Kudüs’te Müslümanlara ait kutsal mekânlar üzerinde hak iddia ettiği
bilinmektedir. ABD Kudüs’ü başkent olarak tanıyan ilk ülkedir. Böyle bir
açıklama yapılmasında Amerikan halkı içinde, %25’lik bir orana sahip olan
Evanjelikler’in de etkisi büyüktür. Çünkü onlar İsrail’in kararlarına sıcak
bakmaktadır. Onlar, Süleyman Mabedinin tamamlanmasının ardından Mesih’in
geleceğine inanır. Öte yandan Amerikalıların sadece %31’lik kısmı, Amerikan
elçiliğinin taşınmasına taraftardır. İç politikada köşeye sıkışan başkan Trump,
arkasına Yahudi desteğini alırsa, bu durumdan kurutulacağına inanmaktadır.
41
Başkanın bu açıklaması, Balfour Deklarasyonu kararlarına benzetilmektedir .
Trump’ın açıklamaları ve elçiliğin taşınması kararı İslam İşbirliği
Konferansı’nda ele alınmıştır. İstanbul’da yapılan İslam Zirvesi sonunda,
Filistin devlet başkanı, İİT Genel sekreteri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan
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42

açıklamalarda bulunmuştur . Sonuç bildirgesinde bütün İslam ülkelerinin
başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devletini siyasi olarak tanındığı ifadesi yer
almaktadır. İslam dünyası üyeleri ilk defa bu toplantıda, ABD ve İsrail’in aldığı
43
kararların karşısında yer almıştır .
İslam Zirvesinde yapılan değerlendirmeler dışında, Trump’ın Kudüs’ü
İsraillin başkenti olarak kabul ettiklerine dair açıklamasına bir tepkide Nutrei
Karta üyelerinden gelmiştir. Grup açıklamayı New York'taki Birleşmiş
44
Milletler Genel Merkezi önünde olayı protesto etmiştir . Grup sözcüsü
Feldman yaptıkları basın açıklamasında düşüncelerini şöyle ifade etmiştir;
"Yahudilik, Siyonizm’i ve İsrail devletini reddediyor". Sayın Başkan (Trump),
İsrail devleti kutsal toprakları çaldı. Kudüs'ü Yalnız Bırakın. İsrail'in bir Yahudi
devleti olmadığını dünya kabul etmelidir. İsrail dünya Yahudilerini temsil
etmiyor". İsrail'in kutsal topraklar üzerinde hiçbir hükmü yoktur". Filistin
toprakları, Filistin egemenliğine iade edilmeli" ifadelerinin yer aldığı pankartlar
taşımıştır “.1948'den beri bu bölgede yerleşim genişliyor, çatışma artıyor, nehir
gibi kan akıyor. Başkan Trump'tan ricamız, eğer Yahudi insanlara anlayışı
varsa şunu anlamasını istiyoruz, İsrail'i desteklemek Yahudi insanları
desteklemek değildir. Ondan ricamız bu kararını tekrar düşünmesi, Filistinliler
45
ve Yahudiler’in haklarını savunmasıdır" .
Sonuç
Aşırı-Ortodoks Yahudiler artan siyasi gücü karşısında laik kesimin tepkisini
çektikleri bilinmektedir. Geleneksel kıyafetleri, uzun sakalları ve siyah
şapkalarıyla kolayca ayırt edilebilen Neturei Karta üyeleri, düzenlenen her
protesto gösterisinde İsrail bayrağını yakarak “Filistin Filistinlilerindir”
pankartları taşıyarak, Siyonizm’e karşı çıkmaktadır.
Neturei Karta üyeleri uzun yıllardır yaşadıkları ülkeyi terk etmeyi tercih
etmiştir. Grup, üyelerini göç etmeye zorlayan ideolojik ve politik baskılar
sonrasında, üyeler ve aileleri taciz edildiğini, hapsedildiğini ve hatta polis
tarafından işkence gördüğünü iddialarını sürdürmektedir. Grup üyelerinin
iddialarını haklı çıkartacak en sıcak gelişme, 2019 yılı biterken, 29 Aralık 2019
tarihinde New York’ta yaşanmıştır. Hasidi bir hahamın evine Hanuka
kutlamaları sırasında düzenlenen saldırı sonrasında 2 kişi ağır olmak üzere 5
42
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kişi yaralanmıştır. Bu ve benzeri olaylar, grup üyelerinin iddialarına örnek
olarak gösterilebilecek vakalar arasında olup, Adalet ve Kalkınma Partisi
sözcüsü Ömer Çelik tarafından da üzücü bir hadise olarak değerlendirilmiştir.
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SECOND CLASS JEWS: YEMENI JEWS IN ISRAEL
Ayşenur Aygül
MA Student, Middle East Technical University, Ankara
<aysenur16aygul@gmail.com>

Abstract
Nineteen Yemeni Jews were brought to Israel from war-torn Yemen in a secret
mission in March 2016. It was not the first operation to rescue Yemeni Jews; but it
might be the last. There are only fifty Jews in the entire country, and most of them live
th
in Sanaa. The Yemeni Jews immigration to Israel goes back to late 19 century.
However, a special operation called Operation Magic Carpet to take Yemeni Jews from
Yemen to Israel organized and around 50.000 Yemeni Jews were brought to Israel in
1949 and 1950. The Jews of Yemen are one of the most ancient Jewish communities.
They have saved their life moving to Israel; however, they are not guaranteed a perfect
life in Israel. Yemeni Jews have been discriminated like other Mizrahi Jews who are
from the Middle East and North Africa by Askhenazi Jews known as European Jews.
Moreover, some Askhenazi Jews have committed acts of racism against other Jews,
even though their ancestors were the victims of long decades discrimination and
Holocaust in Europe. This paper aims to examine the long decade discrimination
against Mizrahi Jews focusing on Yemeni Jews’ situation in Israel.
Keywords: Yemeni Jews, Mizrahi Jews, Ashkenazi Jews, discrimination
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MODERN İSRAİL’DEKİ KİMLİK AYRIŞMALARI: VAROLUŞ
ALGISININ DÖNÜŞÜMÜ
Pelin YILDIZ
YL Öğrencisi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
<pelinyildiz93@hotmail.com.tr>

Öz
Bir toplumun en küçük aktif parçası olan birey benliğinin bir parçasında o topluma
ait özellikler barındırmaktadır. Bu özellikler bireye hem kendine özgü hem de çoğunluğa
ait kılan bir kimlik edinimi sağlamaktadır. Bireyleri toplum adı verilen geniş bir yapının
içinde bir arada tutan da ortak temsil mekanizmalarına sahip olmalarıdır. Bu temsil
araçları arasında din, tarih, gelenekler ve ortak kültür gibi kapsayıcı unsurlar
sayılabilmektedir. İşleyen zaman paralelinde zincir halkaları gibi birbirine bağlı olan
ortak unsurlar üzerinden bireysel oluş şekillenmekte ve bütüncül yapıya uyum sağlayan
tikel özneler görülmektedir. Bireyler arasındaki uyumlu ortaklığın temelindeki önemli
dinamiklerden biri de inançtır. Geçmişin kadim öğretilerine karşı duyulan samimi
sorumluluk zamanın genişliği içerisinde başlangıçtaki öz ile ilerlemeyi mümkün
kılmaktadır. Yahudilik de bu noktada yaklaşık iki bin yıllık bir geçmişi beraberinde
getirmeyi başarmış bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçmişte vuku bulmuş
olayların geleceğin şekillenmesinde oynadığı önemli rolü Yahudiliğin dününde ve
bugününde bizzat görmek mümkündür. Yahudi tarihine kısaca göz atıldığında
sürgünlerden devlet yaşamına uzanan bir Yahudi varoluş mücadelesinin söz konusu
olduğu görülmektedir. Bu mücadelede gelinen son noktada kurulan İsrail Devleti’nin
bünyesinde geçmişi ortak fakat gelecek konusunda uzlaşamamış farklı inançlı
toplulukların meydana getirdiği kimlik yapıları bulunmaktadır. İsrail Devleti içerisinde
farklı görüşe sahip topluluklar arasında yer alan Ultra-Ortodoks Yahudiler ile seküler
Yahudi grupları dini yorumlayış ve yaşayış şekillerinde ayrışmaktadırlar. Bu iki grubun
görüş ve yorumlayış anlayışlarında çatışmaları kimlik bölünmesine neden olmaktadır.
Ortak bir tarihten yola çıkılmasına rağmen neticede meydana gelmiş olan kimlik
bölünmeleri çalışmanın sınırlarını oluşturmaktadır. İncelemenin amacı meydana gelmiş
olan kimlik ayrışmalarının varoluş çerçevesinde ele alınarak karşıt düşünce gruplarının
başlangıçta sahip olduğu ortak değerlerinin tarihsel akışta nasıl dönüştüğüdür.
Çalışmada Yahudi kimliğinin ve bu kimliğe ait geçmişte yaşanmış ve günümüze
aktarılmış kültürel reflekslerin bir öznitelikten ayrıştırıcı ve farklılaştırıcı özellikler haline
dönüşmesi üzerinde durulacak, bu dönüşümün iki ayrı öznesi olarak da aşırı dindar
Yahudi grubu olarak tanımlanan Harediler ve seküler Yahudiler incelenecektir.
Haredi’lerin yaşam pratiklerinde gözlemlenen dini ele alış şekilleri ile seküler
Yahudilerin dine yaklaşımları üzerinden yola çıkarak, dinin bir kimlik olarak
bölünmüşlüğü ve neticede iki kutbun da genel değerlere yükledikleri öznel anlamlar
irdelenecektir. Özgürlüğün “benlik” ve “ötekilik” gibi birincil kimlik yaklaşımları ile olan
sıkı ilişkisi doğrultusunda bu iki grubun birbirinden ayrıştığı argümanlar üzerinde
durarak farklılaşmanın temel çıkış noktalarına felsefi bir açıklama getirilmeye
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çalışılacaktır. Yahudi tarihi ve inanç disiplini doğrultusunda kimlikte meydana gelen
bölünmeler; bu bölünmenin toplumsal tarihe iz bırakacak düzeyde yükselişi
hususlarında inanç ve benlik algısının dönüşümü felsefenin temel sorusu olan “varoluş”
zemininde açıklanmaya çalışılacaktır.
Böylelikle aşırı dindar Yahudi grubu olan Harediler ile seküler Yahudilerin
benimsedikleri görüşler dolayısıyla kimlik yapılarındaki ayrışmaların diyalektik düşünce
sisteminde tamamlanmışlığı ya da gerçekleşmişliği sorgulanmış olacaktır. Çalışma elde
edilmesi öngörülen bilgiler ile iki zıt kutbun bugün gelinen noktada öne sürdüğü
varoluşsal sınırları anlamlandırabilmek ve kimlikteki farklılaşmaların gelecek tarihe
bırakacağı etkileri öngörebilmek açısından fayda sağlayacaktır.
Anahtar kelimler: Yahudi Kimliği, Kimlik Ayrışması, Ultra-ortodoks Yahudiler,
Seküler Yahudiler, Varoluş, Benlik, Ötekilik
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SECULAR JEWS AND HAREDIM IN JERUSALEM: UNITY AND
DIVISION
Mustafa SELÇUK
PhD Student, Aristotle Üniversitesi of Thessaloniki, Greece
Visiting Research Fellow at Hebrew University of Jerusalem
<mustafa.selcuk21@gmail.com>

Abstract
One of significant issue of Jerusalem society is Haredi community. The rapid growth
of the haredi population. Growing poverty with increasing population, and their
integration to society became of significant issue in Israel particularly in Jerusalem.
Recently increasing demonstration of haredim indicates importance of this issue. Some
of official research results indicates that most of secular Israeli Jews believe that they
should not live with the Haredim in the same neighborhoods it makes division between
Jewish in Jerusalem. This study analyze, case of Haredi and secular Jew in Jerusalem.
Furthermore implementations and programs for haredi regarding to their integration to
society. This study argue that impact of haredim increasing in agenda of Jerusalem,
especially issue of unity of Jewish. Aim of this study is understand case of Jewish in
Jerusalem and understand relationship of Haredim and Secular Jew. There is harmony
without Haredi integration in Jerusalem. Possible contribution of integration programs
for Jewish unity. Find out Impacts of Haredim on Israel Politics and policy makers.
Methodology of this research are discourse analysis and survey. Main sources are
official declarations, papers, surveys, and newspapers.
Keywords: Haredim (Ultra-ortodox), Jerusalem, Jewish, integration,

KUDÜS’TE LAİK YAHUDİ VE HAREDİLER: BİRLİK VE BÖLÜNME
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YAHUDİ DİNİ TARİHİNİN DÖNÜM NOKTALARI VE YAHUDİ DİNİNİN
OLUŞUMUNDAKİ YERİ
Fuat AYDIN
Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi, Türkiye
<faydin@sakarya.edu.tr>

Öz
Bugün Yahudilik olarak adlandırılan ve dünyada 15-20 milyon bağlısı bulunan dinin
başlangıcını, Musa`nın yaşadığı dönem olarak kabul edilen milattan önce 13. yüzyıla
kadar geri götürmek mümkündür. Bu kadar uzun (2400 yıllık) bir tarihsel geçmişe sahip
olan bir dinin/inancın/düşüncenin değişmeksizin varlığını yekpare bir şekilde bugüne
kadar devam ettirmesi düşünülemez. Yahudilik zikredilecek olan şu dönemlerden
geçerek bugünkü haline alacak şekilde bir oluşum süreci geçirmiştir:
1. Musa`dan mabedin dinin merkezi haline geldiği Süleyman zamanına kadar olan
dönem (mö.13-10. yüzyıl);
2. Süleyman`ın vefatından mabedin Babilliler tarafından birinci yıkılışına kadar olan
dönem (MÖ. 10.-6 yüzyıl);
3. Mabedin birinci yıkılışı ve Babil sürgününden ikinci yıkılışına kadar olan dönem
(MÖ. 6.-ms. 1. yüzyıl);
4. İkinci yıkılış ve büyük sürgünden 18. yüzyıla kadar olan dönem;
5. On dokuzuncu yüzyıldan İsrail devletinin kurulduğu 1948`e kadar olan ki dönem
ve
6. 1948`den bugüne kadar dönem.
Bu tebliğde aynı zamanda birer kırılma anını da temsil eden bu dönemlerin,
Yahudiliğin bugünkü halini alıncaya kadarki (inanç, ibadet, kutsal metin, din adamları
hususlarındaki) şekillenme sürecine hem orta çağda hem de modern zamanlarda yeni
Yahudi dini gruplarının ortaya çıkışına ve yeni dini grupların sergiledikleri din algısına
etkileri anlatılmaya çalışılacaktır.

TURNING POINTS OF THE HISTORY OF JEWISH RELIGION AND
THEIR PLACE IN THE FORMATION OF THE JEWISH RELIGION
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TANRISIZ YAHUDİLİĞE DOĞRU: HÜMANİST YAHUDİLİK VE
TEMEL DEĞERLERİ
Muhammed Ali BAĞIR
Dr. Öğ. Üyesi, Sakarya Üniversitesi, Türkiye
<malibagir@sakarya.edu.tr>

Öz
Reformist Yahudilik içinden çıkan Hümanist Yahudilik hareketi, Rabbi Sherwin
Theodore Wine (1928-2007) tarafından Kuzey Amerika’da Detroit kentinde 1963’te
kuruldu. Özellikle Amerikan Yahudileri arasında Ortodoks, Reformist, Muhafazakâr ve
Yeniden Yapılanmacı anlayışlar karşısında “beşinci mezhep” olarak tanınır. Çağdaş
Yahudi mezheplerin en yenisi olan Hümanist Yahudiliğin en dikkat çekici yönü,
Yahudiliğin teolojik öğretilerini tartışmaya açmak suretiyle evrensel değerlere dayanan
tanrısız bir Yahudilik anlayışını savunmasıdır. Bu özelliğinden dolayı, daha çok agnostik
ya da ateistik görüşleri benimseyen seküler Amerikan Yahudileri arasında kabul
görmektedir. Geleneksel Yahudilik anlayışına karşı en radikal duruşu sergiler. Örneğin,
Yahudiliği, Yahudi halkın tarihsel ve kültürel bir tecrübesi olarak görür, din bu
tecrübenin sadece bir parçasıdır. İnsanların doğaüstü bir otoriteden bağımsız
olduklarını kabul edip, kendilerinden ve davranışlarından kendilerine karşı sorumlu
olduklarına, böyle bir güç olmaksızın kendi hayatlarına yön verebilecek ve hayatlarını
şekillendirebilecek yeteneğe sahip olduklarına inanır. Yahudilerin tarihinin de tıpkı diğer
ulusların tarihi gibi sadece insan ve doğa olaylarından ibaret olduğunu düşünür. Tevrat
ve diğer dini metinlerin insan ürünü olduğuna ve bilimsel araştırmaların bunu açık bir
şekilde ortaya koyduğuna inanır. Bu tebliğde, Rabbi Sherwin Theodore Wine’ın
Hümanist Yahudiliği nasıl kurduğu, günümüzdeki durumu, geleneksel Yahudilikteki
öğreti ve uygulamalara yaklaşım tarzları üzerinde durulacaktır. Hümanist Yahudiler
hakkındaki bilgiler, mensuplarınca yapılan yayınlardan tasviri metotla alınacak, özellikle
geleneksel Yahudilik anlayışıyla karşılaştırma yapılarak ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hümanist Yahudilik, Sherwin Theodore Wine, Reformist
Yahudilik, Amerika Yahudileri.

TOWARDS GOD-FREE JUDAISM: HUMANISTIC JUDAISM AND ITS
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SEFER HA-ZOHAR’DA TANRI HAKKINDA KONUŞMANIN İMKÂNI
VE MÂHİYETİ
Ravza AYDIN
Arş. Gör., Sakarya Üniversitesi, Türkiye
<ravzaaydin@sakarya.edu.tr>

Öz
Sefer ha-Zohar, köken itibariyle miladi 2. yüzyılda Filistin’de yaşamış Şimon bar
Yohay’a dayandırılmakla birlikte nihâi şeklini Orta Çağ İspanya’sında almış bir eserdir.
Orta Çağ’da özellikle İspanya sürgününün Yahudiler üzerinde bıraktığı travmatik bir
etkinin sonucunda içine düştükleri psikolojik buhranda manevi anlamda sarılabilecekleri
bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır. Eklektik yapısı itibariyle Yahudi felsefesi, kelamı
ve mistisizmine dair konuları bir arada bulunduran Sefer ha-Zohar, içerdiği Tanrı
anlayışıyla filozofların Tanrı ve insan arasına ciddi bir mesafe koyan ulûhiyet
sisteminde önemli bir değişiklik meydana getirmiştir. Yahudilikte ulûhiyet anlayışını üç
yaklaşım açısından ele almak mümkündür. Bunların ilki herhangi bir delile ihtiyaç
duymadan bir yaratıcının varlığına salt iman olup Rabbanî bakış açısını içeren
yaklaşımdır. İkincisi ise felsefî yaklaşım olup bir yaratıcının var olduğuna iman, aklın
sınırları içinde kanıtlanması ihtiyaç hâlini alan bilgi meselesine dönüşmüştür. Bunu
özellikle Orta Çağ dönemi Yahudi filozoflarının Tanrı’nın varlığını kanıtlama
mücadelelerinde ve Tanrı tasavvurlarında görmekteyiz. Üçüncü yaklaşım ise
Kabalacıların ulûhiyet anlayışı olup Yahudi filozofların yaratıcı ve mahlukatı arasına
ciddi bir mesafe koyan aşkın, haddleri olmayan, biricik Tanrı anlayışına karşı insan ve
Tanrı arasına bir köprü kurarak içkin bir boyut kazandırmaktadır. Kabala’nın en önemli
ve bu düşüncenin zirveye taşınmasında tartışılmaz bir etkisi olan Sefer ha-Zohar’da
işlenen Tanrı anlayışı da filozofların Tanrısı ve Rabbanî düşüncenin Tanrısı arasında
bir köprü kurarak aşkın, mestur ve aynı zamanda kendisini sefiralar vasıtasıyla ayan
kılan, içkin Tanrı anlayışını bir arada işlemektedir. Bu tebliğde Tanrı-âlem ilişkisi
hakkında bilgi vererek Sefer ha-Zohar bağlamında Kabala’nın ulûhiyet anlayışının
Yahudi düşüncesinde nasıl bir değişim gerçekleştirdiği üzerinde durulacaktır. Bunu
gerçekleştirirken ana kaynağımız Sefer ha-Zohar olmakla birlikte dönemin diğer Kabala
ve Felsefe eserlerinden bağlamına göre istifade edilecek ve konu tasviri bir yaklaşımla
ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kabala, Yahudi felsefesi, Sefer ha-Zohar, Tanrı, Ulûhiyet.

THE POSSIBILITY AND NATURE OF TALKING ABOUT GOD IN
SEFER HA- ZOHAR

232

Üçüncü Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı 2019

YENİDEN YAPILANMACI YAHUDİLİK
Yunus KAYMAZ
Arş. Gör., Sakarya Üniversitesi, Türkiye
<ykaymaz@sakarya.edu.tr>

Öz
Kendisini Ortodoks Yahudiler ile Reformist Yahudiler arasında bir yerde
konumlandıran ve cemaatin düşünce ilkelerini bu orta yol üzere oluşturan Muhafazakâr
Yahudilik her ne kadar teolojik temelde keskin sınırlar çizmeyip esnek düşünceleri bir
arada barındıran bir yapıya sahip olsa da bu mezhep içerisinde de ihtilaf ve tartışmalar
yaşanmıştır. İşte cemaat içerisinde bu tip sıkıntıların 20. yüzyılın başlarında artık bir
bölünmeye sebebiyet verecek seviyeye ulaşması ile Mordecai Kaplan fikirleriyle
sivrilerek cemaat içerisinde ciddi rahatsızlık yaratmıştır. Bu olaylardan sonra
düşüncelerini daha açık bir şekilde ortaya koyan Kaplan dogmatik ilkelere boğulmuş bir
din yorumundan ziyade gelişmiş bir medeniyet olarak tanımladığı Yahudilik ile ilgili
fikirlerini ortaya koymuştur. Bu süreçte “Bir Medeniyet Olarak Yahudilik” isimli kitabını
yayınlayan Kaplan Amerika Yahudileri arasında sonradan dördüncü mezhep konumuna
gelecek olan Yeniden Yapılanmacı Yahudilik’in temellerini atmıştır. Biz de bu bildiride
Yeniden Yapılanmacı Yahudiliğin Muhafazakâr Yahudilikten ayrılış sürecini, teolojik ve
sosyolojik olarak Muhafazakâr Yahudilikten farklılıklarını ve mezhebin günümüzdeki
durumunu inceleyeceğiz.
Anahtar Kelimeler: Muhafazakâr Yahudilik,
Yapılanmacı Yahudilik, Amerika Yahudileri.
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DEĞİŞİM VE SÜREKLİLİK İÇİNDE İKİLİ İLİŞKİLER:
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A THEORETICAL APPROACH TO TURKISH- ISRAELI RELATIONS
Umut UZER
Assoc. Prof. Dr., İstanbul Technical University, Türkiye
<uuzer@itu.edu.tr>

The relations between Turkey and Israel constitute an empirical case study for
testing theories of international relations. This study tries to analyze the nature of the
relationship as well as its changing nature. With this purpose, two theories of
international relations, namely realism with its focus on power and constructivism which
focuses on identity are discussed so as to better comprehend the bilateral relations
throughout the second half of the twentieth century and the first two decades of the
twenty-first century. From its early days, the two countries based their connections on
strategic and economic cooperation from the Periphery Pact of 1958 to extensive
strategic relations in the 1990s. The fact that both countries were pro-Western
democracies did contribute to the improvement of their levels of cooperation but state
identity cannot explain these liaisons, therefore realism offers a better perspective in
the explication of the early decades of bilateral cooperation. On the other hand, as
Turkey became more supportive of Palestinian national rights under the Justice and
Development Party emanating from its religious self-identity, a constructivist framework
offers a better theoretical framework for analyzing the nature of the decline of the
relations.

TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİNE KURAMSAL BİR YAKLAŞIM
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TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİNDE BİR DÖNÜM
NOKTASI: SÜVEYŞ KRİZİ
Arda BAŞ
Dr. Öğ. Üyesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye
<ardabas82@gmail.com>

Öz
II. Dünya Savaşı sonrası Ortadoğu’da meydana gelen en önemli gelişmelerden biri
İsrail Devleti’nin kurulmasıdır. Türkiye, İsrail Devleti’ni kurulduğu günden itibaren ilgiyle
karşılamıştır. Kısa süre içinde iki ülke arasında diplomatik ilişkiler başlamıştır. Türkiye
ve İsrail arasındaki yakınlaşma 1950’li yılların ilk yarısında özellikle ekonomik alanda
büyük gelişme göstermiştir. Ancak 1956’da patlak veren Süveyş Krizi iki ülke arasındaki
ilişkiler açısından bir kırılma olmuştur. Türkiye, kriz boyunca kapalı kapılar ardında
Mısır’a yönelik İngiltere ve Fransa müdahalesini desteklemiştir. Ancak Bağdat Paktı’nı
korumak için İsrail elçisini geri çağırmıştır. Türkiye’nin bu adımı İsrail tarafından kaygı
ile karşılanmıştır. Bağdat Paktı imzalandığından beri Türkiye’nin İsrail karşıtı grup
içinde yer alma ihtimalinden dolayı kaygılı olan İsrail, Türkiye’ye karşı daha mesafeli bir
politika izlemiştir. Ancak bu durum kısa sürmüştür. Süveyş Krizi’nin artçı şokları sonrası
bölgede meydan gelen yeni gelişmeleri izleyen İsrail, 1958 yılına gelindiğinde Arap
olmayan bir Ortadoğu ülkesi olarak Türkiye’nin bölgedeki önemini daha iyi kavramaya
başlamıştır. Türkiye ise Süveyş Krizi esnasında İsrail’in sergilediği askeri
performanstan etkilenmiş, İsrail’in bölgedeki askeri gücünün önemini görmüştür. Bu
çalışmada Süveyş Krizi’nin Türkiye-İsrail ilişkilerinde yarattığı etki ve iki ülke arasındaki
stratejik iş birliğine sunduğu katkı, İngiliz arşiv belgeleri ve dönemin hatıratları
kapsamında incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, İsrail, Ortadoğu, Süveyş Krizi, ABD.
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*İSRAİL, 2017 IRAK KÜRT BÖLGESEL YÖNETİMİ (IKBY)
BAĞIMSIZLIK REFERANDUMUNU NEDEN DESTEKLEDİ?
REALİZM VE İNŞACILIK BAĞLAMINDA TEORİK BİR TARTIŞMA
Serhun AL
Dr. Öğ. Üyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Türkiye
<serhun.al@izmirekonomi.edu.tr>

Öz
25 Eylül 2017’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkanı Mesud Barzani
önderliğinde gerçekleştirilen bağımsızlık referandumuna İsrail hariç hiçbir ülke destek
ve onay vermedi. Özellikle Irak Kürtlerinin yakın müttefiki olan Amerika Birleşik
Devletleri (ABD) Irak toprak bütünlüğünün Ortadoğu’nun istikrarı için önemli olduğunu
vurgulayarak Barzani’nin bağımsızlık referandumunu ertelemesi çağrısında bulundu.
Türkiye ve İran da bağımsız bir Kürt devletinin kendi iç istikrarlarını bozacağı düşüncesi
ile bu referanduma sert tepki verdiler. Özellikle Türkiye ve Irak sınır hattında ortak
askeri tatbikatlar yaparak olası bir bağımsızlık girişiminin ‘casus belli’ olacağının
sinyallerini verdiler. Uluslararası kamuoyunun, büyük devletlerin ve bölgesel güçlerin
yalnızlaştırdığı Barzani ve bağımsızlık referandumuna bir tek İsrail açık destek verdi.
Başbakan Benjamin Netanyahu yaptığı açıklamada İsrail devletinin ‘Kürtlerin devlet
kurmak için meşru çabalarını’ desteklediğini beyan etti. Burada ilginç olan hususlardan
biri de uluslararası ilişkiler ve dış politika literatüründe çokça vurgu yapılan Ortadoğu’da
ki ABD-İsrail bütünleşmesinin IKBY referandumuna verilen birbirine zıt tepkiler ile
oluşturduğu sorunsaldır. Neden böyle bir farklılık oluştu? Neden İsrail ABD ve Batı dâhil
birçok devletin onay vermediği referanduma açıktan destek beyanında bulundu? Bu
farklılaşma uluslararası ilişkiler ve dış politika teorileri bağlamında nasıl açıklanabilir?
Bu araştırma sorularına iki teorik yaklaşım açıklayıcı çerçeve sunabilir. Bunlardan
birincisi İsrail ve Irak Kürtleri arasında ki tarihsel ve kültürel bağlara vurgu yapan
inşacılık (constructivism) yaklaşımıdır. Bu yaklaşıma göre tarihsel olarak Irak Kürt
bölgelerinde ki Zaho, Erbil ve kısmen de Musul gibi şehirlerinde yaşamış ve
1950’lerden sonra İsrail topraklarına göç etmeye başlamış olan Yahudi Kürtlerin İsrail
devleti ve Irak Kürtleri arasında köprü görevi gördüğü ve İsrail dış politikasını Kürtler
lehine şekillendirdiği açıklanır. İkinci yaklaşım ise kimlik ve kültür gibi etkenleri
reddeden ve devletlerin hayatta kalma (survival) ve ulusal çıkarlarını birincil olarak ele
alan realist yaklaşımdır. Realist çerçeveden değerlendirildiğinde Irak ve Suriye’de etkisi
daha da artan ve İsrail devletinin varlığına tehdit olarak algılanan İran’a karşı Irak
Kürtlerine destek üzerinden bir İsrail savunma refleksi açıklaması yapılabilir. İlginçtir
aynı tehdit algısına sahip ABD ise Bağdat’ta artan İran etkisini Irak Kürtlerine destekten
ziyade Bağdat’a verdiği destekle öteleme politikası izlemiştir. Bu çalışmada realist
çerçevenin daha açıklayıcı olduğu vurgulanacak ve daha özelinde realist Stephen
Walt’un tehdit dengesi (balance of threat) teorisi ile İsrail’in 2017 IKBY bağımsızlık
referandumuna desteği açıklanacaktır.
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TÜRKİYE- İSRAİL İLİŞKİLERİNDE KUDÜS KRİZİ
Ayşe Ömür ATMACA
Dr. Öğ. Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye
<atmaca.omur@gmail.com>

Öz
1948’de İsrail Devleti’nin ilan edilmesinin hemen ardından Türkiye’nin İsrail’i
tanımasıyla başlayan Türkiye-İsrail ilişkileri her ne kadar zaman içerisinde bazı iniş ve
çıkışlara sahne olsa da 2000’li yıllara kadar tutarlı ve Filistin meselesi ile dengeli bir
biçimde devam etmiştir. İki ülke arasındaki ilişkiler 1990’lı yıllarda Soğuk Savaş’ın
bitişinin ardından bölgede başlayan barış görüşmelerinin de etkisiyle ticari ve askeri
alanlarda imzalanan işbirliği anlaşmaları çerçevesinde “stratejik” bir boyut kazanmış, bu
sayede Türkiye ve İsrail Ortadoğu’nun en önemli ittifaklarından birisi olmuştur.
2002 yılında Türkiye’de AKP hükümetinin iktidara gelmesi bu ittifakın devamlılığı
açısından şüphe yaratmış olsa da 2002-2006 yılları arasında iki ülke arasındaki
ilişkilerde kayda değer bir kırılma gözlemlenmemiştir. İlişkilerdeki ilk çatlak 2006 yılında
Filistin’de yapılan genel seçimlerin ardından Hamas lideri Halid Meşal’in Türkiye’ye
davet edilmesi sonrasında yaşanmış, daha sonra Türkiye’nin 2008-2009 yılındaki
Gazze Savaşı’nda İsrail’e yönelik gösterdiği sert tepkilerle tansiyon artmış ve bu gerilim
2009 yılının Ocak ayında yapılan Dünya Ekonomik Forumu’nun Davos zirvesinde
dönemin Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail Cumhurbaşkanı Şimon
Peres’e gösterdiği tepki ve 2010 yılının Ocak ayında Türkiye’de yayınlanan bir
televizyon dizisi nedeniyle İsrail Dışişleri Bakanı Yardımcısı Danny Ayalon’un
Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Oğuz Çelikkol’u İsrail Parlamentosu Knesset’e davet
ederek basın mensupları karşısında büyükelçiyi kendisinden alçak bir koltukta
ağırlaması ile derinleşmiştir. Aynı yılın Mayıs ayında yaşanan Mavi Marmara krizi ile
kopma noktasına gelen diplomatik ilişkiler 2010-2016 yılları arasında maslahatgüzar
seviyesine indirilmiştir. “Krizler dönemi” olarak adlandırılan bu dönem 28 Haziran 2016
tarihinde iki taraf temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturdukları mutabakat sonrasında
İsrail’in Türkiye’den resmi olarak özür dilemesi ve kayıp yakınlarına tazminat ödemeyi
kabul etmesi ile sona ererken ikili ilişkiler “normalleşme” sürecine girmiştir.
ABD Başkanı Donald Trump’ın 6 Aralık 2017 tarihinde yaptığı açıklamada ABD’nin
Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını ve ABD büyükelçiliğinin Tel Aviv'den
Kudüs'e taşınması için talimat vereceğini belirtmesinin ardından iki ülke arasında yeni
bir diplomatik gerilim yaşandığı gözlemlenmektedir. Trump’ın Kudüs’ün yasal statüsü
konusundaki tartışmaları da alevlendiren bu açıklamaları hem Türkiye’de hem de
bölgede büyük infiale sebep olurken kararın ardındanTürkiye’nin çağrısıyla olağanüstü
toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı İsrail’i sert bir şekilde eleştiren bir sonuç bildirgesi
yayınladı. İsaril’e yönelik gösterilen tüm bu sert tepkilere rağmen iki ülke arasındaki
ticaret verilerine bakıldığında 2017 Aralık ayında yaşanan krizin iki ülke arasındaki ticari
ilişkilere yansımadığı, tıpkı daha önce yaşanan kriz dönemlerinde olduğu gibi ticaret
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hacminin artarak devam ettiği de bu çerçevede dikkat edilmesi gereken bir başka husus
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu çalışmanın amacı ABD’nin Kudüs kararı çerçevesinde Türkiye ile İsrail arasında
yaşanan gerilimi 2006 yılından bu yana yaşanan diğer krizleri de birlikte ele alarak
incelemektir. Çalışmada özellikle 2002 sonrasında ikili ilişkilerin seyri ve yaşanan
krizlere göz atılacak, bu krizlere Türkiye’nin verdiği tepkiler ve sonuçları ele alınacak ve
bu çerçevede Kudüs krizinin olası sonuçları geniş bir perspektiften değerlendirilecektir.

JERUSALEM CRISIS IN TURKEY-ISRAEL RELATIONS
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-DÜŞÜK PROFİLLİ GÖSTERİLEN TÜRKİYE-ABD-İSRAİL
İLİŞKİLERİNİN ASIL HEDEFİ
Ceyhun DEMİRKOLLU
Dr., Milli Savunma Üniversitesi, Ankara, Türkiye
<ceyhundemirkollu@hotmail.com>

Tam Metin
Öz: Türkiye-İsrail ilişkilerinin bölgesel/uluslararası-iç ve dış kamuoyu tepkiler
sebebiyle, ABD ekseni üzerinden muvazaalı olarak yürütüldüğü düşünülmektedir.
Bu konuya ilişkin veriler çok yönlü-sarmal ortamda, algısal bir yapıya
dönüştürüldüğünden konuyu anlamak oldukça zor hale gelmektedir. Doğaldır ki bu
kaotik durum saçaklı bir yapı formatı ile şifrelenmiştir.
Türkiye’nin ABD üzerinden, İsrail’in güvenliğini sürdürmesine yarayan dış
politikasının okunması-çözülmesi avam açısından milli bir formata çevrilerek
engellenmektedir. Buna rağmen bu muvazaalı durum sürdürülebilir yapısını bir müddet
koruyacak gibi görünmektedir.
Ne var ki bu ilişki türü; Türkiye’nin güvenlik politikalarını da tehdit eder hale
geldiğinden daha milli ve savaşa yakın pozisyona geçişi de haber vermektedir.
Böylelikle milli söylemler yukarıdaki düşüncenin örtülmesine daha da katkıda
bulunacaktır şeklinde yorumlanabilir.
Yakın zamanda yine test edilen Türkiye-ABD “uzatmalı stratejik ortaklığı” (Türkiye
aleyhine) defalarca kopmadığı için her defasında İsrail’in örtülü güvenliğinin
garantilenmesi ile sonuçlanmaktadır
ABD’deki İsrail lobisi ABD’nin uluslararası hâkimiyeti, Çin ve Asya blokuna dönüşüp
devredilmesine kadar bir zaman aralığında bölgesel çatışma ortamlarındaki kaotik yapı
ile beslenerek sürdürülmeye devam edebilir.
İşte bu yüzden Türkiye-ABD-İsrail ilişkilerinin örtülü ve ABD eksenli yürütülmeye
devam edeceği konuşunda şüphe duyulmamalıdır.
İsrail diasporası kadim dönemden bu yana “sürgün” dönemlerini; Babil-İspanyaRusya-Osmanlı-İngiltere ve son olarak ABD himayesinde/onların bünyesinde varlığını
korumuştur. Bu duruma göre İsrail diasporası çift kutuplu olarak anakarasını korumaya
kesintisiz çaba göstermiştir.
Dünya etki merkezi, Çin önderliğinde Asya pazarlarında uluslararası ölçekte
ekonomik ve kültürel bir yapıya dönüşürse İsrail’in bu yapıdan uzak kalmasının
düşünülmesi ütopya olur.
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Yukarıda öngörülen faraziyeler her saniye daha gerçekliğe yaklaşmaktadır.
Bu çalışma; determinist bir şekilde kamuoyu önünde formatlanan örtülü uluslararası
ilişkilerin ulusal ölçeklerde ne denli farklı algılarla gizlenerek hedefe yüründüğünün
gösterilmesi bakımından daha sonra önem kazanabilecektir.
Bu pratik Türkiye-ABD-İsrail ilişkilerindeki muvazaalı yapıda çok belirgin olarak
ortada durmaktadır. Yine aynı çalışma ile yukarıdaki örnek verilen ülkeler üzerinden
konunun izahı hedeflenmiştir.
Yakın gelecekte buna benzer üç boyutlu/dinamik ve perde arkasına ışık tutan
çalışmaların akademik çevrelerde yeşereceğine olan inancımız tamdır.
Anahtar Kelimeler: Diaspora, Lobi, Uluslararası İlişkiler, Savaş,

THE MAIN TARGET OF TURKEY-USA-ISRAEL RELATIONSHIP
WHICH WAS SHOWN IN LOW PROFILE
Abstract: Due to regional/ international-domestic and foreign public reaction of
Turkey-Israel relations, It is thought to be carried out on the USA axis.
As the data on this subject is transformed into a perceptual structure in a multidirectional environment, it becomes very difficult to understand. Naturally, this chaotic
situation is encoded in a fringed structure format.
Reading-solving of Turkey's foreign policy turning over the US serves to maintain
the security of Israel is prevented from turning it a common national format.
Nevertheless, this controversial situation seems to maintain its sustainable structure for
a while.
However; seeing that this type of relationship has become threatening for Turkey's
security policies, it reports the transition to a more national and close to war position.
Thus, it can be interpreted as national discourses contributes to the covering of the
thought above.
Since "extended strategic partnership" between Turkey and USA (Against Turkey),
which is recently tested again, has not ruptured; at every time, it ends up with the
covered safety guarantee of Israel.
The Israeli lobby in the United States can continue to be fed by the chaotic structure
of regional conflict environments for a while until the international domination of the US
is turned into a Chinese and Asian bloc.
That is why one should no doubt about continuing to carry out the relationship of
Turkey-USA-Israel in a covered and USA-centered basis.
Since ancient times; Israeli diaspora has kept its presence under Babylon-SpainRussia-Ottoman-England and lastly under the auspices of the United States as the
“exile” periods. Accordingly, the Israeli diaspora has made uninterrupted efforts to
protect its mainland as bipolar.
If the world center of influence becomes an international economic and cultural
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structure in Asian markets under the leadership of China, it would be utopian to think of
Israel to stay away from it.
The assumptions foreseen above become more and more close to reality in every
second.
This study will be able to gain importance after showing how this aim is being
executed secretly with a publicly-formatted determinist way of concealed international
affairs in national scales with different perceptions.
This collusive and practical structure in US-Turkey-Israel relations is very evident in
the middle. With the same study, it is aimed to explain the issue through the countries
given above.
We strongly believe that such three-dimensional/dynamic and shining light behind
the scenes will emerge in the academic community shortly.
Keywords: Diaspora, Lobbying, International Relations, War,

Giriş
Bu çalışma amaç ve yöntem bakımından Türkiye-ABD-İsrail ilişkilerinin
kamouyuna doğrudan aktarılmayan “back channel” türü ilişkilerine dikkat
çekmeyi hedeflemektedir. Doğaldır ki açık kaynaklar dâhil bu tür ilişkiler farklı
mesajları içinde barındırmaktadır. Bilinmelidir ki salt tek düze bilgi ve
yaklaşımlar ile bu sarmal anlaşılamamaktadır.
Bu makale yolu ile Türkiye-ABD-İsrail ilişkileri kronolojisi amprik sıralamayla
ortaya konmak istenmektedir. Ayrıca bu temasların İsrail boyutunu da
denkleme katarak üç boyutlu bir aktarım öne çıkarılmak istenmiştir. Bu üç
aktör Batı kampları içerisinde olup Türkiye’nin farklı konumunun kabul
1
derecesine göre bazen karşıt ilişkiler yürütmektedirler.
Hemen belirtmek gerekir ki; Türk hükümetleri ABD’nin emperyal
tavırlarından çoğunlukla rahatsız olmuşlardır. Fakat yeterli-gerekli tepki
konusunda ellerindeki kozlara göre tavır almışlardır. Bu yüzden ABD-Türkiye
ilişkilerindeki sarmal çok boyutlu denklem görünümden de karışıktır. Normal
veriler bu temasların derinliğini tarif etmekten oldukça uzaktır.
Bu çalışma; konuya değin ileride yapılacak başka araştırmalar için temel
bakış açısı kazandırılmasını hedeflemiştir.
1. Türkiye-ABD İlişkileri Kronolojisi
Türkiye-ABD ilişkileri 1800’lü yılarda başlamıştır. Bu ilişki günümüze değin
iniş, çıkış, çalkantılı, abartılı, adeta fırtınalı bir evlilik gibi yürümektedir. Bu ilişki
nedense kopma aşamasına gelse bile bir türlü sonlanmamaktadır. Her iki
1

Oral, Sander, “Türkiye’nin Batı Bağlantısı-1- A.B.D. ve Türkiye”, Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı: 1-4 Cilt: 35, Ankara, 1980, ss. 61-77.
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ülkenin diplomatik ilişki yanında “back channel” yani arka kapı yolu ile de
2
teması da ayrıca gözlenmektedir.
ABD’nin Türkiye’yi müstemleke gibi gören tavırları ve tepeden bakan
diplomasi dışı emperyal tutumları çok dikkat çekicidir. “Robert Koleji’nin
açılması-Marshall Yardımı-Füzeler-Kore-NATO-U 2 Olayı-Johnson krizi-Kıbrısİkili Anlaşmalar-Haşhaş Krizi-İncirlik Üssü’nün kapatılması-Silah AmbargosuSözde Ermeni Soykırımı-Çekiç Güç-Muavenet Zırhlısının vurulması-IrakSuriye Müdahaleleri-Kürt Federe Devleti-İnsan Hakları-Stratejik Ortaklık-Fikri
Mülkiyet Hakları-Emniyet İstihbarat İşbirliği-1 Mart 2003 Tezkere Krizi-Çuval
olayı- Gezi Protestoları yanında yer alınması-15 Temmuz Darbe girişimi ve
önceki askeri darbeler veya muhtıralar-FETÖ yapılanması-IŞİD Terör ÖrgütüFırat Kalkanı ve diğer Operasyonlar-PKK-YPG’ye Ağır Silah SevkiyatıKorumalar Krizi-Halk Bank ve Zarrap olayı Rahip Bronson olayı-Vize KriziBüyük Elçilik Krizi-Patriot-S 400-F 35-SU 57” ve önümüzde bekleyen yeni
krizler Türkiye ABD ilişkilerindeki kırılma eşikleri olarak tarihteki yerlerini
almışlardır.
2. Türkiye-İsrail İlişkilerindeki Kırılma Eşikleri
İsrail’in 1948’de kurulmasından ve Türkiye’nin bir yıl içinde İsrail’i
tanımasının ardından bir ilişki başlatılmıştır. Bu ilişkilerde de zaman zaman
yaşanan kırılmalar Arap devletlerinin tepki ve etkileri üzerinden yürütülmüştür.
3
Bu her zaman geçerli olacak bir jeopolitik gereklilik olarak anlaşılmalıdır.
Ancak bu kırılmalar, 2009 yılında Davos’ta “One Minute” krizi 2010 yılında
“Mavi Marmara” olayı ve ardından 2010 yılında “Alçak Masa” krizi ile Türkiye
özeline taşınarak ilişkiler tedricen askıya alınmıştır. Bu olay Türkiye’nin İsrail
ile karşı karşıya getirilmesi ajandasının başarılı bir sonucudur. Çünkü İsrail’e
vaadedilmiş topraklarını vekâleten hazırladığı düşünülen vekil PKK-YPGDAEŞ terör örgütleri, ABD desteği ile bölgede varlık gösterip dengeleri bozmak
için çatışma çıkarmışlardır.
Daha yalın bir deyişle ABD bu tür terör örgütlerini sahaya sürerek Türkiye
ile bir vekâlet savaşı başlatmıştır. Buradan beklenen kırılma ile “Büyük İsrail
hedeflerini gerçekleştirmek için ABD, terör örgütleri ile Türk hükümetlerini ve
ardından devletini bölünmeye zorlamaktadır” şeklinde düşünenlerin sayısı gün
4
geçtikçe artmaktadır.
2

3

Mahir Kaynak ve Emin Gürses, Büyük Ortadoğu Projesi, İstanbul, 2004, İlk Yayınları, s. 10-18.

Ali Faik Demir, (2000): “Jeopolitiğe Günümüzden Bir Bakış”, (ed. A.F. Demir), Harp Akademileri
Bülteni, İstanbul: s. 107-124.
4
Nihat Ali Özcan, “Terör ve Çatışma Araştırmaları-İran’ın Türkiye Algılaması ve Politik Araç Olarak
Terör” Stratejik Analiz, ASAM Dergisi, Grafiker Ltd. Şti, Haziran, Cilt: 1, Sayı: 2, Ankara, 2000, ss.
49-54.
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3. Türkiye- İsrail İlişkileri Neden ABD İle Bağlantılı?
İsrail’in Batı desteği ile bölgede belirdiği günden beri Ortadoğu
5
coğrafyasında sular durulmamaktadır. Doğaldır ki ABD İsrail politikalarının
hamisi konumundadır. ABD ve İsrail ile ilişkileri zaman zaman “Back Channel”
arka kapı veya diplomasi dışı istihbarat kanalları ile sürdürülmektedir.
Ekonomik ve güvenlik ile ilgili konularda yürütülen açık kanal ilişkileri
kamuoyundan saklanması gerektiğinde ise Türkiye diğer iki aktör ile teması
yürütmektedir. Bu durum doğaldır ki kriz dönemlerinde daha da tırmanışa
6
geçmektedir.
Arap Baharı olumsuzlukları sonrası Türkiye’nin Irak ve Suriye ile ticaretinin
sekteye uğraması yanında ardından Libya pazarının kaybedilmesi-Mısır’da
Ro-Ro ticaretinin kesilmesi-Rus uçağının düşürülmesi ve İsrail gazının Türkiye
üzerinden nakli vb. gibi konular bu dönemin gelişmeleri arasında sayılmalıdır.
Böylece Türkiye İsrail ve Batı ile temasını yeniden “fabrika ayarlarına”
döndürmüştür.
Doğaldır ki İsrail bölgede yalnızlığını ABD desteği ile garanti altına
7
almaktadır. Türkiye ABD’nin gizli ajandası saydığı bölünme ve bu toprakları
önce Kürtler ve ardından da İsrail’e pay edebileceği endişesini derinden
duymaktadır. Bu yüzden Suriye kuzeyinde operasyonlarını başlatmıştır. Her ne
kadar bu operasyonlar ABD-Rusya’nın bilgisi dâhilinde olsa da Türkiye
kendisinin onayı olmadan bölgede her hangi bir oluşuma gidilemeyeceğin
somut mesajlarını vermiştir. Ancak bu duruşun ileride Türkiye üzerinde daha
da büyük planların (2. Sykes-Picot benzeri) devreye sokulabileceği şeklinde
okunmasında fayda mülahaza edilmektedir..
Türkiye, zaman zaman ABD üzerinden yürüttüğü İsrail politikalarını
doğrudan yürütecek ölçüde pragmatik tedbirleri almaktadır. Bu yüzden önceki
dönemin bağıtları geçerliliğini yitirmiş sayılmalıdır.
4. Gelecek Dönemde Olası Senaryolar
Türkiye’nin “bölgesel alan hâkimiyeti konumunu iktifa ettirme gayretleri ve
lider etkisi” sebebiyle İsrail ile ilişkilerinin eskisi gibi olmayacağı
anlaşılmaktadır.

5

Tayyar Arı, Uluslararası İlişkiler, İstanbul, 1997, Alfa Basım Yayın Dağıtım, s. 97-104.
H.V.F Winstone, Ortadoğu Serüveni, (çev: Fuat Davutoğlu), İstanbul, 1999, Risale Basın Yayın,
s. 17-22.
7
Ruth Ben-Haim, İsrail Hakkında Gerçekler, İsrail Enformasyon Merkezi, Keter Pres, Kudüs, 2008,
s. 63-65.
6
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Türkiye’nin bölgede dik duracağı ve kendi sınırları ile değişikliklere şiddetle
tepki vereceği malumdur. Bu duruşun daha sarmal ve gizli planların habercisi
olacağı unutulmamalıdır.
Sanılanın aksine İsrail-Filistin sorunu Türkiye-PKK-YPG-DAEŞ üçlemesi ile
denkleştirilmiş sayılmamalıdır. Ayrıca Filistin sorunu İsrail için ne ise, sözde
Kürt sorunu Türkiye için aynı özdeşliği tarif edemez.
Bu şu anlama gelmektedir. Filistin sorunu doğal ve konjonktürel bir işgal
sorunudur. Sözde Kürt sorunu ise Kürtlerin bile anlamlandıramadığı suni bir
özellik taşımaktadır.
Gelecek döneme bakarsak; Türkiye-İsrail ilişkileri bu güne değin ABD
desteği-zorlaması ile perde arkasından yürütülemeyecek kadar açığa
çıkmıştır. Gelecek tasarlayıcıları Türkiye-İsrail ilişkilerinin çatışma ortamına
sürüklenmesini ya da öyle sanılmasını planlamış olabilirler.
Önümüzdeki dönemde iki aktör, ABD perdelemesi olmadan ama açıktan
desteği ile doğrudan diplomasi yürütebilecek kadar bölgede jeopolitik güç
8
toplamayı sürdüreceklerdir. Diğer deyişle İsrail sorunlarını ertelemek
bakımından; Türkiye terörle meşgul edilip ekonomik operasyonlar ve algı
yönetimleri
ile
zayıflatılmıştır.
İsrail’in
jeopolitik
güç
kazanması
tamamlanıncaya kadar Batı tarafından pozitif ayrımcılığa tabi tutulduğu bu gün
iyice anlaşılmıştır. Halen siyasal coğrafi dezavantajını jeopolitik kazanımlarla
iktifa ettirebilecek bir üstünlüğe kavuşamayan İsrail Devleti yine de Türkiye’ye
9
karşı belli mevzilerde alan üstünlüğü kazanmıştır.
Batı, dini ayrımcılıkla İsrail ve Gürcistan’ı ABD-NATO operasyonları ile
şemsiyesi altına almıştır. Aynı Batı, tüm müttefiklik anlaşmalarına rağmen
Türkiye’yi bu iki ülke ile çepeçevre kuşattığını doğrudan bilmektedir. Bu ancak
gizli bir ajandanın marifeti olarak kabul edilebilecek ölçüde kasıtlı bir durumdur.
Bu istikamette düşünen entelektüel sayısı Türkiye’de oldukça yüksektir.
Bu senaryolar gelecekteki öngörüler bakımından ele alındığında; Türkiye
bakımından adeta felaket tablosu görünümü çizmektedir.
Türkiye kendi menfaatlerini Batı ve ABD-İsrail üçlemesi genel
yaklaşımından kopararak ulusal çıkarlarının gerektirdiği alanlara kaydırmakta
artık çekince içinde olmayacaktır. Diğer tüm yaklaşımlar yukarıdaki olgunun alt
yordamları olarak tezahür edebilir. Son gelinen noktada artık hiçbir şey eskisi
gibi olmayacaktır. 1948 sonrası bölgede beliren İsrail Batı’nın Ortadoğu’daki

8

Sibel Turan, (1992): Türkiye’nin Coğrafi Konumunun Dış Politikasına Etkisi, Yayınlanmamış
doktora tezi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Uls. İlş. Böl. İstanbul: s. 2-8
9
Suat İlhan, (1998): Jeopolitik Duyarlılık, TTK Yayınları, VII dizi, Ankara: s.6-12.
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çıkarlarını bekçisi niteliğindedir. Türkiye’nin Batı ittifaklarında yer alsa bile bir
gün bu bağıtlarını sorgulayabileceği öteden beri bilinmektedir.
Bunun geciktirilmesi için alınan kimi tedbirler açığa çıkmıştır. Başka bir
deyişle İsrail bu günler için hazırlanmıştır. İki aktörün çıkarlarının müttefiklik
dairesinde tutulamayacak kadar genişleyip çakışacağını bilmek sır değildir.
Yine de Türk karar vericileri İsrail ile ticari-silah anlaşmalarını ve diğer
mutabakatları sürdürmekte kararlı görünmektedirler. En azından bulgular
düzeyinde bu tür somut bir çok veriye açık kaynaklarda kolayca
rastlanabilmektedir.
Sonuç
Bu makaleden anlaşılacağı üzere;
Türkiye-İsrail ilişkileri zaman içerisinde iniş ve çıkışlar ile doludur. Bu inişler
İsrail’in emperyal tavırlarından kaynaklanmıştır. Çıkışlar ise Batı ve ABD
dayatması ile veya Türkiye’nin çevrelenmesi ve ekonomik-silah ihtiyacı gibi
başlıklar sebebiyle tedricen ve de-facto olarak sonuçlanmıştır. Ancak yolun
sonuna gelindiği çok açıktır.
ABD’nin Mısır ve Suudi Arabistan’a verdiği destek denklemin öte yanında
Türkiye-Rusya-İran cephesinde bileşik kaplar usulü çıkışa sebep olmaktadır.
Esasen Türkiye konjonktürel olarak demografik üstünlüğünün de verdiği
avantajla hızla güç kazanmaktadır. Batı’nın gizli ajandası Türkiye’yi İran ve
Rusya ile karşı karşıya getirmesi şeklinde gerçekleşebilir. Bunun için stratejik
güç olan Rusya ile ABD’nin Sykes-Picot türü bir anlaşmaya varması tahmin
edilen normal bir davranış olur.
İlişkilerin tırmanış gösterdiği 1990’lı yılların ardından 2006-2008’lerde İsrail;
Lübnan ve Gazze’ye harekât düzenleyerek barış ortamını sabote etmiştir.
Çuval krizi ile alçak koltuk krizi arasında bir fark yoktur. Ayrıca buna bir de
Trump’ın mektup krizi de eklemlenmiştir.Her iki eylem de Türkiye’nin onurunun
zedelenmesini hedefleyerek sahneye konmuştur. Mavi Marmara ile de bu
niyetler bir üst seviyeye taşınmak istenmiştir. Bu tutumlar karşısında “stratejik
ortaklık” sözlerinin sürdürülmesi diplomasi ile açıklanamayacak başka türden
bağıtların şüphesine yol açmaktadır. Karşılıksız sürdürülen Batı desteği
İsrail’in “sorgulanamaz” bir konuma taşınmasına sebep olmuştur.
Bölgede oluşan Batı karşıtlığı, bir anlam taşımamaktadır. Ancak Türkiye’nin
buradaki mazlum halkların sorunlarını yüksek perdeden dile getirmesi dikkat
çekmektedir. Bu tutum O’nu doğal küresel aktör konumuna hızla taşımaktadır.
Bu gün Batı, Türkiye’ye karşı “Ermeni Soykırımı-Kıbrıs-PKK-YPG-DAEŞekonomik baskılar-algı savaşı vb. gibi bilinen klasik yaptırımlarla dayatmalarda
bulunmaktadır. Ancak bu konular Türkiye’nin gündeminde beklenen etkiyi artık
doğurmamaktadır. Hatta kamuoyu “ne olacaksa olsun” türünden bir toplumsal
siyasal ve psikolojik eşiğin ötesine geçmiştir.
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Öte yandan Türkiye’nin NATO içindeki fiili durumu da tartışmalı bir hal
almıştır. Bu sebeple NATO Almanya’nın kontrolü için şimdilik en doğru ve kısa
mekanizma olarak önümüzde durmaktadır. Fransa ise yeniden Avrupa liderliği
hayaline kapılmaktadır. Bu sıkışmışlıklar Türkiye için ağır ve kesin karar
alınmasını engellemektedir. Çünkü Türkiye’nin hizaya getirilme günleri biterse
bu diğer ülkeler için kötü örnek olacaktır.
Yine de Türkiye’nin pragmatik ve akilane yaklaşımları sabırla örüldüğünde
Batı’da beklenenden de yüksek karşılığını bulabilecektir..
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TÜRKİYE- İSRAİL ARASINDAKİ İSTİHBARAT İŞBİRLİĞİ (PERİFERİ
DOKTRİNİ) BAĞLAMINDA ELİ COHEN’İN SURİYE’DEKİ
FAALİYETLERİ
Yusuf Süha SONUÇ
Doktora Öğrencisi, Ankara Üniversitesi, Türkiye
<yusufsuha@windowslive.com>

Öz
Eli Cohen, İsrailliler için milli bir kahramandır. Onun Suriye’deki faaliyetleri halen
birçok istihbarat teşkilatının eğitim müfredatında yer almaktadır. Görev ismiyle Kâmil
Emin Sabit’i farklılaştıran husus, hedef ülkedeki sivil ve askeri bürokrasiyle dostluk
kurma konusundaki üstün yeteneği idi. O kadar yetenekliydi ki, Suriye Cumhurbaşkanı
Emin Hafız’ın yakın arkadaşı olmuştu. Suriye Genelkurmay Başkanı Zahreddin’in
yeğeni Muaz Zahreddin ile sıkı dostluk kurmuştu. Öyle ki, Muaz Zahreddin’in sayesinde
Suriye’nin İsrail hududuna yakın bölgedeki mevzilerini gezmiş, bazılarını fotoğraflamış,
kayda alamadıklarını hafızasına işlemiş ve İsrail’deki amirlerine iletmişti. Golda Meir, Eli
Cohen’in ilettiği bilgiler sayesinde 1967 yılında Altı Gün Savaşında Suriye’yi mağlup
ettiklerini söyleyecekti. Aynı yıllarda Türkiye ile İsrail arasında Periferi doktrini adı
verilen bir tür istihbarat işbirliği söz konusuydu. Demokrat Parti döneminde, kuzeyde
SSCB, güneyde ise Mısır’da iktidara gelen Cemal Abdulnasır’ın milliyetçi fikrinin Araplar
nezdinde itibar görmesi ve Suriye artan SSCB etkisi Türkiye’yi stratejik olarak
sıkıştırıyordu. Türkiye, NATO’ya ve onun koruyucu şemsiye altına girmişti ancak SSCB
lideri Kruşçev’in dediği gibi “ABD yardım gönderene kadar Türkiye birkaç saatin içinde
yok olurdu”. Türkiye özellikle güneyinde artan SSCB etkisini bertaraf etmek için
Ağustos 1958’de aynı hedefe sahip İsrail ve İran ile istihbarat işbirliğini ön gören
“Periferi Doktrinine” dahil oldu. Fikir sahibi Mossad’ın ilk başkanı Reuven Şiloah idi.
Bahse konu istihbarat işbirliğini münhasır kılan nokta ise, ülkelerde değişen siyasi
iktidarlara rağmen varlığını sürdürmüş olmasıdır. Diğer önemli nokta ise, ilk başlarda,
Suriye ve Mısır’daki SSCB etkisini zayıflatma amacının zaman içinde sol hareketleri,
devrimci gençlerle mücadele ve onların Filistin gerilla hareketleriyle ilintilerini
engellemeye dönüşmesidir. Konuya dair erken çalışmalarda söz konusu işbirliğinin
1960’ların ortalarında sona erdiği belirtilmiş olmasına rağmen, 1979 yılında ABD’nin
Tahran Büyükelçiliğinde İranlılar tarafından ele geçirilen belgelerde Türkiye, İran ve
İsrail arasındaki “Periferi”nin İran Devrimine kadar devam ettiği anlaşılmaktadır. Periferi
Doktrini bağlamında Eli Cohen konusundaki işbirliğinin, Cohen’in Suriye’ye girişinden
itibaren başladığı söylenebilir. Çalışmanın ana gövdesini oluşturan söz konusu bilgilerin
Suriye istihbaratının (Muhaberat) Cohen’i soruşturması ve sorgusu sırasında elde ettiği
bilgiler olduğu Emin Hafız’ın El Cezire’ye verdiği röportajda belirtilmektedir. Ayrıca
Cohen’i yargılayan hakimlerden Salah Dali, otobiyografisinde Cohen’in bir NATO
ülkesinin yardımıyla Suriye’ye girdiğini belirtmektedir.. Bu çalışmamızda, Muhaberat,
Cumhurbaşkanı Emin Hafız ve Dali’nin verdiği bilgiler, İsrailli istihbaratçıların ve
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araştırmacıların kaleme aldığı eserlerde kayıtlı hususlarla teyit edilerek Eli Cohen’in
Suriye faaliyetleri Periferi Doktrini bağlamında ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Eli Cohen, Periferi Doktrini, İstihbarat, İsrail, Baas, Suriye

ELI COHEN’S OPERATION IN SYRIA IN THE CONTEXT OF
TURKEY-ISRAEL INTELLIGENCE COOPERATION (PERIPHERY
DOCTRINE)
Abstract: Eli Cohen is a national hero for the Israelis. His activities in Syria are still
included in the training curricula of many intelligence agencies. What differentiated
Kamil Emin Sabit was his superior ability to make friends with the civil and military
bureaucracy in the target country. He was so talented that he became a close friend of
Syrian President Emin Hafiz. Syrian Chief of General Staff Zahreddin's nephew Muaz
Zahreddin had established a close friendship. So much so, thanks to Muaz Zahreddin'in
Syria has visited the region near the Israeli border, photographed some of them,
memorized the memory of the record and passed to the superiors in Israel. Golda Meir,
Eli Cohen's information in 1967, thanks to the information that they defeated Syria in
the War of Six Days.
In the same year, it was a kind of intelligence cooperation periphery doctrine called
in question between Turkey and Israel. Democratic Party era, in the north of the USSR,
as seen in the south of the Arab nationalist Gamal Abdel-Nasser came to power in
Egypt and Syria before the idea for the growing Soviet influence in Turkey as a
strategic jamming it. Turkey, NATO and entered under its protective umbrella, but as
leader of the USSR, Khrushchev said, "until you send US aid to Turkey would be
destroyed within a few hours." Turkey to eliminate the effect of increasing the USSR,
especially south August 1958 with the same goal and predicting the Israeli intelligence
cooperation with Iran, "the Periphery Doctrine" was included. The first president of
Mossad was Reuven Shiloah. What makes this intelligence cooperation exclusive is
that it has existed despite the changing political power in the countries. The other
important point is that at first, the aim of weakening the influence of the USSR in Syria
and Egypt was to change over time to the struggle against leftist movements,
revolutionary young people and preventing their relations with the Palestinian guerrilla
movements. Although mentioned in earlier studies on the subject in the middle of
cooperation in 1960 it was stated that end, in 1979 the United States Tehran's embassy
in the documents seized by Iranian Turkey, between Iran and Israel the "periphery" It is
clear that continued until the Iranian Revolution.
In the context of the Peripheral Doctrine, it can be said that co-operation on Eli
Cohen has started since Cohen entered Syria. It is stated in the interview that Emin
Hafız gave to Al Jazeera that the information that constitutes the main body of the study
is the information obtained by the Syrian intelligence (Muhaberat) during the Cohen
investigation and interrogation. In his autobiography, Cohen entered Syria with the help
of a NATO country. Eli Cohen's activities in Syria will be discussed in the context of the
Peripheral Doctrine.
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PANEL XIII. THE ESTABLISHMENT OF ISRAEL AS
THE MILESTONE IN JEWISH HISTORY/ YAHUDİ
TARİHİNDE BİR DÖNÜM NOKTASI OLARAK
İSRAİL’İN KURULUŞU
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DİNDAR SİYONİZM İLE ANTİ-SİYONİZM ARASINDA: ORTODOKS
YAHUDİ HAREKETLERİNİN 19. YÜZYIL SONUNDAN İSRAİL
DEVLETİ’NİN KURULUŞUNA KADARKİ EVRİMİ
Ferit BELDER
Arş. Gör., Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
<ferit.belder@marmara.edu.tr>

Öz
Siyonizm ile Ortodoks Yahudilik arasındaki çekişmeli ilişki uzun yıllardır çeşitli
biçimlerde ve bağlamlarda tartışılmaktadır. 18. yüzyıl sonlarında Batı Avrupa’da
modernitenin geleneksel Yahudi toplumu, kültürü ve düşünce tarzı üzerinde etkisini
göstermesine tepki olarak ortaya çıkan ve Hristiyan dünyasına atıfla karşıtları
tarafından Ortodoks olarak adlandırılarak bir direniş hareketi olarak ortaya çıkan
Ortodoks Yahudilik, 19. yüzyıl sürecinde ise tüm Avrupa’ya yayılmış, yüzyıl sonunda ise
en az modernite kadar Yahudi kimliği üzerinde varoluşsal bir ikilem yaratan Siyonizm ile
karşı karşıya gelmiştir. 19. yüzyıl sonundan İsrail Devleti kuruluncaya kadar geçen süre
zarfında ise Ortodoks hareketler Siyonizm’e verdikleri tepkiler noktasında Siyonizm ve
anti-Siyonizm kutupları arasında farklı siyasal ve ideolojik tutum takınmışlardır. Bu
açıdan, bu çalışma Ortodoks/Ultra-Ortodoks Yahudi hareketlerinin ideolojik, siyasal ve
organizasyonel gelişimini 19. yüzyılın sonundan İsrail Devleti’nin kuruluşuna kadarki
süre zarfındaki olgu ve olaylar bağlamında değerlendirmektedir. Bunun yaparken, ilk
olarak Ortodoks Yahudiliğinin Avrupa’da ortaya çıkışı ve gelişimi özetlenmektedir. İkinci
olarak ise Siyonizm ile ilişkiler bağlamında Ortodoks Yahudilik çerçevesinde meydana
gelen temel ayrım noktaları (1) Siyonist, (2)Anti-Siyonist ve (3) Siyonist olmayan
Ortodoks hareketler olarak üç kategoride ele alınmaktadır. Son olarak ise bu akımların
İsrail’in kuruluş sürecinde din-devlet ilişkileri bağlamındaki konumu tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Siyonizm, Ortodoks Hareketler, Modernite, Din-Devlet İlişkileri,
İsrail

BETWEEN RELIGIOUS ZIONISM AND ANTI-ZIONISM: THE
EVOLUTION OF ORTHODOX JEWISH MOVEMENTS FROM THE
END OF THE 19TH CENTURY TO THE ESTABLISHMENT OF THE
STATE OF ISRAEL
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İSRAİL DEVLETİ’NİN KURULUŞUNDA PALMAH NESLİ
Sevan Onur DUMAN
YL Öğrencisi, Kayseri Erciyes Üniversitesi, Türkiye
<serhun.al@izmirekonomi.edu.tr>

Öz
Makalede, 1941-1948 yılları arasında İngiliz Manda yönetimi altındaki Filistin
topraklarında bir Yahudi öz savunma kuvveti olarak kurulan Hagana’nın emri ile askeri
bir kanat kurulmak istenmiştir. Palmach örgütü ve neslinin tarihi, örgütün ortaya çıktığı
koşullar, askeri faaliyetleri ve Palmah’ın sona erişi makalede incelenecektir. Makale
1941 yılından başlayıp, Yahudi Ulusunun İngiliz Manda yönetiminden çıkarak bağımsız
bir devlet kurmak için verdiği mücadelenin sonlandığı günde ve sonrasında Palmah
neslinin ortaya koyduğu askeri icraatları konu edinmektedir. İsrail Devleti’ni 1948 yılında
ilan etmeyi başarmış olan Yahudi Ulusunun geçmişinde de bağımsızlık yolunda
ilerlemiş çoğu ulusun geçmişinde yattığı gibi, kuvvetli bir nesil uyanışı ve atılım
yatmaktadır. Palmah nesli olarak anılan neslin uyanış ve atılımlarının ortaya
çıkmasında etkili olan şartlar, Yahudi toplumunun bir ulus haline gelirken Palmah
neslinin doğurduğu edebi eserlerde de görülmektedir. Bu neslin beraberinde getirdiği
mücadele, uyanış ve atılım, ulusal mücadelenin dinmesiyle birlikte kurulan yeni devletin
ve yönetim şeklinin belirleyicisi, yaşanmışlıkların ve kahramanlıkların anlatıcısı,
oluşmakta olan ulusun ise şekillendiricisi olduğu anlaşılmaktadır.
Makalede 1941 yılında ortaya çıkan Palmah isimli örgütün doğuşu esnasındaki
tarihi zemin, sosyal-politik faktörler, sosyal kültürel etkenler, sosyal-ekonomik durum,
sosyal-psikolojik arka plan ve nihayete ermesi anlatılacaktır. Bu anlatım esnasında
İbranice ve İngilizce kaynaklara başvurulacaktır. Araştırmanın neticesinde Palmah
neslinin İsrail edebiyatı ve toplumu üzerindeki etkisini tespit için tarihsel bilgiler
toplanmış olacağı için Türk akademi dünyasında ilk defa ele alınacak bu konu
kendisinden sonraki çalışmalara ışık tutacaktır.
Anahtar Kelimeler: Palmah, Yahudi, İsrail, Bağımsızlık Savaşı, Tarih

PALMAH GENERATION IN THE ESTABLISHMENT OF THE ISRAEL
STATE
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-İSRAİL’İN KURULUŞ AŞAMASINDA YAHUDİLİĞİN ROLÜ VE
MESİH İNANCININ DÖNÜŞÜMÜ
Tuba ÖZTÜRK HOROZ
Doktora Öğrencisi, Sakarya Üniversitesi, Türkiye
<tubahoroz@hotmail.com>

Tam Metin
İsrail Devleti’nin kuruluş aşamasında, Yahudilikteki seçkin millet inancının, vaat
edilmiş topraklar inancının ve Tevrat’taki Yeşu kıssası gibi bazı kıssaların önemli etkisi
olmuş, özellikle Mesih’i bekleme inanışından Mesihçi zamanlar yaratma düşüncesine
dönüşüm sürecinde yoğun dini propagandalar yürütülmüş sonrasında da günümüze
kadar İsrail tarafından bu dini argümanlar kullanılmaya devam edilmiştir.
Bu araştırmanın temel sorunsalı Yahudiliğin İsrail’in kuruluşunu meşrulaştırmakta ve
bu süreci kolaylaştırmakta nasıl bir rol oynadığı ve bu süreç içinde mesih inancında ne
gibi dönüşümler olduğudur.
İsrail’in kuruluş aşamasında çok önemli olan Siyonizm ilk olarak milliyetçi ve seküler
bir zihniyetle Theodor Herlz tarafından kurulmuştur. Fakat sonrasında pek çok Yahudi
İsrail’i kurma hedefi etrafında birleşmiş, dolayısıyla siyasi, dini, sosyalist Siyonizm gibi
farklı tanımlar da ortaya çıkmıştır. İlk olarak Uganda’da bir devlet kurma fikri ortaya
atılmış fakat sonrasında kabul gören Filistin olmuştur. Bu durum Yahudilik inancının dini
argümanlarının Yahudileri bu topraklara göçe teşvik etmekte ne kadar etkili olduğunu
desteklemektedir.
Diaspora’da geçirdikleri süre boyunca kutsal topraklar Yahudiler için önemini
korumuştur. Fakat 16 ve 17. yy’ da Yahudi din adamlarınca bu topraklara toplu göçe
sıcak bakılmamış yalnızca bireysel ziyaretler hoş görülmüştür. Öncesinde Mesih’in
gelerek kendilerine bir Yahudi devleti kuracağına inanan Yahudiler, 19. Yy itibarıyla
bazı Yahudi din adamlarının yaptıkları tefsirlerle, “Mesih’in gelişi için öncelikle İsrail
devletinin kurulması gerektiği” düşüncesine inanmaya başlamışlardır. Bu dönüşüm
Yahudilik inancında gerçekleşen önemli bir dönüşümdür. Hatta bu yeni görüş birçok
Yahudi tarafından tepkiyle karşılanmış, birçok Yahudi kurulacak devletin meşruiyetini
sorgulamış ve göçe sıcak bakmamıştır. Birinci Siyonist Kongre’nin öncesinde
şekillenmeye başlayan bu düşünce, kongrenin ardından daha da güç kazanmış ve bu
şekilde düşünen Yahudi din adamları, Siyonistlerle birlikte İsrail’de bir Yahudi devleti
kurulması sürecinde ellerinden gelen çabayı göstermişlerdir. Bu fikri dönüşümde
Avrupa’da yükselen milliyetçilik akımının ve ardından yaşanan Yahudi Soykırımı’nın
etkisi büyük olmuş, yaşanan elim olaylar bu düşüncenin sahiplenilmesini
kolaylaştırmıştır. Filistin topraklarının kendi bağımsız devletlerini kurmak için kendilerine
Tevrat’ta Tanrı tarafından “vaat edilen topraklar” olduğuna inanan ve kendilerini
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Tanrı’nın ayrıcalıklı “seçilmiş milleti” kabul eden Yahudiler kutsal göçe başlamışlardır.
Siyonizm’e ve bir devlet kurma hedefine ilgisiz kalan Yahudilerin çoğu, yaşanan
soykırımın ardından bu fikre destek vermiş ve adeta tüm Yahudiler bu hedef etrafında
kenetlenmişlerdir. Ayrıca soykırımın ardından yürüttükleri lobi faaliyetleriyle de Filistin
topraklarında bir devlet kurmak için Batılı devletler nezdinde gerekli meşruiyeti elde
etmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: İsrail, Filistin, Kudüs, Yahudilik, Siyonizm

THE ROLE OF JUDAISM IN THE FOUNDATION STAGE OF ISRAEL
AND THE TRANSFORMATION OF MESSIANISM
In the foundation stage of State of Israel, the belief of chosen people, promised
lands and some stories such as the Tale of Joshua in Torah have had important
effects; especially intense religious propagandas have been conducted during waiting
for Messiah transformation phase to creating Messianic times then these arguments
have been continued to be used by Israel until today.
The main issue of this research is what role Judaism played in the legitimizing the
foundation of Israel and how it eased the process and what kinds of transformations
underwent in the belief of Messiah during this process.
Zionism which is vital in the foundation stage of Israel was founded by Theodor
Herlz with a nationalist and secular perspective at first. Yet later, many Jews have
united around the cause of establishing Israel and therefore, different definitions such
as political, religious, socialist Zionism came up. Firstly the idea of establishing a state
in Uganda was brought forward but it had been Palestine which was approved. This
situation supports how effective the religious arguments of Judaism is to encourage
migrate to these lands.
These sacred lands have kept their importance during the time they spent in
th
Diaspora for Jews. But mass migration wasn’t taken kindly by the clergymen in 16 and
th
17 centuries, only individual visits were tolerated. Jews who believed that the Messiah
would come and establish a Jew state at first; by the comments made by some
th
clergymen in 19 century, started to believe that “Israel must be established first for
Messiah’s arrival”. This transformation is an important one in Judaism. Insomuch that,
this new opinion was reacted against; many Jews questioned legitimacy of the state to
be established and didn’t take the migration kindly. The idea which started to shape
before the First Zionist Congress, gained more power after the congress and the
Jewish clergymen who thought the same way showed their maximum effort with
Zionists in the process of establishing a Jewish state in Israel. The rising nationalism
movement in Europe followed by the Holocaust had a great effect on this change of
mind, these deplorable incidents made the acceptance of this idea easier. Jews who
believed that the lands of Palestine were “promised lands” by God in Torah in order to
establish their independent state and considered themselves as privileged “chosen
people” of God started to sacred migration. Most of the Jews who were indifferent to
the goal of establishing a government supported the idea after the Holocaust and
almost all the Jews were interlocked around this goal. Also obtained the needed
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legitimacy before the Western countries in order to establish a government in Palestine
lands with the lobbying activities they conducted after the Holocaust.
Keywords: Israel, Palestine, Jerusalem, Judaism, Zionism, Messianism

1. Yahudiler ve Araplar: Ayrı Düşen Kardeşler
Müslümanlar Yahudilerin peygamberlerinin tamamını peygamber olarak
kabul ederler, Yahudiler ise Hz İsa’yı ve Hz Muhammed’i peygamber olarak
kabul etmezler. İslam peygamberi Hz Muhammed’in soyu Hz İsmail’e
dayanmaktadır. Dolayısıyla Araplar ve Yahudiler Hz İbrahim’in soyundan
gelmektedirler ve Sami ailesinin mensubudurlar. Dolayısıyla anti semitizm
ifadesinin yalnızca Yahudi karşıtlığını kapsayacak şekilde kullanılması da
yanlış bir kullanımdır.
Araplar, İbrahim’in kölesi Hacer’den olan oğlu İsmail’in soyundan, Yahudiler
ise eşi Sare’den olan oğlu İshak’ın soyundan gelmektedir. Müslümanlar Hz
İsmail’in kurban edilmek üzere seçildiğine inanırken, Müslümanlar, Allah’ın
İbrahim peygambere oğlu İshak’ı kurban etmesini söylediğine ve onu kurban
edilmek üzere seçtiğine inanırlar. Hz İsmail’i ise bir kölenin soyundan geldiği
gerekçesiyle benimsemezler. Bazı Yahudiler hala Araplara bu sebeple öfke
1
taşımakta ve onları küçümsemektedir görüşü öne sürülmüştür.
Fakat bazı Yahudiler ise Müslümanların Nuh’un yedi kanununu kabul
2
ettiğini söylemişler ve İslam’ı Nuhi dinlerden görmüşlerdir. Yahudilikte asıl
olan da bu inanıştır. Yahudilikte, Nuh kanunlarını kabul edenler de Yahudiler
gibi kurtuluşa ererler. Bu durumu Yahudilikte misyonerlik faaliyetinin çok fazla
olmamasının sebeplerinden biri olarak da görebiliriz. Tanrının rahmetine
kavuşarak kurtuluşa ermenin tek yolu Yahudi olmak olarak görülmez, Nuh
kanunlarına riayet eden bir kişi de felaha ulaşabilir. Dolayısıyla Yahudi ve Arap
ırkları arasındaki çatışmanın tarihsel bir kökene dayandırılması ya da dini
inançlar kaynaklı olduğu düşünülmesi doğru görünmemektedir.
2. Bir Sürgünden Diğerine Topraksız Bir Halk
Bu başlık altında Yahudiliğin kendilerine ait bir devlet kurma düşüncesinde
diğer dinlerin onlara karşı tutumunun ne kadar etkisi olduğu sorunsalı üzerinde
durulacaktır.
İlk olarak Hz İbrahim tarafından Irak’tan, ikinci olarak Hz Musa tarafından
Mısır’dan getirilen Yahudiler, Hz Musa’dan sonra idareyi ele alan Yaşua
döneminde Filistin’de devletlerini kurmayı başarmışlardır. Ancak bu devletler
Asur ve Babil kralları tarafından yıkılınca toplu olarak Babil’e (Irak’a)
1
2

Ömer Turan, Düşman Kardeşler; Siyonizm İsrail ve Filistin Direnişi, s. 20, Ak-ka Yayıncılık, 2002.
Fuat Aydın, “Genel Hatlarıyla Yahudilik”, s. 91, İstanbul, 2004.
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götürülmüşlerdir. Böylece onlar için “birinci sürgün” başlamıştır. MÖ. 539’da
Babil Krallığı’nın yıkılışıyla Filistin’e dönerek yeniden devletlerini kurmuşlardır.
Roma İmparatorluğu’na karşı MS. 135’te isyan etmişler ve Filistin’den zorla
göç ettirilmişlerdir. Bu sürgün ise “ikinci sürgün” olarak adlandırılır. Bu “
diaspora hayatı ” döneminde Yahudiler göç ettikleri şehirlerde daha çok
gettolarda yaşamış, dini ve kültürel değerlerine bağlı kalmışlardır.
Papa’nın vaftiz olunacak lanetli millet olarak tanımladığı Yahudilerin Haçlı
seferlerinde zulmedilmiş, onları toplumdan soyutlamak için ayrı bir kıyafet
giydirilerek gettolarda yaşamaya mecbur edilmiştir. 1239’da Talmud,
Hristiyanların kutsal kitabını tahrif eden kitap olarak ilan edilmiş ve Avrupa’da
yakılması emredilmiştir. Ayrıca Yahudilere yönetim ve denetimle ilgili görevler
verilmediği için sanat ve ticaretle geçimlerini sağlamışlardır. Bazı Yahudiler
inançlarını gizleyerek Hristiyan gibi yaşamak zorunda kalmışlardır. Bu
hareketin kaynağı görüldüğü üzere Hristiyanlarca dinsel gerekçelere
3
dayandırılmış, ayrıca Yahudiler Hz İsa’yı katleden toplum olarak görülmüştür.
Bu tavrın farklı sebepleri de vardır.
Bazıları Yahudi karşıtı bu tutumları antisemitizm olarak isimlendirmiştir.
Oysa Sami ailesi Hz İbrahim’in soyunu kapsamaktadır. Dolayısıyla da İslam da
Yahudilik gibi semitik dinlerdendir ve Araplar da Sami ırkındandır. Dolayısıyla
antisemitizm kavramı Arap ve İslam karşıtlığını ve diğer bütün Sami ırklarına
yönelik karşıtlığı da kapsamaktadır. Anti Siyonizm ya da Yahudi karşıtlığı
terimlerini kullanmak bu sebeple daha uygundur. Örneğin Almanlar, 1942’den
4
bu yana antisemitizm yerine Yahudi karşıtlığı terimini kullanmışlardır.
Müslümanlar ve Yahudiler tarih boyunca sorunsuz bir şekilde birlikte
yaşamışlardır. Osmanlı Devleti Yahudilere her zaman kapılarını açmış ve
onlara iyi imkânlar sunmuştur.
Osmanlı Devleti’ne ilk Yahudi göçü 1394 yılında 2. Murat zamanında,
Fransa Kralı 2. Charles tarafından kovulan Yahudilerce olmuştur. Bunları Orta
Avrupa Yahudileri izlemiştir. 15. yy’da Portekiz ve İspanya’da ölümle tehdit
edilerek Hristiyan olmaya zorlanan Yahudilerin çoğunluğu 1492 yılında
Osmanlı Devleti’ne sığınmıştır. Padişah 2. Bayezid Yahudiler için bir gemi
yollamış ve kendilerine iyi davranılması için bir irade yayınlamıştır. Yahudilerin
Osmanlı’da iyi karşılandıkları haberi yayılınca 16. yy’da Macaristan, Doğu
Avrupa, Kırım ve Asya’nın bazı yerlerinden de göçler başlamış bu göçmenler,
5
İstanbul, Selanik, Edirne, Bursa, Amasya ve Tokat’a yerleştirilmişlerdir. Bazı

3

Malike Bileydi Koç, İsrail Devleti’nin Kuruluşu, Günizi Yayıncılık, İstanbul 2006, s. 71-72.
Fuat Aydın, “Genel Hatlarıyla Yahudilik”, s. 85, İstanbul, 2004
5
Salahi R. Sonyel, Osmanlı İmparatorluğu’na yapılan İlk Musevi Göçlerinin Beşyüzüncü
Yıldönümü” Belleten c. LVI s. 215, Nisan 1992, 2. 201-202; Ahmet Hikmet Eroğlu, Osmanlı
Devleti’de Yahudiler s. 62-63
4
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göçmenler de Filistin’e yerleştirilmişlerdir. Bu göçmenlere iyi muamele edilmiş,
6
pek çok imkân sunulmuştur.
Fakat Filistin’e Yahudi göçünün siyasi bir çehre kazanmasıyla ve bir Yahudi
Devleti kurma çalışmaları başlayınca bazı sınırlamalar getirilmeye
7
başlanmıştır. 1882 yılından itibaren Yahudi iş adamları ve hacıların dışında
Yahudilerin Filistin’e girişi yasaklanmıştır. Ayrıca 1883’te çıkarılan bir kanunla
8
Yahudilerin Osmanlı toprakları içinde taşınmaz satın almaları engellenmiştir.
Fakat Siyasi Siyonizm hareketinin doğuşunu tetikleyen temel unsur
Avrupa’da şiddetlenen milliyetçilik olmuştur. Bu akım sonrasında Yahudiler
birçok zulme ve katliama tabi tutulmuş, istenmeyen olmuşlardır.
1891-1892 de Rusya’da şiddetlenen Yahudi karşıtlığı yüzünden Yahudiler
göç etmek zorunda kalmış, II. Abdülhamit onlara Osmanlı’nın kapılarını tekrar
9
açmıştır.
Fakat bölgede bir Yahudi Devleti’nin oluşumunu engellemek için Osmanlı
Devleti’nin koyduğu yasakların çoğuna özel çıkarlar gibi bazı sebeplerden
10
uyulmamıştır. II. Abdülhamit Siyonist Teşkilatının kurucusu olan Theodore
Herzl’in ve ikinci başkanı David Wolffsohn’un Filistin topraklarını satın almaya
11
yönelik bütün tekliflerini reddetmiştir.
II. Meşrutiyet döneminde Filistin’e göç konusundaki engellerin İttihat ve
Terakki Cemiyeti tarafından kaldırılmasının ardından göç hızlanmıştır. Birinci
Dünya Savaşı’nın başlamasıyla Yahudiler İngiliz ve Fransızların yanında yer
alarak Osmanlı Devleti’ne karşı savaşmış bu hizmetlerine karşılık 1917 Balfour
Deklarasyonu ile desteklenmişlerdir. Ayrıca Şerif Hüseyin ve oğlu Faysal’ın da
İngilizlerle anlaşmasının ardından Filistin’de İsrail Devleti’nin kurulmasına
12
zemin hazırlanmıştır.
Yahudiler’in tefrite varacak düzeyde etnosentrik bir zihniyet oluşturarak
hayatta kalmaya ve onurlarını korumaya çalışmasının sebeplerinden biri olarak
Hristiyanlar tarafından maruz bırakıldıkları dışlanmayı ve aşağılanmayı
görebiliriz. Ardından Avrupa’da ve dünyanın her yerinde milliyetçilik akımının

6

M. Hidayet Vahapoğlu, Osmanlı’dan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okullar, İstanbul 1997, s.29.
Ömer Osman Uyar, Osmanlı Döneminde Yahudilerin Filistin’e Yerleşme Faaliyetleri, Fırat
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c 12, Elazığ 2002, s. 424.
8
Ahmet Akgündüz, II. Abdülhamit’in Yahudilerin Filistin’e Yerleşmesini Yasaklayan Bir İradesi,
Türk Dünyası Tarih Dergisi, s 3, İstanbul, Mart 1987, s.27-29
9
Fahir Armaoğlu, Filistin Meselesi ve Arap İsrail Savaşları, s 18-19
10
Ahmet Uçar, Filistin’i Kim Sattı? S. 22-23
11
Mim Kemal Öke, Siyonizm’den Uygarlıklar Çatışmasına Filistin Sorunu, s. 37,72-73,77-78.
12
Mustafa Bıyıklı, Türk Dış Politikası Osmanlı Dönemi, Gökkubbe Yayınları, İstanbul, 2008, s.
246-247
7
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güçlenmesiyle Yahudiler onurlu bir yaşamın şartının kendi bağımsız
devletlerini kurmak olduğunu düşünmüşlerdir.
3. Siyonizm’in Tanımı Üzerine
Yahudilik dini, İsrail’in kurulmasında ve Filistin topraklarının Yahudilerce
işgal edilmesinin meşrulaştırılmasında Siyonistlerce önemli bir araç olarak
kullanılmıştır. Bu inanışların en önemlileri ise “vaat edilmiş topraklar”, “seçkin
millet”,“Yeşu Kıssası”, “beklenen Mesih inancı” gibi dini inanışlardır. Şüphesiz
Yahudilerin kutsal saydıkları bu topraklarda bir Yahudi devleti kurabilmek için
bu gibi Yahudi inanışlarını referans almak Siyonistler için zaruri olmuştur.
İsrail’in Filistin topraklarında kurulmasında dindar Siyonistler ve milliyetçi
Siyonistler birlikte çalışarak bu amaca hizmet etmişlerdir. Bu inanışların nasıl
bir rol oynadığını açıklamaya geçmeden önce Siyonizm’i tanımlamak faydalı
olacaktır.
Siyonizm kimilerine göre 1880’li yıllarda Hibbat Zion (Sion Aşkı) hareketinin
doğuşuyla başlamıştır. Çünkü Osmanlı Filistin’ine ilk Yahudi göçü bu hareketle
başlamıştır. Bazıları ise bunun proto-Siyonizm olduğunu ve asıl başlangıcın
1897’deki Theodor Herzl tarafından Basel Kongresi’nde dile getirilmesi
13
olduğunu söylemektedir.
Siyonizm, genel kabul gören tanıma göre “Yahudi halkının politik olarak
özerk bir varlık ve bir ulus-devlet oluşturmak amacıyla, başlangıçtaki yurtları
14
kabul ettikleri İsrail toprağına dönmelerini hedefleyen ulusal bir harekettir”.
Siyonizm’in zaman içinde siyasi Siyonizm, dini Siyonizm ve Sosyalist
Siyonizm gibi birçok farklı tanımları ortaya çıkmıştır. Fakat bu tanımlar
birbirinden oldukça farklı temellendirilmekle birlikte aslında tek bir amaca
hizmet etmektedir.
Konumuz kapsamında en çok önem taşıyan, İsrail’in kuruluş sürecinde en
etkili olan, Siyonizm akımının kurucu akımı Siyasi Siyonizm’dir. R. Garaudy,
Siyonizm’i şöyle tanımlamıştır:
1.Siyasi bir doktrindir.
“1986’dan itibaren, Siyonizm Theodore Herzl tarafından kurulmuş olan
15
siyasi hareketin adıdır.”
2. Yahudilikten değil, 19 yy. Avrupa milliyetçiliğinden doğmuştur.
Diaries)
13

16

(Herlz

Ilan Greilsammer, Siyonizm, Dost Yayınları, 2007, s. 16.
Alain Boyer, Siyonizm’in Kökenleri, İletişim Yayınları, 1995, s. 7.
15
Encyclopedia of Zionism and Israel, Herzl Press, New York 1971, cilt 2, s. 1262. (Aktaran Roger
Garaudy, Siyonizm Dosyası, s. 31)
16
Theodore Herzl Diaries, Ed. Victor Gollancz, 1958. (İsrail Mitler ve Rerör, Roger Garaudy, Pınar
Yayınları, s. 19.)
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“Hiçbir dini eğilimin etkisinde değilim.” “Ben Agnostikim.” Herlz
3. Sömürgeci bir doktrindir. “ Mösyö Rhodes, niçin size müracaat ettiğimi
merak ediyorsunuzdur. Çünkü benim programım da bir sömürge programıdır.”
17
Herlz, Tagebuch
Hatta Siyonizm’in kurucusu Herzl, Yahudiliğin bir din olarak savunulmasına
18
karşı çıkmış, her şeyden önce Yahudilerin bir halk olduğuna vurgu yapmıştır.
4. Vaat Edilmiş Toprak
Yahudilerin, bu toprakların kendilerine Tanrı tarafından verilen vaat edilmiş
topraklar olduğu inancı bu süreçte çok önemli bir rol oynamıştır. Herzl,
Arjantin, Kıbrıs, Mesopotamya, Mozambik, Sina yarımadası ve Uganda’yı
İsrail’in kuruluşu için seçenekler arasında görmüş fakat sonrasında Filistin’de
19
karar kılmıştır. Çünkü birçok farklı ülkede yaşayan Yahudilerin bu devlete
göç etmesine teşvik edilmesi ve bu göçün meşruiyetinin sağlanması ancak dini
argümanlarla mümkündür. Çünkü bu hedefin gerçekleştirilmesinde mazlum
Yahudilerin bu topraklara göç etmesinin sağlanmasının ötesinde, bütün
Yahudileri bu topraklarda birleştirmek ve ciddi finansal yardım gerektiren
projeler için bütün Yahudilerin desteğini kazanmak çok önemlidir.
Siyonist İsrail kurucuları için Yahudileri bu yeni devlete inandırmak ve bu
topraklara yeniden göç etmelerini sağlamak adına kullandıkları en önemli
inanç şüphesiz “vaat edilmiş topraklar” inancıdır.
Toprak yani “eretz” ya da “eretz İsrael” bir Yahudinin tasavvurunda çok
derin anlamlara tekabül etmektedir. Kutsal topraklar, Yahudiler için toprak
olmaktan öte, tanrısaldır. Bu toprakların taşıdığı sıfatların tamamı Yahudi halkı
için de geçerlidir. Bu toprakların kutsallığı sonsuzdur, toprak irade sahibidir,
isterse verimlidir, isterse boyun eğer. Toprağa yüklenilen bu gibi sıfatlar
sebebiyle geri dönen bazı Yahudilerin Kudüs toprağının diğer topraklarla aynı
olduğunu gördüklerinde çok şaşırdıkları ifade edilir.
Tekvin vaat edilmiş topraklara dair şöyle der: “Mısır ırmağından Fırat
nehrine kadar bu diyarı senin zürriyetine verdim.” (Sayılar 34, 4-5) Fakat Mısır
ırmağı ifadesine dair tartışmalar sebebiyle metindeki bu ifadeden net sınırlar
çıkarılmamaktadır. Bu esnek sınırlar sayesinde herhangi bir saldırının önceden
20
din aracılığıyla meşrulaştırılması oldukça kolay olacaktır.
Tanrı, İbrahim’e kavminden ve yurdundan ayrılıp, Kenan diyarına
yerleşmesini emreder. Burayı onun soyuna vereceğini vadeder daha doğrusu
17

Herzl Tagebuch, cilt 2, s. 105 (İsrail Mitler ve Rerör, Roger Garaudy, Pınar Yayınları, s. 19.)
Roger Garaudy, Siyonizm Dosyası, s. 15
19
Adam Rovner, In the Shadow of Zion; Promised Lands Before Israel, NY University Press, NY
2014, p. 45.
20
Malike Bileydi Koç, İsrail Devleti’nin Kuruluşu ve Bölgesel Etkileri 1948-2006, 2002.
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soyundan seçilenlere. Örneğin bu vaat İshak’ın kardeşi İsmail’i, Yakub’un
kardeşi Esav’ı kapsamaz. Yakup kardeşi Esav’ın hayır duasını çalarak onun
öfkesinden kaçar ve Kenan’dan ayrılarak Kalde’ye doğru yola çıkar. O esnada
ünlü merdiven düşünü görür. Bu düşte Tanrı İbrahim’e vadettiği toprakları alır
21
ve Yakub’a verir. (Tekvin 28, 16-17)
Bu toprakların Yahudilerce “kendi toprakları” olarak görülmesi de bir süreç
almıştır. Önce Kenan ülkesi olarak anılırken sonra eretz olmuş sonra Eretz
Yisrael olmuştur. Bu toprakların Süleyman’ın ölümünün ardından krallığın
birliğinin inanç ayrılıkları sebebiyle bölünmesinin ardından hala Yahudilerin
hakkı olup olmadığı tartışılmıştır. Bazıları Davud’a Tanrı’nın hiç bitmeyecek bir
saltanat vermesini delil göstermişler, bazıları yeryüzünü yaratanın Tanrı
olmasını delil göstermişlerdir. İsrailoğulları’na bir toprağın miras bırakılması,
onların tasavvurunda içindeki her şeyle o toprağın onların olması ve halkının
tamamen katledilmesinin meşru olması anlamına gelmektedir. (Yeşu) Bunun
22
yanı sıra toprağın esas olarak Tanrı’nın mülkü olduğu vurgusu da vardır.
Entegrist bir okumayla bu metne dayanılarak, bu toprakların Yahudi
halkının olduğu iddia edilmiştir. General Moşe Dayan: “Bizler Tevrat’a
sahipsek, bizler kendimizi Tevrat’ın halkı olarak görüyorsak, Tevrat’ta vaat
23
edilen bütün topraklara sahip olmak zorundayız” demiştir.
Ayrıca daha 1937’de Ben Gurion, İsrail’in sınırlarını Kitab-ı Mukaddes’ten
bakarak belirlemiştir. Ben Gurion’a göre İsrail toprakları beş bölümden
oluşmaktadır: Litani’ye kadar Güney Lübnan, Güney Suriye (Ürdün-Filistin) ve
Sina (kuzey sınırı Suriye’nin Humus sınırından geçecek şekilde), Hama
(Kenan ilinin kuzey sınırını oluşturacak şekilde). Bazıları Hama şehrinin
günümüzdeki Halep olduğunu söylerken bazıları da Türkiye’de bulunduğunu
24
iddia etmiştir.
Haham Adin Shteinsalz, İsrail’de organize edilen bir toplantı sırasında
25
İsrail’in Kıbrıs adası üzerinde tarihi hakları olduğundan bahsetmiştir.
Örneğin Haham Eliezer Waldman, İsrail’in Lübnan işgalini dini temellere
dayandırarak şöyle demiştir: “Barış yolunda olduğumuz için Lübnan’a ulaştık…
Altı gün savaşlarından çok daha ileriye vardık… Zira bu savaşlarla askeri

21

Jean Cristophe Attias, Esther Benbassa, Paylaşılamayan Kutsal Topraklar ve İsrail, İletişim
Yayınları, İstanbul 2012, s. 29.
22
Jean Cristophe Attias, Esther Benbassa, Paylaşılamayan Kutsal Topraklar ve İsrail, İletişim
Yayınları, İstanbul 2012, s. 33-38.
23
General Moşe Dayan, Jerusalem Post, 10 Ağustos 1967, A.g.e s. 32
24
Poaley Sion’un Dünya Konseyi Kongresi’ne Raporu. Zürich 29 Temmuz 1937 Tel Aviv 1938,
s.206-207. (Aktaran Roger Garaudy, Siyonizm Dosyası, s. 25
25
Roger Garaudy, Siyonizm Dosyası, s. 25
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değil

bütün

dünyanın

Fakat bu işgal esnasında muhalif sesler de yükselmiştir. Benjamin Cohen
“İşte görülüyor ki Siyonizm’in en büyük başarısı Yahudileri “Yahudilikten
çıkarma” olmuş… Kıymetli dostlar, Begin ve Sharon’un ikili hedeflerine
varmamaları için elinizden ne geliyorsa yapın… Bunlar Filistinlilerin vücudunu
ortadan kaldırırken İsraillilerin de insani duygularını yeryüzünden silmeyi
27
planlıyorlar.”
Öncelikle bu iddianın ne kadar doru olduğu üzerinde durmak, bunun için de
öncelikle metnin Hristiyanlıkta nasıl tefsir edildiğine bakmak istiyoruz:
Cenevre Protestan İlahiyat Fakültesi Eski Ahit profesörü Albert de Pury’nin
“Hz. Yakup Devrindeki İlahi Vaad ve Dini Efsane” adlı bir doktora tezi vardır.
Bu tezinde “ Albrecht Alt, Martin Noth gibi araştırmacılardan referanslar
vererek sonuçlar çıkarır. Prof. Albert de Pury tezini şöyle özetler: Bu husus
Şekem’de (Tekvin 12/7), Beyt Ele ‘de (Tekvin 13/14-16;28/13-15; 35/11-12) ve
Halil kenti yakınlarındaki Mamre’de (Tekvin 15/18-21;17/4-8)2de dile
getirilmiştir…Eski Ahit’teki olayları abartarak bize İsrail’in kökenlerini oldukça
sınırsız bir devirler silsilesi içinde takdim ediyorlar. Kendilerine ulaşan sözlü
gelenek içinde abartılmış bütün hatıraları, hikâyeleri, efsaneleri, masalları ve
ya şiirleri, açık bir soy kütüğü ve zaman sırası çerçevesine dâhil ediyorlar.
Hemen hemen bütün modern tefsircilerin ortak görüşüne göre bu tarihi şema
28
büyük oranda hayalidir.”
“Ülkenin bağışlanmasının Tevrat’taki ilk teması, kaynağını “ilk peygambere
ilişkin vaat” ten alır. Yani bu ilahi vaat Tekvin’e göre, Hz İbrahim peygambere
yapılmıştır. Tekvin’deki metinler, birçok defa çeşitli şekiller altında, bize Allah’ın
ilk peygamberlere ve onların zürriyetine yerleşmekte oldukları ülkenin sahibi
olmayı vaat ettiğini nakleder. Albrecht Alt Martin Noth ise “İlk peygamberlerkölelik- fetih dönemleri sunidir.” demektedir.
Yahudi tefsirinde ise bu konu şöyle ele alınmaktadır; ABD’deki Yahudilik
İçin Birlik’in eski başkanı Haham Elmer Berger bir konferansta, ‘İsrail’in
bugünkü politikası İsrail’in manevi yönünü mahvetmiştir. Siyon’un yeniden
kurulmasında kutsallık toprağın değil eski ahit değerlerinindir.” demiş ve
eklemiştir: “İsrail Devleti’nin hali hazırdaki yerleşimini Kitab-ı Mukaddes’teki bir
vaadin yerine getirilmesi olarak görmek ve sonuç olarak İsrail Devleti’ni
kurmak ve onu ayakta tutmak için yapılan bütün eylemlerin Allah tarafından
26

Roger Garaudy, Siyonizm Dosyası, s. 27
19 Haziran günü Le Monde gazetesinin 9. Sayfasında yayınlanan mektup. (Aktaran Roger
Garaudy, Siyonizm Dosyası, s. 31)
28
Hz Yakup Devrindeki İlahi Vaat ve dini Efsane, Albert de Pury, 2 cilt, Ed. Gabalda, Paris, 1975.
A.g.e.
27
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önceden onaylanmış olduğunu iddia etmek hiç kimse tarafından kabul
edilemez.” Peygamberler Siyon’un kurulmasından söz ederken kutsal bir
niteliğe sahip olan bizzat toprağın kendisi değil, Allah ile olan Ahd’in yeniden
29
kurulmasıydı…”
Dolayısıyla Hristiyan ve Yahudi tefsirinde bu vaadin aslında İbrahim
peygambere olduğu, vaadin aslının ise toprak değil Allah’ın İsrailoğullarıyla
ahdini yenilemesi olduğu vurgulanmıştır.
Vaat edilmiş toprak inanışı modern dönemde tarih yazımıyla da
desteklenmiştir. Baer’in 1936 yılında yayınlanan Galut (Sürgün) isimli kitabı bu
duruma bir örnektir. Baer, kitabında “Kitabı mukaddes Tanrı halkının
seçilmesini ve olgunlaşmasını adım adım anlatmıştı, Vaat edilmiş toprakta,
İsrail toprağında yaşama hakkını doğrulamıştı ve uluslar tarihindeki yerini ona
30
vermişti” demektedir. Bu yıllarda İbrani Üniversitesi iki ayrı tarih bölümü
kurmuştur. Baer’in açtığı yoldan Graetz, Dinur,Dubnov ve Baron gibi tarihçiler
31
ilerlemişlerdir. Tarihi ve arkeolojik araştırmalar bu inanışın uluslararası
kamuoyunda karşılık bulaması için etkin bir biçimde kullanılmıştır.
5. Seçilmiş Halk İnanışı ve Şiddet Algısı
Yahudilerin inanışına göre İsrail halkı seçilmiş halktır ve Yahudi
olmayanlara üstün kılınmıştır. Bu husus Tevrat’ta netlikle dile getirilir:
“Şöyle seslenir Rab benim ilk doğan oğlum İsrail’dir” Çıkış 4/22
“Seni fazlasıyla kutsayacağım. Soyunu gökteki yıldızlar, deniz kıyısındaki
kumlar kadar çoğaltacağım. Soyun düşmanlarının kentlerini mülk edinecek.”
Tekvin 22:17
“Rabb’in Musa’ya emretmiş olduğu gibi bütün erkekleri öldürdüler, kadınları
esir aldılar, bütün şehirleri yaktılar” Hz Musa’ya döndükleri zaman “Musa kızdı.
Onlara, bütün kadınları hayatta bıraktınız demek dedi. Pekâlâ, şimdi bütün
erkek çocukları ve daha önce evlenmiş bütün kadınları öldürün. Fakat bütün
bakireleri kendinize saklayın.” Sayılar 31/7-18
“Yeşu ve onunla birlikte bütün İsrail Lakiş’ten Eglon’a geçti. Yahova Lakiş’i
İsrail’in ellerine teslim etti. Onu ele geçirdiler ve içinde hiçbir canlı
bırakmamacasına orasını kılıçtan geçirdiler…” Yeşu 10/34

29

Prpohecy, Zionism and the State of Israel, Haham Elmer Berger, Ed. American Jewish
Alternatives to Zionism. Leiden (Hollanda) Üniversitesi’nde 20 Mart 1968’de yaptığı konuşma.
Aktaran Roger Garaudy, Siyonizm Dosyası, s. 21.
30
Yitzak Baer, Galut, Berlin, Schocken, 1936, s. 64. (Aktaran: Şlomo Sand, Yahudi Halkı Nasıl İcat
Edildi?,Doğan Kitap, İstanbul, 2011, s.132.
31
Daha detaylı bilgi için bknz; Şlomo Sand, Yahudi Halkı Nasıl İcat Edildi?,Doğan Kitap, İstanbul,
2011, s.136-138.
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Bu durum Yahudi âlimleri arasında da ihtilafsız kabul edilir: “Dünya
insanları, İsrail ve bir bütün olarak ele alınan diğer milletler olarak ikiye
32
ayrılabilir. İsrail seçkin millettir. Bu, temel dogmadır.”
Bu konuda Bernard Lazare durumun vahimliğini şöyle dile getirmiştir:
“Tevrat’ın ululuğuyla böbürlenerek bütün diğer halkların üzerinde ve dışında
olduğunu iddia ediyorlar…”, “Kendilerine seçilmiş halk gözüyle bakıyorlar.
33
Bütün diğer halkların üzerinde olduklarını ileri sürüyorlar…”
Yahudilerin üstünlüğüne bir diğer atıf Tanrı’nın Yahudileri diğer Yahudi
olmayanları cezalandırmada bir araç olarak görmesi inanışıdır; “Sen benim
topuzumsun, cenk silahımsın, seninle milletleri kıracağım ve seninle kocamış
adamı ve genci kıracağım ve seninle genç adamı ve ere varmamış kızı
kıracağım ve seninle çobanı ve sürüsünü kıracağım ve seninle çiftçiyi ve çiftliği
34
kıracağım ve seninle yöneticileri kıracağım” (Yeremya 51/20-23) Ayrıca bu
ifadelerde Yahudi olmayanlara karşı şiddetin desteklendiği de netlikle
görülmektedir.
Bu ifadelerin yanı sıra “Yabancıya haksızlık ve baskı yapmayacaksın.
Çünkü siz de Mısır’da yabancıydınız” (Çıkış 22:21) ifadesinde ise yabancılara
zulmedilmemesi emredilmektedir.
Talmud ise goyim olarak adlandırılan Yahudi olmayanlar hakkında çok
daha sert ifadeler içerir. “Yahudi olmayanları öldürmek vahşi hayvan öldürmek
gibidir”… “Yahudi olmayan kim Tevrat’ı okursa ölümle cezalandırılır” (Babil
Talmud Sanhedrin 59a), “yalnız Yahudiler insandır Yahudi olmayanlar sürüdür”
(Kerithuth 6b s 78, Jebhammoth 61a), “Yahudi olmayanlar Yahudilere köle
olarak hizmet etmek için yaratılmıştır” (Mirasch Talpioth 225), “Yahudi
olmayanlarla cinsel ilişkiye girmek hayvanla cinsel ilişkiye girmektir”
(Kethuboth 3b), “Yahudi olmayanların çocuklarının insanlık vasfı yoktur.
Yahudi olmayanların çocukları hayvandır” (Yebamoth 98a). Talmud’ta yer alan
bu gibi ifadeler Yahudilerin fıkıh külliyatlarındaki Yahudi karşıtlığını net olarak
35
ortaya koymaktadır.
Siyonistlerin ve genel kanının aksine bu durumun Yahudilerin tümüne
genellenerek Yahudiliğin ırkçı bir din olduğunu söylemek ise doğru değildir.
Öyleyse neden Yahudiler misyonerlik faaliyetleri yapmazlar ya da sayılarında
bir artış görülmemektedir sorusuna birkaç yanıt verilebilir; Yahudiler, Nuh’un
yedi kanuna uyanların kurtulacağını düşünürler. Bu yüzden diğer dinleri tebliğ
etme çabasında değillerdir. Fakat bir ihtida sürecinden geçmesinin ardından
32

Haham Cohen’in Talmud adlı eseri, Ed. Payot, Paris, 1986, s. 104. Aktaran Roger Garaudy,
Siyonizm Dosyası, s. 21.
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Bernard Lazare, “L’Antsemitisme” s.14, Aktaran Roger Garaudy, Siyonizm Dosyası, s. 19.
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bir kişiyi Yahudi olarak kabul ederler. Arap Yahudilerin, Falaşaların varlığı da
36
bu iddiayı yalanlamaktadır.
Tevrat’ta Yahudi olmayanlara karşı çok şiddetli ifadeler yer almaktadır. Öyle
37
ki bir kaç yerde kadın çocuk demeden herkesin öldürülmesi emredilirken bir
diğer yerde her yeri yakıp yıkmaları ve orada yaşayan herkesi katletmeleri
38
dolayısıyla terör bir yöntem olarak tavsiye edilmektedir.
Siyonistler bu gibi metinlerin yönlendirmeleri sonucunda 9 Nisan 1948’de
Menahem Beghin, kendisine bağlı İrgun askerleriyle birlikte Deyr Yasin
39
köyünün erkek, kadın ve çocuk 254 sakinini katletmişlerdir.
Roger Garaudy “İzak Rabin’in katili Yigal Amir ne bir serseridir ne bir deli,
40
aksine Siyonist eğitimin katıksız bir ürünüdür.” Demektedir. Yigal Amir’e göre
bu cinayetler “Allah’ın emri” dir. “Batı Şeria’yı Araplara bırakacak her kişiyi
öldürme andı içen-Eyal- İsrail Savaşçıları grubu hakkında yapılmış bir röportaj
41
İsrail’in resmi kanalında yayınlanmıştır.”
Arkeolojik gerçeklere bakıldığında Yahudiler o tarihte Eriha’yı
fethetmemişlerdir. Zaten tarihi olarak yanlış olduğu ispat edilmiş bu metinler
entegrist bir okumayla istismar edilmiş ve pek çok katliama çanak tutmuştur.
Oysa Yahudilerin kutsal metinlerinde bu eylemleri tamamen yasaklayan
emirler de bulunmaktadır. Örneğin Mika peygamber şöyle demiştir: “Dinle
bak… Yakub’un efendisi. İsrail evinin en ünlüsü; Siyon’u kana bulamaya ve
42
Kudüs’te cinayetler işlemeye kimin hakkı var?... (Mika 3, 910) Fakat diğer
metinler izlenen siyasetlerin meşrulaştırması açısından öne çıkarılmış ve bu
gibi metinlerin üzeri örtülmüştür.
6. Mesih İnancının Dönüşümü; Kurtarıcı Mesih İnancından Mesihçi
Zamanlar Yaratmaya
Eski İran, Hint, Sümer ve Çin geleneklerinde de var olan Mesih inanışı
Yahudi dininin ve geleneğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Yahudilikteki mesih
inanışı, Yahudilerin seçilmiş halk olmaları, vaat edilmiş topraklarda bir devlet
kuracakları inancı ile iç içedir.
Eski ahitte otuz sekiz defa geçmekte olan “maşiah” kelimesi daha çok
kâhin, kral ve peygamberler için kullanılmakta olup “ kutsal yağla kutsanmış
36

Fuat Aydın, “Genel Hatlarıyla Yahudilik”, s. 34, İstanbul, 2004
Kutsal Kitap, Çıkış 12/29, Sayılar 31/15-17.
38
Kutsal Kitap, I Samuel 15/2-3.
39
İsrail Mitler ve Terör, Roger Garaudy, Pınar Yayınları, s. 52.
40
A.g.e, s. 40.
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Le Monde A.F.P, 8 Kasım 1995. (Aktaran; İsrail Mitler ve Terör, Roger Garaudy, Pınar Yayınları
s. 40)
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Roger Garaudy, Siyonizm Dosyası, Pınar Yayınları, 2000, s. 31.)
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kişi” anlamına gelmektedir. Eski ahidin redaksiyon devrinin ardından gelmesi
beklenen kurtarıcı kral için kullanılmaya başlanmış ve eskatolojik bir figür
43
haline gelmiştir.
Bu kişinin gelmesine dair beklenti ise, Tanrı’nın
İsrailoğullarına verdiği sözlere dayandırılmaktadır. Dolayısıyla Mesih
İsrailoğullarını kurtaracak ve mabedi yeniden inşa edecek olan ve sonsuza dek
yıkılmayacak olan Yahudi devletini kuracak ideal kraldır.
Yahudiler Mesih’in gelerek İsrail Devleti’nin gerçek anlamıyla kurulacağını
ve dünyaya hâkimiyetlerinin tamamlanacağı inancına sahiptirler. Bu inanışa
göre Mesih geldiğinde, yeryüzünde Allah’ın saltanatı başlayacak ve bütün
44
ırklar tek bir ırka bağlanacaktır. (Tekvin XII,3). Ayrıca insanüstü özelliklerle
tasvir edilen bu kişinin saltanatı ebedi olacaktır; “onun saltanatı geçmeyecek
ebedi bir saltanattır ve krallığı yıkılmayacak bir krallıktır. (Daniel 7/13-14)
Tevrat’ta sembolik ifadelerle gelişi müjdelen mesih, Talmud’ta, yazmalarda ve
Yahudi geleneğinde ise açıkça detaylandırılmıştır.
Dolayısıyla Yahudilik dini ilk mabed döneminde Mesianik bir din değilken,
Mesih inanışı Babil sürgününün ardından “günlerin sonu” olgusuyla paralel
45
olarak gelişmeye başlamıştır. Milattan önce III asırdan itibaren Yahudilikteki
Mesih eskatolojik bir mahiyete bürünmüştür. Bu tasavvuru oluşturmada ve
netleştirmede Ölü deniz yazmaları da oldukça önemlidir. 1947-1956 yılları
arasında Ölüdeniz’in batısında bulunan bu yazmalar, ikinci mabedin
yıkılışından sonra Yahudi inanışlarına dair önemli bilgiler içermektedir. Bu
yazmalarda, Essenilere dair çok sayıda kitap, kutsal kitap metinleri ve bazı
46
bölümlerin fragmanları yer almaktadır Ayrıca bu inanışı tam olarak kavramak
47
için apokaliptik literatürden de faydalanmak gereklidir.
Tarihte birçok mesih vakasına rastlanmaktadır. Bu vakalardan en önemlisi
1523 yılında ortaya çıkan David Reuveni’dir. Reuveni’nin temel vaatlerinden
biri doğudaki Yahudi imparatorluğunun Türkleri bu topraklardan kovacağıdır.
Bu vaat Hristiyan dünyasının da ilgisini çekmiş öyle ki Reuveni Papa VII.
Clement ile görüşmüştür. Daha sonra vaatlerini gerçekleştiremeyen
48
Reuveni’nin bir İspanyol hapishanesinde öldüğü düşünülmektedir.
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Jaques Wardenburg, TDV İslam Ansiklopedisi, Mesih, Erişim Tarihi: 31.10.2019,
https://bre.is/8eNWBHku (Bknz: (Levililer, 4/3, 5, 16), (I. Samuel, 2/10; 12/3; I. Krallar, 19/16),
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Bir diğer önemli figür ise 1626’da ortaya çıkan Sabetay Sevi’dir. Bu hareket
49
Hasidizm gibi başka mistik hareketlerin de doğuşuna ortam hazırlamıştır.
Mesihin gelişine dair tasavvur Kabala ve Zohar mistisizmi ile de iç içedir. Harf
hesaplamalarıyla mesihin geleceği tarih belirlenmeye çalışılmıştır. Sabetay
Sevi de bu şartları taşıdığı iddiasıyla Mesihliğini ilan etmiştir. Sevi,
taraftarlarının artması üzerine Krallar Kralı olarak tac giymiş, Kudüs’ü başkenti
ilan etmiş ve dünyayı 38 parçaya bölerek yönetimini ilan etmiştir. 1666’da
Osmanlı mahkemesinde yargılanmış ve Müslüman olduğunu açıklamış,
kendisine memurluk verilmiştir. Fakat din değiştirmediği ve kurtulmak için
yalan söylediği anlaşılınca Arnavutluk/Ülgün’e sürgüne gönderilmiş, hayatının
sonuna kadar orada yaşamış ve dönmeliğin amentüsünü yazmış,
50
Sabetaycılık/Dönme hareketi adı verilen yeni bir akım başlatmıştır.
Ardından 1700’lerde Haskala hareketinin de yaygınlık kazanmasıyla,
Sabetay Sevi hareketinin de başarısız olmasının ardından mesihi bekleme
inancı oldukça zayıflamıştır. Örneğin Mendelsson, Yahudilerin kutsal
topraklara dönüşünün ilahi iradeye bağlı olduğunu, politik ve seküler bir hadise
olduğunu söylemiştir. Ardından ortaya çıkan reformist Yahudiler ise Talmut’un
otoritesini sorgulamış, mabedin yeniden inşası, Mesih’in gelmesi ve kadına
51
yönelik olumsuz ifadelerin dua kitaplarından çıkarılmasını savunmuşlardır.
19. yy’daki Reformist hareket pek çok vakıayı yeniden yorumlamıştır.
Mabedin yıkılması ve sürgünü bir felaket olarak değil, Yahudilerin diğer
insanlara ulaşması için bir fırsat olarak yorumlamış, mesihi bekleme, Sion’
dönme ve bireysel mesih algısından uzaklaşarak bunun yerine mesih çağı
52
inanışını getirmiştir.
Fakat bu inanış zamanla önemli bir dönüşüm geçirmiştir. Yahudi din
adamları kutsal topraklarda yaşamanın bir zorunluluk olduğunda hemfikir
olmalarına rağmen, diasporadan kutsal topraklara toplu göç konusunda ihtilaf
etmişlerdir. Talmud’a göre Tanrı Yahudilerden Mesih’in gelişinden önce kutsal
topraklara toplu göç yapmamaları konusunda söz almıştır. Yahudiler Mesih’in
gelişine kadar diasporadaki yabancı idareyi kabul etmeli ve isyan
53
çıkarmamalıdırlar (Ketubot 111a). Almanya Witzburg Yahudi cemaati lideri
Rabbi Elizer Ben Moşe 13. Yy’da toplu göç edenlerin Tanrı’nın gazabını
çekeceklerini, aynı dönemde İspanya’daki hahamlardan Rabbi Ezra ise göç

49

Hasidizm, Sabetaizm’in başarısızlığının ardından mesihçi kurtuluş anlayışından uzaklaşarak,
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50
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Diğer Din Mensupları, Türkiye Dinler Tarihi Derneği Yayınları, Ankara 2004, s. 183.
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54

Bu

Fakat 19. Yy başlarında Avrupa milliyetçilik ve özgürleşme akımının,
Yahudilerin yaşadıkları eziyet ve zulümlerin ardından, yani Yahudilerin de bir
devlet kurma arayışına başlamalarıyla bu inanışın Yahudi toplumu üzerindeki
etkisi artmış ve beklenen mesihin bir türlü gelmemesinin de etkisiyle bu inanış
yeniden yorumlanmıştır. Birçok Yahudi din âlimi artık mesihi beklemenin değil,
mesihi karşılayacak bir Yahudi devleti kurmanın zarureti üzerinde durmaya
başlamıştır. En etkili isimlerden Haham Moshe Bin Nahman, Tevrat’ı tefsirinde
Filistin topraklarının kutsallığına vurgu yaparak ve bu toprakların dünyanın
merkezi, Kudüs’ün de İsrail’in merkezi olduğunu söylemiştir. Ayrıca İsrail’e göç
ederek Mesih’i beklemenin Tevrat’ın diğer farzları gibi bir farz olduğunu
55
vurgulamıştır.
Ancak Mesih’in gelişinin üç şartı vardır:
1-Vaat edilen topraklarda çok sayıda Yahudi'nin yerleşmesi ve bir Yahudi
devleti kurulması,
2-Kudüs'ün (Siyon) ele geçirilmesi
3-Hz. Süleyman Mabedinin İsrailoğulları tarafından yeniden inşa edilmesi.
Ancak bu çok zor idi. Çünkü eski mabedin bulunduğu alan üzerinde bugün
Müslümanların Mescid-i Aksa ve Kutbetüs Sahra olmak üzere iki önemli
mabetleri bulunmaktadır. Mabedin inşa edebilmesi için öncelikle bu iki İslam
mabedinin yıkılması gerekmektedir.
Bu inancı dile getiren ve bunu bir dava olarak benimseyen ilk dindar
modern Siyonist düşünür Haham Judah Alkalai olmuştur. Alkalai (Ö. 1878),
Yahudilerin topraklarına dönerek Mesih’in gelişini beklemeleri gerektiği
inancını dile getirmiştir. Her bireyin önce kişisel olarak tövbe etmesi
gerektiğinden sonra da toplumsal bir tövbenin gerektiğinden bahsetmiştir.
Kendisi de 1871’de Filistin’e yerleşmiştir. Modernist olarak adlandırılıp
Ortodoks Yahudilerin tepkisiyle karşılaşsa da yaşadığı dönemde Yahudi
56
basınının sözcüsü olmuştur.
Diğer önemli isim ise şüphesiz Zvi Hirsch Kalischer’dir. Kalischer (Ö.1874),
Polonya kökenli bir Talmut bilginidir. Halaşa yani Yahudi Fıkhı üzerine birçok
eser vermiştir. Eretz İsrail’in yani İsrail’e Yahudilerin yeniden dönüşünün en
ciddi savunucularından biri olmuştur.
19. yy. hahamlarının çoğu anti Siyonist olsa da yukarıda zikrettiğimiz isimler
gibi Siyonizm’e dini argümanlarla destek veren hahamlar da olmuştur.
54

A.g.e., s. 66.
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Bunlardan bir diğeri de Hibbat Zion hareketine katılan ilk hahamlardan biri olan
Isaac Jacob Reines (Ö. 1915)’dir. Talmudi metinlere yönelik yeni bir öğreti
geliştiren bu haham, Theodor Herzl’in davasına destek olmuştur. Reines,
başlangıçta laiklerin egemenliğinde olan bu harekete “kültürel değerler”
katılması gerektiğini savunmuş, sonrasında da Siyonist örgüt içerisinde ayrı bir
dinsel parti olan Mizrachi’yi kurmuştur. Bu partinin hedefi de “İsrail halkı,
İsrail’in toprağında, İsrail’in Thora’sına göre…” olmuştur.
Birinci Dünya Savaşı sonrasında, bu hareketin tartışmasız manevi lideri 20
yy’ın en büyük Yahudi düşünürlerinden olan Aşkenaz Hahambaşı Abraham
Itshak Kook (Ö. 1935) olmuştur. Kook, 1904 yılında Filistin’e göç etmiş ve
Yahudilerin Filistin’e geri dönüşünü “mesihçi zamanların yaratılması” olarak
57
nitelemiştir.
Ama bütün bu Siyonist okumalar Yahudi dininin bütün mensupları için
genellenmemelidir. Bazı dindar Yahudiler İsrail’in kuruluş aşamasında
Siyonizm ile birebir mücadele etmişlerdir.
Örneğin aşırı Ortodoks diye tanımlanan bazı Yahudiler, sürgünün Tanrı
tarafından Yahudi halkına verilmiş bir ceza olduğunu ve yalnızca Mesih’in
gelişiyle yine Tanrı eliyle son bulması gerektiğini savunmaktadırlar. Bu yüzden
Mesih gelmeden bir devletin kurulmasını meşru bulmamaktadırlar. Bu grup
politik dinsel bir güce dönüşerek 1912’de Agoudat İsrail (İsrail Birliği) partisini
kurmuşlar, Siyonistleri sinagoglardan atmaya ve ülkeden uzaklaştırmaya varan
eylemlerde bulunmuşlardır. Bu parti 1930’lu yıllarda Nazizm’in yükselmesiyle
Siyonistere karşı tavırlarını yumuşatmışsa da Siyonist ideolojiye hiç
yakınlaşmamışlardır. 1935-1938 yıllarında partinin Filistin kanadı Siyonist
yetkililerle bazı alanlarda işbirliği yapmayı kabul etmiş, devletin kurulmasıyla
da devletin bünyesine katılmışlardır. Ama içlerinde bu birleşme kararına karşı
olan, hatta Filistinlilerle dahi işbirliği yapacak kadar Anti Siyonist olan
Nestourei Kıarta (Site’nin Muhafızları) ve Satmar Hasidimleri vardır. Hatta
58
Nestourei Karta’nın yöneticilerinden biri FKÖ’nün daimi üyelerinden olmuştur.
Diğer önemli muhalif grup ise Bund’lar ve komünistlerdir. Litvanya, Polonya,
Rusya Yahudi Emekçiler Genel Birliği, yaygın adıyla Bund, 1897’de Vilnius’ta
kurulmuştur. Sonrasında bu grubun da desteğiyle Filistin’de 1922 yılında
yasadışı bir komünist parti olan PKP kurulmuştur. Bu parti Yahudi, Arap anti
59
Siyonistlerden oluşmaktadır.
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Sonuç
Yahudilerin İsrail’i kurmalarında Vaat edilmiş topraklar inancı ve Seçkin
millet inancı önemli rol oynamıştır. Yahudiler kendilerini bu toprakların
tartışmasız sahibi görmüşler, Tanrı’nın kendilerini yeryüzüne adaleti ve
Tanrı’nın yönetimini hâkim kılmak için seçtiği halk olduklarına inanmışlardır.
Dolayısıyla karşılarına çıkan kim olursa yok olmayı hak etmiştir. Ayrıca Yeşu
kıssası ve Hz Musa’ya atfedilen soykırımı ve terörü teşvik eden ifadeler
izlenen siyasetleri meşrulaştırmak amacıyla öne çıkarılmış, bunun tersini ifade
eden kavramların ve ifadelerin üzeri örtülmüştür. Bu durum İsrail’in kuruluş
aşamasında ortaya çıkan terör gruplarının ve devletin izlediği Filistin halkının
evlerinden sürülerek yerleşimlerin sürekli genişletilmesi politikasının
arkasındaki düşünsel temelleri açıklamaktadır.
Ayrıca bu süreçte Yahudilikteki Mesih inanışı önemli bir dönüşüm geçirerek
Mesih’i bekleme inancından bazı Yahudi âlimlerince kutsal topraklara göçün
farz görülmesinin ardından Mesihçi zamanlar yaratma düşüncesi ortaya atılmış
ve bu görüş yaygınlık kazanmıştır. Her zaman Kudüs’e dönüş özlemiyle
yaşayan Yahudiler özellikle 13. Yy’dan itibaren yaşadıkları toprakları
benimsemeye ve Kudüs’e dönmenin farz olmadığını hatta toplu göçlerin men
edilmesi gerektiği düşüncesine sahip olmaya başlamışlardır. Fakat bu durum
yaşadıkları pogromun ardından önemli değişim geçirmiş, milliyetçilik akımıyla
tam bir dönüşüm geçirmiştir. Nazi soykırımı ise bütün Yahudilerin ve
uluslararası kamuoyunun tam desteğinin kazanılması açısından zincirin son
halkası olmuştur. İsrail’in kuruluş sürecinde Hristiyanların tarihteki olumsuz
tutumları ve ardından ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesi devlet kurma
hedefinin ortaya çıkışında temel etken olsa da, bu hedefin
gerçekleştirilmesinde yani Yahudiler nezdinde bu görüşün desteklenerek kabul
görmesinde dini inanışların önemi ve etkisi tartışılmaz olmuştur.
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YAHUDİLERİN DEVLETLEŞME SÜRECİNDE DÖNÜM
NOKTALARINDAN: POGROM, ALİYAH VE SİYASİ SİYONİZM (18811903)
Tuğba KÖSE
Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye
<kosetugba61@gmail.com>

Öz
XIX. yüzyıl ulusal hareketlerin yaşandığı, milli devletlerin temelinin atıldığı ve
coğrafyanın yeniden şekillenmeye başladığı dönemdir. Bu dönemde birçok millet var
olma mücadelesini, ırk ve toprak merkezli ulus devlet kurma yolunda diploması ya da
toplumsal çatışmalara borçludur. Ulus devlet bağlamında yenidünya düzeni kurulurken
Yahudiler de haritada yerini almak için mücadeleye girişen ancak bunu diplomasi
yoluyla başaran ender milletlerden biri olmuştur. Bu mücadelesini uluslararası
politikaları takıp ederek, toplumsal hareketleri lehine kullanarak aşama aşama başarıya
ulaştırmıştır. Yahudilerin topluluktan devlete dönüşme aşamalarından pogrom, aliyah
ve Siyonizm önemli yapı taşlarından bir kaçıdır. Bu dönüm noktaları aşamalı olarak iç
içe geçmiş zincirin halkasıdır ve birbirinden bağımsız değildir.
En büyük Yahudi nüfusunu barındıran Çarlık Rusya’sında XIX. yüzyılda ekonomik
krizler ve milliyetçilik hareketlerinin ateşlediği öfke ortamında düşman olarak gördükleri
Yahudilere karşı sistemli şiddet, baskı ve zulüm pogromların ilk büyük ölçekli olanı
1881-1884 yıllarında yaşanmıştır. Yıllardır yaşadıkları coğrafyadan sürgün edilen
Yahudiler tarihte ilk defa toplu olarak göç etmek zorunda kalmıştır. İlk toplu göç Aliyah
1882-1903 yıllarında çoğunluğu Çarlık Rusya’dan olmak üzere ağırlıklı olarak Amerika
ve bir kısmı da Kudüs’e göç etmiştir. Yahudiler uhrevi anavatan olarak gördükleri Kudüs
dışında başka topraklara yönelmeleri zihinlerde Eretz İsrael özleminin canlılığının
kalmadığını göstermektedir. Yaklaşık iki bindir yıldır farklı coğrafyalarda yaşayan
Yahudilerin kendi istekleri ve inançlarıyla Kudüs’e dönmeyeceklerini aradan geçen yıllar
göstermiştir. XIX. yüzyılın siyasi ortamı ve toplumsal karmaşası, önce geniş çaplı
pogrom dalgası ardından yaşanılan aliyah ile Yahudi zihinlerinin yönlendirilebileceğini
göstermiştir. Pogromlar ve aliyahlar yaşanırken Yahudi liderlerinin kapalı kapılar
ardında ve büyük bir ustalıkla idare ettiği diploması zinciriyle Siyonizm’e XIX. yüzyılda
yeni bir ivme katarak siyasi Siyonizm üzerinden her ne pahasına olursa olsun eski
Filistin topaklarında bağımsız bir Yahudi Devleti kurma aşamasına geçilmiştir. Bu
sebeple 1881-1903 yılları Siyasi Siyonizm teşkilatlanmasında önemli dönüm
noktalarından pogrom ve aliyah süreçlerini engellemek yerine lehine kullanan liderler
Kudüs’te Yahudi nüfusu oluşturarak bu günün temelleri atılmıştır.
Bu çalışma çerçevesinde devletsiz millet olarak yaşayan Yahudilerin Siyonizm
aracılığıyla eski Filistin topraklarında Yahudi Devleti kurmak için girişilen mücadelede
kullanılan itici güçlerden pogrom, aliyah ve siyasi Siyonizm bağlantısı ve dönüm
noktaları işlenmiştir.
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Anahtar Kelimeler: Yahudi, Pogrom, Aliyah, Siyonizm, Kudüs

FROM THE TURNING POINTS IN THE STATE PROCESS OF THE
JEWS: POGROM, ALIYAH AND POLITICAL ZIONISM (1881-1903)
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SOYKIRIMDAN KURTULANLAR VE KIBRIS TOPLAMA
KAMPLARINDA YAHUDİLER
Ulvi KESER
Prof. Dr., Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs
<ulvi.keser@gmail.com>

Öz
Kıbrıs adası tarih boyunca hep huzursuzluklar, istikrarsızlıklar ve göçlerle anılmıştır.
Coğrafi ve stratejik pozisyonu nedeniyle herkes için bir atlama tahtası halini de almıştır.
İkinci Dünya Savaşı sürecinde ise savaş sanki dışarıdaymış gibi görünse de Kıbrıs tam
da savaşın ortasında kalmıştır. İsrail dışında Kıbrıs adası Yahudi tarihinde son derece
önemli bir rol oynamıştır. Bu durum göz önüne alınınca ister Akdeniz'in ortasında bir
atlama tahtası olarak ister Yahudiler için evlerine dönüş yolunda bir duraklama noktası
olsun Kıbrıs ve Yahudiler çeşitli nedenlerle sonu iyi bitmese de çok farklı bir iletişim
içine girmişlerdir. İkinci Dünya Savaşı'nın son sürecinde Nazi mezaliminden kaçmayı ve
hayatta kalabilmeyi başarabilmiş Yahudiler o zamanlar İngiliz yönetiminde olan Filistin'e
gitmenin yollarını aramaya başlarlar. O dönemde gemiyle Filistin'e gitmek kötü şartlar
ve çoğunlukla İngiliz kısıtlamaları nedeniyle çok da kolay değildir. Yetersiz ve son
derece ilkel şartları en iyi şekilde değerlendiren Yahudiler öncelikle Türkiye'ye ulaşmayı
başarırlar. Maalesef Filistin'e yönelik rotaları ise planlandığı ve hayal edildiği kadar
kolay değildir ve bu şanssız insanlar İngilizler tarafından açık denizde durdurulurlar ve
Kıbrıs'taki toplama kamplarına nakledilirler. Kötü hayat şartları, İngiliz idaresinin katı ve
acımasız yaklaşımı ve diğer olumsuzluklar bu insanların hayatını katlanılmaz hale
getirirken pek çoğunun da hayatını kaybetmesine neden olur.
Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, Yahudiler, İkinci Dünya Savaşı, Büyük Göç, Toplama
Kampı

HOLOCAUST SURVIVORS AND JEWS IN CYPRUS DETENTION
CAMP
Abstract: The island of Cyprus has always been that of the immigration and the
problems throughout the history. Since its geographical and strategic position, it has
also been a springing point for almost all the civilizations in the vicinity. During World
War II, Cyprus turned to be very center of the war itself even if it seemed to be out of
the war and the battles. Cyprus has had actually very tremendous role in Jewish history
unparalleled by any country in the world than Israel herself. Taking such a reality into
consideration, as either a stopping-off point located in the very midst of the
Mediterranean route to dispersion or a stepping stone to Jewish homeland, Cypriots
and the Jewish people due to a good many reasons have enjoyed a unique relationship
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even if it hasn’t always had a happy ending. During the last period of WWII, the Jews
who all managed to survive and escape from Nazi tyranny and holocaust have started
trying to find out the ways to go to Palestine, then being a British mandate. Taking a
voyage to Palestine was not so easy because of the terrific conditions, and mostly of
British restrictions. The Jews making mostly use of the very insufficient and primitive
transportation means could have arrived firstly in Turkey. Unfortunately their route
towards Palestine was not so easy to reach as planned and dreamed, and these
unfortunate people were once more stopped by British warships in the open seas and
taken to the concentration camps in Cyprus since active steps and measurements were
taken against the Jewish immigration, from trying to prevent the acquisition of ships for
refugees to deploying naval craft that otherwise could have been used in the war effort
to patrol the coast of Palestine. The poor conditions and, terrifying management of
British authority there made the life unbearable for these people, causing lots of death.
Keywords: Cyprus, Jews, Second World War, Exodus, Detention Camp
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KRİSTAL GECE ÖRNEĞİ VE HOLOKOST ÜZERİNDEN, ÖZGÜR
TOPRAKLARA UZANAN BURUK YOLCULUĞUN DİNAMİK DÖNÜM
NOKTALARI
Ferhat Atik
Araştırmacı Yazar, Kuzey Kıbrıs
<ferhatatik@me.com>

Öz
“Yas tutma, parmak izi gibidir” der politik psikoloji dehası kabul edilen ve Yitzhak
Rabin Merkezi Onur Üyesi olan, 5 kez Nobel Ödülü’ne aday gösterilmiş dünyaca ünlü
Prof. Dr. Vamık VOLKAN. Çünkü bir yitim karşısında yaşanan acı ve buna bağlı tutulan
yas, her bireyin hayatında farklı yaşanır. Ancak bir konu var ki unutulmamalı,
unutturulmamalıdır. Çünkü bu konu her bireyde aynı yaşanacak kadar ortaktır:
HOLOKOST.
Holokost, 20. yüzyılın ortasında, insanların yeniden barbarlaşabileceğini gösteren
acı bir örnek olarak, aslında dünde kalmış değil, gelecekten gelen bir tehlikedir.
Holokost yaşanana kadar bu tür bir şeyin yaşanması ile ilgili bir olasılığımız yokken,
artık var! Holokost’un tarihsel başlangıcı kabul eilen Kristal Gece ise, gerek İsrail
Devleti’nin ve vaadedilen özgür toprakların kazanılması, gerekse benzeri görülmemiş
bir zulme uğrayan Yahudi Toplumu’nun, emsali görülmemiş acılarının ardından, nasıl
tek vücut olarak yeniden ayağa kalmış olması anlamında; oldukça önemli bir dönüm
noktasıdır.
Bu dönüm noktasını güçlendirmek için, Anayurt’a dönüş göçünü anlatmak da bir
gerekliliktir. Örneğin bir Anayurt'un doğması, Yahudilerin o güne kadar yaşam alanları
olarak gördükleri ve yaşadıkları yerlerde artık diasporanın parçası olmalarına etkendir.
Bu anlamda Yahudiliğin en önemli olarak kabul edebileceğimiz dönüm noktalarından
birisi de sunumumuzun ana konusunu oluşturacaktır. Ardı ardına gelişen birbirinden
dehşet olaylar ve olgular, Avrupalı Yahudileri nasıl bir yurt sahibi yaptı? Yaşlanılan
sürecin algı olarak seçilmiş travma neydi? Holokost kurtulanlarının yaşamları nasıl
devam etti?
Bu bilgi ve duygular ışığında, 1938 yılı Kasım ayında başlayan ve İsrail Devleti’nin
kuruluşundan yaklaşık 480 gün sonrasına kadar süren belirgin ve/veya bu çalışma ile
belirginleşecek dönüm noktalarını Yas Tutma kavramı eşliğinde Türkçe olarak anlatılıp,
bir prezantasyon ile sunulması hedeflenen çalışma, önemli ve farklı görsellerle de
zenginleştirilecektir. Sunumun temelini oluşturan araştırma, genel Yahudi gelenekleri ve
Büyük Grup psikolojisi çerçevesinde, tüm değişim ve bu değişim içerisinde süreklilik
arzeden dinamik unsurların ortaya konmasıdır. Bu unsurlar, binlerce yıllık Yahudi
Toplumu için seçilmiş travmalardan bugüne uzanan gerçeklikleri de içerecektir.
Anahtar Kelimeler: Holokost, Yas Tutma, Kristal Gece, Yahudi Toplumu,
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DYNAMIC TURNING POINTS OF THE SOUR JOURNEY TO FREE
LANDS THROUGH THE EXAMPLE OF THE CRYSTAL NIGHT AND
HOLOCAUST
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YAHUDİ KARŞITLIĞI/ANTİSEMİTİZM: KISA TARİHÇESİ VE
GÜNÜMÜZE YANSIMALARI
Metin DELEVİ
Araştırmacı-yazar, Danışman ve Sergi Küratörü, İstanbul, Türkiye
<metindelevi@gmail.com>

Öz
Antisemitizm, Yahudi toplumuna, dinine, kültürüne karşı duyulan düşmanlık ve bu
nedenle bu topluma karşı yapılan eylemler olarak tarif edilebilir. Günümüzde, ırkçılığın
ve önyargının bir çeşidi olarak görülmektedir. Bireylere veya toplum olarak Yahudilere
yönelik sözlü veya fiziki saldırılar olarak ortaya çıkabilmektedir.
Tarih boyunca, Hz. İsa’nın öldürülmesi, kuyuların zehirlenmesi, hamursuza katmak
için Hıristiyan kanı akıtmak gibi aslı olmayan suçlamalarla Yahudi toplumuna yönelik
saldırılar düzenlenmiş ve gerçekleşen pogromlarda ve ülkelerden kovulmalar
sonucunda yüz binlerce Yahudi öldürülmüş veya göç etmek zorunda kalmıştı.
Yahudi karşıtlığı tarihindeki önemli kilometre taşları olarak, İznik Konseyi’nde
Yahudilerin İsa’nın katilleri olarak ilan edilmesi, peşinden kısıtlı bir yaşam olanağı
verilmesi, Birinci Haçlı Seferi’nde yaşanan Yahudi katliamları, İngiltere Norwich’te ilk
kan iftirası olayının yaşanması, 1290 yılında İngiltere’den kovulmaları, başta İspanya’da
daha sonra Avrupa çapında Engizisyon Mahkemeleri’nin kurulması ve Hıristiyanlığı
kabul etmeye zorlanmaları, 1492 yılında İspanya’dan kovulmaları, başta tüm
Yahudilerin Hıristiyanlığı kabul edeceklerini var sayan ancak bu gerçekleşmeyince
Yahudilere şiddet kullanılmasını vaaz eden Martin Luther’in yayınları ve 1648-1657
yılları arasında Ukrayna’da gerçekleştirilen pogromları sayabiliriz.
Değişik ülkelerde ve şiddette olaylar 18. Yüzyıl sonlarına kadar aralıklarla devam
etti.
Bu döneme kadar Yahudi toplumları, yaşadıkları ülkelerde, sınırlı haklara sahip
marjinal bir toplum olarak görülmekteydiler. Yani kolay bir günah keçisi olma
konumundaydılar.
Ancak, bu durum, Fransız İhtilalı ile değişti. 1792 yılında Fransa’da ilk kez olarak
Yahudilere eşit vatandaşlık hakları tanındı. Napoleon’un Yahudiler için eşit vatandaşlık
haklarında ısrar etmesi ve peşinden Yahudilere resmi bir kimlik tanıma anlamına gelen
Sanhedrin’i toplantıya davet etmesi, Yahudi karşıtları tarafından kırmızıçizginin aşılması
olarak görüldü. 1808 yılında ortaya çıkan ve büyük ihtimalle Barruel tarafından yazıldığı
varsayılan Simonini mektubuyla bu gidişata dur dendi: bu mektupta Yahudilerin
asırlardan beri süre gelen sözde dünyayı fethetme niyetleri ve yöntemleri ifşa
ediliyordu.
Bu tarihten itibaren Yahudi karşıtlığı yön değiştirdi: artık Yahudiler tüm dünya için
zararlı ve yok edilmesi gereken bir toplum olarak tanıtılmaya başlandı ve saldırılar bir
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anlamda meşrulaştırıldı. Almanya’da başlayan Yahudi aydınlanması, peşinden gelen
emansipasyon ve Yahudilerin çeşitli sosyal konumlarda görülmeye başlaması bu tezleri
savunanlar için bulunmaz bir kaynak oldu.
1878 yılında Wilhelm Marr Yahudi karşıtlığına yeni bir isim buldu: Antisemitizm.
Fransa’da aynı yıllarda yayınlanan “La France Juive” ve 20. Yüzyıl başındaki “Siyon
Bilgelerinin Protokolleri” benzeri hayal ürünü yayınlar toplum içinde bu inancın
yayılmasına ve neredeyse tüm dünyada antisemitizmin yerleşmesine neden oldu ve
bildiğimiz üzere 2. Dünya Savaşı’ndaki Yahudi Soykırımı’na - Holokost’a yol açtı. Halen
ülkemizde de yayınlanmakta, hatta kaynak gösterilmekte olan bu asılsız yayınlar
günümüzde de sıkça Yahudileri karalamak için kullanılmaktadır.
Ülkemiz, ilk antisemit yayınla, 1870 yılında, Osmanlı Ordusu’nda görevli Binbaşı
Osman Bey’in “Yahudilerin Dünya’yı Fethi” kitabı ile tanıştı. Peşinden gelen Ebüzziya
Tevfik’in “Millet-i İsrailiye” si Osmanlı literatürüne ve “muhalifin-i ben-i israil” kelimesi
yani Yahudi karşıtlığı da Osmanlıca jargonuna girmiş oldu. Cumhuriyet döneminde,
Yahudi karşıtlığı ilk meyvesini Trakya Olayları’nda verdi. Peşinden ülkemizde çeşitli
yayınlarla beslenen bu karşıtlık, siyasete bile girdi.
Sunumumda, Antisemitizmin güncel tanımlarını aktarıp, kısa bir tarihçe ve kilometre
taşlarını aktardıktan sonra Antisemitizm’in dünyada ve ülkemizde güncel
yansımalarından örnekler vermeye çalışacağım.
Anahtar Kelimeler: Antisemitizm, Yahudi karşıtlığı, Yahudilik tarihi

ANTI-JUDAISM / ANTISEMITISM: A BRIEF HISTORY AND THEIR
REFLECTIONS TO NOWADAYS
Giriş
Antisemitizm veya Yahudi karşıtlığı konusunda yüzlerce, binlerce kitap
yazıldı, saatlerce konuşmalar, tartışmalar yapıldı. Bunların sonucunda
görüyoruz ki, Antisemitizmi ele almak, incelemek ve irdelemek için çok sayıda
alanın kapsanması gerekmektedir.
Antisemitizmin çok eskiye dayanan bir geçmişi vardır. Maalesef bu tarih
ancak 19. yy. sonlarında takip edilmeye, yazılmaya başlanmıştır. Ufak çapta
olsa bile Flavius Josephus haricinde, geçmişin büyük tarihçilerinin hiç biri, bu
konuya el atmamıştır. Ancak 6 milyon Yahudi’nin yok olduğu II. Dünya
Savaşı’nın ertesinde bu konu ciddi olarak ele alınmaya başlanmıştır. Kayda
değer bir nokta, 1945 yılına kadar bugün antisemit olarak adlandırabileceğimiz
kişiler kendilerine antisemit denilmesine karşı çıkmadılar. 1945’ten sonra ise
nedense aynı görüştekiler kendilerine antisemit denilmesine içerlemeye
başlamışlar ve bunun gerçek olmadığını izah etmeye çalışmışlardır.
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Söylentilere göre, Hitler’in propaganda Bakanı Goebbels’in bile, bu terimin
mümkün olduğu kadar az kullanılması yönünde talimat vermiş olduğu
söylenmektedir.
Antisemit kelimesi ilk olarak Avusturyalı Yahudi akademisyen Moritz
Steinschneider tarafından kullanılmıştı.
19. yüzyılın ikinci yarısında, Ernest Renan yazılarında, Yahudileri
kastederek, “Semitik/ Sami ırkın” Aryan ırkından daha aşağı seviyede
olduğunu, hatta daha ileri giderek Sami ırkının henüz gelişimini
tamamlamamış bir ırk olduğunu öne sürmüştür. Ancak Renan Aşkenaz
Yahudilerini Sami ırkına dâhil etmemiş ve Aşkenazların Yahudiliği sonradan
seçmiş Türk kökenli Hazar’lardan geldiğini öne süren teorinin öncüsü olmuştur.
Steinschneider, Renan’ın bu görüşlerine cevaben hazırladığı bir yazıda ilk kez
“antisemit önyargılar” deyimini kullanmıştır.
Bu sıfatın yayılmasını sağlayan kişi ise Wilhelm Marr’dır. Alman gazeteci
Wilhelm Marr, 1873 yılında “Yahudilerin Cermen konusundaki zaferi: dini
açıdan olmayan bir inceleme” adlı broşüründe hem Yahudileri hem de
Yahudiliği tanımlamak için “Semitismus” kelimesini kullanmıştır. 1880 yılında
ilkinin devamı olarak yazdığı “Cermen Ruhu’nun Yahudilik Ruhu karşısında
zaferine giden yol” adlı broşüründe ise “semitismus” kelimesinden türettiği
“antisemitismus” antisemitizm kelimesini kullanmıştır.
Bu ikinci broşür çok popüler olmuş, buna dayanarak Wilhelm Marr aynı yıl
Almanya üzerindeki sözde “Yahudi tehdidi” ile mücadele etmek üzere
“Antisemiten Liga” antisemitler ittifakını kurmuştur. Bu ittifak tarihin ilk organize
antisemit kuruluşu unvanını almıştır.
1. Antisemitizm / Yahudi Karşıtlığını Tanımlama Çabaları
Türk Dil Kurumu sözlüğünde antisemitizm,
Yahudilere karşı düşmanca duygular besleyen ve Yahudilere karşı ayırt
edici önlemler alınmasını isteyen görüş, olarak tanımlanmıştır.
Yakın bir tarihte ise, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, antisemitizme yeni bir
boyut getirmiştir:
“Anti-Siyonizm bugün antisemitizmin modern şekillerinden biridir.
Görünüşte İsrail'in varlığını saymamak gibi görünen bu düşünce aslında
1
alenen Yahudi düşmanlığının şekil değiştirmiş ifadesidir”
Antisemitizm en basit anlamda Sami ırkı düşmanlığıdır. Ancak antisemitizm
Yahudi düşmanlığı ile özdeşleşmiştir.

1

Macron’dan
yeni
antisemitizm
tanımı,
TimeTürk,
22
https://www.timeturk.com/macron-dan-yeni-antisemitizm-tanimi/haber-1044953.

Şubat

2019,
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En kabul gören tanımıyla Yahudilerin ötekileştirilmesinin adı olarak
antisemitizm, genel olarak bir ırk ve/veya bir inanan grubu olarak Yahudilere
2
karşı yöneltilen tepkiyi tanımlamaktadır.
Yahudi karşıtlığı, Judeofobya olarak da kullanılan antisemitizm genelde
Yahudilere karşı düşmanlık ve önyargı olarak tanımlanmışsa da, bu çerçevede
daha detaylı ve biçimsel tanımlamalar için çalışmalar devam etmiştir. Kişiler,
akademisyenler yanında uluslararası kuruluşlar ve hatta hükümetler de bu
tanımlama çalışmalarına katılmışlardır.
ABD Dışişleri Bakanlığı 2005 tarihli “küresel antisemitizm raporunda”
antisemitizmi “dinleri ve etnik kimlikleri nedeniyle bireyler veya toplum olarak
3
Yahudilere karşı nefret” olarak tanımlamıştır.
Yine 2005 yılında, o dönemde Avrupa Birliği bünyesindeki “Avrupa Irkçılık
ve Yabancı Düşmanlığı Takip Merkezi”, şimdiki adıyla “Temel İnsan Hakları
Ajansı”, daha detaylı bir tanım geliştirdi ve bu tanım uzun süre en geçerli olan
4
olarak kullanıldı.
Bu tanıma göre,
“Antisemitizm, Yahudilerin kendilerine yönelik nefret olarak da ifade
edebilecekleri bir anlayış biçimidir. Bunun, sözlü veya fiziksel yansımaları ise
Yahudi olan veya olmayan şahıslara ve/ veya mülklerine, Yahudi kuruluşlarına
ve dini etkinliklerine yöneltilmektedir.”. Tanımda, ilaveten,
“bu tür tezahürler bir Yahudi topluluğu olarak algılanan İsrail devletini de
hedef alabilir. “ denilmektedir.
Bu tanımda güncel antisemitizme de örnekler verilmektedir:

2

-

Radikal bir ideoloji veya köktenci din adına Yahudilere zarar vermeyi
mazur göstermek

-

Yahudiler hakkında olumsuz stereotipler yaratmak

-

Holokost’u inkâr etmek ve Yahudileri bu konuyu abartmakla suçlamak

-

Tek bir şahıs veya grup tarafından işlenmiş veya işlendiği varsayılan
bir hata yüzünden tüm Yahudileri sorumlu tutmak.

Ahmet Karadağ, Işıl Arpacı, “Türkiye’de Yahudi Milliyetçiliğinin Siyasal Bir Mesele Olarak Ele
Alınışı: Necmettin Erbakan Örneğinde Bir Analiz”, Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, No. 8, s.
119-145,
https://www.researchgate.net/publication/326107522_TURKIYE'DE_YAHUDI_MILLIYETCILIGINI
N_SIYASAL_BIR_MESELE_OLARAK_ELE_ALINISI_NECMETTIN_ERBAKAN_ORNEGINDE_BI
R_ANALIZ
3
https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/40258.htm .
4
Bkz. Ek 1 ve Ek 2.
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Aynı tanımda, Israil’e hangi şekillerde saldırmanın antisemit eylem olarak
görüldüğü konusunda da açıklık getirmektedir:
-

Tüm Yahudileri toplu olarak İsrail Devleti’nin eylemlerinden sorumlu
tutmak

-

Yahudi halkının kendi geleceğini kendisinin tayin etme hakkını inkâr
etmek

-

Günümüz Israil politikaları ile Nazi politikaları arasında bağlantı
benzerlik kurmak.

ABD Dışişleri Bakanlığı 2010 yılında bu tanımı benimsemiş 2016 yılı
5
sonlarına kadar bu tanımı kullanmıştır.
6

En son olarak, IHRA ( International Holocaust Remembrance Alliance), 26
Mayıs 2016 tarihinde Bükreş’te yapılan genel kurul toplantısında oy birliği ile
yeni bir tanım kabul etti ve bu tanım halen en geçerli tanım olarak
görülmektedir. 2005 EUMC tanımıyla büyük benzerlik taşıyan bu yeni metinde,
“Antisemitizm, Yahudilerin kendilerine yönelik nefret olarak da ifade
edebilecekleri belirli bir anlayış biçimidir. Bunun sözlü ve fiziksel oluşumları ise
Yahudi olan veya olmayan şahıslara ve/veya mülklerine, Yahudi cemaati
kuruluşlarına ve dini etkinliklerine yöneltilmektedir.”
2. Antisetimizmi Kökenlerine Göre Sınıflandırma
Antisemitizm kendini değişik şekillerde göstermektedir. Akademik ortamda
ortak bir ayrım birliğine varılmamış olmasına rağmen genelde antisemitizm
7
kökenleri 5 ana grupta toplanmaktadır.
a. Kültürel antisemitizm:
Bu yaklaşımda, Yahudiler var olan bir kültürü yozlaştırmak ve yerine Yahudi
kültürünü getirmeye çalışmakla suçlanırlar.
b.Dini antisemitizm:
Bu kapsamda, Yahudiler İsa’nın katilleri veya münafıklar olarak
gösteriliriler. Hem doğru yoldan sapmışlar hem de din kitaplarını tahrif ederek

5

https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/fs/2010/122352.htm .
Uluslararası Holokost Anma Birliği (IHRA), 1998 arasında kurulan, devletlerarası bir
kuruluştur. Amacı, devletleri ve uzmanları bir araya getirerek, Holokost hakkındaki eğitim ve
araştırmaları güçlendirip geliştirmek, bütün ülkelerde Holokost hakkındaki bilinçliliği artırmak
ve Stockholm Uluslararası Holokost Forumu Deklarasyonundaki sorumlulukları yerine getirmektir.
IHRA’nın toplam 31 ülke üyesi, 1 irtibat ülkesi üyesi ve 10 gözlemci ülke üyesi vardır. Aynı
zamanda antisemitizm ile mücadele konusunda da çalışmalar yapmaktadır.
7
Charles Asher Small, Global Antisemitism: a Crisis of Modernity, ISGAP, Institute for the Study of
Global Antisemitism and Policy, 2013, p. 6.
6
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Tanrı’ya karşı çıkmaktadırlar. Yahudiler için tek doğru yol gerçek dine
dönmeleridir.
Bir Hıristiyan dini yetkilisinin ağzından dökülen ve tarihe geçen bu cümle
konuyu açıklamak için yeterlidir:
“Dünyada Yahudi halkının varlığı, Hıristiyan inanışı için büyük bir sorundur,
bu sorun içten içe bizi kemirmektedir”.
c. Ekonomik antisemitizm:
Ekonomik antisemitizmin altında yatan düşünce, Yahudilerin ekonomi için
zararlı faaliyetlerde bulundukları veya bazı faaliyetlerin Yahudilerce yapıldığı
takdirde ekonomiye zarar verdiği görüşüdür.
İşte bir kaç örnek:
-

Yahudiler dünya hâkimiyeti için tüm finansal kurumların başına
geçmektedirler.

-

Tüm Yahudiler zengindir

-

Tüm Yahudiler cimri ve aç gözlüdür

-

Yahudiler tüm iş dünyasını, tüm ekonomik faaliyetleri kontrol
etmektedirler.

-

Yahudi dini parayı, materyalizmi destekler.

-

Yahudiler için Yahudi olmayanları kandırmak doğaldır.

d. Irksal antisemitizm:
Irksal antisemitizm Yahudilere dini olarak değil de ırk, etnik grup olarak
yaklaşan bir önyargıdır. Bu görüşe göre, Yahudiler bulundukları ülkenin
halkına göre değişiktir ve hatta daha aşağı bir ırktır. Bu görüş 19. yy. ırkçı
antropoloji akımının bir ürünüdür. Irksal antisemitizm Yahudilik nefreti yerine
Yahudilere karşı nefreti geliştirmiştir. Bu akımın kökeni Arthur de
Gobineau’nun geliştirdiği Ari Aryan ırkına dair ırkçı ayrımcılık teorisidir. Kendisi
şahsen Yahudi karşıtı olmamasına rağmen, teorileri çoğu antisemite ve
özellikle Nazi antisemitizmine kaynak olmuştur.
e. Politik antisemitizm:
Bu görüş, Yahudilerin ülke ve dünya hâkimiyeti peşinde koştukları ön
yargısını temel alan nefret türü olarak açıklanabilir. 18 ve 19. yy.da Yahudilere
eşit haklar tanınmasından itibaren bu varsayım gelişmeye başlamış ve
günümüzdeki boyutlara ulaşmıştır.
Holokost anıları yavaş yavaş kaybolmaya başladığı, İsrail politikalarına
karşı tepkiler yükselmeye başladığı yakın dönemlerde birçok yasal, sosyal ve
medyatik kısıtlayıcı faktörler de zayıflamaya başlamıştır. Antisemitizm artık
evrensel boyutlara ulaşmıştır. Artık açıkça nefret söylemi, Holokost inkârı veya
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çarpıtılması ve en önemlisi şiddet olayları şeklinde ortaya çıkmaktadır. Aynı
şekilde İsrail’in var olma hakkına karşı olma, yöneticilerinin ve halkının
şeytanlaştırılması ve en önemlisi tüm Yahudileri İsrail’in eylemlerinden sorumlu
tutma gibi şekillerde de kendini göstermeye başlamıştır. 1990lı yıllardan
itibaren ortaya çıkan bu tür antisemitizme Yeni Antisemitizm adı verilmekte
8
olup günümüzde en geçerli ve en tehlikeli antisemitizm yöntemidir. İsrail ve
politikaları tüm devletler gibi tenkit edilebilir. Ancak çoğu zaman bu söylemler
tenkit sınırlarını aşabilmekte ve antisemitizm tanımları kapsamına girmektedir.
3. Tarih Boyunca Bazı Antisemitik Olaylar

9

Şimdi de tarih boyunca iz bırakan önemli antisemitik olaylara bir göz atalım.
“Krallığınızda, diğer toplumlar arasına karışmış, gelenekleri değişik ve
kraliyet kanunlarına kesinlikle uymayan bir toplum var. Onlara hoşgörü
göstermek ne kralın ne de kraliyetin yararına olacaktır. Kral izin verirse onları
yok edecek bir emir yayınlayalım.”
Ester kitabından alınan bu bölüm, Pers İmparatorluğu veziri Haman’ın
ülkedeki Yahudileri yok etmeye yönelik önerisini içermektedir. Purim
bayramına konu olan bu olay İbranilerin Mısır’dan çıkışı ve Yahudiliğin
doğmasından sonra bilinen ilk Yahudi karşıtlığı olarak tarihte yer almıştır.
Birçok uzman modern antisemitizmin kaynağının Hıristiyan teolojisinde
aranmasının gerektiğini söyler. İncil’in Apokalips bölümünde “Şeytanın
Sinagogu”
deyimini
görürüz.
Yani
şeytanla
Yahudi
birbiriyle
bağdaştırılmaktadır. Bu görüş Hıristiyanlar arasında asırlar boyunca yerleşik
8

Bernard Lewis, “The New Antisemitism”, The American Scholar, Volume 75, No. 1, Winter 2006,
s. 25-36.
9

Tarih boyunca daha detaylı antisemitik olayalar için bkz.
Tarih Boyunca Yahudilere Yapılan Zulüm Ve Katliamlar - Antisemitizm Zaman Çizelgesi, Şalom, 8
Şubat 2017, Http://Www.Salom.Com.Tr/Arsiv/Haber-101989Tarih_Boyunca_Yahudilere_Yapilan_Zulum_Ve_Katliamlar__Antisemitizm_Zaman_Cizelgesi.Html
Antisemitizm Zaman Çizelgesi: Karanlık Çağlar, Şalom, 15 Şubat 2017,
Http://Www.Salom.Com.Tr/Arsiv/Haber-102123Antisemitizm_Zaman_Cizelgesi_Karanlik_Caglar.Html Antisemitizm Zaman Çizelgesi - Erken
Ortaçağ Katliamları, Şalom, 22 Şubat 2017, Http://Www.Salom.Com.Tr/Arsiv/Haber-102156Antisemitizm_Zaman_Cizelgesi___Erken_Ortacag_Katliamlari.Html
Antisemitizm Zaman Çizelgesi - Ortaçağ Sonrası Kıyımlar, Şalom, 1 Mart 2017,
Http://Www.Salom.Com.Tr/Arsiv/Haber-102243Antisemitizm_Zaman_Cizelgesi__Ortacag_Sonrasi_Kiyimlar.Html
Antisemitizm Zaman Çizelgesi - Rönesans Dönemi, Şalom, 8 Mart 2017,
Http://Www.Salom.Com.Tr/Arsiv/Haber-102311Antisemitizm_Zaman_Cizelgesi__Ronesans_Donemi.Html
Antisemitizm
Zaman
Çizelgesi
Modern
Çağ,
Şalom,
15
Mart
2017,
Http://Www.Salom.Com.Tr/Arsiv/Haber-102440Antisemitizm_Zaman_Cizelgesi__Modern_Cag.Html.
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kalacak “Adversus Judaus” - Yahudi karşıtlığının temelini oluşturacaktır.
Gördüğünüz Kilise freskleri bu görüşleri günümüze kadar taşımıştır.
M.S. 3-5 yüzyıllar arasında bunun ilk etkilerini görmeye başlıyoruz.
İmparator II. Teodosius, Yahudilerin köle-işçi çalıştırmasını yasakladı. 325
yılında ilk kez Hıristiyan Ekümenik konseyi toplandı. Yahudiler bu konsey
tarafından resmen “Tanrı Katilleri” ilan edildi. Ceza olarak Yahudiler geçimlerini
temin etmek için en fazla ufak çapta çiftçilik yapabileceklerdi. Tüm Avrupa’da
Sinagoglara el konuldu, kiliseye dönüştürüldü veya yıktırıldı. 439 yılında
Theodosius Kodeksi olarak bilinen yasalarla Yahudilere ilave ağır yasaklar ve
kısıtlamalar getirildi.
1179 yılında toplanan Katolik konseyi, Hıristiyanlarla Yahudilerin birlikte
yaşamalarının doğru olmadığına kanaat getirmişti. Bu karar da Yahudi
yerleşim alanlarının ayrılmasına yol açtı. İlk Getto olarak bilinen 1516 yılında
kurulan Venedik Getto’su Yahudilere tahsis edilmiş ve diğer yerleşim
bölgelerinden tecrit edilmiş ilk yaşam alanı oldu. Genelde bu bölgeler kentin en
fakir bölgelerinde kuruluyor, etrafı duvarlarla örülüp giriş çıkışlar kontrol altında
tutuluyordu.
11. yy. sonu ile 13. yy. arasında devam eden Haçlı seferleri, oluşturulan bu
dini kökenli Yahudi nefretinin katliama dönüşmesine sahne oldu. İlk Haçlı
seferi esnasında, Haçlılar Almanya, İngiltere ve Fransa’daki Yahudi
toplumlarına saldırdılar. Treves, Speyer, Worms, Mainz ve Köln Yahudi
cemaatleri neredeyse tamamen yok edildi. Rhine bölgesinde, Yalnız 1096
Mayıs ayında 12.000 Yahudi’nin kılıçtan geçirildiği bilinmektedir.
Haçlı seferleri öncesi Doğu ile ticaret Yahudilerin tekelindeydi. Haçlı
seferlerinden sonra bu ticaret Yahudilere yasaklandı. Haçlılar, Filistin ve
özellikle Kudüs’de benzer katliamlar yaptılar. Yahudiler topluca Sinagog’lara
doldurulup diri diri yakıldılar.
Tarihteki ilk kan iftirası olayı 1144 yılında İngiltere’de Norwich kentinde
yaşandı. Bilindiği gibi kan iftirası “Yahudilerin hamursuz yapmak için taze
Hıristiyan kanına ihtiyaç duydukları” efsanesine dayanır. Norwich’te ölü
bulunan Hıristiyan çocuk William’ın ölümü bu nedene bağlandı. Ve hemen
peşinden intikam sesleriyle Yahudilere saldırıldı. William aziz mertebesine
yükseltildi. Norwich’te çok sayıda Yahudi katledildi. Asırlar boyunca çocuk
cinayetlerinin faturası Yahudilere çıkartıldı. 1190 yılında York kentinde benzer
bir olay nedeniyle saldırıya uğrayan 150 kadar Yahudi, feci şekilde öldürülmek
yerine intihar etmeyi seçti. Bu ilk olaylardan sonra Avrupa ve Ortadoğu
coğrafyasında 150-200 kadar kan iftirası daha tarihe geçmiştir. En son olay
olarak, 2005 yılında, tekrar ediyorum 2005 yılında, Rusya’da 9-12 yaşlarında 5
çocuk kaybolmuştu. Kısa bir süre sonra bu çocukların yanmış cesetleri bir su
kuyusunda bulundu. Bazı sağ uç mensupları bu cinayetlerin Hasidik bir grup
tarafından hamursuzlarına taze kan katmak için işlendiğini öne sürerek suç
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duyurusunda ve bu kişilerin sorgulanması ve Sinagoglarının aranması
talebinde bulundular.
12. ve 13. yy.da Avrupa ülkelerinde değişik bir Yahudi karşıtı olay serisi
yaşanmaya başlandı. Özellikle Fransa’da Yahudiler ülkeden kovuluyor,
mallarına el konuluyor veya geri dönebilme karşılığında fidye alınıyordu.
Böylece zor durumda olan Kraliyet bütçesi dengelenmiş oluyordu. 1182’de
Paris’ten, tüm Fransa’dan ise 1254, 1306, 1322 ve 1394 yıllarında kovulma
olayları yaşandı.
İngiltere’de benzer olaylar bu sefer kanlı olarak yaşandı. 1276 yılında Kral I.
Edward savaşı finanse etmek için yalnız kendisine borç para vermiş Yahudileri
kapsayan özel bir vergi getirdi. Yahudiler bu vergiyi ödeyemez duruma gelince
Kral Edward kendilerine tanınan tüm imtiyazları kaldırdı. Gözdağı için 300
kadar cemaat yöneticisini öldürttü. Geri kalan Yahudilerin de sarı bir işaret
takmalarını emretti. 1290 yılında ise tüm Yahudilerin ülkeyi terk etmesini istedi.
Tüm mallarına da el konuldu. Yahudiler bundan sonra İngiltere’ye ancak 1655
yılında geri dönebileceklerdi.
Şehirlerden, ülkelerden kovulma olayı tüm Avrupa sathında yaşandı. En
önemlisi de hepimizin bildiği İspanya’dan çıkartılma olayıdır. 1492 yılı Mart
ayında,2. Ferdinand ve Isabella, İspanya’da yaşayan Yahudilerin ya din
değiştirmelerini ya da 3 ay içinde kişi başı bir valizle ülkeyi terk etmelerini
emretti. 200.000 kadar İspanyol Yahudi’si ülkeyi terk ederek başta Osmanlı
toprakları olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine göç etmek zorunda kaldı. 1497
yılında aynı senaryo Portekiz’de yaşandı. Bu olayda önemli olan öncesinde
Engizisyon Yahudi karşıtlığının ortaya çıkması ve “limpieza de sangre” kan
saflığı adı altında çok sayıda Yahudi veya kripto-Yahudi’nin bu nedenle
katledilmiş olmasıdır. 1498 yılında ise Yahudiler Fransa’yı terk etmek zorunda
kaldılar.
13. yy. da Yahudilere özel kıyafet giyme mecburiyeti getirildi. En yaygın
olanı ise sivri uçlu şapka giymekti. Yine bu dönemde ilk kez elbiselere dinlerini
belirten bir işaret koyma mecburiyeti getirildi. Utanç simgesi olarak da
adlandırılan bu işaret İngiltere’de, I. Edward döneminde kalp hizasında 6
parmak uzunluğunda 3 parmak genişliğinde sarı bir bez parçası, yine aynı
dönemlerde Fransa’da yine sarı renkte tekerlek şeklinde bir bez parçası
olmuştu. Artık meşum “Sarı Yıldız”’ın temelleri atılmıştı.
1350 yılında tüm Avrupa’yı etkileyen ve nüfusun neredeyse yarısının telef
olmasına neden olan kara veba salgının faturası da Yahudilere kesildi.
Yahudilerin su kuyularını zehirleyip salgına neden oldukları bahanesiyle
binlerce Yahudi öldürüldü.
16 yy. ortalarında yine dini temelli bir Yahudi karşıtı olayla karşılaşıyoruz.
Reformist kilisenin kurucusu Luther Yahudilerin kendi görüşlerini benimseyip
Hıristiyanlığa döneceklerini varsayarak Yahudileri savunmaya başladı. Ancak
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din değişimi gerçekleşmeyince tüm gücüyle Yahudi karşıtı söylemlere başladı.
1543’de yayınladığı “Yahudiler ve Yalanları üzerine” adlı broşüründe Yahudi
nefreti “Sinagoglarını yakmaz ve onları öldürmezsek büyük hata işleriz”
demeye kadar varmıştır. Bu cümle modern antisemitizme hatta Holokost’a
giden yolda ilk ve en önemli adım olarak görülebilir.
1648- 1657 yıllarında Ukrayna’da yaşanan Khelmnysky ayaklanması
Yahudi karşıtlığında yeni bir dönemin başlangıcıdır. Polonya’ya karşı
başlatılan büyük isyan, bir süre sonra tamamıyla Yahudilere karşı bir katliama
dönüşmüş ve 200.000 kişilik Yahudi nüfusunun neredeyse yarısı katledilmiş,
geri kalanı ise Polonya ve diğer Doğu Avrupa ülkelerine göç etmek zorunda
kalmıştır. Bu katliam 20. asrın ortalarına kadar yaşanacak pogromlara örnek
teşkil etmiştir. Bilinen en son Yahudi karşıtı pogrom, savaş ertesinde, 1946’da
Polonya’da Kielce kentinde yaşanmış, 50 kadar Yahudi’nin öldürülmesiyle
sonuçlanmış ve Holokost sonrası hayatta kalabilen neredeyse tüm Polonya
Yahudi’lerinin ülkeden göç etmesine neden olmuştur.
4. Komplo Teorisinin Doğuşu ve Modern Antisemitizmin Temellerinin
Atılması
1797 yılında Peder Augustin Barruel 5 ciltlik “ Mémoire Pour Servir a
l’Histoire du Jacobinisme”, Jakoben tarihini örnekleyen anılar adlı kitabını
10
yayınladı.
Barruel kitabında, Fransız İhtilali’nin gizli örgütlerin en gizlisinin asırlardan
beri devam ettirdiği bir komplonun doruk noktası olduğunu iddia etmektedir.
Bu çalışmaya göre, sorun Templier örgütüyle başlamıştı. 1314 yılında
tamamıyla yok edilemeyen örgüt, faaliyetlerine gizlice devam etmişti.
Ajandalarında, tüm monarşistleri ortadan kaldırmak, papalığı yıkmak, tüm
halklara sınırsız özgürlük tanımak ve en nihayetinde kendilerinin kontrol
edeceği yeni bir dünya cumhuriyeti kurmak bulunmaktaydı. Asırlar boyunca,
ajandalarındaki komploları gerçekleştirmeye çalışan örgüt, birçok hükümdarı
zehirlemiş ve 18. Asırda kendi kontrolleri altındaki Masonluk örgütünü
kurmuştu. Bu yeni örgüt, 1763 yılında, Voltaire, Turgot, Condorcet, Diderot ve
d’Alembert’den oluşan gizli bir edebiyat akademisi kurdu. Baron d’Holmach’ın
evinde toplanan bu gizli oluşum, yayınlarıyla Fransızların maneviyatını, dini
inançlarını baltalamaya çalıştılar. 1776 yılından itibaren Condorcet ve Peder
Sicyes yarım milyon Fransız’dan oluşan devrimci bir örgüt oluşturdular. İşte
bunlar ihtilalın jakobenleriydi. Ancak örgütün ana beyni, gerçek liderleri Adam
Veishaupt liderliğindeki İlluminatiler idi. Bunlar aslında insan soyunun gerçek
düşmanları, şeytanın çocuklarıdır. Fransız Masonlar ve Jakobenler, bu bir
avuç Almana körü körüne bağlılık yemini etmişlerdi. Barruel’e göre,

10
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durdurulmadıkları takdirde, bu bir avuç insan pek yakında tüm dünyaya
hükmedeceklerdi.
Aslında Barruel ihtilal döneminde herhangi bir masonik etki görmemişti.
Ona esin kaynağı olan, birkaç yıl önce Londra’da İskoçyalı matematikçi John
11
Robison’un
hazırlamakta olduğu “Avrupa’da Tüm Dinleri ve İktidarları
Devirmeye Yönelik Mason ve İlluminatilerin Gizli Toplantılarında Oluşturulan
Komplonun Kanıtları” adlı çalışmaydı.
Barruel’in amacı, bu konuda, dikkatsiz davranıp çalışmasını paylaşan
Robison’dan önce davranıp benzer bir çalışma yayınlamaktı. Ucunda şöhret
ve para vardı. Ve nihayet bu düşüncesini gerçekleştirdi. Mémoire kitabını
Robison’dan 1 yıl önce yayınladı. Kitap, İngilizce, Lehçe, İtalyanca, İspanyolca
ve Rusça ’ya tercüme edildi ve yazarını zengin bir insana dönüştürdü.
Ancak, Barruel, hayal edemeyeceği bir olaya imza attı: dünyada ilk komplo
teorisi kitabını yayınlamıştı. Bu kitabın, birçok komplo teorisinin esin kaynağı
olabileceğini muhtemelen düşlememişti.
Özetlemek gerekirse, Barruel’in hedefinde Jakoben ve masonlar vardı,
konu bir jakoben-illuminati-mason senaryosu üzerine kurgulanmıştı. Barruel,
bu senaryoda, henüz tehlikeli görmediği Yahudilere yer vermemişti.
27 Eylül 1791’de Fransa, Yahudi vatandaşlarına eşit haklar tanıdı. Böylece,
Avrupa’da Yahudilere eşit vatandaşlık hakları tanıyan ikinci ülke oldu.
Topraklarında yaşayan Yahudilere eşit haklar tanıyan ilk ülke ise, beklenmedik
bir ülke, Polonya olmuştu. 1264 yılında Polonyalı Prens Boleslaw “Kalisz
Tüzüğü” olarak adlandırılan bir kararname ile Yahudilere eşit haklar tanındığını
duyurmuştu. Bu genelgenin peşinden Polonya Avrupa’nın en büyük Yahudi
yerleşim merkezi olmuştu.
Ancak, Fransa’da durum değişikti. Eşit haklar tanınmasına rağmen,
Yahudiler toplumda henüz görünür değillerdi. Böyle kaldıkları sürece de, tüm
Yahudi karşıtlıklarına rağmen, bu grubu diğer karşıtlıklara ortak etmek lüzumu
görülmemişti. 1797 yılında Napolyon, Yahudiler için uygulanan ayrımcılığa ve
özellikle getto uygulamasına son verilmesini emretti.
1806 yılında durum değişti. Napolyon, Sanhedrin’i, Yahudi dini liderlerini
toplanmaya davet etti. Bu toplantının amacı Avrupa’da yaşanmakta olan
Yahudi sorununa çözümler bulmaktı. Davetin peşinden de Napolyon’un “arzum
Yahudileri özgürleştirmek ve onları gerçek vatandaş konumuna getirmek”
sözleri Yahudi karşıtları için kırmızıçizgiyi aşmak olarak algılandı. Daha önceki
gettoları ortadan kaldırma kararı zaten homurtulara yol açmıştı.
İşte bu ortamda Jean-Baptiste Simonini’nin ünlü mektubu 1 Ağustos 1806
tarihinde, Sanhedrin’in toplanmasından bir ay önce ortaya çıktı.
11
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Barruel, bir İtalyan subayı olan Simonini’den 1 Ağustos 1806 tarihinde
kaleme alınmış bir mektup-belge aldı. Bu mektubu Floransa’dan gönderen
Simonini’nin kimliği hakkında subay olması haricinde herhangi bir bilgi yoktur
ve Barruel’de bu zatla hiç yüz yüze gelmemiştir.
Simonini, mektubunda, Barruel’i çalışmaları ve Hıristiyanlığı yok
çalışan şeytani tarikatların maskelerini düşürmesi nedeniyle tebrik
sonra dikkatleri Yahudi tarikatına çekmek istediğini yazmaktadır.
tarikatı tüm Avrupa’da servetleri nedeniyle hem çok güçlüdür hem de
altındadır.

etmeye
ettikten
Yahudi
koruma

Simonini devamen, bu tarikat hakkında, hile ile elde ettiği bilgileri ifşa etmek
istediğini belirtmektedir. Zamanında Piedmonte Yahudilerine, kendisinin
Yahudi olarak doğduğunu ancak çocukluğunda bu dinden uzaklaştırıldığını
ama bu ırka olan sevgisinin daim olduğunu söylemiş ve bu sayede aralarına
sızmıştı. Bunun üzerine, bu Yahudiler, dinlerine sevgiyle yaklaşanlara
dağıttıkları servetleri göstermiş, Masonluğa tekris olduğu takdirde kendisini
General yapma sözü vermiş, kendisine masonik sembollerle süslü 3 tabanca
verilmiş ve tüm sırlarını paylaşmışlardı.
Bu sırlar gerçekten çok ilginçtiler. Örnek olarak, Mani ve Dağdaki yaşlı
adam aslında Yahudi’dir. Bilgi olarak, Mani bildiğiniz üzere İran’da Manişeizm’i
kuran kişidir. Dağdaki yaşlı adam ise Haşhaşilerin başı Hasan Sabah’tır ve tabi
ki her ikisinin Yahudilikle ilgisi yoktur.
Mektupta, devamen, en önemli “ifşaatlar” peş peşe gelir.
Masonluk ve İlluminati örgütleri Yahudiler tarafından kurulmuştur. En
şaşırtıcı konu ise, yalnız İtalya’da, 800 kadar din adamı aslında Yahudi’dir. Bu
sayıya bir papa ve çok sayıda kardinal ve piskopos dâhildir. Tüm Avrupa’da
Yahudiler kendilerini Hıristiyan olarak tanıtmaktadır. Yahudilerin politik ve
ekonomik stratejileri tüm Avrupa’yı tehdit etmektedir. Bu güne kadar birçok
ülke Yahudilere eşit vatandaşlık hakları tanımıştır. Geri kalan ülkeler sunulan
servetler ve entrikalar sayesinde pek yakında aynı yolu izleyeceklerdir. Bu
işlem tamamlanınca Yahudiler Hıristiyanların tüm mal varlıklarını ele
geçirecekler ve entrikanın son aşamasına geçeceklerdir. Yahudilerin bir asır
dolmadan dünyanın tek hâkimi olacakları, diğer tüm dinleri ortadan
kaldıracakları ve kendi dinlerinin hâkimiyetini kuracakları konusunda edilmiş bir
yeminleri vardır. Tüm kiliseler sinagoga dönüştürülecek ve Hıristiyan kalmayı
tercih edenler köle olarak kullanılacaktır.
Bunu gerçekleştirmeleri için tek bir engel vardır: Yahudilerin en büyük
düşmanı Bourbon hanedanı. Yahudiler de var güçleriyle bu hanedanı yok
etmeye çalışmaktadırlar.
Simonini’nin bu mektubu yazmaktaki amacı, hazırlanmakta olan ve
uygulamaya geçirmek için uygun zamanın beklendiği komplonun ivedilikle
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Napolyon’a veya Polis Genel
yapabilecek tek kişi de Barruel’dir.

Müdürü

Fouché’ye

iletilmesidir.

Bunu

Barruel ilk iş olarak kontrol ve tetkik edilmesi için bu mektubu Papa 7.
Pie’ye peşinden 18. Louis’ye gönderdi.
Barruel, Fransız ihtilalinin Mason komplosu olduğunu ilan etmişti. Bu
mektup ise Yahudi-mason işbirliğini ortaya çıkartmıştı. İtalya’da gettoların
kaldırılması ve peşinden Yahudi Din adamlarını görüşmeye davet etmesi,
Napolyon’un Yahudi sever ve hatta gizli Yahudi olarak ilan edilmesine yol
açmıştı. Fransa’da monarşiyi Tanrı’nın emri olarak görenler için bu mektup
bulunmaz bir nimetti. Sanhedrin çok eskilerde kurulmuş bir çeşit Yahudi şeriat
mahkemesi idi. Napolyon tarafından gündeme getirilmesi asırlardır gizli faaliyet
gösteren bir Yahudi komplosu olarak algılanmıştı. Napolyon’un bu daveti
Rusya’dan İspanya’ya tüm monarşileri ve kiliseleri ayağa kaldırmıştı: bu
eylemlerle Tanrı katilleri tekrardan ön plana çıkartılıyordu.
Bu mektup, Barruel’in görüşlerinin yönünü değiştirmişti. 1820 yılındaki
ölümünden kısa bir süre önce, Barruel konuyu Peder Grivel’e açmış ve daha
önce yazdığı kitabı Simonini’den aldığı bilgilerle geliştirmişti. Bu yeni
versiyonda, Mani döneminden beri ihtilalcı bir komplonun var olduğu,
Templier’lerin peşinden Masonlar tarafından devam ettirildiği, Yahudilerin
Templier’ler ile işbirliğini başlattıklarını ve o dönemden itibaren de bu
komplonun beyni konumunda olduklarını ilave etmişti. Bu mektup bundan
sonra ancak 1878 yılında Peder Grivel tarafından “Le Contemporain” dergisi
12
için kaleme aldığı makalede tekrar gündeme geldi.
Bu mektup konusunda birkaç ilave bilgi vermek gerekir. Bu mektubun
orijinali hiçbir yerde bulunamamıştır. Barruel’in mektubu kontrol için Papa’ya
gönderdiğini söylemesine rağmen Vatikan arşivlerinde de bu mektubun izine
rastlamak mümkün olmamıştır. Uzmanların bu mektup hakkında genel kanıları
ya Barruel ya da Gizli Polis Şefi Fouché tarafından kaleme alındığıdır.
Sonuç olarak bu mektup, Yahudileri tehlikeli, kötü emelli bir grup olarak
13
etiketleyerek modern Yahudi karşıtlığının kaynağını oluşturmuştur. Ayrıca,
günümüzde dahi yaygın bir şekilde kullanılan, judeo-masonik komplo
teorilerinin temellerini de atmıştır.
5. 19. Yüzyıl ve 20. Yüzyıl Başlarında Yahudi Karşıtlığının Yayılması
18 ve 19. yy.larda başlayan Yahudi aydınlanma ve emansipasyon dönemi,
Yahudilerin her konuda başarılı oldukları bir dönem oldu. Ancak bu başarı
beraberinde Yahudi karşıtlığında artışı da getirdi. Yahudi karşıtlığı sanata da
12

André Taguieff, “L’Invention du Complot Judéo-Maçonnique, Avatars d’un Mythe Apocalyptique
Moderne”, Revue d’Histoire de la Shoah, 2013, No: 198, s. 23-97.
13
Norman Cohn, Warrant for Genocide: The Myth of the Jewish Conspiracy and theProtocols of
the Elders of Zion, Harper and Row, New York: 1967, s. 25-32.
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taşındı. En tipik örneğini Wagner’de görebiliriz. Özellikle Mendelssohn’un
başarısı ve onun yanında kendi çalışmalarının gölgede kalmasını
14
hazmedemeyen Wagner “Müzik’te Yahudilik” adlı bir kitapçık yayınladı.
Başta Wagner'in çağdaşları (ve rakipleri) Felix Mendelssohn ve Giacomo
Meyerbeer olmak üzere, Yahudi bestecilere yönelik bir saldırı ile başlayan
makale, daha da ileri giderek Yahudileri Alman kültüründe zararlı ve yabancı
bir unsur olmakla suçladı. Yahudilere karşı bu tutumu kendisini Nazi
ideolojisinin esin kaynağı kahramanı olmasına yetti.
1879 yılında, Alman gazeteci Wilhelm Marr, "Yahudi Ruhunun Cermen
Ruhu karşısındaki Zaferi. Dini olmayan bir bakış açısından bir
15
inceleme" başlıklı broşüründe, "Semitismus" kelimesini hem Yahudiler hem
de Yahudilik (Yahudi olmak anlamında) kavramlarını belirtmek için
kullanmıştır. Bu broşüründe, Marr,
Onları (Yahudileri) durdurmak mümkün değil. Yahudilerin alaca karanlığının
çökmekte olduğunun açık işaretleri yok mu? Yok. Yahudiliğin toplum kontrolü
ve siyaseti ile dini düşünce olarak hâkimiyeti hâlâ gelişmenin doruğunda. Evet,
Yahudi ulusu vasıtasıyla Almanya bir dünya gücü, yeni bir batı Filistin haline
gelecek. Bu da şiddetli bir devrimle değil, halkın boyun eğmesi ile olacak.
Yahudi ulusuna serzenişte bulunmamalıyız. 1.800 yıl boyunca batı dünyasına
karşı mücadele etti ve sonunda onu fethetti. Biz yenildik. Yahudiler Almanya'ya
saldırmakta geç kaldı ama bir başladıktan sonra onları durdurmak mümkün
16
değildi...
diyerek, çok geç olmadan “bu yabancı güce” karşı direniş çağrısında
bulunmaktaydı. Marr, çok geçmeden “kesinlikle Yahudilerin kullanamayacağı
en yüksek devlet dairesi bile olmayacak” diye düşünmekteydi ve Yahudilere
karşı mücadelenin bir onur kaynağı olduğunu savunmaktaydı.
Marr, 1880 yılında yayımlanan "Cermen Ruhu için Yahudi Ruhu karşısında
17
Zafere Giden Yol"
başlıklı broşüründe daha önce kullandığı semitizm
kelimesinden türettiği Antisemitizm kelimesini kullandı. Bu kelimeyi
kullanmaktaki amacı, dini kavramı hatırlatan Yahudi karşıtlığı yerine bir ırkı
simgeleyen bir kavram oluşturmaktı. Broşür büyük rağbet görmüş, aynı yıl
Marr, Almanya ve Alman kültürüne karşı sözde Yahudi tehdidi ile mücadele
edilmesini ve ülkeden zorla çıkarılmalarını savunan ilk kuruluş olan
18
"Antisemitler İttifakı"nı kurdu .
14

Das Judenthum in der Musik, 1850.
Sieg des Judenthums über das. Germanenthum. Vom nicht confessionellen Standpunkt aus
betrachtet.
16
http://www.sevivon.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2830&Itemid=217 .
17
Der Weg zum Siege des Germanenthums über das Judenthum.
18 Deutsche Antisemitische Vereininung.
15
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Bu ittifak, ilk faaliyet olarak 11 Eylül 1882 tarihinde Dresden’de, ilk
Uluslararası Antisemit Konferansını organize etti.
19. yy. sonunda, Fransa’da Yahudi bir Fransız subayın, casuslukla
suçlanması ve bu nedenle hüküm giymesi, karşı deliller olmasına rağmen
yeniden yargılamanın gecikmesi Avrupa antisemitizm tarihinde bir dönüm
noktası oldu.
1894 yılında Yüzbaşı Alfred Dreyfus askeri sırları Almanlara satmak
suçlamasıyla askeri mahkeme tarafından tutuklandı ve yargılandı. Her şey
1894’te Fransız gizli servisinin, Paris’teki Alman elçiliğindeki çöp sepetinde
Fransız ordusuna ait bazı gizli bilgiler olan el yazısı bir kâğıt bulmasıyla
başladı. Bütün şüpheler Dreyfus’un üzerinde toplandı. Alfred Dreyfus bazı
eğitmenlerinin yaptığı türlü ayrımcılık örneklerine rağmen askeri okulu
dereceyle bitirmiş bir askerdi ancak Yahudi’ydi ve bu sadakatinin sorgulanması
için yeterli bir sebepti. Ayrıca Alman işgalindeki Alsaz’da doğmuştu ve ailesini
ziyarete her sene Alsaz’a gidiyordu. Yahudiler her ne kadar kanunlar önünde
eşit vatandaş konumundaysalar da gerek askeri gerekse ticari hayatta Yahudi
olmayanlarla
yaşadıkları
rekabet
yüzünden
toplumun
tepkisiyle
karşılaşılıyordu. Toplumda oluşan bu antisemit ortama rağmen hükümet ve
ordu kurumsal olarak Yahudilere karşı değildi. Orduda 250 kadar Yahudi
kökenli subay bulunmaktaydı. Dreyfus olayının hemen öncesinde ‘La Libre
Parole’ adındaki bir yayın organı, ‘Ordudaki Yahudiler’ adında bir yazı
yayınlamış ve ordudaki Yahudi subayların tepkisiyle karşılaşmıştı. Hatta
Yüzbaşı Mayer adında Yahudi bir subayın, yazarla yaptığı düello sırasında
hayatını kaybetmesi bir skandala yol açmıştı. Alfred Dreyfus 15 Ekim 1894’te
tutuklandı. Anormal koşullarda yapılan bir yargılama sürecinden sonra,
hakkındaki çok az delil ve sadece el yazısına benzeyen bir yazı bulunan kâğıt
parçasına dayanılarak 5 Ocak 1895’te suçlu bulundu. Mahkemeyi yönlendiren
önemli iki unsur vardı: Dreyfus zengindi ve Yahudi bir ailenin çocuğuydu.
Toplum önünde aşağılayıcı bir şekilde rütbeleri sökülerek ömür boyu hapis
cezasına çarptırıldı. Daha sonraları gösterilen bu zayıf delillerin de Savaş
Bakanı Mercier’in kışkırtmalarıyla yaratılmış sahte deliller olduğu ortaya çıktı.
Tutuklamayı, yargılamayı ve temyiz sonrası tekrar yargılamayı betimleyen
antisemitizm ortamı tüm dünya Yahudilerini şaşkına çevirdi. Bu olay sayesinde
ayrımcılık karşıtı olanlar zor da olsa seslerini duyurma imkânı buldular. Büyük
romancı Émile Zola, 13 Ocak 1898 günü bir gazetede yayınladığı
19
Suçluyorum başlıklı açık mektubuyla, Dreyfus'e yapılan haksızlığın karşısına
dikilen Fransız aydınlarının sözcüsü oldu. Dreyfus davasının yönünü değiştiren
olay ise hapse atılmasından 1,5 sene sonra yeni askeri istihbarat şefi
Picquart’ın asıl casusun Binbaşı Esterhazy olduğuna dair kanıtların olduğunu
belirttiği rapor oldu. Picquart bu rapor sonrası Afrika’da Sahra’ya sürüldü fakat
19

Yazının orijinal Fransızca adı J’Accuse
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kazan bir kere kaynamaya başlamıştı. Birçok ünlü aydının araya girmesi ve
Zola’nın cumhurbaşkanına yazdığı ünlü açık mektubu sonrası Dreyfus’un
tekrar yargılanmasına karar verilir. Dreyfus, tekrar suçlu bulunmasına rağmen
Cumhurbaşkanı Loubet tarafından 19 Eylül 1899’da affedildi. Ordunun hatasını
kabul etmesi ise yedi yıl sürdü. 12 Temmuz 1906’da Dreyfus’un suçsuzluğu
20
kabul edildi ve tüm hakları iade edildi.
10 yıl sonra, bu sefer Rusya’da, yine bir yargılama, Menahem Mendel
Beilis’in 13 yaşındaki bir çocuğu öldürdüğü suçlaması ile yargılanması ve
üstüne üstlük “kan iftirası” konusunun gündeme getirilmesi dünya Yahudilerinin
tekrar ayağa kalkmasına neden olacaktı. Yargılama sürecinde hem halkın hem
de mahkemenin gösterdiği aşırı antisemitik tutum ilk önce Beilis’e
yönlendirilmiş peşinden Rusya’da yaşayan tüm Yahudi toplumunu kapsayacak
şekilde genişlemişti. Bu olay 2006 yılında tekrar gündeme getirilmiş, Beilis’in
masumiyeti ispatlanmış olsa bile bu cinayetin başka bir Yahudi tarafından yine
bildik kan iftirası nedeniyle gerçekleştirildiği öne sürülmüştü.
“Eğer bir yazı parçası kitlesel nefreti üretebilseydi, bu o olurdu. Bu kitap
yalanlar ve iftiralar hakkındadır” . İşte Nobel Barış ödülü sahibi Elie Wiesel
Siyon Protokolleri’ni böyle tanımlıyordu.
Kısaca Protokoller olarak da bilinen “Siyon Liderlerin Protokolleri” modern
zamanların en kötü ününe sahip ve en çok dağıtılan Yahudi karşıtı yayınıdır.
Yahudiler hakkında defalarca çürütülen yalanları günümüzde özellikle
internette dolaşmaya devam etmektedir. Protokolleri kullanan kişi ve gruplar
ortak bir amaçla bağlıdır: Yahudi nefretini yaygınlaştırmak.
Protokoller, Yahudileri birçok değişik kötülüğün suçlusu olarak göstermek
için kasten yazılan, tamamen hayal ürünü bir çalışmadır. Dağıtanların iddiası
bu kitabın, dünyayı yönetmeyi amaçlayan Yahudi komplosunu belgelediğidir.
Komplo ve Siyon Liderleri olarak adlandırılan sözde liderler asla var
olmamıştır.
Siyon Liderleri Protokolleri bölümleri 1903'te Rusya gazetesi Znamya'da
(Manşet) yazı dizisi oldu. Ancak, Protokollerin onlarca dile çevrilen sürümleri
ilk olarak 1905'te, Rus yazar ve gizemci Sergei Nilus'a ait (Küçük İçindeki
Büyük: Hıristiyan Karşıtlarının Gelişi ve Şeytanın Yeryüzünü Yönetmesi) adlı
kitabın ilavesi olarak yayınlanmıştır.
Protokollerin kesin kökeni bilinmemekle birlikte, amacı Yahudileri devlet
karşıtı komplocular olarak tanımlamaktır. 24 bölümde ya da protokollerde,
sözde Yahudi liderlerinin toplantılarından anlarda, Protokoller, Yahudilerin,

20

METIN DELEVI, TARIHTE HAFTANIN OLAYI: DREYFUS OLAYI, ŞALOM, 16 TEMMUZ 2012
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ekonomiyi manipüle ederek, medyayı kontrol ederek ve dinî çatışmaları teşvik
ederek dünyayı yönetme “gizli planlarını” “tanımlamaktadır”.
1917 yılındaki Rus İhtilalı’nın ardından, Bolşevik karşıtı göçmenler
Protokolleri batıya taşıdı. Kısa bir süre sonra kopyalar Avrupa, Amerika
Birleşik Devletleri, Güney Amerika ve Japonya'da dolaşıma çıktı. Arapça
çevirisi ilk olarak 1920'lerde ortaya çıktı. Arapça çevirisi ilk olarak 1920'lerde
ortaya çıktı. 1920'den başlayarak, otomotiv patronu Henry Ford'un gazetesi
olan The Dearborn Independent,'de Protokoller'deki bölümlere dayanan
makale dizileri yayınlandı. Bu dizileri kapsayan, The International
Jew (Uluslararası Yahudi) kitabı en az 16 dile çevrildi. Adolf Hitler ve sonradan
Nazi Propaganda Bakanı olan Joseph Goebbels, Protokolleri ve Uluslararası
Yahudi kitaplarını bol bol kullandılar.
1921'de London Times Protokoller'in “beceriksizce bir intihal” olduğu
sonucunu ortaya çıkaran delilleri sundu. Times, Protokoller'in Yahudilerden hiç
bahsetmeyen bir Fransız politik eleştirisinin, Dialogue in Hell Between
Machiavelli and Montesquieu,(Machievelli ve Montesquieeu Arasındaki
Cehennem Diyalogları) (1864) adlı Maurice Joy'un kitabının bölümlerini
kopyaladığını kanıtladı. Yapılan diğer araştırmalar ise, Hermann Goedsche'nin
yazdığı Prusya basımı roman Biarritz'in (1868) bir bölümünün de Protokoller'e
“esin kaynağı oluşturduğunu” ortaya koydu.
Nazi Parti ideologu Alfred Rosenberg, 1920'lerin başlarında, Hitler'i dünya
görüşünü oluştururken Protokoller'le tanıştırdı. Hitler, ilk politik söylemlerinin
bazılarında Protokoller'i referans olarak aldı ve yaşamı boyunca, “Yahudi
Bolşeviklerin” dünyayı kontrol etmek için komplo kurduğu efsanesini kullandı.
1920'ler ve 1930'lar süresince, Protokoller, Nazi Propaganda silahları
arasında önemli bir rol oynadı. Nazi Partisi, 1919 ve 1939 yılları
arasında, Protokoller'in en az 23 kopyasını yayınladı. 1933 yılında iktidara
gelmesinden sonra bazı okullar Protokoller'i öğrencilerin beynini yıkamak için
kullandı.
1935'te, İsviçre mahkemesi, Protokoller'in Almanca baskısını İsviçre
Bern'de dağıttıkları için iki Nazi liderini cezalandırdı. Duruşmanın
yargıcı Protokoller'i “iftira”, “açıkça sahtekârlık” ve “saçma anlamsız” olarak ilan
etti.
A.B.D senatosunun 1964 de yayınlanan raporu Protokoller'in “Uydurma”
olduğunu açıkladı. Senato Protokoller'in içeriğini “anlamsız” olarak açıkladı
ve Protokoller'i Hitler'le aynı propaganda tekniğini kullanmak için “dağıtanları”
eleştirdi.
1993'de
Rus
mahkemesi,
aşırı
sağcı
ulusal
örgüt
Pamyat'ın, Protokoller'i yayınlayarak Yahudi karşıtı bir harekete kalkıştığı
hükmünü verdi. Protokoller’in bir aldatmaca olduğunun defalarca ortaya
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çıkmasına karşın, geçen yüzyılın en etkili Yahudi karşıtı söylemi olarak kaldı
ve birçok Yahudi karşıtı grup ve kişiyi cezp etmeye devam etti.
Bu kitap zaman zaman judeo-masonik komplo teorileri için de kaynak
olarak kullanılmaktadır.. Sergyei Nilus bahis konusu kitabın baş tarafındaki
yazısında kitabın kendisine bir arkadaşı tarafından el yazması halinde
verildiğini, o arkadaşının bunları bir kadından aldığını, kadının ise Fransa' daki
bir mason cemiyeti toplantısı sonunda bunları mason cemiyetinin en nüfuslu
liderlerinden birinden çalmış olduğunu beyan etmiştir. Halen neredeyse tüm
dillere çevrilmiş olup aynı amaçla Yahudi nefreti yaymaya devam etmektedir.
Avrupa kıtasından çıkıp biraz da ABD coğrafyasına göz atalım.
1654 yılında Portekiz denetimindeki Recife Brezilya’dan kaçan çoğu
21
maranoluktan tekrar Yahudiliğe dönen 23 kadın, çocuk ve erkek gemiyle
New Amsterdam ( şimdiki New York) kentine vardı. İsminden de anlaşılacağı
üzere kent Hollanda denetimindeydi. Valisi antisemitik görüşleriyle ünlü Peter
Stuyvesant idi. Gemi kaptanının ücretlerini ödemedikleri şikâyeti üzerine, Peter
Stuyvesant büyük bir zevkle bu Yahudilerin tüm eşyalarına el koydu ve açık
artırmayla satışa çıkardı. Elde edilen gelir yeterli olmayınca grubun bir kısmını
hapse attırdı. Bununla yetinmeyip Yahudilerin topluma zarar verecekleri
gerekçesiyle kovulmaları için Hollanda’dan izin istedi. Ancak o dönemde
hoşgörü merkezi olan Hollanda, Yahudilerin New Amsterdam’a yerleşmelerine
izin verdi. Stuyvesant ise bu Yahudi gruba saldırmaya devam etti. Onlara özel
vergi getirdi. Bazı meslekleri yapmalarını yasakladı. Bu özel muameleler
İngilizlerin kenti 1664 yılında ele geçirmelerine kadar devam etti. Bu olaylar
zinciri de Yeni Dünya’da ilk antisemitik olaylar olarak tarihe geçti.
1862 yılında Amerikan iç harbinin en şiddetli döneminde, General Ulysses
Grant, 19. yy. Amerikan tarihinin en ağır resmi antisemitik olayına imza attı.
1862 yılı Aralık ayında, Yahudilerin Kentucky, Mississippi ve Tennessee
eyaletlerinden kovulmalarını emreden utanç verici 11 nolu emrini yayınladı:
“Ticaretin tüm kurallarını ihlal eden ve emirlere uymayan bir grup olarak
Yahudiler Kentucky, Mississippi ve Tennessee eyaletlerini 24 saat içinde terk
22
edeceklerdir”
Savaşa rağmen, Kuzey ve Güney arasında pamuk ticareti devam
etmekteydi. Kuzey ordusu Güney pamuğunu kullanıyor, Güney ise pamuk
satışı karşılığı bazı hayati ürünleri Kuzey’den alıyordu. Bu ticaretin takibi
21

İspanyolca’da domuz manasına gelen ‘Maranos’, zorla Hıristiyanlığa döndürülen İspanyol ve
Portekiz Yahudileri ve Yahudi inançlarını ve törenlerini gizlice sürdüren, onların neslinden olanlar
için kullanılan küçültücü isim.
22
The Jews, as a class violating every regulation of trade established by the Treasury Department
and also department orders, are hereby expelled from the Department [of the Tennessee] within
twenty-four hours from the receipt of this order.
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orduya bırakılmıştı. Ancak karaborsa da tüm hızıyla devam ediyordu. Büyük
çoğunluğu masum ve kurallara uyan tüccarlar olmasına karşın bir kaç Yahudi
23
karaborsacı da vardı. Bu emre ilk tepki veren Yahudi kuruluşu B’nai B’rith
Missouri Locası oldu. Diğer Yahudi gruplarla birlikte konu Başkan Lincoln’e
iletildi. Başkan Lincoln’ün cevabı kısa ve net oldu:
“böyle bir emir çıkartıldıysa, hemen geri alınacaktır”.
Bu emirden 3 gün sonra kovma tebliği geri çekildi.
Savaştan sonra General Grant bu tutumunu değiştirdi. Başkanlığı
esnasında çok sayıda Yahudi’yi devlet görevlerine atadı.
1865 yılında, Tennessee eyaletinde, amaçları ABD’de beyazların
üstünlüğünü sağlamak olan ırkçı Klu Klux Klan grubu oluştu. Hedeflerinde
siyahlar ve Yahudiler vardı. Bu grupları ABD’nin parazitleri olarak görüyor ve
çeşitli yollarla ya tedirgin ediyor ya da kısaca yok ediyordu.
15 Ağustos 1868’de hem beyazlarla hem siyahîlerle ticaret yapan ve
yanında zenciler çalıştıran S.A. Bierfield, hem Yahudi olmak hem de zencilerle
iş yapmak ve çalıştırmak nedeniyle Klu Klux Klan tarafından linç edilerek
öldürüldü.
Bierfield ilk linç edilen Yahudi olmasına karşın sonuncu olmadı. 15 Ağustos
1915’te yazar Albert Bettelheim Yahudi olması nedeniyle linç edilerek
öldürüldü. 2 gün sonra yine Yahudi olan Leo Frank aynı akibete uğradı.
Leo Frank bir çalışanına cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanmış ve yargısı
sonunda, suçsuz olduğunu tekrarlamasına ve aleyhte hiç bir delil olmamasına
rağmen idama mahkûm edildi. Tüm itirazlara rağmen yeniden yargılanma
talebi reddedildi. Yahudi kapitalist kimliği öne çıkartıldı. Hapisteyken saldırılara
uğradı. 17 Ağustos 1915’te kendilerine öldürülen kızın adına atfen Mary
Phagan Şövalyeleri adını veren ırkçı bir grup tarafından kaçırıldı ve linç edildi.
Ağaca asılmış cesedi kartpostallara konu oldu.
Bu olay ile ilk kez olarak dikkatler ABD’de antisemitik olaylara çevrildi. Bu
24
olay bardağı taşıran son damla oldu ve Anti Defamation League’in (ADL)
kurulmasına neden oldu.
ADL of Bnai Brith 1913 yılında, vicdanlara ve sağduyuya çağrı yaparak
veya gerekirse kanuni yollara başvurarak Yahudi toplumunun karalanmasını
engellemek amacıyla kuruldu. ADL günümüzde bağımsız bir kuruluş olarak
antisemitizm dâhil her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmektedir.

23

En eski Yahudi hizmet ve yardımlaşma derneği.
İftira ve Karalama ile Mücadele Birliği anlamına gelir. 1913 yılında B'nai B'rith örgütü tarafından
ABD'de kurulmuştur.
24
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1920 yılına gelindiğinde otomobil üreticisi Henry Ford’un sahip olduğu
Dearborn Independent gazetesinde Siyon Protokollerinin Amerikan versiyonu
olan “International Jew” “Uluslararası Yahudi” adlı kitabı 91 bölümlük tefrika
halinde yayınlamaya başladı. Hemen peşinden kitap olarak piyasaya sürüldü.
Şeytani bir Yahudi komplosunun peşinden Yahudilerin, basını, hükümetleri ve
ekonomi kurumlarını entrikalarla ele geçirip dünyayı kendi kontrolleri altına
almak istediklerini öne süren Siyon Protokolleri bu kitabın ana esin kaynağı
oldu.
Kitap 500.000 adet bastırılarak ulusal bir olay haline getirildi. Ford Motor
Company’nin tüm maddi imkânları ve personeli bu işe adandı. Böylece Ford
ABD’de politik antisemitizmi ilk organize eden kişi olarak tarihe geçti, aynı
zamanda uluslararası antisemitizmin kahramanı oldu. Ford ve kitabı Nazilere
de ilham kaynağı oldu. Hatta Naziler kendisini Almanya’ya büyük hizmetlerde
bulunan kişilere verilen “Alman Kartalı” madalyası ile ödüllendirdi. Sonuçta,
kendisine karşı açılan davalar ve başlatılan boykot nedeniyle gazetesini
satmak ve Yahudilerden özür dilemek zorunda kaldı. Günümüzde bile bu kitap
çok sayıda dile çevrilmekte ve antisemitizmin başucu kitabı olarak
kullanılmaktadır.
İlk transatlantik uçuşu gerçekleştiren ve uçak endüstrisinin önemli
isimlerinden Charles Lindbergh II. Dünya Savaşı arifesinde ve savaş süresince
Yahudi karşıtı konuşmalar yaptı. 1941’de yaptığı konuşmada Yahudileri savaş
çığırtkanlığı yapmakla suçladı. Yahudilerin dünyayı savaşa teşvikteki
amaçlarının hâlihazırda ABD’de endüstri, basın ve hatta hükümetteki
kontrollerini dünya sathına yaymak olduğunu iddia etti. Tüm savaş boyunca
Yahudi karşıtı ve Nazi taraftarı söylemlerine devam etti, göçmen Yahudilerin
ülkeye kabul edilmemesi için kampanya yürüttü.
İspanya’da Yahudilere günah keçisi olarak iki ortak daha ilave edilmişti:
Komünistler ve Masonlar. İspanya’da bu üçlü grup üzerinden oluşturulan
komplo teorisine özel bir ad verilmişti: Contubernio.
Latince kökenli olan bu kelime, bir suç işlemek amacıyla kurulmuş bir
birlikteliği veya ortaklığı ifade eder. Terim yasadışı eylemler, komplolar veya
yasal olmayan konular için de kullanılır. Franko, sözde dünyayı kontrol etmek
isteyen üçlü, Yahudiler, komünistler ve masonların birlikte oluşturdukları sözde
koalisyon için bu terimi kullanmayı uygun görmüştü. Bu sözde ittifak üzerine
kurulu komplo teorisi, Yahudilik, komünizm ve Masonluk karşıtı gruplarda
yankı bulmuş, 1936-1939 yılları arasında bu sloganla İspanya’da çok sayıda
Mason, Komünist ve Yahudi katledilmişti.
20. yy ın ilk yarısında antisemitizm konusunda Nazi ideolojisi damgasını
vurmuştu. Bu ideoloji neo-Nazi akımları kanalıyla günümüze kadar
süregelmiştir.
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Şimdiye kadar verdiğim örnekler ile neredeyse son 1000 yıllık antisemitizm
tarihinde yöntemlerin pek değişmediğini rahatlıkla görebiliyoruz.
Savaş bitiminden sonraki 20-30 yıl, Holokost’un gölgesinde geçti. Nazi
dehşetinin ve zulmünün izleri açık antisemitizme pek geçit vermedi.
Bu dönemde antisemitizm ile mücadele açısından önemli bir olay yaşandı.
1968’de ki II. Vatikan Konseyinde tarihinde ilk kez olarak Nostra Aetate
olarak bilinen Vatikan bildirisinde Yahudiler İsa’nın öldürülmesine ön ayak
olmuşlarsa da bunu tüm Yahudilere yayamayız gibi bir ifade kullanıldı. 1970
yılında ise dualarda Yahudiler için kullanılan Perfidis - hain kelimesi kaldırıldı.
1960’lı yılların başında, İsrail’de görülmeye başlanan Eichmann davası ile
birlikte Holokost konusunda suskunluklar bozuldu, bilinmeyenler, bilinmek
istenmeyen konular artık işlenmeye başlandı. Holokost olayları gündeme girdi.
Holokost’tan ders almak yerine, tam aksine,70 ve 80li yıllardan itibaren
antisemitizm yükselişe geçti.
10 Kasım 1975’de BM genel kurulunda 3379 nolu karar 72 kabul, 35 red,
32 çekimser oyla kabul edildi. Bu karar özetle Siyonizmi bir çeşit ırkçılık ve
ayrımcılık olarak nitelendiriyordu. Bu karar yeni veya modern antisemitizm
olarak yeni bir nefret dalgasının tetikleyicisi oldu. Bu yeni dalga ile eski
antisemit temalara bir yenisi eklendi. Klasik antisemitizmde Yahudiler
toplumda eşit bireyler olarak görülmüyordu. Yeni antisemitizmde bir taraftan
İsrail halkına ülke olarak yaşama ve kendi kaderini tayin etme hakkı
tanınmıyor, diğer taraftan tüm Yahudiler Siyonizm ve dolayısıyla İsrail ile
eşleştiriliyordu. İsrail’in ve tüm Yahudilerin yok edilmesi için çağrılar yapılmaya
başlandı. Sağ politika eski antisemitizmi desteklerken çoğu sol gruplar bu yeni
görüşe destek verdi.
3 Ekim 1980 Şabat gecesi Paris Copernic sokağındaki bir Sinagoga
bombalı saldırı yapıldı. 4 kişi öldü 46 kişi yaralandı.
1991 yılında BM 3379 nolu kararı geri çekti. Ancak artık ok yaydan çıkmıştı.
Tüm Yahudiler ve İsrail, birey veya toplum olarak antisemitlerin hedefindeydi.
Hepsi yok edilmeliydi.
18 Temmuz 1994’de, Buenos Aires’de Yahudi Cemaati binası AMIA
bombalandı. Bilanço 85 ölü yüzlerce yaralı. Yahudi mezarlarına, kurum
binalarına saldırılar artık gündelik hayata girmişti.
2000’li yıllara doğru yaklaşırken özellikle Avrupa ülkeleri Orta Doğu ve
Kuzey Afrika kökenlileri göçmen olarak kabul etmeye başladı. Bu göçmenler
Israil ve dolaylı olarak Yahudi nefretini de beraberlerinde getirdiler.
11 Eylül olayı ise sahneye yeni bir aktör çıkardı: Radikalizm. Batı
Medeniyetinin ve kapitalizminin simgesi olarak nerede görülürse görülsün
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Yahudi yok edilmeliydi. Bu gelişmelerden sonra iş çığırından çıktı ve bu
günlere geldik.
Son 15 yılda, Yahudi mezarlıklarının tahrip edilmesi, Yahudi kurumlarına
saldırılar olağan gündelik olaylar sınıfına girdi. Bunun yanında antisemit
kökenli saldırılar can almaya devam etti. Avrupa’da İlan Halimi cinayeti,
Belçika Yahudi Müzesi, Toulouse’da Otzar Hatora okulu, Paris’te Hypercacher,
Malmö, Copenhag saldırıları yaşandı. Kurum ve kişilere yönelik tehditler
çoğaldı. Paris’te 2014 Ocak ayında “Yahudiler defolun” yürüyüşleri yaşandı.
Malmö Yahudilerinin neredeyse tamamı kenti terk etti.
27 Ekim 2018’de ABD, Pennsylvania Eyaleti Pittsburgh kentinde Etz
Hahayim Sinagogu’na yapılan saldırıda dua etmekte olan 11 Yahudi öldürüldü.
İstatistikler son 5 yılda antisemit kökenli olay ve saldırıların her geçen yıl
daha arttığını gösteriyor.

İngiltere’de yıllara göre antisemitik olayların seyri.

25

25

CST,
ANTISEMITIC
INCIDENTS
REPORT
2018,
HTTPS://CST.ORG.UK/NEWS/BLOG/2019/02/07/ANTISEMITIC-INCIDENTS-REPORT-2018 .
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ABD’de yıllara göre antisemitik olayların seyri

26

26

ADL: Audit of Antisemitic incidents, 2018: https://www.adl.org/media/12857/download
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Fransa’da yıllara göre ayrımcı/ırkçı ( antisemitizm dâhil) olayların seyri

27

France’s
National
Human
Rights
Advisory
Committee
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/essentiels_rapport_racisme_2018_vdef_1.pdf .

27

(CNCDH)
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Avrupa’da antisemitizm seviyeleri konusunda izlenimler araştırması.
VI. OSMANLI
ANTİSEMİTİZM

VE

TÜRKİYE

CUMHURİYETİ

28

DÖNEMLERİNDE

Osmanlı döneminde, Rumlar tarafından yönlendirilen birçok kan iftirası
olayı yaşanmıştır. Osmanlı topraklarında kayda geçen ilk olayda, 1530'ların
sonunda Rumlar Tokat'da bir Yahudi mahallesini, Yahudilerin Hıristiyan
çocuklarını kaçırıp, kurban ettikleri bahanesiyle talan etmişlerdir. Padişahın
özel doktoru Moshe Hamon devreye girerek padişahı, o tarihten sonra bu tür
davaları yerel makamların ve hâkimlerin değil, padişahın ve Divan-ı
29
Humayun'un göreceğine ilişkin bir ferman yayınlamaya ikna etmiştir.
Buna benzer bir olay, 1663'te meydana gelmiştir. İki yeniçeri, babası
tarafından öldürülerek, Hamursuz Bayramı'nın (Pesah) başladığı akşam suçu
Yahudilere atmak için cesedi Yahudi mahallesine bırakılan bir Rum
çocuğunun, Yahudiler tarafından öldürüldüğü yolunda şikâyette bulunmuştur.
Bunun üzerine, Fener'de oturan Rumlar ertesi sabah Balat'a gelerek
Sinangoga gitmekte olan Yahudilere ve ticarethanelerine saldırmışlardır. Ne
28

Experiences and perceptions of Antisemitism, European Union Agency for Fundemantal Rights,
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-experiences-and-perceptions-ofantisemitism-survey_en.pdf .
29
Orhan Gökdemir, Türkiye’de Yahudi Hıristiyan Savaşları: Yüzyıllık Bir İç Savaş, Helenizm,
Siyonizm, Türkçülük, Destek Yayınevi, 2012, s. 269.
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var ki, Sadrazam Rum mahallesindeki muhbirleri aracılığıyla olayın gerçek
yüzünü öğrenmiş ve durumdan Padişah'ı haberdar etmiştir. İftira atan iki
yeniçeri idam edilmiş, ancak Padişah olaya müdahale edene kadar 20 kadar
Yahudi Rumlar tarafından öldürülmüş ve Balat'taki bütün dükkânlar
30
yağmalanmıştır.
Sonraki dönemlerde, Osmanlı ülkelerinde kan iftirası tekrar tekrar ortaya
cıktı: Halep’te (1810, 1850, 1875), Antakya'da (1826), Şam’da (1840, 1848,
1890), Trablusşam'da (1834), Beyrut'da (1862,1874), Dayr al Qamar'da
(1847), Kudus’te (1847), Kahire'de (1844, 1890, 1901, 1902), Mansourah'da
(1877), İskenderiye’de (1870, 1882, 1901, 1902), Port Said'de (1903, 1908),
Damanhur'da (1871, 1873, 1877, 1892), İstanbul'da (1870, 1874),
Büyükdere'de (1864), Kuzguncuk’ta (1866), Balat'da (1869), Eyup'te (1868),
31
Edirne'de (1872), İzmir'de (1872, 1874), Marmara'da (1872).
Bu olaylar arasında, hem ülkede hem de dış ülkelerde en çok ses getirenler
Rodos ve Şam olayları olmuştur.
1840 yılı Mart ayında, Rahip Thomas ve uşağı kaybolmuş, en son Yahudi
Mahallesine girerken görülmeleri nedeniyle Şam Yahudi Cemaati bu
cinayetlerinden sorumlu tutulmuş, Sinagoglar ve Yahudi işyerleri talan edilmiş,
çok sayıda Cemaat yöneticisi tutuklanmıştı.
1840'da, Eliya Kalomiti adlı, İzmir'li bir Yahudi tüccar, sünger satın almak
amacıyla Rodos'a gittiğinde, adada sünger ticaretiyle uğraşan ve bu kişiyle
rekabete girmek istemeyen Rumlar tarafından, bir Hıristiyan kız çocuğunu
öldürmekle itham edilmiş ve tutuklanmıştır. Olayın bir komplo olduğunun
anlaşılmasıyla Kalomiti serbest bırakılmıştır.
Bu olayların peşinden Sultan Abdülmecid 27 Ekim 1840 tarihinde bir
ferman yayınlamıştır. Ferman Musevi dininin "Hiç bir çeşit etin kanını
yemeyeceksiniz; çünkü her çeşit etin canı onun kanıdır,onu her yiyen
atılacaktır" (Levililer, 17:14) ifadesine dayanılarak hazırlanmış ve bu
32
nedenlerle suçlamanın mesnetsiz olduğu beyan edilmiştir.
Abdülaziz'in padişahlığı döneminde, 1865'de İstanbul'un Kuzguncuk
semtinde yaşayan Rumlar, mahallelerinde bir Rum çocuğunun kaybolması
üzerine, çocuğun Yahudiler tarafından, kurban edilmek için kaçırıldığı şayiasını
yaymış ve buna kulak veren çok sayıda Rum, Yahudi evlerine saldırmıştır.
Çocuğu aramak bahanesiyle evlere giren Rumlar, 300 Yahudi’yi öldürmüştür.
Sadrazam Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa, olayları zorlukla kontrol altına
alabilmiştir. Yapılan soruşturma sonucunda, iddianın mesnetsiz olduğu ve
30

A.g.e., s. 270.
Eva Goepler, İslam ve Osmanlı Dünyasında Yahudiler, Belge Yayınları, 1999, s. 42.
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Rumlar tarafından uydurulduğu anlaşılmıştır. Bu olay üzerine, Sultan
Abdülaziz, bir ferman yayınlayarak kan iftirası konusunun bir kez daha
gündeme gelmemesini istemiş ve yerel yöneticileri de böyle iddiaların
yayılmasını önlemek hususunda dikkatli olmaları için uyarmıştır.
Daha sonraki yıllarda, 20. Yüzyıl başından Cumhuriyet’in ilanına kadar olan
dönemde de İzmir’de birkaç kez kan iftirası olayı yaşanmıştır.
Osmanlı, antisemitik yayınlarla ilk kez 1873 yılında tanıştı.
Binbaşı Osman Bey imzasıyla 1873 yılında yayınlanan “La Conquete du
Monde par les Juifs”, Dünyanın Yahudiler tarafından fethi adlı kitap ülkemizde
bu konuda yayınlanan ilk kitap olarak tarihe geçti.
Osman Seyfi Bey, Kıbrıslızade Binbaşı Osman, Vladimir Andrejevich gibi
isimlerle de tanınan Osman Bey’in asıl adı Frederick Millingen’dir. Millingen,
Yunan savaşı esnasında esir düşerek Türkiye’ye yerleşen ve doktor olarak
sultanlara hizmet veren Julius Michael Millingen ve sonradan adını Melek
Hanım olarak değiştiren bir hanımın oğlu olarak dünyaya geldi. Aile topluca
Müslüman oldu ve Millingen, Osman Bey adını kullanmaya başladı. 1873’de
adı geçen kitabı yazarak ismini duyurdu. Kitap, Almanca, Rusça, Yunanca,
İngilizce ve İtalyanca ’ya tercüme edildi. Uzmanlar, bu kitabın, Protokoller için
asıl esin kaynağı olduğunu söylemektedirler. 19. Yy. sonlarında yine din
değiştirerek Rus Ortodoks oldu. Bundan sonra yazdığı kitaplarda da aynı
temayı işledi. 1901 yılında Nice kentinde yayınladığı “Yahudi Kurban Dreyfuss”
adlı kitabının girişinde de kendisini “Yahudi Kurbanı” olarak tanımladı.
1886 yılında ise Ebüziyya Tevfik’in 78 sayfalık Millet-i İsrailiye kitabı
yayınlandı. Ebüzziya Tevfik’in Yahudilerin tarihi ve karakterleri ile ilgili bilgileri
verirken kullandığı üsluptan Yahudi halkına karşı pek olumlu olmadığı
anlaşılmaktadır. Hatta “politika bakımından hakarete layık bir millet olduklarını”
33
söylemektedir.
Ebüzziya Tevfik’e göre bütün dünyadaki Yahudi düşmanlığının ve
Yahudilerin başlarına gelen her türlü musibetin sebebinin kendi özelliklerinden,
tüm dünyanın kendileri için halk olunduğu düşüncesinden ve bu düşünceyle
kendi çıkarlarını her şeyden üstün tutmalarından yani Yahudi karakterlerinden
kaynaklanmaktadır. Bu ifadelere göre, Ebüzziya Tevfik’in söylemlerinin
antisemitik olduğu ve konuya yaklaşımının da sübjektif olduğu açıkça
34
görülmektedir.
Bu kitabından sonra çeşitli yazılarla ve özellikle 1909-1912 yılları arasında
yayınlamaya başladığı Mecmua-i Ebüzziya ile Yahudi karşıtı görüşlerini
33

Osman Özkul, Nadir Çomak, Hilal Uzun, “Osmanlı Devleti’nde Yahudilik: Ebüzziya Tevfik’in
Millet-i İsrailiye Kitabı”, Filistin Araştırmaları Dergisi .no. 5 (Yaz 2019), s. 59-80.
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kaleme almaya devam etmiştir. Bernard Lewis de Ebuziyya Tevfik’i “açıkça
35
antisemit ilk Türk yazar” olarak nitelemiştir.
Antisemit kelimesini “Muhalifin-i ben-i İsrail” olarak çevirerek Osmanlı
lügatine kazandırmıştır. 1920li yıllarda Tasvir-i Efkâr gazetesiyle görüşlerini
yaymaya devam etti.
1922 sonbaharında ise 1927 yılına dek sürecek bir Yahudi düşmanlığı
kampanyası başlatıldı. Yahudi karşıtı kampanyada ilk adım Ebüziyya Tevfik’in
Tasvir-i Efkâr gazetesi tarafından atıldı. Bu gazete İzmir Hahambaşısı Moşe
Melamed ile yaptığı bir mülakatı yayınladı. Mülakatta birçok küçük düşürücü
36
soru, alaylı imalar ve ön yargılar mevcuttu.
1922 yılının Aralık ayında İleri gazetesi, “Kanımızı Emenler” adını taşıyan
bir başyazıda Yahudileri iki yüzlülükle suçladı, riyakâr olduklarını ve sadakat
37
beyanlarının hep sahte olduğunu ileri sürdü.
Edirne’nin Paşaeli gazetesi dürüst olmayan, sömüren ve hile yapan
38
Yahudilerle ilgili yazılar yayınlamaya başladı.
Gelen şikâyetler ve Edirne
39
Valisi’nin devreye girmesiyle gazete özür yazısı yayınladı.
Birçok gazete “Yahudi Tehlikesi” başlığıyla yayınlar yapmaya başladı.
Bunların başını Türk Sesi gazetesi çekti. Akbaba mizah dergisi Yahudileri en
40
tehlikeli azınlık olarak niteleyen karikatürler yayınladı.
1930 lu yıllarda, Avrupa’da yayılmakta olan siyasi görüşler kısmen de olsa
Türkiye’ye de yansıdı. Bu süreçte büyük gazeteler Nazizm’e karşı çıkmalarına
rağmen kimi kişiler sempatiyle baktılar. Yahudi karşıtı yayınlar da ortaya
çıkmaya başladı. Bu dönemde, bu konuda iki isim öne çıktı: Cevat Rifat Atilhan
ve Nihal Atsız.
Nihal Atsız’ın bir metninden alıntı, Yahudiler konusunda görüşlerini açıkça
betimlemektedir:
İkinci düşman Yahudi’dir. Onun Allah’ı paradır. O, cebine birkaç para
koyabilmek için gölgesinde yaşadığı bayrağı satmaktan çekinmeyen
namussuz bir bezirgândır. Hangi memlekette oturuyorsa oranın düşmanıdır.
Fakat bu düşmanlığını açıkça değil yüze gülerek, tezellül ederek yapar. Yahudi
mayi gibidir. Derhal bulunduğu kabın şeklini alır. Yer yer kurulan Yahudileri
Türkleştirme cemiyetleri bu zelil politikanın neticesidir. Bununla cihan
35

Bernard Lewis, Juifs en Terre d’Islam, Calman-Lévy, Paris, 1986, s. 196-197.
Avner Levi, Türkiye Cumhuriyeti’nde Yahudiler, İletişim Yayınları, 1996, s. 24.
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savaşında düşmanlarımıza casusluk ettiklerini, mütarekede Türklüğü tahkir
ettiklerini unutturmak isterler. Hatta daha ileri giderek kendilerine Türk adları
takarlar. Yahudi iki türlüdür. Biri asıl Yahudi’dir, bu dilinden tanınır. Biri de
Yahudi dönmesidir. Bu dilinden tanınmaz. Bunu tanımak için yüzünün
mütereddi Yahudi hatlarına dikkatle bakmak lazımdır. Yahudi’yle Yahudi
dönmesinin hiçbir farkı yoktur. Biri “biz Yahudiler” derse öteki de “Siz Türkler”
41
der.
Cevat Rifat Atilhan ise, 1933-1934 yıllarında Nazi Almanya'sını ziyaret
ederek Yahudilerle olan mücadelesini evrensel boyutlara taşımıştır. Atilhan,
Almanya'da Hitler'in himayesinde kurulan Yahudi aleyhtarı evrensel bir
42
teşkilatın Türkiye ayağını oluşturmuştur.
Cevat Rifat Atilhan, 1933'ün sonlarında Yahudi aleyhtarı yayımcı Julius
Streicher'in daveti üzerine Almanya'ya gitti. Naziler ona "herr Major" (Sayın
Binbaşı) diye hitap etmişlerdir. Streicher'in Der Stüermer dergisi, 18 Ağustos
1934 tarihli nüshasında, onunla ilgili uzun bir tanıtım yazısı yayımladı. Bir
fotoğrafının da eklendiği yazı, Yahudilerin, Birinci Dünya Savaşı’nda Filistin
Cephesi’nde Osmanlı aleyhtarı casusluk faaliyetlerine dikkat çekmekteydi.
Almanya'da Nazi'lerin ünlü bakanlarından Alfred Rosenberg'le tanışan
Atilhan, onunla birlikte Berlin'de kurulan Oranienburg toplama kampını gezdi.
Kamp izlenimlerini Tarih Boyunca Yahudi Mezalimi İğneli Fıçı adlı eserde
ayrıntılı olarak anlattı. Dostlarının anlattığına göre Almanya gezisinde Führer
Adolf Hitler'le de tanıştırıldı. Hitler tarafından kendisine Yahudilerle
mücadelede kullanılmak üzere açık çek verildi. Fakat o para için mücadele
etmediğini beyan ederek çeki reddetti. Almanya’da bulunduğu sırada, Nazi
devlet adamlarıyla ve Yahudi aleyhtarı çevrelerle yakın ilişkiler kuran Atilhan, 4
Mart 1934 yılında Münih kentinin Königshof Oteli’nde toplanan “Siyonist,
Komünist ve Farmason Düşmanları Kongresi”ne katıldı.18 Kongrede kurulan
Yahudi aleyhtarı evrensel bir teşkilatın Türkiye temsilciliğine getirildi.
Böylelikle, Türkiye'de amatör olarak yürüttüğü Yahudi karşıtı faaliyetler daha
43
profesyonel ve evrensel bir nitelik kazandı.
Cevat Rıfat Atilhan ve Nihal Atsız 1934’te ve yakın yıllarda Millî İnkılâp,
Akbaba ve Orhun gibi dergilerdeki yazılarıyla Nazizm'in ve antisemit fikirlerin
Türkiye’deki yankısı haline gelirler.
Nihal Atsız söz konusu yıllarda Millî İnkılap adlı dergide yayınladığı, ‘çıfıt’
diye isimlendirdiği Yahudileri hedef alan yazılardan birinde, “Yahudi denilen
41
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mahlûk dünyada Yahudi’den ve sütü bozuklardan başka hiç kimse sevmez…
Yahudi, zilletin, korkaklığın, kötülüğün ve seciyesizliğin örneği olmuştur…
Dilimizdeki ‘Yahudi gibi’, ‘Çıfıtlık etme’, ‘Çıfıt çarşısı’, 'havraya benzemek’,
‘Yahudi’den yumurta alan içinde sarısını bulamaz’ gibi sözler bu alçak millete
ırkımızın verdiği değeri gösterir… Çamur ne kadar fırına verilse demir
olmayacağı gibi Yahudi de ne kadar yırtınsa Türk olamaz. Türklük bir
imtiyazdır her kula bilhassa Yahudi gibi kullara nasip olmaz… Biz kızarsak
Almanlar gibi Yahudileri imha etmekle kalmaz, daha ileri gideriz: Onları
korkuturuz. Malum ya ataların sözüne göre Yahudi’yi öldürmektense
44
korkutmak yeğdir” sözleriyle Yahudilere nefret kusmaktadır.
Cevat Rifat Atilhan ise yine Milli İnkilap dergisinde Edirne Yahudilerini hedef
alan bir makale yayınlar. Tam da olayların başlayacağı sırada, 1 Temmuz
1934 tarihinde yayınlanan kışkırtıcı yazı Osman oğlu Rasih mahlasıyla
yayınlanır: “Edirne kan ağlıyor… Edirne’nin şanlı Cumaları, Cumartesi oldu
artık… Sarayiçi’nin serin rüzgârları eskisi gibi uğuldamıyor. Söğütlerin koyu
gölgelerinde kahramanlık hikâyeleri anlatılmıyor, orada Musa oğulları günlük
kazançlarını hesaplıyorlar. Onlar, dünyanın en soysuz milletidir. Onun için tanrı
onları her vakit ezilmeğe mahkûm etmiştir. Bundan büyük adalet mi olur? Niçin
onları başımızın üstünde taşıyoruz? Kanımızı emdikleri için mi? Onlar
yiğitlikten çok ırak kancık tabiatlı bir millettir.
İnsan kişi tabiatına uygun insanlarla dost olur. Çingene’yi niçin Yahudi’den
alçak görüyoruz? Cephede omuz omuza göğüs gerdiğimiz için mi? Türk
dostuna dost düşmanına düşman olmasını bilir. Düşmanı dost tanımağa
katlanmak: Ya menfaat gözetilerek yapılan bir ahlaksızlık veyahutta korkaklığa
delalet eder… Bunların her ikisi de Türke yabancı mefhumlardır. Hakikat her
vakit için hakikattir. Tanrının sevmediğini peygamber sopa ile kovalarmış.
45
Peygamberin sopa ile kovaladığını biz ne yapsak yeğdir.”
Bu ve benzeri yayınlar, 14 Haziran1934 tarihinde yürürlüğe giren İskân
Kanunu ile birleşince, halk galeyana geldi ve tarihe “1934 Trakya Olayları”
olarak yansıyan olaylar gerçekleşti.
İskân Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden yaklaşık 10 gün sonra, Trakya’da
halk tarafından Yahudilere yönelik şiddet, baskı ve gaspa dayalı saldırılar
yaşanmaya başlanır.
Haziran ve Temmuz aylarında Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Tekirdağ
gibi illerde ve bunlara bağlı Uzunköprü, Babaeski ve Gelibolu gibi Yahudilerin
yoğun olarak yaşadığı yerleşim birimlerinde ilçe ve köyler dâhil olmak üzere eş
zamanlı saldırılar başlar. Yahudilere ait ev ve işyerlerine saldırılar, hırsızlıklar,
gasp, şiddet ve hatta bazı yerlerde tecavüz ve taciz vakaları görülür. Olaylar
44
45
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hemen her yerde tehdit ve saldırı ile korkutarak kaçırmaya yönelik
girişimlerden ibarettir. Çoğunlukla evlerin kapısını kırıp giren eli sopalı erkekler
evleri yıkıp döker ve para edecek birtakım eşyayı beraberlerinde götürürken ev
ahalisini de tehditten geri durmaz.
Kırklareli’nde bu saldırıların ölçüsü kaçar; bir Haham çırılçıplak soyulmuş
bir hâlde bir atın arkasına bağlanarak sokaklarda sürüklenir, karısı ile kızına
tecavüz edilir. Başlatılan boykot Yahudi esnafı hedef almakla birlikte
Yahudilere ekmek dahi satılmasına engel olmayı da hedeflemektedir.
Edirne’de önce Yahudi işçi ve esnafın işlerine gitmelerinin engellenmesi,
halkın Yahudi esnaftan alışveriş etmemesi için başlatılan boykot ile başlar ve
gelişir. 2 Temmuz günü taş, sopa ve “Yahudilere Ölüm!” haykırışlarıyla Yahudi
mahallesini basan grup, mağazaları, evleri yağmalar; Yahudileri döverek,
İstanbul’a gitmelerini emrederler. Yahudi mahallesinde tasviri imkânsız bir
dehşet ve panik havası başlar. Evler ve mağazalar yağmalanırken yaralılar
sokakta inlemekte ve yardım görememektedir. Yahudi Mahallesi günler
boyunca yağmacı çetelerin kontrolünde kalır. Çeteler şehirde kalan Yahudileri
bulmak için Edirne’yi baştan aşağı tararken cebinde parası olan Yahudiler
trenle İstanbul’a kaçarken, fakir olanlar ise açık arazide konaklamak veya yaya
olarak İstanbul’a ya da Yunanistan sınırına kaçmak yollarını denerler. Şehirde
mahsur kalan çok az Yahudi de korku içinde evlerine siner. Bu olaylar
esnasında, bu illerde yaşayan Yahudilerin büyük kısmı İstanbul’a bir kısmı ise
yurtdışına göç eder.
Bundan sonraki dönemlerde, benzer fikirleri işleyen 2 yayın görüyoruz.
Bunlardan ilki Sebilürreşad’tır. 27 Ağustos 1908 tarihinde Ebulula
Zeynelabidin ve Eşref Edip tarafından kuruldu. Tarihinde, birçok kez kapatıldı.
Başlangıcında, yazar kadrosunda, Mehmet Akif Ersoy da yer aldı. Ancak
milletvekili olunca dergiden ayrıldı. 1925 yılında 641. Sayıdan sonra yayınına
son verdi. Çok partili döneme geçişte Eşref Edip 1948-1966 yılları arasında
dergiyi tekrar yayınlamaya başladı. Bu dönemde, yazar kadrosunda Cevat
Rifat Atilhan’da bulunuyordu.
Sebilürreşad’ın en hassas olduğu konulardan birisi masonluk ve doğrudan
bağ kurduğu Yahudilerdir. Dergi, Masonluğun efendisi olarak Yahudiliği ve
Siyonizm’i görmektedir. Bu konuda delil olarak dergi kapağında ve içinde
protokolleri yayınlamıştır. Dergi her türlü irticaya karşı olduğunu sık sık
vurgular. Kızıl, Kara ve Sarı, her türlü irticaya karşıdır. Kızıl irtica Komünizm ve
dinsizliktir, Kara irtica Türkleri Hıristiyanlaştırmaktır, En tehlikelisi, sarı irtica,
Masonluk ve Yahudiliktir. Bu üç ejder Türk milletinin dinini yıkmak için elele
vermiş ve büyük tahribatlar gerçekleştirmiştir.
Dergi ile ilgili bir araştırma yapan Debus'a göre, 1919'dan sonra dergide
Yahudilik temalarını işleyen yazılar, Yahudilerin Kuran’ı Kerim'de
lânetlenmelerinden veya Filistin'in Yahudilerin iskânına açılmasından ziyade
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Yahudilerin dünya hâkimiyeti tezlerini fiiliyata geçirmelerinden kaynaklandığı
intibaını uyandırmaktadır. Sebilürreşat, Hıristiyan devletlerin Filistin'in
Yahudilerce işgal edilmesine göz yummalarına ve böylece Hıristiyanlığın
menfaatlerine aykırı hareket etmelerini Yahudilerin malî yardımlar yoluyla
Avrupa devletlerinin dış politikaları üzerinde etkili olmalarıyla açıklamıştır.
Sebilürreşat, Yahudilerin Osmanlı Devleti'nin yıkılmasında katkıları olduğuna
inanmaktadır. Derginin sahibi Eşref Edip, Yahudilerin casusluk faaliyetlerinin
Osmanlı ordusunun Filistin'deki yenilgisine yol açtığını iddia etmiştir.
Osmanlıların Yahudiler'e karşı daima hoşgörülü davrandığına işaret eden
Cevad Rıfat Atilhan'a göre, Yahudiler bu muameleye sürü hâlinde Filistin
46
topraklarına göç ederek çok kötü karşılık vermişlerdir.
Konu ile ilgili yayınlar yapan ikinci dergi ise Büyük Doğu’dur. Necip Fazıl
47
Kısakürek tarafından 1943-1978 yılları arasında yayınlanmıştır. ( Necip Fazıl
Kısakürek’ün aynı doğrultuda yayınladığı, kısa süre yayında kalan diğer
dergileri Ağaç ve Borazan’dır). Dergide belirlenen ve hep öne çıkan ana
başlıklar, Yahudi’nin cihan hâkimiyeti ülküsü ve maşaları Masonlar olmuştur.
Necip Fazıl sürekli olarak Yahudilerin ve maşaları Masonların kendisi hakkında
hiziplerin merkezini teşkil ettiğini düşünmekte ve bunu yazılarında
vurgulamaktadır. Amacı Yahudi-Mason tehdidini gözler önüne sermektir.
Öncelikle, Fransız İhtilalı’nda perde arkası rolünde, Fransa’yı batırmak
emelinde Yahudileri ve masonları bir aktör olarak görmekte ve bu ikilinin
Osmanlı Devleti’ni yıkması ile dünyaya hakim olma ideolojileri ve Tanzimat
döneminden itibaren ülkedeki yozlaşmanın bir Yahudi-Mason oyunu olduğu
kanısı üzerine yoğunlaşmaktadır.
Kısakürek ve diğer dergi yazarları, Mason localarını, Yahudiliğin, başta
cihan hâkimiyeti olmak üzere emellerini gerçekleştirmek üzere kullandıkları bir
araç olarak görmektedirler.
Özellikle 2. Abdülhamit hayranlığının açıkça ortaya koyulduğu dergide,
Mason ve dönme grupların da arkasında bulunan Yahudi gücünün her türlü
kötü ideolojide parmağı bulunduğu iddiası tekrar tekrar işlenmiştir. Tanzimat ve
Meşrutiyet, Kısakürek için, Yahudi-Mason komplosu sonucu Müslüman
Türk’ün değerlerini kaybetmesi demektir.
Necip Fazıl, yazılarında popüler antisemit yayınlara geniş yer vermiştir.
Özellikle Protokoller‟den bölümler yayınlayan Necip Fazıl’ın, bunların
46

Dr. Murat Sadullah ÇEBİ, “SEBİLÜRREŞAT TÜRKİYE'DE İSLAMCI MUHALEFETİN
SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPMIŞ “BİR DERGİ”, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü,
Bilig, No.4, Kış 1997, s. 231-246.
47
Konu ile ilgili bir tez çalışması için bkz. Hazan Kuru, Türkiye’de Antisemitizm ve Büyük Doğu
Dergisi,
http://docs.neu.edu.tr/library/nadir_eserler_el_yazmalari/TEZLER_YOK_GOV_TR/263687%20buy
ukdogu%20antisemitizm.pdf .
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genellikle dünya hâkimiyeti vurgusu yapmasına veyahut modern kuramların
yaratıcısı olan Yahudilerin bu suretle dünyayı karıştırdıkları yönünde bir
izlenim bırakmasına dikkat eder. Üstelik Protokoller‟i yayınlamasının, daha
48
sonra Türk tarihinde değineceği noktalara temel teşkil ettiğinden bahseder.
Yahudi iki türlü çalışır; ya doğrudan doğruya o rejimleri yıkmak yahut
neticede kendi kavim hâkimiyetini kurmak için yeni rejimler tesis etmek…
Mutlaka kavramak lazımdır ki, Yahudi, kendi ruhunda ve kendi ruhuna müsait
49
olmayan her hükümet sisteminden nefret eder.
1943 yılında ise Sami Sabit Karaman Siyon Liderlerinin Protokollerinin ilk
Türkçe tercümesini literatürümüze kazandırdı. Bu tarihten günümüze Siyon
Liderlerinin Protokolleri değişik format ve yayınevi tarafından 100 e yakın
50
sayıda yayınlanmıştır. Hitler’in Kavgam kitabı aynı şekilde onlarca kez
yayınlanmıştır.
Zaman zaman Yahudi komplo teorileri TBMM çatısı altında dahi gündeme
geldi.
Milletlerarası Yahudiliğin gizli bir devleti mahiyetinde olan, milletleri manen
öldürme ve iktisaden sömürme gayesini güden masonluk içtimai, siyasi ve
iktisadi hayatımızda millî haysiyet ve millî menfaatlerimizle asla bağdaşmayan
son derece menfi tesirler icra etmektedir.
Bu itibarla komünizm kadar zararlı ve tehlikeli kökü dışarıdaki milletlerarası
Yahudiliğe dayalı bir aşırı akım olan masonluk ile mücadele etmeyen İçişleri
Bakanı hakkında gensoru açılması için işbu önergemin gündeme alınmasını,
kabulü için de oya konulmasını saygı ile rica öderim.
….. millî benliğinden, tarihî benliğinden uzaklaştırıp bir moskof idealinin
veya bir kapitalist Yahudi zihniyetinin uşağı haline getirecek - Allah korusun mecraya sürüklenmesine sebebolan nesillerin yetişmesini artık durdurmak
51
istiyoruz.
Başta 50li yıllarda ve bir aradan sonra 70li yıllardan itibaren günümüze
kadar antisemitik Yahudi söylemleri ve Yahudi temalı komplo teorileri siyaset
arenasının vazgeçilmez bir unsuru olarak kullanılmaya devam etti.
90lı yıllarda ise Adnan Oktar veya Adnan Hoca, Harun Yahya imzasıyla
konuya el attı: Holokost aslında bir yalandı:

48

Necip Fazıl Kısakürek, Yahudilik-Masonluk-Dönmelik, Büyük Doğu Yayınları, İstanbul:, 2006, s.
10-22.
49
Eşref Edip, “Yahudi Protokolleri, ”, Büyük Doğu Dergisi, sayı.10,1965, s. 10.
50
Rıfat N. Bali, Musa’nın Evlatları Cumhuriyet’in Yurttaşları, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001,
s.327-333.
51
Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem: 3, Cilt: 16, Toplantı: 2
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Bu kitabin amacı ise, sözünü ettiğimiz "siyasi amaçlar için bilinçli olarak
üretilmiş yalanların” önemli bir örneğini ortaya çıkarmaktadır. Konu, Türkiye'de
daha önce hiç yazılmamış bir konudur: Yüzyılımızın ilk yarışında Nazi
Almanyası ile Siyonist liderler arasında kurulmuş olan gizli ilişkiler ve daha da
52
önemlisi, ünlü "Yahudi soykırımı" efsanesinin içyüzü.
Ancak 10 yıl kadar sonra 180 derecelik bir dönüş yaptı, bu başlık aniden
“Holokost Vahşeti”ne dönüştü.
Bu kitapta II. Dünya Savaşı'nda Naziler tarafından Yahudilere ve diğer
milletlere uygulanan zulüm, katliam ve soykırımın boyutlarını ele alacağız.
Öncelikle belirtilmesi gereken husus ise, bizim hiçbir din, ırk ve etnik köken
ayrımı yapmaksızın, her türlü soykırım, işkence ve zulme karşı olduğumuz
gerçeğidir. Ne Yahudilere ne de bir başka millete karşı gerçekleştirilen en ufak
53
bir haksız saldırıyı tasvip etmez, aksine telin ederiz.
6 Eylül 1986’da Neve Şalom saldırısında 22 Yahudi vatandaşımız hayatını
kaybetti.
6 Eylül 1986 Cumartesi günü saat 09.17’de yabancı uyruklu teröristler Neve
Şalom Sinagogu’nda Şabat dualarını etmekte olanlara bomba ve makineli
tüfeklerle saldırdılar. Yirmi iki kişinin hayatını kaybettiği bu insanlık dışı olayda
54
teröristler de ellerinde patlayan bombalarla parçalanarak öldüler.
23 Ağustos 2003 tarihinde Dr. Yasef Yahya sırf Yahudi olması nedeniyle
öldürüldü.
“Musevi diş doktoru Yasef Yahya'nın katili Adem Çetinkaya'nın sorgusu
sürüyor. Çetinkaya, ifadesinde şunları söyledi: "Yasef Yahya'nın Musevi
olduğunu öğrendik ve muayenehanesinin yerini belirledik. 2-3 arkadaşım
defalarca hasta olarak gidip keşif yaptı. Sonra ben o 3 kişiyle giderek Yasef
Yahya'ya dişimde problem olduğunu ve tedavi olmak istediğimi söyledim.
Yanımdakiler bekleme odasındayken, ben dişçi koltuğuna oturdum. Bu sırada
doktor elindeki aleti masaya koymak için arkasını döndü. Ben de sırtını
yumruklayarak yere düşürdüm. Belimdeki tabancamı çekerek 1 el kafasına
ateş ettim. Bu esnada yanıma gelen diğer 2 arkadaşımla birlikte değişik bir
görüntü vermek için öldürdüğüm doktorun ellerini ve ayaklarını bağladık.
Üzerinden hiç bir şeyi almadan olay yerinden ayrıldık. Doktoru tek başıma
55
öldürdüm ve bu eylem için hiç kimseden talimat almadım."
15 Kasım 2003 eşzamanlı olarak Neve Şalom Sinagogu ve Şişli Beth Israel
Sinagogu’na terör saldırısı yapıldı.
52

Harun Yahya, Soykırım Yalanı, 1995, önsözden alıntı
Harun Yahya, Soykırım Vahşeti, 2003, önsözden alıntı.
54
https://www.nevesalom.org/teror.html .
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http://www.gazetevatan.com/musevi-diye-oldurduk-24483-gundem/ .
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15 Kasım 2003 günlerden Cumartesi ve yine hain saldırı için dua saatleri
seçiliyor. İstanbul'da teröristler bu sefer bomba yüklü kamyonlarla intihar
saldırılarını
gerçekleştiriyorlar.
İlk saldırı 9.14'te Neve Şalom Sinagoguna yapıldı.
1986 katliamından sonra alınmış olan güvenlik tedbirleri sayesinde
sinagogların içi çok fazla hasar görmedi. Ama çevre binalara çok büyük hasar
verdi, bu sırada etrafta bulunan cemaat mensuplarından ve esnaftan 18 kişi
hayatlarını
kaybetti
ve
çok
sayıda
yaralanan
oldu.
Patlamanın olduğu yerde üç metre çapında, iki metre derinliğinde bir çukur
oluştu..
Hedefte aynı gün bir başka kamyon, 2 dakika sonra Osmabey'de
bulunan "Beth İsrael (Şişli) Sinagogu" önünde patlatıldı. Burada da
cevredeki binalar çok büyük hasar görür ve 5 kişi hayatını kaybder. Böylece
her iki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 23 kişiye, yaralıların sayısı ise
56
600 kişinin üzerinde olmuştur.
6. Yakın Dönemde Ülkemizde Durum
Devlet büyüklerimiz antisemitizm dâhil tüm ayrımcılıkların insanlık suçu
olduğunu söylemesine rağmen bu mesaj maalesef halk üzerinde pek yankı
57
bulamıyor.
Bahçeşehir Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yılmaz Esmer ve ekibi tarafından,
12 Nisan-3 Mayıs 2009 arasında 34 ilde gerçekleştirilen "Radikalizm ve
Aşırıcılık" araştırması, Türkiye'de hemen her çevrenin görmezden geldiği
Yahudi aleyhtarlığını inkâr edilemez netlikte ortaya koydu. 1,715 denekli
araştırmaya göre, deneklerin yüzde 87'si eşcinsel, yüzde 75'i Tanrı'ya
inanmayan, yüzde 72'si içki içen, yüzde 67'si nikâhsız yaşayan, yüzde 66'sı
dinsiz, yüzde 64'ü Yahudi, yüzde 52'si Hıristiyan, yüzde 36'sı kızları şort
giyen, yüzde 26'sı ise başka bir ırk veya renkten olan komşu istemediğini
belirtti. 1990 yılında Yahudi komşu istemeyenlerin oranı yüzde 45 iken,
58
2009'da yüzde 64'e yükselmişti.
Beyoğlu Musevi Hahamhane Vakfı tarafından özellikle Yahudilere bakış
açısını saptamak üzere 18 Mayıs-18 Haziran 2009 arasında yaptırılan
56

https://www.nevesalom.org/teror.html .
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araştırma, ülke genelinde 1,108 kişiyle gerçekleştirildi. Deneklerin yüzde 48'i
Yahudi, yüzde 47'si Ermeni, yüzde 46'sı Rum, yüzde 39'u ateist, yüzde 35'i
Hıristiyan, yüzde 20'si Kürt ve yüzde 14'ü Alevi komşu istemiyordu. Kendilerini
Müslüman olarak tanımlayanlar, yüzde 61 ile en fazla Yahudi komşu
istemeyen gruptu; "yüksek derece dindar" olanların da yüzde 56'sı aynı
görüşteydi. "Ülkücü/milliyetçi" olanlarda ise bu oran yüzde 48'de kaldı.
Deneklerin yüzde 65'i İsrail-Filistin çatışmasının tüm Yahudilere ve yüzde
51'i de Türkiyeli Yahudilere bakışlarını olumsuz etkilediğini belirtti. Ankete
katılanların yüzde 68'i "İsrail politikalarından sadece İsrail devleti sorumludur"
derken, yüzde 20'si "tüm Yahudileri," yüzde 14'ü ise "Türkiye'deki Yahudileri"
sorumlu tutmaktaydı.
Azınlıkların 3 alanda 0 ile 10 arası puanlanması istendiğinde, Yahudilerin
güvenilirlikleri için 3.6, çalışkanlıkları için 6.8, insana verdikleri değer için de
4.7 puanlık bir ortalama çıktı. Müslümanlar için ise bu oranlar sırasıyla 7.5, 6.7
ve 7.6 idi. "Sizce Yahudiler Türkiye Cumhuriyeti'ne kendilerini ne kadar bağlı
hissediyorlar?" sorusuna da ankete katılanların sadece yüzde 15'i "bağlı" yanıtı
verdi. Ankete katılanların çoğunluğu, azınlıkların Milli İstihbarat Teşkilatı
(yüzde 57), ordu (yüzde 55), yargı (yüzde 55) ve Emniyet teşkilatında (yüzde
55) çalışması ve siyasi partilerde üst mevki sahibi olmasından (yüzde 51)
59
rahatsız olacağını ifade etti.
Ancak aynı araştırmanın diğer sorularında oldukça çarpıcı bir sonuç çıktı:

59
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Bu duruma göre Yahudi komşu istemeyen, Yahudilerin önemli kurumlarda
görev almasını doğru bulmayan büyük kitlenin ancak %7-10 u bir Yahudi
tanımış ve %25-30u Yahudi kültürü hakkında bilgi sahibi olmuş. Bu
araştırmadan çıkartılabilecek sonuç, oluşan ayrımcılığın ön yargılara bağlı
olduğu olarak ifade edilebilir.
Son yıllarda yaşanan antisemitik olaydan bir kaç örnek vermek gerekirse:


28 Mart 2019, Izmir Beth Israel Sinagogu’na Molotof kokteyli atıldı.



20 Temmuz 2017, Alperen Ocakları üyeleri İstanbul Neve Şalom
Sinagogu’nu taşladılar, kapılarını tekmelediler.



19 Haziran 2016, Hatay Yahudi Mezarlığı’nın duvarları ve kapıları
tahrip edildi.



23 Mayıs 2019, büyük bir market zinciri, az miktarda kitap teşhir
edilmesine ve satılmasına rağmen, Mein Kampf kitabını teşhir etmeye
ve satmaya başladı.



TRT TV de, 2017 yılından beri devam eden Payitaht adlı dizide
Yahudilere hep kötü tiplemeler atfedilmektedir.



17 Aralık 2018, Gaziosmanpaşa’da bir duvara “Yahudiler ve domuzlar
giremez” ibaresi yazıldı. Daha önceki aylarda da çeşitli semtlerde
duvarlara Nazi amblemleri çizildi.
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24 Haziran 2018, seçim merkezleri olarak kullanılan bazı okullarda
antisemitik panolar görüldü. Panolarda, “Yahudi hain demektir”,
“Yahudi sözünü tutmaz”, “Yahudi korkaktır”gibi ibareler bulunmaktaydı.



Über’e karşı konuşma yapan Taksiciler Derneği başkanı, Über’i
“uluslararası hırsız Yahudi Lobisi “ olarak niteledi.

Yazılı medyada neredeyse her gün en az bir antisemitik manşet veya haber
bulunmaktadır.

Hrant Dink Vakfı tarafından yapılan medyada nefret söylemi takibi
60
neticesinde yukarıda görülen vahim bir tablo ortaya çıkmaktadır.
Bu çalışmada incelenen medya haberlerinden bazı manşetler ( Yahudiler
kastedilerek):

60



Komünist Rusya’yı da Yahudiler yıktı.



Antisemitizm=mağduriyet=işgal



Yahudi Sapıklığı



Sinsi planların kumpasındayız



Münafıklar



Kalleşten dost olmaz

Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Söylem 2018 Raporu, Hrant Dink Vakfı Yaınları, 2019.
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Amerikan hegemonyasının yani Yahudi gücünün sonuna doğru



Kemalizm İsrail’in kuruluşuna nasıl yardım etti



Gıdada tehlikeli oyun



Bu vatanın kanını emen Yahudiler



Allah siz fitnecileri kahretsin



Yahudi züğürtleyince



Hadsiz Yahudi.

61

ve
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Sosyal medyada ise antisemitizm konusu daha da vahimleşiyor. Yahudi
kelimesinin küfür olarak kullanıldığı sosyal medyada ve özellikle de twitter
üzerinde antisemitizm olağan şekle dönüşmüş durumda:

61



Birgün gelecek bir #yahudi yakalandığı zaman aynen #köpek
kafesinde sergilenecek akıllara durgunluk verecek yöntemlerle intikam
alınacak bunun için gerekli #kin ve #nefreti #yahudi kendisi ekiyor
insan görünümlü bu aşağılık mahluklar zaman yaklaşıyor tüm
haşmetiyle



#ERBAKAN yıllar önce demişti ya, #Yahudi hiçbir taşın altını boş
bırakmaz diye. Hakkaten öyle! Türkiye'de hemen her taşın altından ya
bir #Sabetayist Yahudi, ya bir #Siyonist Yahudi veya onların bir
işbirlikçisi çıkıyor.



BU #MİLLETİN ADAYI OLMUŞ OLSAYDI #YAHUDİ GAZETESİ
#AYASOFYA' NIN #İNTİKAMI ALINDI DİYE MANŞET ATMAZDI.
#UYANIN ARTIK #UYANIN.



Türkiye'de yıllarca İsrail'in kanserli gübreleri kullanıldı ! Siz hâlâ
#Yahudi malı satın almaya devam edin..!!



"#Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur" sözü, Beyaz Türk'lere aittir.
Aslında demek istedikleri şudur; #Yahudi'nin Yahudi'den başka dostu
yoktur. Zira Beyaz Türkler, Yahudi dönmeleridir..



gaz odası iyi fikir aslında hitler çok iyi yapmış aynısını esad da
yapsın toptan temizlik esad biliyor halkının pisliğini şimdi adama hak
veriyorum işte



Hitler zamanında iyi yapmış keşke tamamen bitirseydi

Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Söylem 2018 Raporu, 2018 yılında tespit edilen yerel
gazete metinleri, Hrant Dink Vakfı Yaınları, 2019.
62
Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Söylem 2018 Raporu, 2018 yılında tespit edilen ulusal
gazete metinleri, Hrant Dink Vakfı Yaınları, 2019.
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Sosyal medyadan ve kullanılan sokak görüntülerinden birkaç örnek bu
yaklaşımı göstermek için yeterli olacaktır. ( bkz ek 5).
Ancak bu tür mesajları onaylamayan, karşı çıkanların çokluğunu da
yadsımamak gerekir.
1. Sonuç
Yazıyı bitirirken, şahsen son cümlesine katılmamakla birlikte, Judah Leib
Pinsker’in 1882’de yaptığı bir konuşmada söylediklerini iletmek istiyorum:
“Yahudi düşmanlığı ruhsal bir bozukluktur. Ruhsal bozukluklar genelde
kalıtımsaldır. 2000 yıldır nesilden nesile aktarılan bir hastalık olarak tedavisi
yoktur. Bu şekilde Yahudilik ve antisemitizm tarihte asırlar boyunca
birbirlerinden ayrılmaz parçalar olarak süregelmişlerdir. Bundan çıkaracağımız
önemli sonuç, diğer kalıtımsal hastalıklar için yaptığımız gibi bu düşmanca
dürtülerle uğraşmaya son vermeliyiz”.
Ben ise son cümleyi şöyle kurardım.
“Bundan çıkaracağımız önemli sonuç, bu hastalığın en azından daha da
yayılmasını engellemek için, yeni nesillere aktarılmasını bir nebze bile olsa
engelleyebilmek için kendimizi her türlü imkânla mücadele etmemiz
gerekmektedir”.
Antisemitizm dâhil olmak üzere her türlü ayrımcılık, ırkçılık ve nefret
söylemleriyle mücadele için ne yapılmalı sorusunun cevabı basit değildir.
Güncel kanunlar ayrımcılıklarla mücadele etmek için yetersiz kalmaktadır.
(bkz. Ek 6). Eğitim konusu da yeterli görünmemektedir.
Bu nedenle, yaklaşım olarak, ilk yöntem eğitim peşinden yasal adımlar
olmalıdır diye düşünüyorum. Bu yöntemleri oluşturacak, geliştirecek ve
uygulayacaklar ise başta akademisyenler ve devlet kurumları olmalıdır.
Birkaç uluslararası kuruluş ve sivil toplum kuruluşları bu konuda çalışmalar
üretmiştir. Örnek olarak Birleşmiş Milletler 20 Eylül 2019 tarihli raporunda hem
dünya çapında antisemitizmi incelemiş hem de antisemitizmle mücadele için
63
tavsiyeler vermiştir.
Aynı şekilde, UNESCO ve ODIHR 31 Mayıs 2018 tarihinde yayınladıkları
“Eğitim Yoluyla Anti-Semitizmin Ele Alınması: Politika Oluşturanlar İçin
Rehber” adlı kitapta antisemitizm ile mücadelede eğitim konusunda çok önemli
64
tavsiyelerde bulunmaktadırlar.
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https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/289/00/PDF/N1928900.pdf?OpenElement.
64
“ADDRESSING
ANTI-SEMITISM
THROUGH EDUCATION:
GUIDELINES
FOR
POLICYMAKERS”, HTTPS://WWW.OSCE.ORG/ODIHR/383089 .

Third International Conference on Israel and Judaism Studies 2019

321

Bu aşamada Lord Rabbi Sacks’ın tüm ayrımcıları kapsayacak uyarı
65
niteliğindeki konuşmasını aktarmak istiyorum:
“Sayın Lordlar Kamarası üyeleri, dünyanın en eski nefreti olan antisemitizm
hakkında konuşuyor olmak canımı acıtıyor, fakat sessiz kalamam. Lordlar
Kamarasında bugün tartışılmakta olan Birleşik Krallık’taki antisemitizmin
geldiği son durum hakkında konuşmak isterim.
Öncelikle Lord Popat’a, bu tartışmayı başlattığı için teşekkür eder ve
teşekkür etme sebebimi şöyle açıklamak isterim:
Herhangi bir medeniyetin karşı karşıya kalacağı en büyük tehlike sosyal
amnezidir çünkü küçük başlangıçların nasıl korkunç sonuçlar doğurabileceğini
unuturuz.
Avrupa’nın bin yıllık bir Yahudi tarihi, insanların kelime dağarcığına şu
kelimeleri katmıştır: Zorunlu din değiştirme, Engizisyon Mahkemesi,
sürülme, getto, pogrom, Holokost.
Bunların hepsi oldu çünkü nefret kontrolsüz yayıldı. Kimse de “durun!”
demedi.
Lordlarım, dünyanın en eski nefreti olan antisemitizm hakkında konuşmak
bana acı veriyor ama sessiz kalamam. Tarihin değişmez bir parçası maalesef
ki çoğu antisemitin kendisini antisemit olarak görmemesidir.
Ortaçağ’da “Bizim nefret ettiğimiz Yahudiler değil, sadece dinleri!”
dediler.
19. yüzyılda, “Bizim nefret ettiğimiz Yahudiler değil, sadece ırkları!”
dediler.
Şimdi de “Bizim nefret ettiğimiz Yahudiler değil, sadece ülkeleri!”
diyorlar.
Antisemitizm nefretler arasında savaşılması en zorudur çünkü bir virüs gibi
evrim geçirir fakat antisemitizmde bir şey değişmezdir: Yahudiler bir din, bir
millet veya İsrail olarak, her tarafın sorumlu olduğu problemler için günah
keçisi yapılır. Bu trajediye giden yolun başlangıcıdır!
Antisemitizm veya herhangi başka bir nefret türü 3 durum gerçekleştiğinde
tehlikeli boyutlara gelir:
1- Politikada antisemitizm yaygınlaşıp, herhangi bir ana akım parti ve
önderliğinde araç olarak kullanılırsa,
2- Antisemitizmi araç olarak kullanan bu parti, antisemit söylemlerde
bulundukça kamuoyunda popülaritesinin zarar görmediğini fark ederse,
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Riva Hayim ( tercüme), “Sadece Yahudiler Değil İnsanlık Tehlikede”, Şalom, 18 Eylül 2018.
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3- Ve son olarak antisemitizm karşısında duruş sergileyip, protesto edenler
eleştirilip taciz edilirse.
Sıraladığım üç
gözlemlenmekte.

maddenin

hepsi

günümüzde

Birleşik

Krallık’ta

Hayatımda böyle bir durumun şahidi olacağımı hiç tahmin etmezdim.
Bu sebeple sessiz kalamıyorum, çünkü sadece Yahudiler değil insanlık
da tehlikededir.”
Ekler
Ek 1: EUMC Antisemitizm Tanımı Orijinal Metni
WORKING DEFINITION OF ANTISEMITISM
The purpose of this document is to provide a practical guide for identifying
incidents, collecting data, andsupporting the implementation and enforcement
of legislation dealing with antisemitism. Working definition:
“Antisemitism is a certain perception of Jews, which may be
expressed as hatred toward Jews. Rhetorical and physical
manifestations of antisemitism are directed toward Jewish or non-Jewish
individuals and/or their property, toward Jewish community institutions
and religious facilities.”
In addition, such manifestations could also target the state of Israel,
conceived as a Jewish collectivity. Antisemitism frequently charges Jews with
conspiring to harm humanity, and it is often used to blame Jews for “why
things go wrong.” It is expressed in speech, writing, visual forms and action,
and employs sinisterstereotypes and negative character traits. Contemporary
examples of antisemitism in public life, the media, schools, the workplace, and
in the religious sphere could, taking into account the overall context, include,
but are not limited to:


Calling for, aiding, or justifying the killing or harming of Jews in the
name of a radical ideology or an extremist view of religion



Making mendacious, dehumanizing, demonizing, or stereotypical
allegations about Jews as such or the power of Jews as collective —
such as, especially but not exclusively, the myth about a world
Jewishconspiracy or of Jews controlling the media, economy,
government or other societal institutions.



Accusing Jews as a people of being responsible for real or imagined
wrongdoing committed by a single Jewish person or group, or even for
acts committed by non-Jews.



Denying the fact, scope, mechanisms (e.g. gas chambers) or
intentionality of the genocide of the Jewish people at the hands of
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National Socialist Germany and its supporters and accomplices during
World WarII (the Holocaust).


Accusing the Jews as a people, or Israel as a state, of inventing or
exaggerating the Holocaust.



Accusing Jewish citizens of being more loyal to Israel, or to the alleged
priorities of Jews worldwide, than to the interests of their own nations.

Examples of the ways in which antisemitism manifests itself with regard to
the state of Israel taking into account the overall context could include:


Denying the Jewish people their right to self-determination, e.g., by
claiming that the existence of a Stateof Israel is a racist endeavor.



Applying double standards by requiring of it a behavior not expected or
demanded of any other democratic nation.



Using the symbols and images associated with classic antisemitism
(e.g., claims of Jews killing Jesus orblood libel) to characterize Israel
or Israelis.



Drawing comparisons of contemporary Israeli policy to that of the
Nazis.



Holding Jews collectively responsible for actions of the state of Israel.

However, criticism of Israel similar to that leveled against any other country
cannot be regarded as antisemitic.
Antisemitic acts are criminal when they are so defined by law (for
example, denial of the Holocaust or distribution of antisemitic materials in
some countries). Criminal acts are antisemitic when the targets of attacks,
whether they are people or property—such as buildings, schools, places of
worship and cemeteries—are selected because they are, or are perceived to
be, Jewish or linked to Jews. Antisemitic discrimination is the denial to Jews
of opportunities or services available to others and is illegal in many countries.
© The European Union Monitoring Centre on Racism and Xenophobia
(EUMC), 2004
Ek 2: EUMC Antisemitizm Tanımı Orijinal Türkçe Tercüme Metni
ANTİSEMİTİZMİN GÜNCEL TANIMI
Bu doküman antisemitizm içeren olaylar ile ilgili veri toplamada, teşhis
etmede ve konu ile ilgili mevzuatın yürürlüğe konulup uygulanmasına yardımcı
bir kılavuz oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
Geçerli tanım: “Antisemitizm, Yahudilerin kendilerine yönelik nefret
olarak da ifade edebilecekleri belirli bir anlayış biçimidir. Bunun sözlü ve
fiziksel oluşumları ise Yahudi olan veya olmayan şahıslara, ve/veya
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mülklerine, Yahudi
yöneltilmektedir”.

cemaati

kuruluşlarına

ve

dini

etkinliklerine

Bunun yanı sıra, bu tür tezahürler bir Yahudi topluluğu olarak algılanan
İsrail Devleti’ni de hedef alabilir. Antisemitizm genellikle Yahudileri “kötüye
giden şeylerin” nedenini açıklamada ve sıklıkla da insanlığa kötülük etmek
adına komplolar kurmakla suçlamalarda kullanılır. Konuşmalar, yazılar, görsel
betimlemeler ve eylemlerde, olumsuz ve uğursuz stereotip ve fesat karakter
özelliklerinde dile getirilir.
Antisemitizm genel bağlamda dikkate alındığında, sosyal yaşam, medya,
okullar, işyerleri ve dini alanlardaki örnekleri bunlarla sınırlı kalmamakla
birlikte, şunları kapsar:


Radikal bir ideoloji veya köktenci din adına Yahudilere zarar vermeyi
veya öldürmeyi mazur göstermeye çalışmak veya bunlar için yardım
çağrısında bulunmak.



Yahudilerin veya Yahudilerin kolektif gücü hakkında asılsız, insanlık
dışı, şeytansı stereotip suçlamalarda bulunmak; onların ekonomi,
medya, hükümet ve diğer sosyal kurumların denetimlerini ellerinde
bulundurmaları veya dünya Yahudi komplosu efsanesi(Yahudilerin
dünyayı yönettiği gibi..).



Tüm Yahudileri, tek bir şahıs veya bir grup tarafından işlenmiş veya
işlendiği varsayılan bir hata yüzünden ve hatta Yahudi olmayan
gruplar tarafından yapılan eylemler için dahi sorumlu tutmak ve
suçlamak.



İkinci Dünya Savaşı sırasında Nasyonal Sosyalist Almanya, onların
destekçileri ve suç ortakları tarafından Yahudilere uygulanan katliam
(Yahudi soykırımı) olgusunu, bu katliamın kapsamını, mekanizmalarını
(gaz odaları gibi) ve kasıtlılığını inkâr etmek.



İsrail Devleti’ni ve Yahudileri, Yahudi soykırımını abartmakla ve hatta
uydurmakla suçlamak.



Yahudileri, dünya genelindeki Yahudilerin iddia edilen önceliklerine ve
İsrail Devleti’ne daha sadık olmak ve birer vatandaş olarak bunları
kendi uluslarının çıkarlarının önünde tutmakla suçlamak.

Genel durum İsrail devleti ile birlikte göz önüne alındığında, antisemitizmin
kendini ortaya koyduğu örnekler şu şekilde sıralanabilir:


İsrail Devleti’nin mevcudiyetinin ırkçı bir çaba olduğu iddiasında
bulunmak gibi Yahudi halkının kendi geleceğini kendisinin tayin etme
hakkı olduğunu inkar etmek.
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Başka herhangi bir demokratik ülkeden talep edilmeyen ve yapılması
beklenmeyen bir davranış ve tutumu kendilerinden talep ederek çifte
standart uygulamak.



İsrail’i ve İsraillileri tanımlamak için, İsa’yı Yahudilerin öldürdüğü veya
kan iftirası( Yahudilerin hamursuz imalatına Hıristiyan kanı kattığı gibi
asılsız bir iddia) gibi klasik antisemitizm ile bağlantılı semboller ve
imgeler kullanmak.



Günümüz İsrail politikası ile Nazilerin politikası arasında benzerlikler
kurmak.



Tüm Yahudileri toplu olarak İsrail Devleti’nin eylemlerinden sorumlu
tutmak.

Tabiidir ki, diğer ülkelere yapılan oranda İsrail’e de yapılan eleştiriler
antisemitizm olarak değerlendirilemez.
Antisemitizm içeren hareketler, yasalarla tanımlandığında, suç kapsamına
girer (örneğin, Yahudi soykırımının inkârı veya bazı ülkelerde dağıtılan
antisemitizm içeren materyaller).
Saldırıların hedefi, ister insanlar isterse binalar, okullar, işyerleri ve
mezarlıklar gibi mülkler olsun, eğer Yahudilerin kendileri veya onlarla bağlantılı
olduğu düşünülüyor ve buna göre belirleniyorsa, o takdirde bu suç
kapsamındaki eylemler Yahudi düşmanlığı olarak nitelendirilir. Yahudi
düşmanlığı ve ayrımcılığı diğer insanlara sağlanan hizmetlerin ve tanınan
fırsatların Yahudilere sağlanmasını inkâr etmek demektir ve birçok ülkede
yasadışıdır.
© Translation by EUROPEAN FORUM ON ANTISEMITISM
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EK 3: IHRA Antisemitizm Tanımı Orijinal Metin
On 26 May 2016, the Plenary in Bucharest decided to:
Adopt the following non-legally binding working definition of
antisemitism:
“Antisemitism is a certain perception of Jews, which may be expressed
as hatred toward Jews. Rhetorical and physical manifestations of
antisemitism are directed toward Jewish or non-Jewish individuals
and/or their property, toward Jewish community institutions and
religious facilities.”
To guide IHRA in its work, the following examples may serve as illustrations:
Manifestations might include the targeting of the state of Israel, conceived as a
Jewish collectivity. However, criticism of Israel similar to that leveled against
any other country cannot be regarded as antisemitic. Antisemitism frequently
charges Jews with conspiring to harm humanity, and it is often used to blame
Jews for “why things go wrong.” It is expressed in speech, writing, visual forms
and action, and employs sinister stereotypes and negative character traits.
Contemporary examples of antisemitism in public life, the media, schools, the
workplace, and in the religious sphere could, taking into account the overall
context, include, but are not limited to:


Calling for, aiding, or justifying the killing or harming of Jews in the
name of a radical ideology or an extremist view of religion.



Making mendacious, dehumanizing, demonizing, or stereotypical
allegations about Jews as such or the power of Jews as collective —
such as, especially but not exclusively, the myth about a world Jewish
conspiracy or of Jews controlling the media, economy, government or
other societal institutions.



Accusing Jews as a people of being responsible for real or imagined
wrongdoing committed by a single Jewish person or group, or even for
acts
committed
by
non-Jews.



Denying the fact, scope, mechanisms (e.g. gas chambers) or
intentionality of the genocide of the Jewish people at the hands of
National Socialist Germany and its supporters and accomplices during
World War II (the Holocaust).
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Accusing the Jews as a people, or Israel as a state, of inventing or
exaggerating
the
Holocaust.



Accusing Jewish citizens of being more loyal to Israel, or to the alleged
priorities of Jews worldwide, than to the interests of their own nations.



Denying the Jewish people their right to self-determination, e.g., by
claiming that the existence of a State of Israel is a racist endeavor.



Applying double standards by requiring of it a behavior not expected or
demanded of any other democratic nation.



Using the symbols and images associated with classic antisemitism
(e.g., claims of Jews killing Jesus or blood libel) to characterize Israel
or Israelis.



Drawing comparisons of contemporary Israeli policy to that of the
Nazis.



Holding Jews collectively responsible for actions of the state of Israel.

Antisemitic acts are criminal when they are so defined by law (for
example, denial of the Holocaust or distribution of antisemitic materials in
some countries).
Criminal acts are antisemitic when the targets of attacks, whether they are
people or property - such as buildings, schools, places of worship and
cemeteries - are selected because they are, or are perceived to be, Jewish or
linked to Jews.
Antisemitic discrimination is the denial to Jews of opportunities or services
available to others and is illegal in many countries.
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EK 4: IHRA Antisemitizm Tanımı Türkçe Tercümesi
Bu doküman antisemitizm içeren olaylar ile ilgili veri toplamada, teşhis
etmede ve konu ile ilgili mevzuatın yürürlüğe konulup uygulanmasına yardımcı
bir kılavuz oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
Geçerli tanım: “Antisemitizm, Yahudilerin kendilerine yönelik nefret olarak
da ifade edebilecekleri belirli bir anlayış biçimidir. Bunun sözlü ve fiziksel
oluşumları ise Yahudi olan veya olmayan şahıslara ve/veya mülklerine, Yahudi
cemaati kuruluşlarına ve dini etkinliklerine yöneltilmektedir.”
Bunun yanı sıra, bu tür tezahürler bir Yahudi topluluğu olarak algılanan
İsrail Devleti’ni de hedef alabilir. Antisemitizm genellikle Yahudileri “kötüye
giden şeylerin” nedenini açıklamada ve sıklıkla da insanlığa kötülük etmek
adına komplolar kurmakla suçlamalarda kullanılır. Konuşmalar, yazılar, görsel
betimlemeler ve eylemlerde, olumsuz ve uğursuz stereotip ve fesat karakter
özelliklerinde dile getirilir. Antisemitizm genel bağlamda dikkate alındığında,
sosyal yaşam, medya, okullar, işyerleri ve dini alanlardaki örnekleri bunlarla
sınırlı kalmamakla birlikte, şunları kapsar:
* Radikal bir ideoloji veya köktenci din adına Yahudilere zarar vermeyi veya
öldürmeyi mazur göstermeye çalışmak veya bunlar için yardım çağrısında
bulunmak.
* Yahudilerin veya Yahudilerin kolektif gücü hakkında asılsız, insanlık dışı,
şeytansı stereotip suçlamalarda bulunmak; onların ekonomi, medya, hükümet
ve diğer sosyal kurumların denetimlerini ellerinde bulundurmaları veya dünya
Yahudi komplosu efsanesi (Yahudilerin dünyayı yönettiği gibi...).
* Tüm Yahudileri, tek bir şahıs veya bir grup tarafından işlenmiş veya
işlendiği varsayılan bir hata yüzünden ve hatta Yahudi olmayan gruplar
tarafından yapılan eylemler için dahi sorumlu tutmak ve suçlamak.
* II. Dünya Savaşı sırasında Nasyonal Sosyalist Almanya, onların
destekçileri ve suç ortakları tarafından Yahudilere uygulanan katliam (Yahudi
Soykırımı) olgusunu, bu katliamın kapsamını, mekanizmalarını (gaz odaları
gibi) ve kasıtlılığını inkâr etmek.
* İsrail Devleti’ni ve Yahudileri, Yahudi Soykırımı’nı abartmakla ve hatta
uydurmakla suçlamak.
* Yahudileri, dünya genelindeki Yahudilerin iddia edilen önceliklerine ve
İsrail Devleti’ne daha sadık olmak ve birer vatandaş olarak bunları kendi
uluslarının çıkarlarının önünde tutmakla suçlamak.
Genel durum İsrail Devleti ile birlikte göz önüne alındığında, antisemitizmin
kendini ortaya koyduğu örnekler şu şekilde sıralanabilir:
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* İsrail Devleti’nin mevcudiyetinin ırkçı bir çaba olduğu iddiasında bulunmak
gibi Yahudi halkının kendi geleceğini kendisinin tayin etme hakkı olduğunu
inkâr etmek.
* Başka herhangi bir demokratik ülkeden talep edilmeyen ve yapılması
beklenmeyen bir davranış ve tutumu kendilerinden talep ederek çifte standart
uygulamak.
* İsrail’i ve İsraillileri tanımlamak için, Hz. İsa’yı Yahudilerin öldürdüğü veya
kan iftirası (Yahudilerin hamursuz imalatına Hristiyan kanı kattığı gibi asılsız bir
iddia) gibi klasik antisemitizm ile bağlantılı semboller ve imgeler kullanmak.
* Günümüz İsrail politikası ile Nazilerin politikası arasında benzerlikler
kurmak.
* Tüm Yahudileri toplu olarak İsrail Devleti’nin eylemlerinden sorumlu
tutmak.
Tabiidir ki, diğer ülkelere yapılan oranda İsrail’e de yapılan eleştiriler
antisemitizm olarak değerlendirilemez.
Antisemitizm içeren hareketler, yasalarla tanımlandığında, suç kapsamına
girer (örneğin, Yahudi soykırımının inkârı veya bazı ülkelerde dağıtılan
antisemitizm içeren materyaller).
Saldırıların hedefi, ister insanlar isterse binalar, okullar, işyerleri ve
mezarlıklar gibi mülkler olsun, eğer Yahudilerin kendileri veya onlarla bağlantılı
olduğu düşünülüyor ve buna göre belirleniyorsa, o takdirde bu suç
kapsamındaki eylemler antisemitizm olarak nitelendirilir.
Yahudi düşmanlığı ve ayrımcılığı diğer insanlara sağlanan hizmetlerin ve
tanınan fırsatların Yahudilere sağlanmasını inkâr etmek demektir ve birçok
ülkede yasadışıdır.
Kaynak: © 2018 European Forum on Antisemitism
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EK 5: Sosyal Medya ve Sokaktaki Antisemitizm Örnekleri
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EK6: Ayrıcılık ve Nefret Söylemi İle İlgili Mevzuat

66

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI1
X. Kanun önünde eşitlik MADDE 10- Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım
gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. (Ek fıkra: 7/5/2004-5170/1 md.) Kadınlar
ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini
sağlamakla yükümlüdür. (Ek cümle: 12/9/2010-5982/1 md.) Bu maksatla
alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. (Ek fıkra:
12/9/2010-5982/1 md.) Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin
dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı
sayılmaz. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet
organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine
uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.2
TÜRK CEZA KANUNU
Madde 3- (1) Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza
ve güvenlik tedbirine hükmolunur.
(2) Ceza Kanununun uygulamasında kişiler arasında ırk, dil, din, mezhep,
milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç,
milli veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumları
yönünden ayrım yapılamaz ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınamaz.
Madde 122- (Değişik: 2/3/2014-6529/15 md.) (1) Dil, ırk, milliyet, renk,
cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından
kaynaklanan nefret nedeniyle;
a) Bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın
satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini,
b) Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını,
c) Bir kişinin işe alınmasını,
d) Bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını, engelleyen kimse,
bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Madde 216- (1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge
bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve
düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından
açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din,
mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı
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aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (3) Halkın bir kesiminin
benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya
elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Madde 153- (1) İbadethanelere, bunların eklentilerine, buralardaki eşyaya,
mezarlara, bunların üzerindeki yapılara, mezarlıklardaki tesislere, mezarlıkların
korunmasına yönelik olarak yapılan yapılara yıkmak, bozmak veya kırmak
suretiyle zarar veren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır. (2) Birinci fıkrada belirtilen yerleri ve yapıları kirleten kişi, üç
aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. (3) Birinci ve
ikinci fıkralardaki fiillerin, ilgili dini inanışı benimseyen toplum kesimini tahkir
maksadıyla işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır.
Madde 125- (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek
nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (...)
(1) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran
kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle
ihtilat ederek işlenmesi gerekir.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle
işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
(3) Hakaret suçunun; a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini
açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu
dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,
İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.
(4) (Değişik: 29/6/2005 - 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde
ceza altıda biri oranında artırılır.
(5) (Değişik: 29/6/2005 - 5377/15 md.) Kurul hâlinde çalışan kamu
görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu
oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça
ilişkin madde hükümleri uygulanır
Madde 115- (1) Cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi dini, siyasi, sosyal,
felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye zorlayan
ya da bunları açıklamaktan, yaymaktan meneden kişi, bir yıldan üç yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır.
(1) 2 / 7 / 2 0 1 8 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
182nci maddesiyle 4 üncü madde in (B) fıkrasının beşinci ve altıncı
paragraflarında yer alan ‘‘Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının
görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca’’ ibareleri ‘‘Cumhurbaşkanınca’’ şeklinde
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değiştirilmiş, beşinci paragrafında yer alan ‘‘ve belirtilen ücret ve adet sınırları
içinde ’’ ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 4182-1
(2) (Değişik: 2/3/2014-6529/14 md.) Dini inancın gereğinin yerine
getirilmesinin veya dini ibadet veya ayinlerin bireysel ya da toplu olarak
yapılmasının, cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir
davranışla engellenmesi hâlinde, fail hakkında birinci fıkraya göre cezaya
hükmolunur. (3) (Ek: 2/3/2014-6529/14 md.) Cebir veya tehdit kullanarak ya da
hukuka aykırı başka bir davranışla bir kimsenin inanç, düşünce veya
kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale eden
veya bunları değiştirmeye zorlayan kişiye birinci fıkra hükmüne göre ceza
verilir.
Tarafsızlık ve devlete bağlılık:
Madde 7 - (Değişik: 12/5/1982 - 2670/2 md.)
Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi
veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar;
görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din
ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı
beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.
Devlet memurları
mecburiyetindedirler.

her

durumda

Devletin

menfaatlerini

korumak

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin
bağımsızlığını ve
bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren
herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi
bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara
yardım edemezler,
Kamu hizmetlerinden yararlanma bağlamında Devlet Memurları’na ilişkin
657 Sayılı Kanun’un 7. Maddesi kamu hizmeti alanlara yönelik ayrımcılığı
yasaklar:
“Madde 7 - (Değişik: 12/5/1982 - 2670/2 md.)
Devlet memurları… görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi
düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar…"
Bu tür eylemlerde bulunan devlet memurları için bazı yaptırımlar
öngörülmüştür.
Disiplin yaptırımlarını içeren 125. Madde / D/ ı ayrımcılıkla ilgili olarak
kademe ilerlemesinin durdurulması yaptırımını öngörür:
D - Kademe ilerlemesinin durdurulması : Fiilin ağırlık derecesine göre
memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 - 3 yıl durdurulmasıdır.
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Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller
şunlardır: ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce,
felsefi inanç, din ve
mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan
davranışlarda bulunmak,
2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 12. Maddesi şöyledir:
Madde 12 - Siyasi parti üyesi olmaya kanuna göre engel hali
bulunmayanların, üyeliğe kabul şartları parti tüzüklerinde gösterilir. Tüzükte
üyelik için başvuranlar arasında dil, ırk, cinsiyet, din, mezhep, aile, zümre sınıf
ve meslek farkı gözeten hükümler bulunamaz.”
Buna göre parti tüzükleri olası üyeler için ayrımcılık ifadeleri içeremez.
Bu Kanun’un 82. Maddesi bölgecilik veya ırkçılığı yasaklar, 83. Maddesi ise
siyasi partilerin ayrımcılık yapmasını yasaklar.
Madde 82 - Siyasi partiler, bölünmez bir bütün olan ülkede, bölgecilik veya
ırkçılık amacını güdemezler ve bu
amaca yönelik faaliyette bulunamazlar.”
Eşitlik ilkesinin korunmasına ilişkin 83. Madde şöyledir:
Madde 83 - Siyasi partiler, herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce,
felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri
sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu prensibine
aykırı amaç güdemez ve faaliyette bulunamazlar.
“Demokratik Devlet Düzeninin Korunmasına İlişkin Yasaklar” başlıklı
bölümde 78. Madde şöyledir:
a) Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak
ve hürriyetleri yok etmek, dil, ırk, renk,
din ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve
görüşlere dayanan bir devlet düzeni kurmak.”
4857 Sayılı İş Kanunu’nun 5. Maddesi şöyledir: Madde 5 - (Ek: 6/2/20146518/57 md.) İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce,
felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. ...
... İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir
işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında,
uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan
veya dolaylı farklı işlem yapamaz.
Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret
kararlaştırılamaz İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin
uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz.”
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Bu hüküm özünde olumlu bir hüküm olsa da ancak bir iş ilişkisi başladıktan
sonra uygulanabilir. Farklı etnik kökene veya din veya inanca sahip kişilerin işe
alım sürecinde maruz kalacakları/kalabilecekleri ayrımcılık için geçerli değildir.
Bu nedenle, sadece hali hazırda çalışmakta olan - yani iş ilişkisi içinde olankişilere yönelik olarak ortaya çıkabilecek ayrımcılık durumlarını kapsamaktadır.
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu eşitlik ilkesi bağlamında ayrımcılığı
yasaklamaktadır. 7. Madde herkesin eğitim hakkını ve 8. Madde herkesin fırsat
eşitliğini vurgulamaktadır. Madde 4 - Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik
ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye,
zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.”
7. Madde: “İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. İlköğretim
kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve
kabiliyetleri ölçüsünde
yararlanırlar.”
8. Madde: “Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır.
Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim
kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyle parasız yatılılık,
burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır.
Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler
alınır."
Medya aracılığıyla nefret söylemi önlemek amacıyla 3984 Sayılı Radyo ve
Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’da yayınların
sahip olması gereken nitelikleri sıralayan 8. Madde’nin 1. Paragrafında
ayrımcılık, nefret duygularının oluşturulamaması, ırkçılık ele alınır. Bu ilkeleri
ihlal eden eylemler, 32. Maddede belirtilen yaptırımların konusu olacaktır.
MADDE 8 - (1) Medya hizmet sağlayıcılar, yayın hizmetlerini kamusal
sorumluluk anlayışıyla bu fıkrada yer alan ilkelere uygun olarak sunarlar. Yayın
hizmetleri;
b) Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin
ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz.
c) Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz.
ç) İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı
olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü,
aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.
d) Terörü övemez ve teşvik edemez, terör örgütlerini güçlü veya haklı
gösteremez, terör örgütlerinin korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı
nitelikte olamaz. (Mülga ikinci cümle: 2/1/2017-KHK-680/18 md.; Aynen kabul:
1/2/2018-7072/17 md.) (…)
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e) Irk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, engellilik, siyasî ve felsefî düşünce,
mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan
yayınları içeremez ve teşvik edemez. (3)
f) Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması
ilkesine aykırı olamaz.
g) Suç işlemeyi, suçluyu ve suç örgütlerini övücü, suç tekniklerini öğretici
nitelikte olamaz.
ğ) Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti
teşvik edemez. (1)
ı) Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda
özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın
meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya
doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz; haberin verilişinde abartılı
ses ve görüntüye, doğal sesin dışında efekt ve müziğe yer verilemez;
görüntülerin arşiv veya canlandırma niteliği ile ajanslardan veya başka bir
medya kaynağından alınan haberlerin kaynağının belirtilmesi zorunludur.
i) Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilân
edilemez veya suçluymuş gibi gösterilemez; yargıya intikal eden konularda
yargılama süresince, haber niteliği dışında yargılama sürecini ve tarafsızlığını
etkiler nitelikte olamaz.
r) Kişileri fal veya batıl inançlar yoluyla istismar edemez.
s) Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik
eden ve kadını istismar eden programlar içeremez.
ş) Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz
Medeni Kanun’un 68.Maddesi şöyle der: Madde 68- Dernek üyeleri eşit
haklara sahiptirler. Dernek, üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve
mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere
bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz.” Bu hükmün amacı,
ayrımcılığın dernek faaliyetlerinin bir parçası olmasını engellemektir. Fakat
ayrımcılığı sadece derneğin üyesi olan bireyler arasında ayrımcılığı yasaklar.
Ayrımcı eylemleri amaçlayan derneklerin kuruluşunu veya bu tür eylemleri
yasakalamaz.
Ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin usul ve ilkeleri düzenleyen 5275 Sayılı
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 2. Maddesi temel
ilkeler arasında hükümlülere farklı muameleyi yasaklar.
Madde 2- (1) Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kurallar
hükümlülerin ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefî inanç,
millî veya sosyal köken ve siyasî veya diğer fikir yahut düşünceleri ile
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ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yönünden ayırım yapılmaksızın
ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulanır.
(2) Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında zalimane, insanlık dışı,
aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz.
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-ERMENİSTAN’DA ANTİ-SEMİTİZM VE YAHUDİLERİN YAŞAM
KOŞULLARI
Aynur AZİMZADE
Araştırmacı, Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Kafkas Çalışmaları Enstitüsü Ermeni
Araştırmaları Bölümü, Azerbeycan
<azimzade.aynur1994@gmail.com> <ezimzade.aynur@mail.ru>

Tam Metin
Öz: Bağımsızlığın ilan edilmesinden sonra Ermenistan'da siyasi ve ekonomik
krizlerle birlikte ciddi demografik kriz de oluşmuş ve bu süreç her geçen gün daha da
güçlenmiştir. Ermenistan mono-etnik bir devlet olduğundan, azınlıkların kültürleri ve
dilleri burada bastırılmaktadır. "Bir ulus, bir din, bir kültür" kavramını isteyen bazı
Ermeni medya organları etnik azınlıkların dini azınlıklar olarak görülmesine ve Ermeni
devletçiliği için tehlike olarak suçlandırılmasına neden oluyor. Avrupa Konseyi
tarafından kabul edilen Ulusal Azınlıkların Korunmasına ilişkin Çerçeve Sözleşmesi
üzere Danışma Komite raporunda belirtildiği gibi, Ermenistan uluslararası insan ve
ulusal azınlıkların haklarının korunması ilkelerini kaba bir şekilde ihlal etmektedir.
Ülkede Yahudilere ve diğer azınlıklara karşı etnik temelli ayrımcılık politikaları
yürütülüyor. Antisemitizm Ermenistan'da devlet politikasına dönüştürülmüştür.
Ermenistan Yahudi soykırımını tanımasına rağmen, hala bu ülkede Yahudilere karşı
acımasız ve derin bir nefret vardır. Ermenistan uluslararası kuruluşların tahminlerine
göre, tüm Doğu Avrupa'da antisemitizmin en güçlü olduğu ülkedir (32%). Ama yine de
Ermenistan, İsrail ile ilişkilerin iyileştirmek için çalışıyor. Asıl niyeti ise "Ermeni
soykırımı"nı İsrail devletine kabul ettirmektir. Çünkü “Holokostu” yaşayan bir halk
tarafından “Ermeni soykırımı”nın kabul alması, onun uluslararası platformda tanıtılması
için büyük addım olurdu. Lakin ilk sebep olarak İsrail devletinin Azerbaycan ve Türkiye
ile olan ilişkileri Ermenistan’ı bu niyetine ulaştıramıyor. İkinci bir sebep ise
Ermenistan’da mevcut olan antisemitik önyargıdır ki, bu İsrail devleti tarafından bilinen
ve hoş karşılanmayan bir durumdur.
Anahtar Kelimeler: Ermenistan, Güney Kafkasya, antisemitizm, Yahudiler,
Holokost,

ANTI-SEMITISM AND LIVING CONDITIONS OF THE JEWS IN ARMENIA
Abstract: Following the declaration of independence, along with the political and
economic crises in Armenia, severe demographic crises also emerged, and this
process intensified with each passing day. As Armenia is a mono-ethnic state, the
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cultures and languages of minorities are suppressed here. Some Armenian media
outlets calling for the concept of "one nation, one religion, and one culture" can lead to
ethnic minorities being viewed as religious minorities and leading to accusations of
striking Armenian statehood. As stated in the report of the Advisory Committee on the
Framework Convention for the Protection of National Minorities by the Council of
Europe, Armenia is violating the norms of international human rights and minority
rights. The country is pursuing a policy of ethnic discrimination against the Jews. AntiSemitism has become a state policy in Armenia. Although Armenia recognizes the
Jewish genocide, Armenian society still has a cruel and deep hatred against Jews in
this country. According to international organizations, Armenia is the most anti-Semitic
country in Eastern Europe. (32%) But still, Armenia is trying to improve its relations with
Israel. Its real intention is to get the “Armenian genocide” recognized by Israel. Because
the recognition of the “Armenian genocide” by the people who faced the Holocaust
would be a significant step in terms of its promotion on the international platform.
However, the relations between Israel and Azerbaijan, and Turkey are the primary
cause of failure of Armenia’s intention. The second reason is the anti-Semitic prejudice
that exists in Armenia, which is known and not welcomed by the Israeli state.
Keywords: Armenia, the South Caucasus, anti-Semitism, Jews, Holocaust,

Giriş
Kuzey, Güney, Doğu ve Batı'nın kesiştiği noktada bulunan Batı Azerbaycan
topraklarında Ermeni devleti kurulduktan sonra burada yaşayan diğer halklara
karşı amaçlı katliam, soykırım ve sürgün politikaları hayata geçirilmiş ve yeni
kurulan Ermenistan monoetnik devlete dönüştürülmüştür. Son dönemlerde
Ermenistan'da yaşayan sosyal azınlıkların yaşam koşulları, eğitim düzeyleri ve
hayat fırsatları düşünüldüğünde, bu ülke çok kültürlü bir ülke olarak
adlandırılamaz. Çünki Ermenistan Cumhuriyeti nüfusunun %98,1'ini Ermeniler
oluşturmaktadır. Avrupa Konseyi tarafından 13 Şubat 2017 tarihinde kabul
edilen Ulusal Azınlıkların Korunmasına ilişkin Çerçeve Sözleşmesi üzere
Danışma Komitesi'nin raporunda belirtiliyor ki, Ermenistan'ın mono-etnik bir
devlet olması nedeniyle, ulusal azınlıkların kültürlerinin ve dillerinin
1
geliştirilmesine çok az yer vermektedir. Etnik azınlık açısından ise burada
yezidi Kürtleri, Aysorlar, Gürcüler, Belaruslar, Yunanlar, Ruslar ve Yahudiler
yaşamaktadır.
Ermenistan'da ulusal azınlıklara karşı toplumsal hayatta yaşanan olumsuz
tutum kendini çeşitli biçimlerde göstermektedir. Ermenistan'da yaşayan
Yahudiler de bu ayrımcılığa maruz kalan azınlıklardan biridir.
Yahudiler, kökeni eski Ortadoğu'da yaşamış Yahudilere veya İbranilere
dayalı, derin dini ve etnik yapıya sahip olan, dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış
1

Advisory Committee on the Framework Convention for The Protection
of National Minorities.13.02.2017, https://rm.coe.int/16806f7f70m.
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bir halktır. Yahudi dini ile Yahudi halkı arasında güçlü bir bağlılık vardır ki,
bunun kökleri halkın tarihi ile ilgilidir. 2018 yılı istatistiklerine göre dünyada
2
14,606 milyon Yahudi vardır. Onların 46,2%-i İsrail'de, diğerleri ise dünyanın
çeşitli ülkelerinde yerleşmiştir. En çok geniş yayıldıkları ülkeler ABD (47,7%),
Fransa (3,1%), Kanada (2,1%), İngiltere (% 2), Arjantin (2,1%), Rusya (% 1,2)
ve benzeri diğer ülkelerdir. Yahudiler diğer ülkelerle birlikte Güney Kafkasya
bölgesinde de tarihin çeşitli aşamalarında yerleşmiş ve yaşamışlardır. 2017
istatistiklerine göre Azerbaycan'da 7.800 Yahudi, Gürcistan'da ise 1.600
3
4
Yahudi var. Ermenistan'da yaşayan Yahudilerin bazı kaynaklarda 100, bazı
kaynaklarda 500 olduğu tahmin edilmektedir. Onlar çoğunlukla Aşkenazi ve
Mizrahi kökenli Yahudilerdir. Günümüzde Yahudiler özellikle başkent Erivan
birlikte Seva'nın Yelenovka kendinde ve Vanadzor şehrinde de
5
yerleşmişlerdir. 7 Aralık 1988'deki Spitak depreminden önce, Gümrü'de de
6
küçük Yahudi grupları yerleşmişti. Lakin depremden sonraki zor durum onları
burayı terk etmeye sürüklemişdir.
Yahudilerin Ermenistan'da meskunlaşmasının bir sıra sebepleri vardır.
İkinci Dünya Savaşı yıllarında takiplere maruz kalan yüzlerce Yahudi savaştan
sonraki yıllarda Sovyet Ermenistanı'na göçmüştür. Bu nedenle İkinci Dünya
Savaşı sonra Sovyet Ermenistan’daki Yahudi nüfusun sayısı 5000
civarındaydı. 1959 yılının istatistiksel göstericilerinde ise Sovyet Ermenistan'ın
7
Yahudi nüfusu 10 bin kişi gösteriliyordu. 1965-1972 yıllarında Sovyet
cumhuriyetlerinde yaşanan ekonomik yükseliş ile ilgili olarak Rusya ve
Ukrayna'dan Ermenistan'a Yahudilerin göçü yoğun bir hal aldı ve Yahudilerin
sayısı Ermenistan'da artmaya başladı. Fakat bu artış SSCB-i dağıldıktan sonra
devam etmedi, aksine Yahudi nüfus gittikçe azalmaya başladı. Bunun temel
nedeni ise antisemitizmin artması, devlet politikasına dönüşmesi ve ekonomik
kriz durumunda ülkede yaşamanın mümkünsüzlüğü idi.
Ermenistan bağımsızlığını ilan ettikten sonraki yıllarda çeşitli nedenlerden
Yahudilerin göçü ile karşı-karşıya kalmışdır. 1989 yılında 1246 Yahudi, 19921994 yılları arasında 6000'den fazla Yahudi Ermenistan'dan göç etmiş, kendi
8
ülkeleri İsrail'e geri dönmüşlerdi. Belirtildiği gibi, Yahudilerin ülkeyi terk
2

Jewish Population of the World, https://www.jewishvirtuallibrary.org/jewish-population-of-theworld#2018 [21.07.2019]
3
Yine orada.
4
Yine orada.
5
World Jewish Congress, https://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities/AM
[21.07.2019]
6
Hovhannisyan H. There Have Always Been Jews in Armenia. https://hetq.am/en/article/6383
[26.03.2007]
7
Armenia Virtual Jewish History Tour. https://www.jewishvirtuallibrary.org/armenia-virtual-jewishhistory-tour.[21.07.2019]
8
Yine orada.
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etmesinin tek nedeni ekonomik kriz değildi. Öyle ki, Ermenistanda Yahudilerin
tecrit politikası açık şekilde kendini göstermeye başlamıştı. Diğer milletlere
karşı da yürütülen bu tecrit politikası Yahudileri de etkiliyordu. Yahudilere karşı
yürütülen bu politika genel olarak "antisemitizm" olarak adlandırılır.
Antisemitizm- milliyetçilik, ırkçılık ideolojisinin bir türüdür. Diğer milliyetçilik
biçimlerinden farkı onun sadece bir halka- Yahudi milletine ve kültürüne,
Yahudilik dinine karşı nefret beslemesi ve onları takip etmesidir. Bugün İsrail
ile dostluk ilişkileri kurmaya kalkışan Ermenistan'da Yahudilerin aleyhine
çağırışların varlığı efsane değil, gerçektir. Öyle ki, Ermenistan'da milliyetçilik ve
antisemitizm devlet politikasının bir parçası haline gelmiştir. Ermenistan
Cumhuriyeti Anayasasının 41. Maddesine göre “Herkes ulusal ve etnik
kimliğini koruma hakkına sahiptir. Ulusal azınlıklara mensup insanlar
geleneklerini, dinlerini, dillerini ve kültürlerini koruma ve geliştirme hakkına
9
sahiptir.” Elbette, bu anayasaya göre, ülkede yaşayan Yahudiler kağıt
üzerinde özgürdürler, ama ülkenin etnik yapısına baktığımızda bunun tam
aksini görmek mümkündür. İsrailli uzman Arye Gut Amerikada yayınlanan "The
Algemeiner" Yahudi gazetesinde "Ermenistan'da Yahudilere karşı: açık ve
tehlikeli" adlı makalesinde şöyle yazıyor: "Ermeni toplumunda anti-semitik
hareketlerin artması ve ekonomik durumun çökmesi Yahudileri ülkeyi terk
etmeye sürüklemişdir". Toplam 20 yıl boyunca Ermenistan Yahudi nüfusu
10
azalarak 5000 kişiden birkaç yüz kişiye inmiştir.
1. Ermenilerin Yahudi nefretinin nedenleri
Böyle bir soru ortaya çıkıyor: Ermeni toplumundaki Yahudi azınlığa karşı bu
nefretin sebebi ne ile ilgilidir?
1. Her şeyden önce, Ermenilerin etnopsikolojik özellikleriyle ilgilidir. Yani
Ermeni toplumundaki monoetniklik buna esastır. 2019 yılında Ermenistan
Cumhuriyeti İstatistik Komitesi tarafından verilen bilgiye göre Ermenistan'da
11
yaşayan nüfusun 98,1%-i Ermenidir.
2. Bu sorunun ikinci bir nedeni ise bazı "tarihçiler" tarafından iddia edilen
asılsız fikirlerdir. Tarihi kanıtlarla desteklenmeyen bu iddialara göre, güya
uydurma "Ermeni soykırımı"nda Osmanlı Yahudileri yer almış ve Osmanlı
12
askerlerine destek olmuştur. Sonuçta ise bu sahte iddialar tüm Ermeni halkı,
siyasetçileri tarafından benimsenilmiştir. Fakat bu iddialar gerçeği
9

ՀՀ Սահմանադրություն. http://edu.am/index.php/am/documents/view/222 [20.06.2019]
Gut A. Anti-Semitism in Armenia: A Clear and Present Danger, 12.12.2014,
https://www.algemeiner.com/2014/12/12/anti-semitism-in-armenia-a-clear-and-present-danger/
[20.05.2019]
11
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտե, https://www.armstat.am/am/
12
Jp O’ Malley, Before the Holocaust, Ottoman Jews supported the Armenian genocide’s
“architect”.
07.09.2018,
https://www.timesofisrael.com/before-the-holocaust-ottoman-jewssupported-the-armenian-genocides-architect/. [15.12.2018].
10
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yansıtmamaktadır. Eğer Ermeni halkı bunu gerçeklik olarak kabul ediyorsa, o
zaman binlerce Yahudinin ölümüne neden olan Alman faşist generali Njde
Qaregin ve "Dro" lakabı ile tanınan Drastamat Kanayanın kendi ülkelerinde
13
kahraman gibi tebliğ olunduğunu unutmamalıdır.
3. Azerbaycan ve İsrail arasındaki ilişkilerin iyileşmesi ve gelişmesi de
Ermenistan'da antisemitizmi güçlendiren nedenlerden biridir.
Ermenistan'da antisemitizm 3 seviyede mevcuttur:
1.

Ermeni toplumu arasında var olan antisemitizm

2.

Yetkililer ve politikacılar tarafından desteklenen anti-Semitizm

3.

Medya tarafından teşvik edilen anti-Semitizm

Ermeni toplumundaki Yahudi nefreti birçok durumda gerçek hayatda ve
etkinliklerde kendini gösteriyor. 2003 yılında Erivan'da Holokost kurbanlarının
adına konulmuş anıtın yerinin değiştirilmesi kararı kabul edildi. Sebep olarak
ise bu arazide yeni bir tesisin inşa edilmesi gösterildi. Aslında, esas neden ise
Ermeni nüfusun anıta vurduğu hasarı gizlemek için anıtın gözden
uzaklaştırılmasıydı. Fakat Yahudi toplumunun çabaları sonucunda anıt şehir
genelinde başka bir bölgeye taşındı. Anıt yeni yerinde yerleştirildikten kısa bir
süre sonra onun üzerinde yine çeşitli hasarlar oluşmaya başladı. Bilinmeyen
şahıslar tarafından çekiç ve çivi ile anıt üzerindeki Yahudi sembolunun
14
silinmesine girişimler yapılmıştır. Ermeniler Yahudilere olan nefretini bu anıt
üzerinden nümaiş ettiriyordu. Daha sonra 2004 yılı Yahudi yeni yılının son
günü Erivan'da, kimliği belli olmayan Ermeni vatandaşları tarafından şehir
merkezindeki halka açık parkta bulunan Holokost kurbanlarının anıtı üzerine
666 sayılı "şeytan" rakamı yazılmıştır. Çok geçmeden, 26 Ocak 2005’te,
antisemitist ermeniler tarafından bu anıt üzerinde siyah boya ile büyük faşist
simgesi çekildi. Yazı hemen park görevlileri tarafından temizlense de bu olayı
15
medyadan gizlemek mümkün olmadı.
2005 yılında kış aylarının birinde ise anıt tamamen devrilmiş şekilde
bulunmuştur. Bu olay, Yahudi cemaatinin liderlerini ve Yahudi cemaatini
rahatsız eden anti-semitik eylemlerin temelini oluşturdu. Bu olaydan sonra
Yahudi topluluğunun üyeleri olayı hemen polise bildirmiş fakat tahkikat objektif
yürütülmümiş ve topluluk üyelerine tam bilgi verilmemiştir. Bir süre sonra
13

Rusiyalı tarixçi Oleq Kuznetsov: Qaregin Njdenin ideologiyası açıq irqçilik, özü isə hərbi canidir,
04.10.2018,
https://azertag.az/xeber/Rusiyali_tarixchi_Qaregin_Njdenin_ideologiyasi_achiq_irqchilik_ozu_ise_
herbi_canidir-1201063 [02.05.2019].
14
Danielyan E. Who continues to destruct the Holocaust monument in Yerevan? 01.02.2016,
https://hyetert.org/2006/02/02/who-continues-to-destruct-the-holocaust-monument-in-yerevan/
[05.07.2019]
15
Yine orada.
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yapılan açıklamada, anıtı tutan sütunlarda bir sorun olduğu ve anıtın devrilmiş
olduğu belirtildi. Fakat bu cevapla yetinmeyen Yahudi cemaati üyeleri anıtın
bulunduğu bölgede sorgu geçirmişdir. Sorguda yer alan Qukas Harutyunyan
belirtiyordu ki, bu ve buna benzer olaylar anıt konulduğu yıldan beri 6 ya da 7
kez tekrarlanmıştır. Aynı zamanda o, belirtiyordu ki, anıtın sütunları çok
16
sağlamdır ve bu nedenle onun devrilmesi inandırıcı değildir.
Ülkede antisemitizm sadece halk tarafından değil yönetim ve siyasetçiler
tarafından da desteklenmektedir. Ermeni milliyetçileri geçen birkaç yıl içinde
basında anti-Yahudi açıklamalar yaymakla daha da aktif hale geldiler.
Ermenistan Ari Birliği Partisi'nin eski lideri, milliyetçi Armen Avetissiyan İsrail'in
"Ermeni soykırımı" nı kabul etmemesini bahane ederek, Gürcistan'daki İsrail
Büyükelçisi Rivka Coheninin ülke için istenmeyen adam ilan edilmesi çağrısı
17
yapmıştı. Bununla yetinmeyen Armen Avetissyan "Yerevanq" gazetesinde
anti-Semitik bir makale yayınladı. Makalede şöyle yazılmıştır: "Yahudi azınlığı
18
olan her ülkenin sabitliyinde büyük bir tehlike vardır". Bu aslında Yahudi
halkına karşı olan ermeni nefretinin en büyük göstericilerinden biriydi.
Arye Gut'a göre, "Ermenistan gözden perde asmak için Holokostu kabul
ediyor, fakat bununla beraber Ermenistan'da faşizm ideolojisi, ırkçılık devlet
çapında tebliğ olunur, faşist Almanyası ile yakın işbirliği yapmış Ermeni
milletçilerine anıtlar yüceltiliyor, sokaklara, meydanlara, öğretim kurumlarına,
19
stratejik merkezlere ve başka nesnelere onların isimleri veriliyor".
Bu
açıklama aslında Ermenistanda faşizm, anti-semitizm ve terörizmin
popülerleşmesi, kamu politikasının ayrılmaz bir parçası haline getirildiğinin
kanıtıdır. Bir başka deyişle, Ermenistan’daki Azerbaycan karşıtı politika ile
birlikte, Yahudi karşıtı politika da mevcuttur.
Ermenistan Cumhuriyeti bağımsızlığın ilan ettikten sonra iktidara gelen
milliyetçi güçler neredeyse "faşizmin Ermeni modelini" yarattılar.
Ermenistan’daki Yahudi cemaatini kızdıran bir diğer olay ise, Ermeni
hükümetinin dini ve etnik azınlıklarla ilgili idaresinin rehberi etnoloq Hranuş
Haratyanın "Golos Armenii" gazetesine verdiği röportaj olmuştur. O röportajda
Yahudilerin Şabat ayinlerinde Yahudi olmayanlara karşı düşmanlık ettiklerini,
onlara hayvan gibi davrandıklarını vurgulamış, Yahudileri anti-Hıristiyan
16

Danielyan E.Holocaust Memorial In Yerevan Again Vandalized. 11.02.2005,
https://www.azatutyun.am/a/1575731.html [05.06.2019]
17
Musayev S. Anti-Semitism in the Armenian press: “Driving forces of treacherous hatred”.
18.05.2017,
https://www.jpost.com/Blogs/Said-Musayev/Anti-Semitism-in-the-Armenian-pressDriving-forces-of-treacherous-hatred-492089 [05.07.2018]
18
Danielyan E. Armenia's Jews alarmed over nascent anti-semitism. 29.01.2005,
https://www.refworld.org/docid/46f25887c.html [12.07.2019]
19
Gut A. By glorifying terrorists, Armenia turned fascism into a state policy. 12.11.2017,
https://www.jpost.com/Blogs/News-from-Arye-Gut/By-promoting-terrorists-Armenia-madepropaganda-of-fascism-state-policy-517647 [03.04.2019]
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faaliyetlerde olmakla itham etmiştir. Bunun üzerine Yahudi topluluğunun
üyeleri, H. Haratyanın sözlerini Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan gönderdikleri
mektupta "yalan, iftira ve cahillik" olarak nitelemiş ve R. Koçaryan
hakimiyetinden Ermenistan'daki antisemitizmi görmesini istemişdir. Fakat
Yahudi toplumunun bu başvurusu yönetim tarafından cevapsız kalmış ve H.
20
Xaratyan ise özür istemeyeceğini bildirmiştir.
Ülkede antisemitizmin siyasetçiler tarafından desteklendiğini gösteren
görsel kanıt ise, faşist Almanyası'nın generali Qaregin Njdenin şerefine 2016
yılının Mayıs ayında Erivan'da dikilen heykelin açılışında Serj Sarkisyan'ın
katılması olmuştur. Fakat bundan önce 2006 yılının Ocak ayında Ermenistan
Yahudi İcmasının girişimiyle "Holokostu Anma Günü" adlı etkinlik
oluşturulduğu zaman, bir çok Ermeni devlet adamları ve ünlü kişiler buraya
davet olunsa da, buraya sadece Milli Meclis Milletvekili Mkrtıç Minasyan
21
katılmıştır. Başkanlığı yıllarında Qaregin Njdenin şerefine anıtın açılışında
yer alan Serj Sarkisyan, Holokostu Anma Günü" adlı etkinlik oluşturulduğu
zaman Savunma Bakanı görevinde bulunmuş, lakin bu etkinliğe katılmayı
gerekli bulmamıştı.
Bununla yetinmeyen anti-semitik devlet olan Ermenistan "Njdeizm"
ideolojisini tebliğ ederek onu öğretim kurumlarının programlarına dahil ediyor
ve gelecek nesli bu "değerler" temelinde büyütüyor. Arye Qut kendi
makalesinde yazıyor ki, "Binlerce Yahudinin öldürülmesine bizzat katılmış
milliyetçi ordu başkanı Dro başta olmak üzere Ermeni legionunun amacı
Alman ordusu için" arzuedilmez "Yahudilerin ve başka milletlerin imha
22
edilmesiydi".
Bununla da, Ermenistan yöneticileri kendilerinin faşist ve
milliyetçi yaklaşımlarını gösterdiler.
Yahudilere karşı olan bu "kültürel şiddet" sadece halk ve yönetim tarafından
değil, medya temsilcileri ve yayınlar tarafından da desteklenmektedir. Ülkede,
antisemitik içerikli kitaplar ve televizyon yayınları yayınlanıyor, medya
temsilcileri medyada ve televizyon yayınlarda Yahudi karşıtı mesajlar veriyor.
O, aynı zamanda Türklerle yakınlık eden Yahudileri Ermenistan için tehlike
23
adlandırmıştı.
"ALM Medya" şirketinin sahibi Tigran Karapetyan konuşmasında Yahudileri
aşağılayan ifadeler kullanmıştı. Onun fikrine göre, Yahudiler dünyaya hakim
olan yetersiz ırktır ve onlar Ermenistan'a zarar verebilir. T.Karapeytan hem de
20
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Yahudilerin Tevrat kadar saygı duyduğu "Talmud" du (Yahudilerin kültürünü,
geleneklerini, efsanelerini birleştiren dini metinler toplama) hakaret ederek
24
kitapta "kavgacı ideoloji" tebliğ edildiğini iddia etmiştir.
Bütün bunlar,
Ermenistan’daki anti-Semitizmin devlet düzeyinde desteklendiğini kanıtlıyor.
Ermenistan’daki anti-Semitizm’in bir başka örneği de, Erivan’da Rusça ve
Ermenice yayınlanan "Ulusal Sistem" adlı kitaptır. Romen Yepiskopyanın
yazarı olduğu bu “bilimsel çalışma”da Ermenilerin yaşadığı tüm felaketlerden
Yahudiler sorumlu tutuluyor ve Türkleri "suikastçi millet", Yahudileri ise "yok
eden ulus" olarak adlandırıyordu. Aynı zamanda, yazar kitabında Holokost'un
bir efsane olduğunu belirtmektedir. Hatta o, sahte "Ermeni soykırımı"nda da
Yahudileri suçlamıştır. Sonradan Rusça yayınlanan "Ermenistan Cumhuriyeti"
gazetesi bu kitabı kınasa da, bu aslında Ermenistan devletinin kendi
konumunu gizleme girişimi idi. Bütün bunlar da kanıtlıyor ki, Ermeni hükümeti
ülkede antisemitizmin önlenmesi ile ilgili sorunları önlemek veya kontrol etmek
25
için hiçbir önlem görmüyor.
Yaşanan tüm hadiselere rağmen Ermenistan hükümeti halen ülkede
antisemitizmin olmadığını iddia ediyor. Ermenistan'daki Yahudi İcmasının
Başkanı Rima Varjapetyan konuşmasında "Ermenistan'da antisemitizm yoktur.
26
Yahudilikle ilgili hiçbir sorun yok" açıklamasını verse de, antisemitizm
Ermenistan'da bir gerçektir. 2018-ci il martın 28-de "PEW" Araştırma Merkezi
tarafından açıklanan bildiride Doğu Avrupa'nın 18 ülkesi arasında Ermenistan,
Yahudilere karşı en az hoşgörülü olan ülke seçilmişti. Diğer ülkelere kıyasla
27
burda antisemitizm 32%-dir ki, bu çok büyük bir göstergedir.
2. Yahudilere Karşı Ermeni Terörü
Terörü devlet düzeyinde destekleyen Ermenistan Cumhuriyeti, işgalci
amaçlarına ulaşmak için her türlü aracı kullanmaktadır. Bu terör devleti Güney
Kafkasya ve dünyada yaşayan çeşitli halklara karşı terör politikası uyguluyor.
Ermenistan Cumhuriyeti devlet çapında Yahudilere karşı terörün çeşitli türlerini
kullanmıştır ki, bunlardan biri de uluslararası terrordür. Ermenilerin Yahudilere
karşı uluslararası terrorizmine aşağıda yazılanlar ait edilebilir:
24

Danielyan E. Armenia’s Jews Alarmed By Nascent Anti-Semitism. 24.01.2005,
https://www.azatutyun.am/a/1575475.html [15.05.2019]
25
Anti-semitism
in
Armenia.
16.05.2003,
http://www.yerevannights.com/NewsOnline/article.aspx?id=45 // Anti-semitism in Armenia.
[15.05.2019]
26
There is no Anti-Semitism in Armenia: Rima Varzhapetyan-Feller. 30.01.2015,
https://armenpress.am/eng/news/791587/there-is-no-anti-semitism-in-armenia-rima-varzhapetyanfeller.html [15.06.2019]
27
In some countries in Central and Eastern Europe, roughly one-in-five adults or more say they
would not accept Jews as fellow citizens, 27.03.2018, http://www.pewresearch.org/facttank/2018/03/28/most-poles-accept-jews-as-fellow-citizens-and-neighbors-but-a-minority-donot/ft_18-03-26_polandholocaustlaws_map/ [25.04.2019]

Third International Conference on Israel and Judaism Studies 2019

351

1. Yapılan araştırmalarda Ermenilerin 1918-1919 yıllarında Guba'da üç
bine kadar Yahudi'yi öldürdüğü bilinmektedir. Azerbaycan Cumhuriyeti
Olağanüstü Soruşturma Komisyonu kayıtlarına göre, Yahudiler arasında
kayıpların çoğunluğu çocuklar, yaşlılar ve kadınlar vardı. Amazaspın
önderliğinde yapılan bu terörde öldürülen Yahudilerin cesetleri Şimi deresine
atılmıştır. Araştırmalarda Yahudi kurbanlarının seksen birinin isimleri
açıklanmıştır. Amazasp ve grubu tarafından öldürülen Yahudilerin listesi,
28
Guba'da yerel bir sinagogda tutuluyor. 1918 yılında Guba şehrinde ve QubaXaçmaz yolunda Ermeni orduları tarafından toplu şekilde katliama ve teröre
maruz kalan Yahudilerin listesi de Azerbaycan milletvekili Yevda Abramov
tarafından uygun mühürle onaylanarak ilgisi instansiyalara sunulmuştur.
2. 1918 yılının Mart ayında Kuzey Azerbaycan'da yapılan katliamların
yanı sıra, Urmiyada Güney Azerbaycan Türklerine ve Müslümanlarına karşı
soykırım da yapılmışdır. Ermeniler tarafından işlenen bu terörde Urmiye ve
29
Köhneşehir sakini olan Yahudiler de soykırıma maruz kalmıştır.
3. Osmanlı arşivleri arasında İçişleri Bakanlığı Genel Güvenlik
Müdürlüğüne gönderilmiş belgelerde: Erzurum vilayetinden alınan (eski
takvimle) 10 Mayıs [1] 332 tarihli, Bitlis vilayetinden alınan 11 Mayıs [1] 332
tarihli, Mamuretülaziz vilayetinden alınan 11 Mayıs [1] 332 tarihli
teleqrafnamelerde Rusya ordusunun Hasankale tutumundan geri atıldığı
zaman çekilmeli olan ordu sıralarındaki Ermeni takımlarını ( ruslarla birlikte)
yukarıdaki telgraflar isimleri geçen yerleşim bölgelerinde toplam sayısı on
30
binlerce Müslüman ve Yahudi halkı soykırıma uğrattığı belirtiliyor.
4. 5 Eylül 1972'de Münih, Almanya'da ASALA'nın yöneticilerinden biri
olan Akop Akopyanın düzenlediği "Kara Eylül" terör çetesi Olimpiyat
oyunlarında İsrail sporcularını katletti. Milliyyetce Ermeni olan ve Irak'ta doğan
31
Akop Akopyan 1980'den ASALA'ya (Ebu Cihad) rehberlik etmeye başladı.
Akop Akopyanın 1982 yılında ölümü hakkında verilen haberler sonradan tekzip
edilmiş, onun hem Şam hem de Atina'da yaşadığı ve burada ona her türlü
32
ortam yaratıldığı bildirilmiştir.
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Səfəri H., Cənubi Azərbaycan:1918-Ci İl soyqırımı, Bakı: Araz nəşriyyatı, 2016, 204 s.
İsmayıl Xaqani. Ermənilərin müsəlmanlara, xristianlara və yəhudilərə qarşı soyqırımı, Saral
Poliqrafiya MMC: Bakı, 2017
31
Gut A., By glorifying terrorists, Armenia turned fascism into a state policy,
https://www.jpost.com/Blogs/News-from-Arye-Gut/By-promoting-terrorists-Armenia-madepropaganda-of-fascism-state-policy-517647
32
Elçin Əhmədov- "Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü: təhlili xronika (1987-2011)". Ensiklopedik
nəşr. Bakı, 2012, 912 s.
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5. 11 Mayıs 2001'de İsrail Hava Kuvvetleri, Tel Aviv'in düzinelerce
kilometre kuzeyinde Lübnan Sessna uçağına saldırdı. Uçağı milliyyetce
Ermeni olan Stefan Ohanes Nikolyan adlı bir kişi yönetiyordu. Terörist
kamikadze Nikolyan İsrail'in yerleşim birimlerinden birini yok etmeye gayret
gösterse de, amacı baş tutmamıştır. İsrail'de gerçekleşen bu avia-teraktı
"Hizbullah" örgütü üstlendi ve kendisinin başarılı operasyonu gibi sundu. Fakat
bu onu gösterdi ki, hangi kurumda olursa olsun Ermeni teröristlerin temel
33
hedeflerinden biri de Yahudileri imha etmektir.
Sonuç
Böylece, Ermenistanda anti-semitizm ve Yahudilerin yaşam koşullarını
araştırırken şu sonuçlara varabiliriz:


Ermenistan monoetnik devlettir;


Ermenistan'da sert milliyetçilik, diğer halklardan olan insanlara karşı
nefret ve şovenizm mevcuttur;

Etnik azınlıklar eğitim, kültür ve sosyal alanlarda problemlerle karşı
karşıya kalmaktadır;

yürütülen siyaset sonucunda ulusal azınlıklar Ermenistan'dan göç
etmeye mecbur olmuştur;


ulusal azınlıklar daima ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır;


Ermenistan'da antisemitizm ve Yahudi düşmanlığı devlet politikasına
dönüşmüştür;

Ermenistan Yahudi soykırımını tanımasına rağmen bu ülkede
Yahudilere karşı acımasız antisemitizm ve derin bir nefret var;

Ülkede mevcut olan
dengesizlikde göstermekdedir;

anti-semitizm

kendini

tarihi

demografik


Ermenisatandakı antisemitizm kendini toplumda, siyasetçilerin Yahudi
karşıtı çıkışlarında, medya temsilcileri ve televizyon yayınları tarafından
desteklenmektedir;

Ermeni halkindaki Yahudi nefretinin nedeni sahte tarihi olgulara
esaslanmaktadır ki, bu da ermenistanda artık Yahudilere karşı yalnış bir
algının yaratılmasına neden olmuşdur;

Ermenistan Yahudilere karşı sadece ülke genelinde değil, hem de
uluslararası arenada da terörün diğer türlerini kullanmaktadır.
Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen Ulusal Azınlıkların Korunmasına
ilişkin Çerçeve Sözleşmesi üzere Danışma Komitenin raporu ve diğer
33

Yine orada.
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kaynaklar gösteriyor ki, Ermenistan insan hakları ve ulusal azınlıkların
korunması için uluslararası hukuk kurallarına riayet etmiyor. Eğer ulusal
azınlıkların durumunu iyileştirmek için Ermenistan hükümeti tarafından adımlar
atılmasza, onların durumu daha da kötüleşecek ve bu da ülkede göç
süreçlerinin artmasına yol açacaktır.
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ORTAÇAĞ BRİTANYA’SINDA HOLOKOST: ASLAN YÜREKLİ
RİCHARD’IN TAÇ GİYME TÖRENİ
Satılmış GÖKBAYIR
Doktora Öğrencisi, Çankaya Karatekin Üniversitesi, Türkiye
<s.gokbayir@hotmail.com>

Öz
3 Eylül 1189’da İngiltere Kralı II. Henry’nin oğlu I. Richard, Westminster Manastır
Kilisesi’nde Canterbury Başpiskoposu Baldwin’in elinden kraliyet tacını takmıştı.
Geleneğe göre yasaklı olmalarına rağmen birkaç Yahudi önde geleni taç giyme
seremonisine katılmış ve yeni kral Richard’a hediyeler sunmak istemişlerdi. Törende
bulunan insanlar buna engel olmuş ve Yahudileri kiliseden çıkarmışlardı. Fakat olayın
duyulmasının akabinde Londra’da Yahudilere karşı saldırılar başlamış, pek çok Yahudi
öldürülmüş, bazıları zorla vaftiz edilmiş, bir kısmı da şehri terk etmek zorunda kalmıştı.
Dahası, saldırılar Londra ile sınırlı kalmamış, İngiltere’nin diğer şehirlerine de yayılmıştı.
Bu çalışmada Richard’ın taç giyme töreni ile başlayan ve kronik yazarı Richard of
Devizes’in “holokost” olarak adlandırdığı bu saldırının arka planı, gelişim süreci ve
etkileri incelenmiştir. Bunu yaparken Yahudilerin Britanya’ya gelişleri, adadaki
konumları ve faaliyetleri, çağdaş Anglo-Norman kronikleri yardımıyla incelenerek bir
arka plan oluşturulmuştur. Bu arka plan ışığında Britanya’da Yahudilere karşı yapılan
saldırıların siyasi, sosyo-ekonomik ve dini gerekçeleri analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Britanya Yahudileri, Holokost, Aslan Yürekli Richard,
Plantagenet Hanedanı, Westminster Manastırı.

HOLOCAUST IN MEDIEVAL BRITANNIA: THE CORONATION OF
RICHARD THE LIONHEART
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THE EMERGENCE OF THE ROLE OF RELIGIOUS ZIONISM IN
ISRAEL AND ITS IMPACT ON THE FUTURE SITUATION INSIDE
ISRAEL, WEST BANK AND JERUSALEM
Mashour AL-HABAZİ
Prof. Dr., Al- Quds Üniversitesi, Jerusalem, Palestine
<mhabazi@hotmail.com>

Seyfullah KORKMAZ
Prof. Dr., Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Türkiye
<seyfullahkorkmaz@hotmail.com>

Abstract
Observers of the activity of Jewish terrorist organizations in the West Bank note
their increasing numbers, and their strong influence on the official Zionist political
parties, so that they are competing for their friendly speeches and gaining the votes of
their members and their supporters in any Zionist elections, whether they are for the
local authorities or for the parliament (the Knesset), or for the trade unions. According
to the Israeli newspaper "Israel Today" (Yisrael Hayum) in its Friday edition (11/1/2019)
that the year (2018) witnessed a sharp rise in terrorist acts carried out by Jewish
terrorist organizations and reached a rate of (50/). It is doubtful that the terror of these
organizations this year has become more pronounced in the occupied West Bank, as
well as their influence on all Zionist political parties from the far right to the far left, so
that the leaders of those parties support the calls of Jewish terrorist organizations on
three important issues, namely: Changing the status quo on the Temple Mount, and
from The Jews have the right to build the so-called Temple, and the right of the settlers
to build on any piece of land in occupied Palestine, which they call (the land of Israel)
until the Zionist Prime Minister Benjamin Netanyahu went so far as to storm the Cave of
the Patriarchs. Zionism, and even exceeded what he said the leaders of the Jewish
terrorist organizations, to support the demands of those organizations with regard to the
nature of Jewish life in the state of the Zionist entity in terms of the issuance of laws
prohibiting any violations of the Jewish faith, especially with regard to respect for the
sanctity of the Sabbath, and inaction of the Jewish religious youth, and to increase
Jewish religious schools and other allowances. In this paper the researcher will identify
the most important Jewish terrorist settler organizations, and some of their terrorist
practices against Palestinian citizens, their holy sites and property, and then the impact
of these organizations on the shift of official Zionist parties to the far right, and the
decay of parties that were claiming to be leftist and opposed to settlement in the West
Bank.
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BETA ISRAEL: ALIENATION OF ETHIOPIAN JEWS IN ISRAEL
Esra OKYILDIZ
YL Öğrencisi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
<esra.okyildiz@std.yeditepe.edu.tr>

Öz
The origins of Ethiopian Jews, today living in Israel, are still controversial in many
platforms. This community, who lives in the triangle surrounded by Sudan, Eritrea and
the North east of the province of Amhara in Ethiopia, is called Beta Israel which means
“Israeli people”. Whether this ethnic identity is Jewish is a matter of separate debate. In
1908, with the joint decleration of 44 rabbis, the Beta Israel community was recognized
as Jewish. Following this acceptance, in 1921 and 1973, after the fatwa of the chief
rabbis of Ashkenazi and Sephardic Jews, the transfer of the Beta Israel community
from Ethiopia to Israel was intiated by the state. The immigration of the Beta Israel
community in 1980s and 1990s was very difficult for Israeli society in terms of its ability
to recognize, understand and assimilate a Jewish community with a different religious,
ethnic and cultural backgrounds. Ethiopian Jews are among Israel’ s main ethnic
identities today with more than 140,000 inhabitants which means account for 90% of
Ethiopian Jews. The main argument of this study, from the beginning of the deportation
until today, is that the Beta Israeli Jews are struggling with many social problems such
as racism, low-cost labour, inequality in income distribution, and also injustices in
education, employment opportunities in Israel. The most recent example of such racism
was witnessed on July 2nd, 2019. Under uncertain circumstances, a young Ethiopian
man was killed by and off-duty policeman in Kiryat Haim which town near the northern
port city of Haifa. Thousands of Ethiopian Jews with allegations of systematic racism
and police brutality took to the streets, started protest and blecked roads. In this study,
the qualitative method will be used in the light of articles, written and visual sources
which support these arguments. Within the framework of the ethnic identity theory, the
effect of social movements in resolving economic, educational, social and religious
problems and fragile and important role of Beta Israel Jews in Israel will be
emphasized.
Keywords: Israel, Judaism, Ethiopia, Beta Israel, Ethiopian Jews, Beta Israel
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OSLO BARIŞ GÖRÜŞMELERİ I VE II NEDEN BAŞARISIZ OLDU VE
BU BAŞARISIZLIK NEDEN ŞİDDET KULLANIMINI DAHA ETKİN
HALE GETİRDİ? NEOKLASİK GERÇEKÇİLİK BAĞLAMINDA
TEORİK BİR TARTIŞMA
Hasan Umur ERDEN
YL Öğrencisi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Türkiye
<umurerden@gmail.com>

Öz
Bu çalışma Oslo görüşmelerinin başarısız olma nedenlerini, neoklasik gerçekçilik
teorisiyle açıklamayı hedeflemiştir. 5 Haziran 1967’de patlak veren ve İsrail’in zaferi ile
sonuçlanan Arap-İsrail savaşı, Filistinliler açısından ikinci bir 1948 etkisi yaratmıştır. Bu
nedenle, askeri kanunlar ile işgal altında yaşamaya zorlanan ve yüksek vergi ve işsizlik
oranları ile yüzleşen Filistinliler, geniş bir katılım ile sivil itaatsizlik eylemleri
başlatmışlardır. İntifada’ nın 1987’ de patlak vermesi ile birlikte Israil içinde ekonomik ve
güvenlik krizleri ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, Israil, Filistin ile barış sürecine girmeye
teşvik edilmiştir çünkü İntifada ’nın kamusal alana etkisi İsrailliler adına çok daha
hissedilir olmuştur ve daha barışçıl bir yol izleyen İşçi partisinin iktidara gelmesi de
tepkinin bir sonucudur. Bunun yanında, yükselen radikal tehditler, özellikle 1991 yılında
Saddam’ ın Arap devletleri üzerinde hegemonyasını oluşturmak adına Kuveyt’ e
saldırması ve İsrail’ i hedef göstermesi. En önemlisi, soğuk savaşın sona ermesi ile
birlikte değişen dünya düzeni, İsrail’ in işgal ettiği toprakları yönetemeyeceği gerçeğini
ortaya çıkarmıştır. Tehdidin dengelenmesini sağlamak veya çeşitlenmesini engellemek
adına başta sistemsel olarak ve sonrasında iç dinamikler yolu ile İsrail barış
görüşmelerine teşvik-incentives- edilmiştir. Yeni dünya düzeninin öncüsü ABD,
uluslararası düzende gücünü göstermek ve sistemi stabil hale getirmek amacıyla iç ve
dış anlaşmazlıklar ile uzun süredir çatışma halinde olan devletlere baskı yapmıştır.
Soğuk Savaş’ ın bitmesinden sonra, ABD ilk uygulamasını Madrid Konferansı’nda Arap
devletleri ile İsrail’i bir araya getirerek yürürlüğe koymuştur. İçeriden ve dışarıdan gelen
tehditler ile göreceli olarak zayıflayan Israil devleti, ABD’ nin geniş desteğiyle barış
görüşmeleri için ilk adımı 1991 yılında Madrid Konferansı sırasında “track-two
diplomacy” gayri-resmi yollarla FKÖ ile görüşerek atmıştır. Sonuç olarak, 1993’de
Prensiplerin Deklarasyonu ve 1995’ de Oslo II Anlaşması Israil ve Filistin arasında
imzalanmıştır. Filistin Otoritesi, İsrail tarafından meşru bir aktör olarak kabul edilmiş ve
barışa olan inanç güçlenmiştir. Lakin, 1995’ de Yitzhak Rabin’ in suikasta uğraması
süreci dondurmuştur ve Likud partisinin iktidara gelmesi ile birlikte süreç çıkmaza girip
çökmüştür. Bu çalışma, karar vericilerin barış görüşmelerine olan bakış açısı ve bu
süreç hakkındaki fikirleri, uluslararası sistemin İsrail ve Filistin üzerindeki baskısı ve
üçüncü partilerin barışa etkisi, ülkelerin temel stratejileri ve buna etki eden iç dinamikler
neoklasik gerçekçilik teorisini model alarak analiz etmeyi hedeflemektedir.
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Anahtar Kelimeler: Neoklasik Gerçekçilik, Israil, Filistin Otoritesi, USA, İntifada ve
Oslo Görüşmeleri.

WHY OSLO PEACE TALKS I AND II FAILED AND WHY THIS
FAILURE MADE THE USE OF VIOLENCE MORE EFFECTIVE? A
THEORETICAL DISCUSSION IN THE CONTEXT OF
NEOCLASSICAL REALISM
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İSRAİL’DEKİ YAHUDİ EĞİLİMLİ SİYASİ PARTİLERİN
YERLEŞİMLER KONUSUNDAKİ FİKİR AYRILIKLARI
Mesrure TÜRKER
YL Öğrencisi, Polis Akademisi, Ankara, Türkiye
<turkermesrure@gmail.com>

Öz
İsrail Devleti, sınırları konusunda belirsizlikler taşıyan Yahudi bir ulus devletidir.
Kuruluş tarihi olan 1948 yılından itibaren zaman içerisinde İsrail’in üzerinde hak iddia
ettiği toprakların sınırları değişmiş ve günümüz sınırlarına evirilmiştir. İsrail nüfusunun
bir kısmı, günümüz İsrail sınırlarının dışında yer alan Gazze ve Batı Şeria’daki Filistin
topraklarında, İsrail Devleti tarafından oluşturulmuş yerleşim birimlerinde ikamet
etmektedirler. Yerleşkeler ve yerleşimciler, İsrail iç siyasetinde hassasiyet taşıyan
konulardan ikisini oluşturmaktadır. Hadaş, Balad ve Ta’al gibi Arap Partileri hariç
tutularak yerleşkeler konusu incelendiğinde Yahudi eğilimli partiler arasındaki görüş
ayrılıkları ortaya çıkmaktadır. Çalışmada söz konusu görüş ayrılıkları, siyasi parti
liderlerinin söylemlerinin analiz edilmesi ile tespit edilecek ve karşılaştırılacaktır.
Çalışmadaki metodolojinin söylem analizi olarak seçilmesinin nedeni, siyasetin var
oluşunun temelini söylemlerin oluşturuyor olmasıdır. Siyasilerin söylemleri, partilerinin
konuya ilişkin tutumlarını açıklar nitelikte olacaktır. Sadece parti liderlerinin
söylemlerinin incelenmesi, tüm partiyi parti liderlerinin temsil ediyor olmasından
kaynaklanmaktadır. Çalışmada İsrail’deki Arap eğilimli siyasi partilerin hariç
tutulmasının nedenleri arasında Arap eğilimli siyasi partilerin asıl önceliklerini İsrail’de
yaşayan Arap nüfusun İsrail siyasetinde temsil edilmesi, yine aynı nüfusun yaşam
şartlarının iyileştirilmesi gibi konuların oluşturuyor olması ve Filistin topraklarını
ilgilendiren konularda öngörülebilir bir tutuma sahip olmaları gösterilebilir. Yahudi
eğilimli partilerin uzlaşma sağlayamadığı ve İsrailli karar alıcıların konuyla ilgili nihai bir
çözüm yolu gösteremediği yerleşkeler, İsrail Devleti’nin iç ve dış politika meselesi
haline gelmiş ciddi bir konudur. Çalışmanın sorusu İsrail’deki Yahudi eğilimli partilerin
yerleşkeler konusundaki fikir ayrılıklarının neler olduğudur. Araştırma tanımlayıcı bir
çalışma olacaktır. Çalışmada İsrail-Filistin çatışmasının temel dinamiklerinden biri olan
Yerleşkeler meselesinin İsrail iç siyasetindeki hassasiyetinin anlaşılması ve konuya
ilişkin literatüre katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yerleşim Bölgeleri, Yahudi Yerleşimciler, Yahudi Eğilimli
Partiler, İsrail-Filistin Çatışması

THE DIFFERENCES OF THE POLITICAL PARTIES OF ISRAEL ON
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ARABIC IN ISRAEL BETWEEN YONATAN MENDEL AND ESMAIL
NASHIF: A COMPARATIVE OVERVIEW
Mahmoud ANSARI
Lecturer, Kastamonu University, Turkey
<mutanabi9999@yahoo.com>

Abstract
This paper aims to trace the history of the Arabic language in Israel and its image
through two newly published book: The Creation of Isreali Arabic - Political and Security
Considerations in the Making of Arabic Language in Israel, the PhD dissertation of the
Israeli searcher Yonatan Mendel, the other book is The Arabic Language in the Zionist
Regime: The Story of a Colonial Mask, written by the Palestinian academic Esmail
Nashef.
There were two reasons for the selection of these books:
1. They were newly published, the first book, was published in 2014 and the second
was published at the end of 2018.
2. They include the whole books written about this topic before them, so they
contain a profound point of view about the topic and from different backgrounds. In
addition, they introduce theoretical views which ought to be studied.
Both books represents two sides of the same coin, in this study, the image of Arabic
in Israel. Yonatan Mendel is a Research Associate at the Centre of Islamic Studies at
the University of Cambridge, UK, and the Director of Projects of the Mediterranean Unit
at the Van Leer Jerusalem Institute, Israel. He is also a Teaching Fellow at the
Department of Politics and Government at Ben-Gurion University of the Negev, and a
Post-Doctoral Researcher at the Rosenzweig Minerva Research Center at the Hebrew
University of Jerusalem, Israel. And his research was supervised by a Palestinian
Professor at Cambridge University, Prof. Yasir Suleiman. Also, Dr. Esmail Nashef is an
associate professor in sociology and anthropology programs in Doha. Both
researchers, have discussed the issue from different point of views but they managed
to offer the readers a full panorama about the status of Arabic Language in Israel.
Historically, they cover up the same period of time. The difference in between, is that
while dr. Mendel is speaking about Israeli's attitudes toward the Arabs and the Arabic
language, dr. Nashef is spotting the other colonized society (the Arabs) and trying to
draw the picture of them utilizing the Arabic language in their existential combat. This
paper comes in an introduction, two chapters and a conclusion. Where I introduce to
topic in the first chapter, and discuss the issues in between the two books in the second
chapter. In the conclusion, I summarized the discussion of this paper, mentioning sum
recommendations.
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YABANCI SEYYAHLARİN GÖZÜNDEN MEMLÜK ÜLKESİNDE
YAHUDİLER
Fatma AKKUŞ YİĞİT
Doç Dr., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Türkiye
<fatma.akkus.yigit@ikc.edu.tr>

Öz
Seyahatnameler, yazıldıkları dönemin ve coğrafyanın tasvirini yapmaları, sosyokültürel hayatı hakkında bilgi vermeleri ve döneme farklı bir gözden bakma imkânı
sunmaları açısından dikkat çeken birinci el tarihi kaynaklardır. Memlûk hâkimiyetinde
olan Mısır ve Suriye coğrafyası da pek çok seyyahın uğrak noktası olmuştur. Bu
seyyahlar arasında maceraperestler olduğu gibi tacirler, elçiler ve dini vazifelerini ifa
etmek için yola çıkan hacılar da vardır. Memlûk ülkesi dışından gelen yabancı
seyyahlar arasında İbn Battuta gibi Arap asıllı seyyahlar olduğu gibi Pero Tafur, Felix
Fabri, L. Frescobaldi, Arnold von Harf gibi İtalyan ve Alman asıllı farklı milletlerden
yabancı seyyahlar da mevcuttur. Bu seyyahlar, Memlûk hâkimiyeti altında yaşayan
gayrimüslimlerden olan Yahudilere dair seyahatnamelerinde oldukça dikkat çekici
bilgiler sunmaktadırlar. Seyahatnamelerde, Yahudilerin nüfusu, mahalleleri, havraları,
mezarlıkları, giyim-kuşamları, meslekleri, ileri gelenleri, devlet ile ilişkileri gibi siyasi ve
sosyal hayatlarına dair pek çok malumat bulunmaktadır. Bu bilgiler, Memlûkler
zamanında yazılmış yerli kaynakların teyidi ve tenkidi ve elbette tam tersi açıdan
seyahatnamelerinin teyidi ve tenkidi bakımından da değer taşımaktadır. Bu çalışmada
yabancı seyyahların kaleminden Memlûk ülkesinde yaşayan Yahudiler ve yaşamlarına
dair bilgi verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Yahudiler, Memlûkler, Seyyahlar, Seyahatnameler.

JEWS IN THE OTTOMAN COUNTRY FROM THE VISION OF
FOREIGN TRAVELERS

Third International Conference on Israel and Judaism Studies 2019

367

GEÇ ANTİK ÇAĞDA DOĞU AKDENİZ SİNAGOGLARININ TABAN
MOZAİKLERİNDE İNSAN VE HAYVAN FİGÜRLERİ
Ulaş Töre SİVRİOĞLU
Dr., Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Türkiye
<ulastoresivrioglu@gmail.com>

Öz
Yahudi geleneğinde tasvir yapılmasına belirgin bir muhalefet olmasına rağmen;
Yahudi toplulukları dini ve din dışı konuları çeşitli sanat dallarını kullanarak tasvir
etmişlerdir. Bu tasvirler arasında modern İsrail, Filistin çevresine dağılmış, Geç Antik
Çağ’a tarihlenen sinagoglar özellikle dikkat çekmektedir. Bu sinagogların hemen her biri
oldukça canlı renklerle süslenmiş ve konularını genellikle Tevrat’tan alan sahnelerle
tezyin edilmiş taban mozaiklerine sahiptirler. Yahudi geleneğinde insan ve hayvan
figürlerini kullanılmasına karşı bir tutum olmasına rağmen bu sinagoglardaki sahneler,
Peygamberler de dâhil olmak üzere çeşitli insan ve canlı figürleriyle donatılmışlardır.
Dini sahnelerde insan figürlerin kullanılması, Geç Antik Çağ’da Doğu Akdeniz
Yahudilerinin tasvirler konusunda hoşgörülü bir tutum gösterdiklerini kanıtlamaktadır.
Mozaiklerdeki figürler Geç Antik Çağ Yahudi toplumunun, giyim kuşamları, günlük
hayatları, maddi kültürleri hakkında da önemli bilgiler vermekte ve sanatsal açıdan
komşularıyla olan etkileşimlerini de ortaya çıkarmaktadır. Hellenistik üsluptaki figürler,
Geç Antik Çağ Yahudilerinin kültürel alanda Yunan-Roma unsurlarıyla sanıldığından
daha yoğun bir etkileşim içinde olduklarını düşündürecek niteliktedir. Sonuç olarak Bet
Alpha, Ein Gedi, Huqoq, Gaza, Sepphoris gibi geç Antik Çağ’a tarihlenen sinagogların
taban mozaikleri bir yandan dönemin Yahudi görsel sanatları hakkındaki bilgilerimizi
arttırırken; öte yandan da 6. Asırda Doğu Roma’da sinagoglara yapılan baskılara
rağmen Yahudi sanatının canlılığını korumaya devam ettiğini düşündürecek kanıtlar
sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sinagog sanatı, İsrail, Filistin, Geç Antik Çağ

HUMAN AND ANIMAL FIGURES IN THE FLOOR MOSAICS OF
EASTERN MEDITERRANEAN SYNAGOGUES IN LATE ANTIQUITY
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URUSALİMUM VE AMARNA MEKTUPLARINA GÖRE
DEVLETLERARASI İLİŞKİLERDEKİ YERİ
Cemal YILMAZ
Doktora Öğrencisi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye
<cemalyilmaz_64@hotmail.com>

Şeyma AY ARÇIN
Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye
<seymaay@gmail.com>

Öz
IV. Amenhotep tarafından kurulan Amarna kenti dini bir merkez olmasının yanı sıra
Mısır devletinin Ön Asya devletleri ile olan ilişkilerinin yürütüldüğü bir diplomasi kenti
olması bakımından da oldukça önemlidir. Söz konusu kent araştırmacılar tarafından
özel bir döneme de isim vermiş, bu dönem Geç Tunç Çağı’nın ilk yarısına işaret eden
“Amarna Çağı” olarak adlandırılmıştır. Yukarı Mısır’da El Amarna’da ortaya çıkarılan ve
MÖ. 14. yüzyılın başlarına tekabül eden 382 adet mektup dönemin lingua franca’sı olan
Akkadça ile yazılmıştır. Mektuplar ilk bakışta “beynelmilellik ve büyük devlet-küçük
devlet” kavramlarını içermesi açısından dikkat çekmektedir. Ayrıca mektupların içeriği
bizlere Mısır’ın Suriye yönünde nasıl bir hâkimiyet kurduğunu da göstermektedir. III.
Tutmosis dönemi ile Mısır’ın Suriye yönündeki hâkimiyeti genişlemiş, işte tam da bu
dönemde bölgedeki kent devletleri Mısır devletine bağlılıklarını bildirmişlerdir.
Mektuplaşmalar Mısır, Hitit, Mitanni, Asur, Babil, Alašia, Arzava krallıkları ile SuriyeFilistin bölgesinde yer alan kent devletleri arasında yapılmıştır. Mektuplar geçmişten
günümüze süreklilik arz eden bir durumu gözler önünü sermektedir: Suriye-Filistin
bölgesindeki mücadeleler. Söz konusu bölgede yer alan küçük kent devletleri ise
Megiddo, Kudüs, Amurru, Sidon, Biblos, Damascus, Gazze, Kadeş, Qaṭna, Tunip,
Ṣumur, Filistin, Tyre, Nuḫašše, Gezer ve Ugarit olarak geçmektedir. Mektuplardan
URU
anlaşıldığı üzere Kudüs bölgesindeki kent devleti Urusalimum ( SALIMUM) ve kralı
ʿAbdi-Ḫeba’dır. Mısır kralı tarafından tahta geçirilen ʿAbdi-Ḫeba’nın mektuplarının ana
konusunu Doğu Akdeniz’deki Mısır askeri gücünün zayıflaması sonucu bölgede baş
gösteren yerel krallılar arası mücadele ve Apiru sorunu oluşturur. Amarna Dönemi
boyunca Suriye Filistin bölgesinde yerel seçkinlerce sağlanan bir Mısır egemenliği söz
URU
konusudur.
SALIMUM da bu kentlerden biridir. Hatta bu kentte bir Mısır
URU
garnizonunun varlığı dahi tespit edilmiştir.
SALIMUM kenti ticaret yollarının üzerinde
olması bakımından da önemli bir yere sahiptir. Bu konumu kentin defalarca saldırıya
uğramasına sebep olmuş; ʿAbdi-Ḫeba Mısır kralına hitaben yazdığı mektuplarda içinde
bulunduğu bu zor durumu oldukça açık ve umutsuzca belirtirken, kraldan yardım
istemiştir. Bu çalışmanın amacı Kudüs bölgesinde yerel bir kent devleti olan
Urusalimum ve siyasi hayattaki konumu ve onun komşuları ile olan ilişkilerini Amarna
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mektupları doğrultusunda ortaya koyup bölgedeki mücadelenin tarihi sürekliliğine,
bölgenin eskiçağından bir bakış açısı yansıtmaktır.
Anahtar Kelimeler: Urusalimum, ʿAbdi-Ḫeba, Amarna, Geç Tunç Çağı’nda Doğu
Akdeniz, Apiru.
URU

SALIMUM AND ITS PLACE IN INTER-STATE RELATIONS
ACCORDING TO AMARNA LETTERS

Abstract: The city of Amarna, founded by Amenhotep IV, is not only a religious
center, but it is also important in terms of being a diplomatic city where Egyptian
relations with the Asian states are carried out. The city was named by the researchers
for a special period, which was called the Amarna Age, which marked the first half of
the Late Bronze Age. Uncovered in El Amarna in Upper Egypt; 382 letters
corresponding to the beginning of the 14th century were written in Akkadian, the lingua
franca of the period. The letters at first glance draw attention to the fact that they
include the concepts of “internationality and the great state-small state”. In addition, the
content of the letters shows us how Egypt dominated Syria. With Tutmosis III, Egypt's
sovereignty towards Syria expanded and precisely in this period the city states in the
region declared their loyalty to the Egyptian state. The correspondences were made
between Egypt, Hittite, Mitanni, Assyrian, Babylonian, Alašia, Arzava kingdoms and
city-states in Syria-Palestine region. The letters reveal a continuous situation from past
to present: the struggles in the Syrian-Palestinian region. The small city states in the
region are Megiddo, Jerusalem, Amurru, Sidon, Biblos, Damascus, Gaza, Kadesh,
Qaṭna, Tunip, Ṣumur, Palestine, Tire, Nuḫašše, Gezer and Ugarit. As it is understood
URU
from the letters, the urban state in Jerusalem is
SALIMUM and its king is Abdi-Ḫeba.
The main issue of the letters of Abdi-’Heba, who was placed on the throne by the
Egyptian king, was the problem of the struggle between the local kings and the Apiru
problem which started in the region as a result of the weakening of the Egyptian military
power in the Eastern Mediterranean. During the Amarna Period there was an Egyptian
URU
sovereignty that provided local elites in the Syrian Palestinian region.
SALIMUM is
one of these cities. Even the presence of an Egyptian garrison in this city was
URU
determined.
SALIMUM also has an important place in terms of being on the trade
routes. This position caused the city to be attacked many times; Abdi-Ḫeba, in his
letters to the Egyptian king, stated this difficult situation quite clearly and desperately
and asked the king for help. The aim of this study is to reflect continuity of
URU
SALIMUM, a local city state in the Jerusalem region, and its relations with its
neighbors in the direction of Amarna letters and to reflect the historical continuity of the
struggle in the region from an ancient perspective.
URU

Keywords:
SALIMUM, ʿAbdi-Ḫeba, Amarna, Eastern Mediterranean in the Late
Bronze Age, Apiru.
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-IOSEPHUS FLAVIUS’UN ANLATIMIYLA MUSEVİLERİN HANIM
EFENDİSİ ALEXANDRA
Hatice ERDEMİR
Prof. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye
<haticeerdemir@yahoo.com.tr>

Halil ERDEMİR
Assoc. Prof. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye
<uygula@yahoo.com>

Tam Metin
Öz: Kudüs, Lut gölünün bulunduğu çukur alanın batısında ve bu alandan fay
diklikleriyle ayrılmış olan Yahudiye platosunun dalgalı yüzeyi üzerinde kurulmuştur.
Tarihi oldukça eski olan Kudüs şehri jeostratejik konumu ve bölgedeki önemi sebebiyle
birçok farklı devlet ve milletin ele geçirmek istediği bir şehir ve bölge olmuştur.
Bunlar arasında Mısır’dan çıktıktan ve çölde kırk yıl kadar kaldıktan sonra
İsrâiloğulları Yeşu önderliğinde Filistin topraklarına girmişlerse de Yebusîler’in hâkim
olduğu Kudüs’e girememişlerdir. Dâvûd’un şehri almasına kadar Kudüs Yebusîler’in
elinde kalmıştır. Kudüs’ü devletinin merkezi yapan Dâvûd şehri güçlendirmiştir.
Dâvûd’dan sonra Süleyman ve onun soyundan gelenler iş başına geçmişlerdir. İsrail
hükümdarlarının putperestliğe meyletmeleri, peygamberlere zulmetmeleri ve halkın
yoldan çıkması gibi sebeplerle Kudüs’ün başına felâketler gelmiş, Nebukadnezzar
Kudüs’e 3 kez girerek mâbedi, sarayı ve genel olarak Kudüs’ü ateşe vermiş, duvarlar
yıkılarak halkın bir kısmı sürgün edilmiştir. Bundan sonra Kudüs elli yıl boyunca harabe
halinde kalmıştır. MÖ 538’de şehre dönen Zerubbabel mâbedin temellerini atmış, MÖ
444 yılına doğru Nehemya şehrin duvarlarını tekrar inşa etmiş, Ezra da Mûsâ şeriatının
otoritesini yeniden tesis ederek Kudüs’ü Yahudiliğin dinî merkezi yapmıştır.
Bâbil esareti sonrasında Kudüs Pers hâkimiyetine girmiş (MÖ 538), ardından
Makedonyalı Büyük İskender şehri almış (MÖ 332), onun ölümü üzerine şehir önce
Mısırlı Ptolemaioslar, daha sonra MÖ 198’den itibaren Seleukosların hâkimiyetine
girmiştir. MÖ 168’de IV. Antiochus Epiphanes, şehre Hellen ilâhlarının heykellerini
koymak suretiyle mâbedi kirletince Makkabî isyanları başlamış ve ayaklanma sonunda
Seleukoslar kovulmuştur. MÖ 167’de şehre Hasmon hanedanı hakim olmuş ve bundan
sonra Kudüs ve çevresi MÖ 63 yılında Romalıların eline geçinceye Hasmon hanedanı
tarafından yönetilmiştir.
Alexandria, bu hanedana mensup olan ikinci kocası Alexander Jannaeus’tan sonra
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MÖ 76-MÖ 67 yılları arasında 9 yıl Iudaea’yı yöneten kadın hükümdardır. İkinci kocası
Alexander Jannaeus’tan 15 yaş büyük olan Alexandria, 64 yaşında iş başına gelmiştir.
Alexander’ın ölmeden önce önermiş olduğu üzere kaleyi ele geçirmiş ve yobazlıklarıyla
tanınan Ferisîlerle konuşarak, onların kendi hükümdarlığına ve iktidarına karşı
olmalarını engellemeye çalışmıştır. Alexandria iktidarı döneminde ilginç uygulama ve
stratejileriyle başeğmeyen, dize getirilemeyen ve sık sık karışıklık çıkarmaya mütemayil
Ferisîler’i dizginlemeyi başarmıştır.
Bu çalışmanın amacı, genel anlamda Eskiçağ’ın birçok bölgesinde ve özelde
İsrailoğulları, Yahudiler ve Museviler arasında yaygın olmamasına rağmen bir kadın
hükümdarın Kudüs’teki Hasmonlar döneminde devletin başına geçebildiğini ortaya
koymaktır. Elde edilen bilgiler Alexandria’nın sadece bir kadın olarak devletin başına
geçmesinin bu toplumda bir yenilik olmakla kalmayıp aynı zamanda yönetimdeki
uygulama ve stratejilerinin de kendine özgü olduğunu göstermektedir.

ALEXANDRIA FEMALE MASTER OF THE JEWS IN THE
EXPRESSION OF JOSEPHUS FLAVIUS
Abstract: Jerusalem is located on the wavy surface of the Judea plateau, which is
separated from the area by the fault steeps to the west of the pit area where the Lake
Lut is located. Due to its geostrategic location and its importance in the region, the city
of Jerusalem, which is quite old, has become a city and region that many different
states and nations want to seize.
Among them, after coming out of Egypt and forty years in the desert, the Israelites
entered the Palestinian territories under the leadership of Joshua, but they could not
enter Jerusalem, where the Yebusites ruled. Jerusalem remained in the hands of
Yebusîs until Dâvûd took the city. Dawud, who made Jerusalem the center of his state,
strengthened the city. After Dâvûd, Süleyman and his descendants Israel's rulers
inclined to paganism, persecution of the prophets and the people were out of the way
because of disasters for the cause of Jerusalem, Nebuchadnezzar 3 times entering
Jerusalem, the temple, palace and in general, the fire was destroyed and some of the
people were exiled. After that, Jerusalem remained in ruins for fifty years. Returning to
the city in 538 BC, Zerubbabel laid the foundations of the temple, Nehemiah rebuilt the
walls of the city towards 444 BC, and Ezra re-established the authority of Mosa's Sharia
and made Jerusalem the religious center of Judaism.
After the Babylon captivity, Jerusalem came under Persian rule (538 BC), and
Alexander the Great took the city of Alexander the Great (332 BC). In 168 BC when IV.
Antiochus Epiphanes defiled the temple by placing statues of Hellenic gods in the city,
the rebellions of Makkabi began and the Seleucus was expelled at the end of the
uprising. The city was dominated by the Hasmon dynasty in 167 BC, and was later
ruled by the Hasmon dynasty until it was captured by the Romans in 63 BC.
The aim of this study is to reveal that although a woman sovereign was able to rule
the state during the Hasmons in Jerusalem, although it was not common in many parts
of the Ancient Age in general and among the Israelites, Jews and Jews in particular.
The information obtained shows that Alexandria's leadership of the state as a woman is
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not only an innovation in this society, but also its management practices and strategies
are unique.

Hasmonlar (Haşmon) Maccebee soyundan gelen ve Iosephus’a göre
Hasmoneus (Hasmon), veya Asamonaios adından gelen bir hanedan adıdır.
MÖ 143 (ya da MÖ 142) yılında Mattathias’ın oğlu Simon Maccabeus,
Maccabeelerin lideri olarak, kardeşi Jonathan’ı alt ederek Selevkos
hadedanına karşı isyan etmişti. Kısa süre sonra Seleukoslardan ayrılıp
bağımsızlığını ilan ederek en yüksek din adamı ve ethnarch unvanıyla
Iudea’nın yöneticisi olmuştur. Böylece Simon Hasmon hanedanının ilk üyesi
olurken bölgenin yönetimi bir süre, Hasmon hanedanından kişiler arasında
nesilden nesile aktarılmıştır. Simon kendi oğulları tarafından yönetimden
indirilmiş ve bu hanedanın son temsilcileri de Alexander Jannaeus ve dul kalan
karısı Salome Alexandria ile oğuları II. Aristobulus ve II. John Hyrcanus ile
Romalı komutan Marcus Antonius tarafından cezalandırılan Antigonus
olmuştur.
Salome (Shelamzion) Alexandria, MÖ 76-MÖ 67 yılları arasında 9 yıl
Iudaea’yı yöneten kadın hükümdardır. İkinci kocası Alexander Jannaeus’tan
15 yaş büyük olan Alexandria, 64 yaşında iş başına gelmiştir. Geleneksel
olarak Ferisî lider Rabbi Simeon ben Shetach’ın kızkardeşi olduğuna inanılan
Alexandria, kocası Alexander’ın ölmeden önce önermiş olduğu üzere kaleyi
1
ele geçirmiş ve Ferisîlerle konuşarak, onların kendi hüküdarlığına ve iktidarına
karşı olmalarını engellemeye çalışmıştır. Bu şekilde, Ferisîler’in, kocası
Alexander’a karşı duydukları öfkeyi, iyi niyet ve dostluğa çevirmiştir. Böylece,
geri dönen Ferisîler, Alexander’a karşı hissettikleri kötü duygu ve
düşüncelerden sıyrılarak onu adil olarak anmaya başlamışlardır. Alexander’ın
cenaze töreni de, kendisinden önceki hiçbir hükümdara yapılmadığı kadar
2
gösterişli olmuştur. Alexandria’nın Ferisî kökeni hakkındaki geleneksel görüş,
kendisinin bu toplulukla ilişkilerini nasıl denegede tuttuğunu açıklayan bir veri
olarak değerlendirilebilir. Ya da diğer taraftan onun iç işlerinde Ferisîlerle
ilişkilerindeki uzlaşmacı tutumuna bakılarak kendisi Ferisî bir kökenle
ilişkilendirilmiş olabilir.
Alexander geride II. Hyrcanus ve II. Aristobulus adlarında iki erkek evladı
olmasına rağmen tahtı karısı Alexandria’ya bırakmıştır. Bu iki oğlundan küçük
1

Ferisî, Latince pharisée, Hellence pharisaíos “sofu ve kuralcı kimse, özellikle İsa zamanında sofu
Yahudi”ler için kullanılmış bir kelimedir. İbranice pārūş (“ )פָּ רּוׁשseçkin” kelimesinin çoğulu, pərūşīm
(“ )פְּ רּוׁשִׁ יםseçkinler”, kelimesinden doğan kelime, Arapça, Aramice/Süryanice ve İbranicede prş “ שרפ1.
yaymak, açmak, 2. seçmek, ayırmak” anlamına gelen kelimeden doğmuştur. Mefruşat kelimesi de bu
kelimeyle bağlantılıdır. Ferisîlik ikinci mabet döneminde (MÖ 515-Miladî 70) Yahudi toplumunun daha
çok orta sınıfı tarafından benimsenen ve Hz. İsa zamanında kabadayılıklarıyla, “kaba, softa ve
yobazlıklarıyla” tanınan bir gruptur. Haşmoniler döneminden itibaren siyasi otorite üzerinde de her
zaman etkili olan Ferisîlik, genellikle din ulemasından oluşan bir grup tarafından temsil edilmiştir.
2
Josephus, Jewish Antiquities: 13.16.1 405-408.
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olan Aristobulus, genç aktif ve cesur bir adamdı. Sakin bir hayat geçirmekten
hoşlanan büyük oğlu Hyrcanus’un devlet işleri yönetmeye karşı ilgisi ve
yeteneğinin olmadığı düşüncesiyle Alexandria onu yüksek din görevlisi olarak
tayin etmişti. Alexandria, halkın kocasına duyduğu kötü duyguları kendi
yönetimi için bir avantaj olarak görmüş ve kendi devlet siyasetini yapılandırma
konusunda bu durumu avantaja çevirmişti. Halk tarafından sevilmeyen bir
3
hükümdardan sonra kendisi sevilen bir idareci olmaya çalıştı. Alexandria,
kayınpederi I. Hyrcanus (Judah Maccabee’nin yeğeni) tarafından yasaklanmış
olmasına rağmen, Ferisî toplumunun eski dini geleneklerinin gereklerine göre
yaşamalarına izin verdi. Böylece Ferisîler onu “güçlü” unvanıyla anmış olsalar
da, yönetimde hakim olmaya başlamışlardı. Zamanında sürgün edilmiş
Ferisîleri tekrar ülkeye getirip, tutukluları serbest bıraktılar ve monarklar gibi
4
davranmaya başladılar. Ancak, Alexandria da kendi ülkesinin refahını ve
iyiliğini düşündüğünden ordusundaki paralı askerlerin sayısını arttırarak
ordusunu öyle bir güçlendirdi ki, çevre ülkelerin zorba (güçlü) hükümdarları için
5
tam bir tehdit ve tehlike haline geldi. Bu ülkelerden rehineler almıştır. Fakat
Alexandria, orduyu ve çevre ülkeleri yönetirken, Ferisîler de onu yönetmeye
6
başlamışlardır.
Alexandria’yı, kocası Alexander’i öldüren sekizyüz erkeği öldürtmesi için
teşvik ve ikna etmeye çalışan Ferisîler haricinde ülkenin bütününde barış tesis
edilmişti. Ferisiler bununla da yetinmeyerek, Alexander’in katillerinden olduğu
düşünülen Diogenes’i ve birbiri ardı sıra birkaç kişiyi daha öldürmüşlerdi. Bu
durumdan korkanlar arasında güçlü olanlardan bir kısmı, Alexandria’nın oğlu
Aristobulus’u da yanlarına alarak, olanlardan duydukları üzüntüyü dile
getirmişler ve Aristobulus, imkanı olsa, annesinin böyle bir şeyi yapmasına izin
vermeyeceğini belirtti. Bu adamlar bir zamanlar, Alexander Jannaeus’a
duydukları sadakat ve bağlılık dolayısıyla ondan aldıkları onuru hatırlatarak, bu
olaylar karşısında hükümdar Alexadra’ya, ne kadar büyük bir tehlikenin içine
sürüklendiğini belirttiler. Ayrıca, savaştan kaçınmalarına rağmen, herhangi bir
yardım almadan, acımasız canavarlar gibi evlerinde düşmanları tarafından
katledilmelerinin tamamıyla ümitlerinin kırılmaması ve patlama noktasına
gelmelerinin engellenmesi için Alexandria’ya yalvardılar. Bağlı oldukları
otoriteye duydukları tabii sadakat sebebiyle, öldürülmüş olanlar için gereken
sabrı göstereceklerini, ancak gelecekte böyle durumlar olursa ve Alexandria
kendilerini affetmezse bu defa sarayda kalarak orada ölmeyi tercih
edeceklerini bildirdiler. Bu durumun, hem Alexandria hem de kendileri için
büyük bir ayıp olacağını, eğer ihmal edilirlerse, terör oluşturmadan önce
3

Josephus, Jewish Antiquities: 13.16.2. 408.
Josephus, Jewish Antiquities: 13.16.2 408-9; Jewish War: 1.5.2.
5
Josephus, Jewish Antiquities: 13.16.2 409.
6
Josephus, Jewish War: 1.5.2.
4
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adlarının çıktığı, Arap hükümdarı Aretas ve diğer monarkların ordularında
ücretli asker olarak ödüllendirileceklerini ifade ettiler. Ülkede güveni temin
edemez ve Ferisîleri onların üzerinde tutarsa, bu durumda, iblisin Alexander’ın
ikametgahı üzerinde sürekli bir düşmanlık oluşturacağını ve bu durumda da
kendilerini kalalere yerleştirmelerini talep ederek en azından mütevazı
şartlarda onunla kalmayı isteyeceklerini belirttiler. Bu adamlar bu sözleri
söyledikten sonra, zaten öldürülen ve tehlikede olanları koruması için
Alexander’ın ruhunu çağırarak ve tüm takipçilerini gözyaşlarına boğdular. Ama
özellikle Aristobulus, “Gerçekten de, onlar henüz gençliğinin baharında bir oğlu
varken, kendi ihtiraslarını ön planda tutan deli bir kadına kendilerini
yönetmeleri için izin vererek kendi yazgılarını yazdılar” sözleriyle duygularını
açıkça ortaya koyarak, annesine kafa tuttu. Onurunu ayaklar altına almamak
için ne yapacağını bilmeden Alexandria, hazinelerin bulunduğu Hyrcania ve
7
Alexandrium ve Macherus gibi şehirlerin kalalerini onlara emanet etti.
Bu Alexandria için büyük bir hataydı. Alexandria, halk arasındaki sempatiyi
kaybetmemek için eski Janaeus hizip gücünü ortadan kaldırması gerekirken
Ferisîlerin aşırılıklarına izin vermiş ve karşıtlarını mücadele ortamına
sürüklemişti. Böylece hizipler arasında çatışma büyümüştü. Bir süre sonra
(MÖ 70) Alexandria, oğlu Aristobulus’u bir orduyla birlikte, Ptolemaios’a karşı
Damacus’a (Şam’a) gönderdi ki burada Menneus adında tehlikeli bir sınır
komşusu da vardı. Fakat Aristobulus orada önemli bir şey yapamadan geri
8
döndü.
Alexandria tahtı ikinci kocası Alexander Jannaeus’un ölümü üzerine ele
geçirmişti. Iosephus’a göre, Alexandria, kendi hemcinslerinin sahip oldukları
zaaflardan uzak müstesna bir kadındı. Kocası Jannaeus’tan 15 yaş büyük olan
Alexandria, iktidar gücünü kayınbiraderinin ölümüne kadar birlikte kullanmış,
kendisinin münferit yönetimi ise ancak kayınbiraderinin de ölümüyle kendisi 64
yaşına geldiğinde başlamıştır. Milletini savunmak ve dini kuralları sıkı sıkıya
takip etmek konusunda kararlılık göstermiştir. Ancak kendisinin ölümünden
sonra, “bir kadının sahip olamayacağı isteklerden dolayı” ortaya çıkan
karmaşadan da sorumlu tutulmuştur. Buna rağmen daha sonra gelecek olan
kadın yöneticiler, onun yönetimdeki güçlü tavrından etkilenmişler ve örnek
almışlardır.
Bu sırada (MÖ 70) Armenia hükümdarı Tigranes’in, beş yüz bin asker ile
Suriye’ye doğru harekata giriştiği ve Iudaea’ya gelmekte olduğu haberi
ulaşmıştır. Bu kötü haber, tabii olarak Alexandria’yı ve toplumu dehşete
düşürmüştür. Bunun üzerine Alexandria Ptolemais’u kuşatmak üzere olan
Tigranes’e elçileriyle birlikte çok sayıda kıymetli hediye göndermiştir. Bu sırada
Suriye’yi yönetiminde bulunduran ve yine Kleopatra unvanını taşıyan kadın
7
8

Josephus, Jewish Antiquities: 13.16.2 410-418.
Josephus, Jewish Antiquities: 13.16.2 418.
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hükümdar Selene, Tigranes’e karşı şehrini savunmak için kapılarını
kapatmaya halkını ikna etmişti. Ancak Yahudi elçileri Tigranes’le görüşerek
hükümdariçe ve halkıyla iyi ilişkiler kurması için onu teşvik etmişlerdir.
Tigranes, kendi lehine olarak, uzun yollar katederek kendisine saygılarını
göstermek için gelmeleri sebebiyle onları onurlandırmış ve iyi umutlarla
ayrılmalarını sağlamıştır. Ptolemais ele geçirilir geçirilmez, Romalı komutan
Lucullus’un, Iberia’ya kaçmakta olan Pontus hükümdarı Mithridates’i
yakalamak için peşinden giderken Armenia bölgesinden geçeceği ve şehirlerini
ele geçireceği haberini alınca hemen bölgeden ayrılmış ve ülkesine geri
9
dönmüştür.
Alexandria tehlikeli bir hastalığa yakalanınca Aristobulus hakimiyeti eline
geçirmek için gece gizlice hizmetkarlarından sadece birini yanına alarak
babasının arkadaşlarının bulundukları kalelere gitmiştir. Annesinin tutumundan
memnun olmadığı kadar ölümününün ardından bütün ailenin, yeteneksizliğini
gördüğü kardeşinin ve Ferisîler’in hakimiyeti altına gireceğinden de korktu.
Sadece Kudüs’te çocukları (iki oğlu ve iki kızı) ile bıraktığı eşi onu merak
etmişti. O önce Agaba’ya gelerek daha önce sözü edilen Galestes’te, güçlü
adamlarından biri tarafından karşılanmıştır. Alexandria Aristobulus’un kaçtığını
farkettiği gün, onun herhangi bir ayaklanma başlatmak için kaçmadığını
düşünmek isterken haberciler ardı ardına bir kaleden diğerine Aristobulus’un
kalelerin hepsini ele geçirdiği haberi-ve kalelerin ele geçirildiği haberi duyulur
duyulmaz diğerleri de kalelerini teslim ettiler- getirilince hükümdariçe ve halkı
telaşa kapılmışlardır. Alexandria ve adamları, evine uygulanan kötü
muameleler sebebiyle Aristobulus’un kısa süre içinde tahta yerleşerek, onlara
ceza vereceğinden korkuyorlardı. Böylece Aristobulus’un eşi ve çocuklarını
gözaltına alarak onları kalede tutmaya ve Tapınaktan gözetlemeye karar
verdiler. Bu sırada ülkenin her yerinden akın akın Aristobulus’a gelen insanlar
güçlü bir çevre meydana geirdiler. On beş günden biraz fazla bir sürede yirmi
iki kaleyi elinde tutması ona Libanus, Trachonitis gibi gücün yanında
bulunmayı tercih eden diğer yerel hükümdarların askerlerinden ordu oluşturma
fırsatı verdi. Kendisinin hiç beklemediği şekilde ona yardımcı olan beyler, onun
hükümdar olması durumunda kendilerinin de fayda sağlayacakları
düşüncesiyle hükümdarlığını ele geçirmesine de yardım ettiler. Yahudiler’in
ileri gelenleri ve Hyrcanus (erkek kardeşi) Alexandria’ya giderek Aristobulus’un
tüm kaleleri ele geçirerek bölgenin hakimi olması sebebiyle bu gelişmeler
hakkındaki düşüncelerini aktardılar. Her ne kadar Alexandria hasta olsa da
kendisi hayattayken kendilerinin karar almalarının doğru olmadığını belirterek
halen tehlikenin geçmediğini vurguladılar. Alexandria, iyi durumda bir halk, bir
ordu ve milletin çeşitli hazinelerinden oluşan paralarının olduğunu söyleyerek
yapılacak en doğru şeyin varolan imkanları kendi lehlerine kullanmak olduğunu
9

Josephus, Jewish Antiquities: 13.16.2 419-421.
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ifade etti. Fiziki gücünü neredeyse yitirmiş olan Alexandria ne kendisini ne de
10
yönetimi düşünecek haldeydi.
Bu sözleri sarfettikten kısa bir süre sonra, yönetiminin dokuzuncu yılında 73
yaşındayken (MÖ 67) öldü. Cinsiyetinin gereği olan zayıflık emaresi
göstermeyen, güce duyduğu tutku dolayısyla, planlarında kararlılık göstermiş
ve erkeklerin liderlik konusunda sürekli yanıldıkları anlamsızlıkları
sergilememiş bir kadın liderdi. Bugünü gelecekten daha önemli ve mutlak
hakimiyeti herşeyden daha ikincil görmüştü. Ancak “iyi ve adil” olana yeterince
dikkat sarfetmediğinden sonu böyle olmuştur. Her halükarda, sarayındaki
durumun tehlikeye girmesine otoriteyi kaybetmesi sebep olmuştur. Çünkü
yönetim kadına özgü olmayan arzuları içeriyordu ve hükümdariçe işleri
sürdürebileceğini düşündüğü herkese bırakabiliyordu. O hayattayken yönetimi
sırasında olduğu gibi ölümünden sonra da saray felaketlere sahne olmuştur.
Herşeye rağmen kendine özgü yönetimiyle milleti barış içinde yaşatmaya
11
çalışmıştır.
Iudaea’da Hasmon hanedanı onun “kadına özgü olmayan istekleri”
sebebiyle başlayan karmaşayla ölümünden sonra MÖ 63’te Romalı komutan
Pompeius’un bölgeyi ele geçirmesiyle ve MÖ 37’de Herodes’un ortaya
çıkmasıyla sona ermiştir. Josephus Falvius’un hakkında ayrıntılı bilgi aktardığı
Alexandria ve dönemi, ele alınırken içinde bulunduğu şartlar gözardı
edilmemelidir. Iudaea’da hanedanlar arasındaki anlaşmazlıklar, oğulları
arasındaki kardeş kavgaları ve Roma’nın doğudaki fetihleri devam ederken
Alexandria’nın içeride ve dışarıda uygulamaya çalıştığı savaş ve çatışmayı
gerektiren “sert güç” yerine “yumuşak güç” politikası büyük sabır ve kararlılık
gerektiren bir konudur. Iosephus’un Alexandria’yı yargılayan ifadeleri,
alışılmamış bir durum olan “kadının yönetmesini ve iktidarda olmasını” uygun
görmeyen fikir ve görüşlerden kaynaklanmış olmalıdır. Ferisîlerle barış içinde
yaşama politikası ise, ölen kocası Jannaeus’un isteği olup onun sadece sadık
kalmaya çalıştığı kendisine devredilen bir iç siyasettir. Her halükarda
Alexandria ülkeyi belki de bir erkekten daha iyi şartlarda 9 yıl kadar ayakta
tutabilmiştir. Kocası Jannaeus bile Hellen kültürünü halkına zorlaması ve
zalimliği gibi çeşitli sebeplerle halkı tarafından sevilmeyen bir hükümdarken
onun halk arasında sevilen ve sayılan bir şahsiyet olması bir kadının devlet
yönetimindeki başarısı göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Halkı için
büyük bir tehdit oluşturan Tigranes’e hediyeler göndererek barış çağrısında
bulunan, dinine bağlı ve Talmud’daki kanunarı destekleyen, açıklayan sözlü
kanunlarından da devlet işlerinde faydalanan, Yahudi kültürünü yaşatmaya
çalışan, halkına ve insanlara karşı ölüm döşeğinde bile sevecen ve özverili

10
11

Josephus, Jewish Antiquities: 13.16.2 422-429.
Josephus, Jewish Antiquities: 13.16.6. 430-432.
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olan Alexandria’nın yaşadığı şartlarda ideal bir yönetici olduğunu belirtmek
abartı olmayacaktır.
Sonuç
Kadın ve iktidar kelimelerini yanyana getirmek, birçok Eskiçağ toplumu için
pek alışılmış görünmemektedir. Musevî toplumlarında da yönetim çoğunlukla
erkek işi olarak görülmüş ve sürdürülmüştür. Ancak her dönemde olduğu gibi
Musevîler arasında da Hasmon hanedanı döneminde, oğullarının küçük yaşta
olması sebebiyle Alexander Jannaeus ölürken karısı Salome (Shelamzion)
Alexandria’ya devletin başına geçmesini vasiyet etmiştir. Kendisinden 15 yaş
büyük olan Alexandria, 64 yaşında iş başına gelmiştir ve MÖ 76-MÖ 67 yılları
arasında 9 yıl Iudaea’yı yöneten ilk kadın hükümdar olmuştur. Iudaea’da
hanedanlar arası çekişmelerin olduğu bir dönemde Alexander Jannaeus’un
karısına bu derece güvenerek alışılmamaış bir şekilde devleti yönetmesini
istemesi oldukça ilginç ve üzerinde düşünülmesi gereken bir uygulamadır.
Alexandria’nın aynı zamanda, o dönemde hanedanın da çekişmeli olduğu
Ferisî soyundan gelmesi de ayrı bir değerlendirme konusudur.
İç çekişmeler ve dış sorunlara rağmen Alexandria’nın içeride ve dışarıda
kendine özgü bir denge politikası ve “yumuşak güç” tarzındaki siyasî
uygulamalarının devletin huzur ve barış ortamını sağladığı açıkça
anlaşılmaktadır. Eskiçağ toplumlarında birtakım tesadüf ve ihtiyaçlara binaen
ortaya çıkan bu tür müstesna kadın yönetici örnekleri, kadının bir birey olarak
devlet yönetiminde başarılı olabileceğini göstermektedir. Bu örnekler, kadınerkek her bir bireyin hayatın ihtiyaç ve gerekliliklerine göre nitelikli
yetiştirilmesinin önemini de ortaya koymaktadır.
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MÜLÛKÜ’T- TAVÂİF DÖNEMİNE KADAR ENDÜLÜS’TE KARÂİLER
Sinan İLHAN
Dr., Araştırmacı, İstanbul, Türkey
<sinan.ilhan@gmail.com>

Öz
Anan ben David tarafından Abbasi Hilafetinde VIII. yüzyılda Irak’ta kurulan ve
Rabbinik Yahudilerce “Hâricî, kafir/ heretic” kabul edilen Karaîlerin, Mülûkü’t-tavâif
dönemine kadar Endülüs’teki varlığı ele alınacaktır. Nas olarak sadece Tevrat’ı kabul
edip, Talmud ve Mişna gibi hahamların yorum ve şifahi rivayetlerinden doğan
kaynaklara uymadıkları gerekçesiyle, Rabbinikler tarafından şiddetli ceza ve baskılara
düçar olan Karaîler, din dışı kabul edildiklerinden ölüm gibi şiddetli cezalara maruz
kalmıştır. “İslâm’dan çok daha fazla tehlikeli sayılan” ve yeni bir dinîn kurulmasından
daha kritik olduğu belirtilen Karâîlik, İbranice’deki “ קראkare’e” kelimesinden ismini
almış, bu hareketin kökeni ile bu terimin anlamı hakkında muhtelif görüşler mevcuttur.
Karâîler günlük yaşamlarında da Rabbiniklerden farklıydı. Mesela Rabbiniklerin hilafına
Tevrat’ın ifadesi doğrultusunda eti sütle yemişler ve “oğlak annesinin sütü ile pişirilmez”
emrine uyarak sadece annesinin sütü ile birlikte oğlak eti yemeyi haram saymışlardır.
Orta Çağ İslâm dünyasının mutlak tesiri altında meydana gelmiş bir Yahudi dinî
tecrübesi olan Karâîlik, altın çağını X ve XI. asırlarda Mağrip, İspanya ve Bizansta
yaşamıştır. Karâîlik yeni doğan ve yayılan İslâmiyet dinamizminin tesiri ile dogmatik ve
kuru kaideler hey’et-i mecmuası içinde bunalmış Talmudik görüşe tepki olarak
meydana çıkmış bir harekettir. Bilgi ve refah bakımından en üst tabakada yer alan
Karâîler, 939-950 yılları arasında İspanya'da görülür. Endülüs'ün kuzey ve batısındaki
yayılışı Mağrip’e dek uzanır. Eserlerinin çoğunluğunu Arap dilinde İbranice harflerle
yazmışlardır. Endülüs’teki ilk Karâî fikir önderi Ebü’l-Ferec künyeli İbn Yehuda’dır. Keza
Endülüs’te İbranicenin kurucularından ünlü edip ve şair Menahem b. Saruk, Karâî
düşünceleri paylaştığı gerekçesiyle suçlanmış, dostu ve hamisi Yahudi vezir Hasday b.
Şaprut desteğini ondan çekmiş, Pesah’ta dövdürüp, evini yıktırarak Kurtuba’da zindana
attırmıştır. Meşhur Yahudi vezir Samuel ha-Nagid (993-1056) de Karâîlere karşı
şiddetle çıkmış ve onlara savaş açmıştır. Müslüman yönetimin Gayrimüslimlere adeta
otonom bir iç yapı sağlaması nedeniyle kudrete haiz Rabbinik Yahudiler, Hıristiyan
ülkelerde böyle bir güce sahip olamadığından Karâîler Baltık, Polonya ve Rusya gibi
coğrafyalarda daha fazla ilerleme ve başarı kaydetmişlerdir.
Anahtar Kelime: Karâiler, Endülüs, Rabbinik, Mülûkü’t-tavâif, Anan ben David

KARAITES IN AL-ANDALUS UNTIL MULUK AL-TAWAIF’ (THE
PETTY KINGDOMS) PERIOD
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TEHDİTLE VAROLMA STRATEJİSİ VE SİNEK TEORİSİ
Abdullah MANAZ
Dr., Strateji Uzmanı, TRT Emeklisi, İzmir, Türkiye
<abdullahmanaz@gmail.com>

Öz
Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51. Maddesi, “Silahlı saldırıya uğrayan ülkeye
bireysel ve ortak savunma hakkı” vermektedir. Bazı ülke ve ittifaklar bir başka ülke veya
bölgede askeri ve siyasi olarak varolabilmek için tehdide dayalı gerekçelere ihtiyaç
duymuşlardır. Bu gerekçelerle bir yandan iç kamuoyunu ikna etmeyi, bir yandan da dış
kamuoyunda meşruiyet kazanmayı amaçlamışlardır. Bu çerçevede İsrail ve ABD, ülke
içinde ve Ortadoğu’da benzer stratejilerle hareket etmektedir. Biz bu stratejiyi “Tehditle
Varolma Stratejisi” olarak tanımlıyoruz. ABD’nin II. Dünya Savaşı sonrası Komünizm
Tehdidi gerekçesiyle, İslam ülkelerinde siyasi, askeri ve ekonomik varlık göstermesi,
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra ise sırasıyla İran İslam Devrimi, Kuveyt’in
İşgali, 11 Eylül Saldırısı gibi gerekçelerle Ortadoğu ve Ortaasya’ya yerleşme çabaları
bu stratejinin konumuz dışındaki örnekleridir. Bununla birlikte, İsrail’in özellikle 1980’li
yılların ortasından itibaren ABD ile stratejik iş birliğini geliştirmesiyle birlikte benzer
politikalara yöneldiği görülmektedir. İsrail, hayati tehdit olarak tanımladığı Hamas ve
İslami Cihad gibi örgütlerle mücadelede aynı stratejiyi uygulamıştır. Özellikle 1980’li
yılları takiben, bir yandan bu örgütlerin gelişimine uygun bir çatışma zemini yaratmış,
örgütlerin güçlenmesine gizlice destek vermiş ve ardından bu gerekçeyle işgali altındaki
Batı Şeria, Golan ve Gazze’de siyasi ve askeri operasyonlar yürüterek saldırı, işgal ve
ilhakını meşrulaştırma yoluna gitmiştir. Tehditle Varolma Stratejisi’ne paralel geliştirilen
bir başka strateji Sinek Teorisi olarak adlandırdığımız Kontrollü Tehdit Stratejisi’dir.
Sovyetler Birliği’nin dağılmasını takiben Petrol ve Enerji Bölgeleri ile Enerji Yollarına
egemen olmak için Büyük Ortadoğu Projesi devreye sokulmuştur. Soğuk Savaş
döneminde ve son olarak Afganistan’da desteklenen İslami Gruplar projeye direnince
ve İslam dünyasında önemli bir güç kazanınca “Sinek Teorisi” dediğimiz yeni bir
aşamaya geçilmiştir. Bu yolla bir yandan kendi ülkelerinde diğer yandan da hakimiyet
kurulacak hedef İslam ülkelerinde tehdit oluşturan radikal unsurlar kendi toprakları
dışında toplanarak tasfiye edilmek istenmiştir. Obama döneminin son yıllarında, ABD,
İsrail ve bazı Arap ülkeleri, Rusya ile ortak bir zeminde buluşarak Daiş Projesini hayata
geçirmişler, bu gerekçeyle hem kendi işgallerine hem de Essed rejiminin kalıcılığına
zemin hazırlamışlardır. Bu ülkelerin, kendi sahalarındaki radikalleri bölgeye yönlendirip
burada tasfiye operasyonu yürütmeleri bir Sinek Teorisi uygulamasıdır. Nitekim Daiş
Projesi ile ele geçirilen bütün topraklar zaman içerisinde yüzeysel çatışmalarla-ABD ve
İsrail’in desteklediği- PKK Terör Örgütü’ne devredilmiştir. Günümüzde Suriye ve
Irak’taki İran ve Hizbullah hedeflerini sürekli vuran İsrail, en stratejik bölgesi Golan’a
komşu Daiş varlığına karşı bir tek operasyon düzenlememiştir. Daiş bahanesiyle
Küresel Enerji Şirketleri, gelecek yüzyılın en önemli enerji koridoruna yerleşmişlerdir.
İran ile yürütülen gerginlik politikaları ile Basra Körfezi çatışma alanına dönüştürülmüş,
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Ortadoğu- Akdeniz arasında yaklaşık bir asırdır planlanan yeni Enerji Koridoru’nun
oluşturulmasına başlanmıştır. İsrail, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri
arasında kurulan yeni bölgesel ittifakın en önemli amaçlarından birisi Körfez ve Arap
enerji kaynaklarının boru hatları ile Akdeniz’e taşınmasına hizmet etmektir.Tehditle
Varolma Stratejisi ve Sinek Teorisi, İsrail’in bölgesel politikası ile birlikte, Ortadoğu,
İslam Dünyası, Petrol ve Enerji Alanları ile Enerji Güzergahlarında yoğunlaşan savaş
ve çatışmaların sebeplerini ve hedeflerini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: ABD, İsrail, Ortadoğu, tehdit, işgal.

FLY THEORY AND THE EXISTENCE STRATEGY WITH THE
THREAT
Abstract: Article 51 of the United Nations Statement give the inherent right of
individual or collective self-defence to a country that is under an armed attack. Some
countries or alliances have needed a threat-based a reason to exist in another country
or region. With this threat, they aim on the one hand to convince the internal public, on
the other hand to gain legitimacy in the international public. Within this framework, the
United States and Israel acts with similar strategies within the country and in the Middle
East. We define this strategy as “The Existence Strategy with the Threat".
Some Zionist leaders in Israel have carried out regional attacks and enlargement
policies on the one hand; on the other hand, it justified the occupation and annexation
by citing internal threats.
Another strategy developed parallel to "The Existence Strategy with the Threat" is
the Controlled Threat strategy, which we call the Fly Theory. Following the
disintegration of the Soviet Union, the United States, Israel and some Arabic countries
launched the Great Middle East Project to dominate the Oil and Energy Regions and
Energy Roads. When the Islamic groups which were supported in the Cold War period
and finally in Afghanistan by the US, resisted this project and gained significant power
in the Islamic world, a new stage that we called the Fly Theory was started. In this way,
the aim was to eliminate the radical elements that both constitute a threat in their
countries and the target Islamic countries by collecting them outside their own lands.
Fly Theory and The Existence Strategy with the Threat reveals the causes and
objectives of the wars and conflicts that are concentrated in the Middle East, Islamic
World, Oil and Energy Areas and Energy Routes.
Keywords: USA, Israel, The Middle East, threat, invasion
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İSRAİL VE SURİYE İÇ SAVAŞI: DEĞİŞEN YAKLAŞIMLAR VE
ADAPTASYON
Ahmet Arda ŞENSOY
Arş. Gör., Sakarya Üniversitesi, Türkiye
<ardasensoy@sakarya.edu.tr>

Öz
Bu çalışmada 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşında İran, Rusya ve İsrail’in
aldığı pozisyonlar dönemlendirilerek karşılaştırılacaktır. Tarihsel olarak karşıt
pozisyonları olan İsrail ve Suriye’nin, iç savaş ortamında değişen yaklaşımları
irdelenecektir. Bunun için ise iç savaşta Esed rejiminin hayatta kalması için doğrudan
müdahil olan İran ve Rusya’nın yaklaşımları ve İsrail’in bu ülkelerle ilişkileri de ortaya
konulacaktır. İlk kırılma noktası olarak İran ve Hizbullah’ın Suriye iç savaşına müdahil
olması, ikinci olarak Obama döneminde İsrail’in baskılarına rağmen müdahil olmayan
ABD ve bunun sonucu olarak İsrail Rusya ilişkilerinin yoğunlaşması ele alınacaktır. İlk
kırılma noktasıyla müdahaleci bir politika gütmek isteyen İsrail’in, ABD ilgisizliği
sebebiyle Hizbullah’ın Suriye’ye girişine engel olamadığı belirtilecektir. Bu noktada
İsrail’in Suriye’de İran ve Hizbullah’ı Rusya eliyle sınırlandırma girişiminde olduğu iddia
edilecek, sınırlı müdahaleci bir yaklaşımla İran’a karşı defansif bir pozisyon aldığı
vurgulanacaktır. Trump yönetiminin desteği ile Golan Tepeleri’nin ilhak edilmesi ve
Rusya - ABD - İsrail ekseninin kurulmasına yönelik çabalar ise son kırılma noktası
olarak belirtilecektir. Bu ise İsrail’in ofansif bir politikaya geçişi ve dolayısıyla İran’ın
Suriye’den çıkarılması doğrultusunda hareket ettiğini göstermektedir. Tüm bu kırılma
noktaları ortaya konulurken İsrail’in Suriye iç savaşında Hizbullah, İran ve Esed rejimi
unsurlarına yaptığı tüm hava saldırıları da analiz edilecek ve bu sayede saldırıların
yoğunlaştığı dönemlendirmelerle çalışmanın ana argümanı desteklenecektir.
Anahtar Kelimeler: Suriye İç Savaşı, İran, İsrail, sınırlı müdahalecilik, önleyici
saldırı.

ISRAEL AND SYRIAN CIVIL WAR: CHANGING APPROACHES AND
ADAPTATION

384

Üçüncü Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı 2019

ISRAEL’S CHANGING GULF TIES: A QUEST FOR
NORMALIZATION?
Jatin KUMAR
Dr., Institute for Defense Studies&Analyses, New Delhi, India
<jatinkumar.jnu@gmail.com>

Abstract
Israel’s relations with the Gulf countries have registered a significant shift in last few
years. This shift was evident in the Prime Minister Netanyahu’s visit to Oman in 2018,
Culture and Sports minister’s visit to UAE to attend Judo tournament and Bahrain's
opposition to the Arab League statement on Australia's decision to recognize west
Jerusalem as the Israeli capital. It was also visible in the Saudi Arabia’s decision to
allow Air India to fly over its territories to reach Israel. Similarly, the Gulf countries, such
as, Oman, UAE, and Bahrain have also equally reciprocated in engaging with Israel.
The proposed paper will try to highlight the key factors for this policy change.

İSRAİL'İN KÖRFEZ BAĞLARINI DEĞİŞTİRMEK:
OLAĞANLAŞTIRMA İÇİN BİR SORU
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ORTADOĞU’DA İRAN VE SUUDİ ARABİSTAN’IN İSRAİL
ÜZERİNDEN BİRBİRLERİNİ ÖTEKİLEŞTİRME ÇABALARI
Engin KOÇ
Arş. Gör. Dr., Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Türkiye
<engin.dicle16@gmail.com>

Öz
Uluslararası ilişkilerde devletler kendi kimliklerini kendi sosyal unsurları ile inşa ettiği
gibi dışsal unsurlar ile de inşa etmektedir. Devletler ayrıca söylem ve stratejileriyle ile
üçüncü devletler üzerinden kendi politikalarına meşruiyet kazandırmaya çalışırken, aynı
zamanda rakiplerinin etkisini sınırlandırmaya da çalışmaktadır. İran ve Suudi
Arabistan’ın politikalarını İsrail’in varlığı ve politikaları üzerinden tanımlamaları üçüncü
devletler üzerinden ikili ilişkilerin söylem ve eylemlerinin belirlenmesine önemli bir örnek
olmaktadır. İran’ın devrim öncesinde İsrail ile tesis ettiği ilişkiler ve devrim sonrası
İsrail’e karşı takındığı tavır İran-Suudi Arabistan ilişkilerinin anlaşılmasında ve
birbirlerini ötekileştirmede önemli bir olgu olmaktadır.
Bu çalışmada İran ve Suudi Arabistan’ın İsrail’in varlığı, politikaları ve diğer
Müslüman ülkeler ile geliştirdiği politikalar üzerinden birbirlerini nasıl tanımladığı,
ötekileştirdiği ve ikili ilişkilere etkisi irdelenecektir. Ayrıca İsrail’in İran ve Suudi
Arabistan’ın Ortadoğu politikalarında ve rejim güvenliğinin sağlanmasında ki rolü analiz
edilecektir.
Anahtar Kelimeler: İsrail, İran, Suudi Arabistan, Ötekileştirme, Ortadoğu

IRAN AND SAUDI ARABIA'S OTHERIFICATION EFFORTS ONE
ANOTHER OVER ISRAEL IN THE MIDDLE EAST
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TARİHSEL ÖRÜNTÜ BAĞLAMINDA İSRAİL- KÖRFEZ İLİŞKİLERİ
Mehmet RAKİPOĞLU
Arş. Gör., Batman Üniversitesi, Türkiye
<mehmet.rakipoglu@ogr.sakarya.edu.tr>

Öz
Kurulduğu tarihten itibaren Ortadoğu siyasetinin gidişatında etkili olan Levant
bölgesinin önemli aktörü olan İsrail’in dış politikası birçok açıdan ele alınmıştır.
Güvenlik odaklı çalışmaların yanı sıra İsrail’in küresel aktörlerle sürdürdüğü ilişkiler ve
bölgesel gelişmelere yönelik aldığı pozisyon incelenmiştir. Bu çalışma ise Türkçe
akademik literatürde henüz yer edinmemiş ve son yıllarda ayyuka çıkan İsrail-Körfez
ülkeleri arasındaki ilişkileri incelemektedir. Bu anlamda literatürdeki boşluğu doldurmayı
hedefleyen çalışmada ilişkilerin tarihsel bir süreklilik içerisinde seyri ele alınacaktır.
Çalışmada İsrail’in 2010 sonrası oluşan bölgesel düzende daha aktif siyaset izleyen
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ile ilişkileri örneklem olarak
incelenecektir. İsrail-Körfez ülkeleri arasında her ne kadar resmi düzeyde ilişkiler henüz
tesis edilmemiş olsa da 1920’li yıllardan itibaren birçok alanda iş birliği yapıldığı
görülmüştür. Bu anlamda çalışma tarihsel olarak İsrail-Körfez arasında örtülü bir iş
birliği olduğunu iddia etmektedir. Çalışma boyunca zikredilen aktörler arasındaki iş
birliğini açıklayacak teorik ve kavramsal çerçeve bölgesel düzen kavramı üzerine inşa
edilecektir. Bu anlamda ilk olarak Birinci Dünya Savaşı sonrası bölgesel düzende
ilişkilerin tarihi serüveni ortaya konulacaktır. Daha sonra İsrail-Körfez hattını iş birliğine
götüren gerekçeler bölgesel düzen üzerinden açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: İsrail, Körfez, İş Birliği, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri

ISRAEL-GULF RELATIONS IN THE CONTEXT OF HISTORICAL
PATTERN

Third International Conference on Israel and Judaism Studies 2019

387
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-YAHUDİ SİYONİZM’İNİN ARKA PLANI VE GÜNÜMÜZDEKİ
YANSIMALARI 
İsmet EŞMELİ
Dr. Öğ. Üyesi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye
<esmeliismet@gmail.com>

Tam Metin
Öz: Yahudilik, uzun bir geçmişe sahip bir dindir. Bu uzun tarih içerisinde farklı
etmenlerin etkisiyle Yahudilikte çeşitli anlayışlar ortaya çıkmış ve bu anlayış ve
yaklaşımlar Yahudileri olduğu gibi Yahudi olmayanları da etkilemiştir. Siyonizm, ilk
olarak sürgünde olan Yahudiler arasında dini bir gerekçe ile ortaya çıktığı kabul
edilmekle birlikte, zamanla siyasi, sosyal ve ekonomik birçok etmenlerin etkili olduğu bir
anlayış olmuştur. Siyonizm, ilk bakışta sadece Yahudileri ilgilendiren bir anlayış olarak
görülmekle birlikte günümüzde Yahudi olmayanları da etkileyen bir anlayış olarak
varlığını devam ettirmektedir.
Siyonizm, Yahudilerin daha önceki yaşamlarıyla bağlantılı olmakla birlikte sürgün
hayatında bulundukları ülke yöneticilerinin Yahudilere karşı olan olumsuz tutumun
etkisiyle siyasi gerekçenin dini gerekçe ile desteklenme si sonucu ortaya çıkmış olan ve
daha sonrasında siyasi bir kimlik kazanan anlayış olarak tanımlanabilir. Ancak, genel
olarak Siyonizm kelimesi Kral Davud zamanındaki devletin merkezi olan Siyon’a atıf
yapılarak bir Yahudi devletinin oluşturulmasını amaçlamaktadır. Siyonizm, dünya
üzerinde farklı ülkelerde dağınık halde yaşayan Yahudilerin kendi devletine sahip
olması için takip edilen ve uygulanan dini, siyasi, ekonomik ve sosyal adımları içine
almaktadır. Siyonizm, Tanrı tarafından Yahudilerin atalarına vaadedilmiş toprak
anlayışıyla da yakın bir ilişkiye sahiptir. Bu anlamıyla Yahudi Siyonizm’i, ilk ortaya
çıktığı zamanda da sonrasında da farklı boyutları içinde barındıran bir anlayış olmuştur.
Bu çalışmamızda, öncelikle Yahudi Siyonizm’inin ortaya çıkışında etkili olan dini,
siyasi, ekonomik ve toplumsal gerekçeleri ortaya koymaya çalışacağız. Daha sonra,
konuyla alakalı olarak Yahudi toplumunun tutum ve anlayışlarını inceleyeceğiz. Ve son
olarak da ilk ortaya çıkış gerekçelerini dikkate alarak Yahudi Siyonizm’ini, Yahudi
tarihinin kırılma noktalarından biri olarak kabul ederek, Yahudiler açısından İsrail
Devletinin konumuyla ilişkisini ve konuyla ilgili yansımalarını açıklamaya çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Yahudilik, Yahudi Siyonizm’i, İsrail, Sürgün, Vaadedilmiş
Toprak,
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BACKGROUND OF JEWISH ZIONISM AND ITS CURRENT
REFLECTIONS
Abstract: Judaism is a religion with a long history. Throughout this long history,
various understandings in Judaism emerged as a result of different factors and this
understanding and approach affected Jews as well as non-Jews. Although Zionism was
first accepted as a religious reason among the exiled Jews, it became an
understanding that many factors as political, social and economic were effective over
time. In the first instance, Zionism is seen as an understanding that concerns only
Jews, but today it continues to exist as an understanding that affects non-Jews as well.
Zionism can be defined as an understanding that has been linked to the previous
lives of the Jews, but has emerged as a result of the support of political reasons with
religious justification due to the negative attitude of the rulers of the countries of exile to
Jews. However, the word Zionism in general refers to the creation of a Jewish state by
referring to Zion, the center of the state at the time of King David. Zionism
encompasses religious, political, economic and social steps followed and practiced to
ensure that Jews living in different countries around the world have their own state.
Zionism also has a close relationship with the concept of promised land by God to the
ancestors of the Jews. In this sense, Jewish Zionism has been an understanding that
encompassed different dimensions when it first appeared and afterwards.
In this study, we will try to put forward the religious, political, economic and social
reasons that were effective in the emergence of Jewish Zionism. We will then examine
the attitudes and understandings of Jewish society in relation to the issue. And finally,
taking into account the first reasons for its emergence, we will try to explain Jewish
Zionism, Recognizing it as one of the breaking points of Jewish history, and its
relationship with the position of the State of Israel for Jews and its reflections on the
subject.
Keywords: Judaism, Jewish Zionism, Israel, Exile, Promised Land,

Giriş
Yahudilik, inanç ile milliliğin birbirinden ayrılmaz birer para olarak
bulunduğu bir din olarak bilinmektedir. Yahudi inançları ve ibadetleri
İsrailoğullarının tarihi seyri içerisinde şekillenmiştir. İlk dönemden itibaren
İbranilerin/İsrailoğullaının/Yahudilerin tarihinde inanç, ibadet ve kültürleri
üzerinde önemli dönüm noktaları bulunmaktadır. Mısır esareti öncesi, Mısır
esareti dönemi, Esaret sonrası çölde dolaşmaları ve vaad edilen topraklara
yerleşmeleri ve bu toprakların tamamına sahip olmaları, Yahudi Mabedinin
inşası, İsrail Krallığının ikiye bölünmesi, Asurluların Kuzey İsrail’i ele geçirerek
İsrailoğullarını sürgün etmesi, Yahuda’nın Babilliler tarafından yıkılması ve
Yahudilerin sürgün edilmesi, Perslerin Babil Krallığını yenmesi sonrası
Yahudilerin Ezra önderliğinde Kudüs’e dönmesi ve Mabedin ve dinde yeniden
oluşumu gerçekleştirmesi, Romalıların Yahudilerin Mabedini tahrip edip
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yıkması ve Kudüs’ten sürgün etmesi gibi olaylar Yahudiliğin oluşumunda etkili
olan olaylar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yahudiliğin temel özellikleri olarak bilinen ahitleşme, vaad edilmiş topraklar,
seçilmişlik ve mabed merkezlilik Yahudi tarihi ile birlikte günümüzde Yahudi
Siyonizm’inin anlaşılmasında önemli birer unsurdur. Yahudi Siyonizm’i,
inançsal, tarihsel, sosyo-ekonomik boyutları bulunan bir anlayıştır. Yani Yahudi
Siyonizm’inin ortaya çıkmasında dini unsurların etkili olduğu kadar Yahudi
tarihinin, Yahudilerin ve diğer ilgili güçlerin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik
durumlar da etkili olmuştur.
Yahudi Siyonizm’inin Gerekçeleri
1. Ahitleşme
Yahudilikte, tanrının atalarıyla bir ahitleşme gerçekleştirdiği, bu ahiti Hz.
Musa ile yenilediği ve dolayısıyla kendilerinin de bu ahitleşme kapsamına dâhil
olduğu inancı bulunmaktadır. Yahudilere göre Tanrı, Hz. Nuh ile ona
inananların kurtulması ve yeniden tufanın meydana gelmemesi için bir ahit
gerçekleştirmiştir. Bu ahidin göstergesi olarak da gökteki buluta konulan yay
1
(gök kuşağı) bir alamet olarak kabul etmişlerdir. Hz. İbrahim ile de tanrı bir
ahit gerçekleştirmiş ve bu ahitin nişanesi olarak da sünneti kabul etmiştir.
Tanrının Hz. İbrahim ile yaptığı bu antlaşmaya göre, Yahudiler sünnet
olacaklar ve tanrıya itaat edeceklerdir. Bunun karşılığında tanrı İsrailloğulları
2
Kenan diyarının varisi olacaklardır. Bu anlamıyla Yahudi Siyonizm’inin temeli
bu kutsal anlaşmaya dayandırılarak dini bir gerekçe ortaya çıkarmaktadırlar.
Tanrı ilerleyen zaman dilimlerinde İsrailoğulları ile birçok kez ahit
3
gerçekleştirmiştir. Hz. Musa’nın aracı olduğu Sina’da bir antlaşma yapılmıştır.
4
Bu antlaşmaya göre İsrailoğulların diğer kavimlere göre seçilmiş olacaklardır.
Bunun karşılığında İsrailoğullarının şabat gününe ve on emire riayet etmesi
5
6
istenmiştir. Bu ahit silsilesi farklı zamanlarda yinelenmiştir. Görüldüğü gibi
ahit geleneği İsrailoğullarının önemli bir unsuru olarak vardır ve günümüzde
Yahudi Siyonizm’ininin oluşumunda önemli bir unsur olarak kabul edilmektedir.
Siyon bölgesinin yani vaad edilmiş topraklar Tanrı ile İsrailoğulları arasında
yapılan ahdin konusunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda Siyonizm’inin
gerekçeleri arasında ahit yerini almış olmaktadır.
1

Tekvîn, 6/18, 9/12, 15, 16.
Tekvîn, 13/15, 17, 15/18, 17/2-8; Konuyla ilgili geniş bilgi için bakınız: Abdurrahman Küçük,
“Ahid” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), (İstanbul: TDV Yayınları, 1988), 1: 532533.
3
Tesniye, 5/2 ve 29/1.
4
Çıkış, 19/5-6.
5
Çıkış, 31/16-17; Tesniye, 4/13.
6
Tesniye, 29/1; Sayılar, 18/1-19; Malaki, 4/8; Mezmurlar, 89/20-30; Yeremya, 31/31-34 ve 32/3741.
2
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2. Vaad Edilmiş Toprak
İsrailoğullarının atalarına tanrı tarafından vaade konu olan topraklar ahitin
konusunu oluşturmaktadır. Özellikle Hz. İbrahim’le tanrı arasında
gerçekleştirilen ahit vaad edilmiş topraklar bağlamında Yahudiler açısından
önemli bir husustur. İsrailoğullarının atalarına ve dolayısıyla kendilerine tanrı
tarafından vaad edilen topraklarla ilgili kutsal pasajlar Yahudilerin Yahudi
7
Siyonizm’ine sahip çıkmalarına katkı sağlamıştır. Bu bağlamda, Fransız İhtilali
ve diğer gelişmeler neticesinde İsrailoğullarında da millet olma şuuru yavaş
yavaş filizlenerek büyümüştür. Millet olarak bir toprağa sahip olmak için de
Yahudi tarihiyle sıkı bir bağı olan İsrail Krallığının sınırları içinde yer alan ve
8
Yahudi Mabetlerin merkezi olan bölge önemli bir tetikleyici bir unsur olmuştur.
Bu anlamda vaad edilmiş topraklarda bir devlete sahip olma duygusu dindar
9
ve milli bir şuura sahip Yahudilerin Siyonizm’e ilgisini ve desteğini arttırmıştır.
3. Milliyetçi Akımlar
Fransız ihtilali sonrası öncelikle Avrupa bölgesinde olmak üzere diğer
bölgelerde de ortaya çıkan hümanistik ve milliyetçi akım ve anlayışlar,
10
diyaspora Yahudileri üzerinde de önemli bir etki göstermiştir. 70 yılında
Yahudilerin Kudüs’ten dünyanın farklı coğrafyalarına sürülmesi ve yurtsuz
kalması Yahudi tarihinde en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul
11
edilmektedir.
Mabet merkezli olan Yahudiliğin Babil esaretinin sona
ermesinden sonra Ezra önderliğinde Süleyman Mabedinin yerine inşa edilen II.
Mabet de yıkılınca Yahudi ibadetlerinin bir kısmı askıya alınmış bir kısmı da
farklı şekillerde sürgünde diğer devletlerin bir tebaası olarak yaşayan
Yahudilerin dini merkezi olarak kabul edilen Sinagoglarda icra edilmeye
12
başlanmıştır. Yahudi Siyonizm’inin ortaya çıkmasında dönemde var olan
milliyetçi akımlarla birlikte, devlete sahip olan bir millet olma isteği ve bu yurtta

7

Tekvîn, 17/8; 28/4,13; 48/4; Çıkış, 6/8; Abdurrakman Küçük, “Arz-ı Mev’ud”, Türkiye Diyanet
Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), (İstanbul: TDV Yayınları, 1991), 3: 442-444; Salime Leyla Gürkan,
Yahudilik, İSAM Yayınları, İstanbul, 2018, s. 178-181.
8
Roger Garaudy, Siyonizm Dosyası, Çev. Nezih Uzel, Pınar Yayınları, İstanbul 1983, s. 59-61.
9
M. Lutfullah Karama, “Siyonizm”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), (İstanbul: TDV
Yayınları, 2009), 37: 329-335.
10
Ömer Tellioğlu, Filistin’e Musevi Göçü ve Siyonizm, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2018, s. 12;
Mim Kemal Öke, “Osmanlı İmparatorluğu, Siyonizm ve Filistin Sorunu (1880.1914)”, Marife, 6/1
(2006), ss. 261-270.
11
Sedat Kızıloğlu, “İsrail Devleti’nin Kuruluşuna Kadar Geçen Süreçte Yahudiler ve Siyonizm’in
Gelişimi”, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2/1 (2012), ss. 35-64.
12
Salime Leyla Gürkan, Yahudilik, s. 273-274 ve 279-282; Yasin Meral, Yahudilik, Dünya Dinleri,
Edit. Şinasi Gündüz, MilelNihal Yayınları, İstanbul 2019, s. 63 ve 81-82; Baki Adam, Yahudilik,
Dinler Tarihi El Kitabı, Edit. Baki Adam, Grafiker Yayınları, Ankara 2017, s. 70-71; Ali Osman Kurt,
“İkinci Mabed Dönemi Yahudiliğine Genel Bir Bakış”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi, 10/2 (2006), ss. 437-454.
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bir mabede sahip olarak dinlerinin vecibelerini tam olarak yerine getirme
13
arzusu belirgin bir şekilde kendini hissettirmektedir.
Yahudi Siyonizm’inin filizlenmesinde Avrupa bölgesinde ulus anlayışı
neticesinde Yahudilerde yeşeren ulus olma bilinci, Hıristiyan Avrupalı
yetkililerde de bir rahatsızlık ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda kendi ülkelerinde
yaşayan Yahudilerin Hıristiyan Avrupa sınırlarının dışında bir yerde millet olup
devletleşmesi için çok büyük katkılar sağlamışlardır. Bu bağlamda Hıristiyan
dünyasından Yahudilere gelen bu destek Hıristiyan Siyonizm’i olarak da
adlandırılmaktadır. Buradan, ulus olma, ulus devletinin revaçta olması,
Yahudilerin Hıristiyan dünyasında azımsanamayacak bir sayıda olması,
hümanistik akımlar gibi sebeplerle Yahudi Siyonizm’i hızlı bir şekilde Yahudiler
14
ve Yahudilerin ilişkide bulunduğu milletler arasında bir karşılık bulmuştur.
4. Yahudi Düşmanlığı
Yahudiler bazı dönemler istisna tutulursa devletsiz bir millet olarak
yaşamlarına devam etmişlerdir. Günümüzde de İsrail Devletini kabul
etmeyenler için Yahudiler devletsiz bir millet olarak varlığını devam
ettirmektedir. Farklı zamanlarda sürgün dönemleri olan Yahudiler MS 70
yılından itibaren İsrail Devletinin resmen kurulduğu 1948 yılana kadar
Hıristiyan Avrupa ve Müslüman ülkelerinde yaşamışlardır. Müslüman idaresi
altında olan Yahudiler dinlerini diğer bölgelerdekilere göre daha rahat
uygulama imkânına sahip olmuşlardır. Sosyal imkânlardan da büyük oranda
faydalanma konusunda mahrum kalmamışlardır. En önemlisi de Müslüman
ülkelerdeki Yahudilere karşı sindirme hareketi, düşmanlık besleme, mal ve can
güvenliğine yönelik saldırılara ve soykırıma maruz kalmıyorlardı. Avrupa
ülkelerindeki Yahudiler ise, ikinci sınıf muamelesi görmekle kalmayıp
15
kendilerine karşı soykırım derecesine varan uygulamalara duçar olmuşlardır.
Yahudi düşmanlığı konusunda batı Avrupa ülkeleriyle doğu Avrupa
arasında da farklı uygulamalar vardır. Fransız ihtilalinin ve buna bağlı gelişen
akımların etkisiyle batı Avrupa ülkelerinde Yahudiler nispeten daha insani
muameleyle karşılaşırken özellikle Rusya’daki Yahudiler, bulundukları
toplumsal ortamda kendilerine hayat hakkının bile tanınmadığı şartlarda
16
ayakta kalmaya çalışıyorlardı.
13

Yasemin Avcı, “Siyon'dan Siyonizm'e: Politik Bir İdeolojinin Dini Temelleri ve Fikirsel Gelişimi”,
Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi CTAD, 2/3 (2006), ss. 43-58.
14
Mim Kemal Öke, Siyonizm ve Filistin Sorunu (1880-1914), Üçdal Neşriyat,), İstanbul 1982, s. 23;
Yasemin Avcı, “Siyon'dan Siyonizm'e: Politik Bir İdeolojinin Dini Temelleri ve Fikirsel Gelişimi”,
Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, ss. 43-58.
15
Mim Kemal Öke, “Osmanlı İmparatorluğu, Siyonizm ve Filistin Sorunu (1880.1914)”, ss. 261270; Ali Osman Kurt, Fundamantalist Yahudiler, Eski Yeni Yayınları, Ankara 2016, s. 300.
16
Yasin Meral, Yahudilik, Dünya Dinleri, s. 58-60; Fuat Aydın, Yahudilik, Mahya Yayıncılık,
İstanbul 2018, s. 60-68.
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6. Ekonomik Gelişmeler
Aydınlanma dönemi ve daha sonrasında Fransız ihtilali sonrasında Avrupa
ülkelerinde yaşayan Yahudiler, özellikle Fransa’dakiler, kendilerine tanınan,
özgürleşme süreci de denilen haklara kavuşarak bulundukları toplumda üst
düzey gruplar arasına girmişlerdir. Daha öncesinde kendilerine büyük oranda
yasak olan haklara sahip olmuşlardır. Toplumun eşit üyesi olduğu bölgelerde
17
toplumun görünür ve göze çarpan grubu haline gelmişlerdir.
Yahudiler için bir yükselme dönemi olmakla birlikte daha öncesinde
varlıkları yerinde olan grupların sermaye kaybı baş göstererek zamanla alt
sınıflara doğru hızla düşüş yapan orta ve üst sınıfa ait olan yerli halk, bu
durumun faturasını özellikle Almanya gibi ülkelerde, Yahudilere kesmişlerdir.
Bu da beraberinde Yahudi düşmanlığının tetikleyici unsuru olmuştur. Bu
bağlamda Yahudilerin daha önceki durumları ile eşit vatandaş olduktan sonraki
durumu arasında pozitif yönde bir iyileşme olması Yahudiler için hem olumlu
18
hem olumsuz durumu beraberinde getirmiştir.
7. Kurtarıcı Algısı
Yahudilikte kurtarıcı fikrinin ortaya çıkmasında Yahudilerin sürgün
19
dönemleri belirleyici olmuştur. İlk yıllarda ya da Yahudilerin kendi yurtlarının
ve iyi imkânlarının olduğu dönemlerde Yahudilikte bir kurtarıcı fikrine yer
verilmemiştir. Ne zaman ki, diyaspora Yahudiler için zorunlu olmuştur, o
20
tarihten itibaren Yahudiler tarafından bir kurtarıcı beklenmeye başlanmıştır.
Tanrı tarafından Yahudilere vaad edilen topraklar, yine Tanrı ile yapılan ahide
Yahudilerin kendilerinin uymamaları ve toplumdaki bozulmalar neticesinde
21
Yahudilerin elinden çıkmıştır. Sürgün döneminde Yahudilerin tekrar bu
topraklara dönmeleri gerçekleşmeyince/mümkün olmayınca kendilerini bu
topraklara yerleştirecek olan kral Davud soyundan bir kurtarıcının geleceği
beklentisi oluşmuş ve bu inanış Yahudiler arasında belirgin bir hal almıştır.
Yahudilere göre, tanrı bir kurtarıcı gönderecek ve onları söz konusu topraklara
yerleştirecek, Kral Davud zamanındaki gibi, hatta o dönemden daha iyi, şaşalı

17

Jacques Attalı, Yahudiler, Dünya ve Para, Çev. Berna Günen, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul
2017, s. 305-314
18
Ömer Tellioğlu, Filistin’e Musevi Göçü ve Siyonizm, s. 12; Jacques Attalı, Yahudiler, Dünya ve
Para, s. 291-301.
19
Yasin Meral, Yahudilerin Ahir Zamanı, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2019, s. 153.
20
İlknur Daşbadem, Geçmişten Günümüze Yahudi Mezheplerinin Mesih Anlayışı ve Mesihi
Hareketler (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya
2008, s. 90-91; Serpil Akbıyık, Babil Esareti’nin Yahudiler Üzerindeki Sosyal, Kültürel ve Dini
Etkileri, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya
2010, s. 65 ve 101-103.
21
Yeremya, 6/13-15.
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ve huzurlu bir krallığa sahip olacaklardır. Ancak, bu kurtarıcının gelmesi
22
beklenmektedir.
Beklenen kurtarıcın uzunca bir zamandır gelmeyişi Yahudiler arasında
konuyla alakalı farklı anlayış ve arayışlara sebebiyet vermiştir. Diğer olumlu
gelişmelerin de tetikleyici gücüyle birlikte Yahudi ileri gelenleri tarafından
beklenen kurtarıcının gelmesi için insan olarak kendilerinin de bir hazırlık
yapmaları ve çaba göstermeleri gerektiği algısı toplum tarafından
benimsenmeye başlanmıştır. Kurtarıcının gelmesi için uygun bir ortamın
hazırlanması gerektiği vurgulanarak vaad edilmiş topraklara Yahudilerin
yerleşmelerinin sağlanması ve orada kendilerine ait bir yönetim kurmaları
kurtarıcının gelmesi için bir hazırlık süreci olarak kabul edilmiş ve bu anlayışla
birlikte Yahudi Siyonizm’inin ivme kazanması, Yahudilerin günümüzde İsrail
Devletinin temellerinin atılmasında önemli bir etkiye sahiptir. Bu amaç için
toprak satın alımları yapılmış ve diyaspora Yahudilerinin söz konusu bölgelere
23
göçü istenmiş ve zamanla istenilen düzeyde olmasa da gerçekleşmiştir.
Böylece, mesih/kurtarıcı anlayışındaki değişim de Yahudi Siyonizm’inin
nedenleri veya amaçları arasında gösterilebilir.
Sonuç
Sonuç olarak, Yahudi Siyonizm’inin arka planında farklı etmenlerin olduğu
aşikârdır. Bunlardan bazıları dini, bazıları siyasi, bazıları ekonomik, bazıları da
hem siyasi hem ekonomik ve aynı zamanda dinidir. Yani Yahudi Siyonizm’inin
ortaya çıkmasında etkili olan birbirinden farklı ancak birbiriyle ilişkili faktörler
söz konusudur. Yahudi tarihinin ve Yahudilerin yaşam koşullarının da oldukça
etkili olduğu bir durumdur, Yahudi Siyonizm’i. Yahudi inancı ile Yahudi tarihi
arasındaki ilişki Yahudi Siyonizm’inde de belirgin olarak varlığını
hissettirmektedir. Bu bağlamda Yahudiliğin temel özelliklerinden olan
ahitleşme, vaad edilmiş kutsal topraklar, mesih inancı, mabet algısı gibi
unsurların Yahudi Siyonizm’inin dini boyutunu oluştururken; Avrupa’da ortaya
çıkan milliyetçi akımlar, yaşanan ekonomik gelişme ve buna bağlı olarak
oluşan sosyal değişmeler etkili olmuştur. Bunun günümüze yansımaları olarak
da Ortadoğu’da özellikle Filistin bölgesinde yaşanan olaylar ön sıralarda
olmakla birlikte, dünyanın farklı bölgelerinde oluşturulan Yahudi birlikleri ve
bunların faaliyetleri dikkate değerdir.
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ROMA’YA KARŞI BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ: BİR YAHUDİ
İSYANI “BAR KOHBA”
Muhammed GÜNGÖR
Dr. Öğ. Üyesi, Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye
<muhammedgungor.tr@gmail.com>

Öz
II. Süleyman Mabedi’nin yıkılmasından sonra Yahudiler, Roma yönetiminin
kendilerine uyguladığı baskıcı tutuma daha fazla dayanamayarak isyan etmiştir. Bu
isyanın başlamasında İmparator Hadrian’ın, barbarca bulduğu bebek sünneti başta
olmak üzere geleneksel Yahudi adetlerini yasaklamak istemesi etkili olmuştur. MS 132
yılında Roma İmparatorluğuna karşı başlatılan isyanın başında Şimon Bar Kohba
bulunmuştur. Şimon Bar Kohba, kendi adıyla anılan “Bar Kohba” isyanı neticesinde bir
Yahudi devleti kurmayı başarmıştır. Bu dönem içinde yüzlerce kasabanın kontrolü ele
geçirilmiş, paralar basılmış ve en önemlisi Yahudi hukuku tekrar yürürlüğe konulmuştur.
Bar Kohba, Romalılara karşı başlatılan isyanın önderi olarak mesihliğini ilan etmiştir.
Kurulan Yahudi Devleti ise iki yıl süren bir savaşın ardından MS 135 yılında Roma
İmparatorluğu tarafından yıkılmış, böylece 3 sene önce başlayan Bar Kohba isyanı
bastırılmıştır. Şimon Bar Kohba bastırılan isyanda öldürülmüş ve bu durum onun mesih
olmadığını göstermiştir. Bu olay pek çok Yahudi din adamını hayal kırıklığına
uğratmıştır. Öyle ki Yahudi din adamları Şimon Bar Kohba’yı "Bar Kozeba" (Yalanın
Oğlu) olarak nitelendirmiştir. Bar Kohba isyanı Roma askerlerince oldukça kanlı bir
şekilde bastırılmıştır. Bu esnada pek çok Yahudi öldürülmüştür. İmparator Hadrian
Yahudiliği ortadan kaldırmak amacıyla kanunlar çıkartmıştır. Yahudilerin sürgüne
gönderilmesini emretmiş ve bu emir Yahudi diasporasının oluşmasında önemli bir etken
olmuştur. Kudüs’e gelmeye çalışan her Yahudi’nin idam edileceği duyurulmuştur. Öte
yandan Bar Kohba isyanına destek vermemelerine rağmen Yahudi Hıristiyanların da
Kudüs’e girmeleri yasaklanmıştır. Hadrian, ayrıca, MS 70 yılında yıkılan II. Süleyman
Mabedi’nin harabelerini de tamamen ortadan kaldırmış ve bu Mabed’den geriye sadece
Ağlama Duvarı olarak bilinen Batı Duvarı kalmıştır. Bu duvarın, yılın belli günlerinde
Yahudilerce ziyaret edilmesine ise izin verilmiştir.

THE FIGHT OF INDEPENDENCE STRUGGLE AGAINST ROMA: A
JEWISH REVOLT BAR KOHBA
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SALEM KRALI MELKİSEDEK KİMDİR?
Hamza YARDIMCIOĞLU
Araştırmacı, İstanbul, Türkiye
<hamzayardimcioglu@gmail.com>

Öz
Dinler Tarihi Araştırmacısı (Researcher on History of Religions) Salem Kralı
Melkisedek, Yahudi tarihinde çok önemli yere sahip olan ve buna rağmen hakkında çok
az bilgi sahibi olunan bir kişiliktir. Tevrat’ta Melkisedek’in Hz. İbrahim’i takdis ettiğinden
bahsedilirken, onun Hz. İbrahim’den derece olarak daha yüksek bir konumda olduğuna
dikkat çekilir. Melkisedek aynı zamanda “tüm zamanların kahini”, “sonsuz kahin”,
“Rabb’in baş kahihini” gibi sıfatlarla anılır.Melkisedek’in, derece olarak bir
peygamberden daha yüksek tutulmış olması durumu, Kuran’da Hızır ve Zülkarneyn
kıssalarının anlatıldığı Kehf suresini akla getirir. Ve bu farklı metinler arasındaki
benzerlikler incelendikçe, konunun, günümüz popüler kültürüne kadar uzanan geniş bir
boyutu ortaya çıkar. İngiliz Kral Arthur efsanesinden Batılı masal kahramanı Robin
Hood’a kadar birçok hikayenin esin kaynağının Baş Kahin Melkisedek olduğu
anlaşılır.Tevrat’taki Melkisedek anlatımlarında karşımıza çıkan Mesihsel semboller,
onun bir kurtarıcı olma özelliğine de atıf yaparak, bu karakteri dünyanın son zamanları
ile ilgili Mesihsel kehanetlerle de bir şekilde ilişkilendirir. Müslüman toplumların
geleneğinde de bu özellikleriyle Melkisedek’in izlerine rastlarız. Ahir zamanda dünyayı
kurtaracağına inanılan Mehdi’nin yardımcılarının arasında Mağara ashabının
bulunması, Kral Arthur efsanesindeki mağarada yüzlerce yıldır uyuyan ve dünyanın
kurtarılması için uyanmayı bekleyen şövalyeler ve ahir zamanlara dair daha birçok farklı
anlatının temelde aynı ilahi kaynağına dayandığı açıktır. Bu anlatımların merkezinde de
“Salem Kralı Melkisedek” ile karşılaşırız.
Anahtar Kelimeler: Salem Kralı Melkisedek, Kral Arthur, Hızır, Zülkarneyn

WHO IS MELCHIZEDEK, KING OF SALEM?
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-ATALAR DÖNEMİNDEN KRAL DAVUD’A KADAR YAHUDİLER:
COĞRAFYA, SÜRGÜN VE İKTİDAR
İbrahim KAYA
YL Öğrencisi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
<ibrahimkaya16@hotmail.com>

Tam Metin
Öz: İbrahim ile başlayan Yahudilik tarihi Yusuf’un Mısır’a gidişine kadar sadece
Kutsal Kitap ve Kuranı Kerim’den öğrenilebilir. Farklı yazarlardan gösterilen
kaynaklarda aslen Tevrat’ta anlatılan bölümler üzerinden referans alınmıştır. Ancak
Mısır döneminde ve sonrasında karşımıza birtakım arkeolojik kaynaklar çıkmaktadır. Bu
çalışmada öncelikle Kutsal Kitap ile eşleşen verilerden yararlanılarak Yahudilerin Kral
Davud’a kadar olan tarihsel gelişimi ele alınacak ve Yahudilerin erken dönem tarihsel
gelişimine ışık tutulacaktır. Ayrıca günümüzde dahi oldukça karmaşık bir şekilde
tanımlanan İbrani, İsrail (İsrailoğulları) ve Yahudi kavramları etimolojik olarak
tanımlanacaktır.
Çalışmanın diğer bir amacı ise Yahudileri kendi bakış açıları ve Kutsal Kitap’ları ile
tanımlayarak, Ortadoğu’da ki tarihsel önemlerine vurgu yaparak bu alandaki akademik
boşluğun doldurulması adına veri sağlamaktır. Çalışmada İbrahim döneminden Kral
Davut’a kadar ki süreçte Yahudilerin yaşamış oldukları coğrafya, maruz kaldıkları
sürgün ve iktidar dönemleri irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Yahudi, İbrani, İsrail, Kral Saul, Kral Davud, Kenan

JEWS FROM THE PATRIARCHAL AGE TO KING DAVID:
GEOGRAPHY, EXILE, AND POWER
Giriş
Tarihte Kenan diye geçen bölge bugün ki Filistin (Filistin+İsrail), Lübnan ve
Suriye’nin Akdeniz sahillerini kapsayan Kenanlıların büyük ticaret şehirleri
kurduğu bölgedir. Bu bölge Sami Kenan kabilelerini barındırır (Nana 2008,
s.16).
Roma dünyasının Mezopotamya adı verdiği Babiller, Asurlar, Akadlar,
Sümerler olarak bilinen farklı halkların yaşadığı bölgeye Tevrat’ta Aram
Nehariyim (İki Nehrin Aramı) diye adlandırılmıştır. Verimli Hilal’in batı

400

Üçüncü Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı 2019

kısımlarındaki ülkeler, orada hüküm süren devletler ya da halkların adıyla
anılmıştır. Tevrat’ta bu halkların adı Kenan, Filistîye, Fenike diye geçmektedir
(Lewis, Ortadoğu 2003, s.s. 25-26).
Daha evveli Kenan diye bilinen bugün Yahudi ve Arapların yaşadığı bu
topraklara Yunan tarihçi Herodot tarafından ilk kez Filistin adıyla hitap
edilmiştir. Herodot buraya Syria Paleatina demiştir. Burası Aşağı Suriye adıyla
anılıyordu. Tevrat’ta da Musa ve Davud’a atfedilen söylemlerde bu topraklara
Musa ve Davud’da Filistin adıyla bahseder. Araştırmacılar sahilde küçük bir
bölgeye yerleşen Hint-Avrupai Filistîlerden gelen ismin tüm Güney Suriye’ye
verildiği hususunda hem fikirdir (Nana 2008, ss. 15-16).
Yahudi tarihiyle ilgili İsrailoğulları’nın Mısır’a girişine kadar Kutsal Kitap ve
Kuranı Kerim harici birkaç kelime hariç bir kaynak bulunmamaktadır. M.Ö. 18.
yy ait Mari’de ve M.Ö. 14. yy ait Amarna’da bulunan arkeolojik metinlerde
geçen Abiru ve Habiru kelimeleri yalnız İbranileri değil İbranilerinde içinde
bulunduğu bir sosyal topluluktan bahsedildiği anlaşılmıştır. Ancak Yusuf’un
Mısır’a girmesinden sonra kralın unvanları arasında Yakup’un zikri ve M.Ö.
1230’larda Mineptah tarafından dikilen İsrail Taşı’nda İsrail kelimesi haricinde
bir kaynak yoktur. Kuran’da anlatılanlar bazen aynı olsa da bazen de Kutsal
Kitap’tan çok farklılıklar gösterir (Aydın 2010, s. 15).
Tarihin en dirençli toplumu sayılabilecek Yahudiler için ilk ata toprağı
Hebron (El Halil) diyebiliriz. Burada tarih onları 4000 yıl kadar sırtlanmıştır.
Kudüs’ün güneyinde yüksek dağlara kurulmuş Hebron’da (El Halil) bulunan
Machpelah Mağarası’nda eski din adamlarının mezarları, Yahudi ırkının ve
Yahudi dininin atası sayılan İbrahim’in kalıntıları vardır. Yine aynı yerde
İbrahim’in eşi Sara’nın mezarı, oğlu İshak ve eşi Rebecca, torunu Yakup ve eşi
Seah’ın mezarları bulunur, bu mağaranın hemen dışında ise Yusuf’un mezarı
vardır. El Halil (Hebron) Yahudi toplumu için böylesine bir değer
kazanmaktadır. Bu topraklar Yunanlılar, Romalılar, Bizanslılar, Asurlular,
Persler, Babilliler, Osmanlılar gibi niceleri tarafından kontrol edilmiş Yahudiler
defalarca sürülmüşse de yine bugün buradalar (Johnson 2000, s. 11-12).
Yahudiler kendi tarihlerinin, kurucu atalar dediğimiz İbrahim, İshak ve
Yakup’la başladığını kabul ederler. Yaklaşık olarak bundan 4000 yıl öncesi
denebilir. Kurucu ataların yaşadığı dönemler M.Ö. 17. Ve 18. yy gibi başlar
(İsrail Enformasyon Merkezi 2008, s. 8).
Yahudi olabilmenin temel ve değişmez şartı Yahudi anne babadan dünyaya
gelmektir. En azından bir Yahudi anneden doğmuş olmaktır (Özbay & Ark.,
2010, s. 37). Bu sebepledir ki Yahudiler ırk olarak baktığımızda Ortadoğu gibi
geçişken bir coğrafyada asırlarca melezleşmeyen en saf ırktır.
Kenan eli özellikle eski zamanların ticari ve askeri geçiş rotasıdır. Doğudan
batıya, güneyden kuzeye geçiş güzergahındadır. Hem Kızıl Deniz’e hem
Akdeniz’e kıyısı vardır. Bölgeyi elinde tutmak dünyayı kontrol edebilecek kadar
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avantaj sağlar. Verimli hilalde bulunmasına rağmen toprakları verimli hilalin
diğer bölgelerine göre en fakiridir. Fenikeliler kıyı bölgelerinde limanları
geliştirmişler deniz taşımacılığı yapmışlardır. Babiller, Makedonlar, Asurlar,
Roma ve Bizanslılar hep bu bölgeyi elinde tutmak için savaşlar yapmıştır
(Nana 2008, ss. 18-20).
Filistin’e yerleşenler göçenler o kadar çok olmuştur ki bunların hepsini değil
ama daha net olanları kısaca yazabiliriz. Sami dili konuşan toplumların Filistin
bölgesinde ağırlık oluşturduğu muhakkaktır. M.Ö. III. Binyıldan itibaren Fırat
Nehri yakınlarında başkenti Mari olan Amoriler bölgeyi yurt edinip kaleler,
şehirler kurmuşlardır. Buradan bugünkü Irak ve Suriye topraklarını da
kontrolleri altında tutmuşlardır. Amorilerle birlikte belki de onlardan sonra
bölgede Sami Kenanlılar yaşamıştır. Çok kalabalık bir göç akını olmalı ki bölge
onlarla anılır olmuş. Heksoslar, Hurriler, Haburiler ve Hattiler de bir süre
burada yaşayıp göçmüşlerdir. M.Ö. II. Binyılın ortalarında Sami Aramiler de
bölgede hakimiyet kurmuşlardır. Hint-Avrupai bir halk Filistîler Ege adaları ve
Girit’ten gelerek Gazze ve Yafa arası sahil şeridine saldırarak girip yurt
edinmişlerdir. İbranilerde bu dönemlerde bölgeye göç etmeye başlamışlardır
(Nana 2008, s. 24).
Öncelikle İbrani, İsrail ve Yahudi terimlerini de kısaca açıklamaya
başlayalım. İbrani adı Yahudilere Filistinli yerli halk tarafından verilmiştir. M.Ö.
15. yy’da Filistin’e göçen bu insanlara “öteki tarafın insanları” anlamına gelen
(Tekvin 14/73) İbrani denilmiştir. Bununla Ürdün Nehri ve Fırat Nehri’nin öte
kıyısından göç edip gelenler kastedilmiştir. (Özbay & Ark., 2010, s. 38).
İbrani adı Yahudiler için kullanılan en eski kavram olarak bilinir. Yahudi
ulamasına göre de İbrahim’in Eber’in soyundan geldiğini belirtmek için
kendisine İbrani denildiğini ve konuştukları dile de İbranice (İvrit) adı
verildiğidir. Atalar döneminden (İbrahim, İshak, Yakup ve çocukları) vaat edilen
toprakların fethine kadarki dönemde Yahudileri tanımlamak için kullanılmıştır.
(Aydın 2010, s. 6).
İsrail adı Yakup’a sonradan verilmiş bir isimdir. Kutsal Kitap’ta Yakup’un bir
adamla güneş doğuncaya kadar güreşip ona yenilmediği ve adam (Tanrı)
güneş doğmak üzereyken onu kutsayıp adını sordu, Yakup cevabını alınca
“Artık sana Yakup değil İsrail (Tanrı’yla güreşir anlamına gelir) denecek” dediği
1
yazar. Bu bilgiler ışığında Tanrı’nın Yakup’a İsrail adını verdiğini, on iki oğlu
ve soyunun bundan sonra İsrailoğulları olarak anıldığını biliyoruz.
Yahudileri ifade etmek için kullanılan İsrail kelimesi ilk defa M.Ö. 1230’lu
yıllarda II. Ramses’in oğlu Mineptah tarafından savaş zaferlerini anlatmak için
diktirdiği İsrail Taşı olarak bilinen arkeolojik nesnede geçmiştir. Burada İsrail
kelimesi ile kastedilen şeyin bir topluluk olduğu kabul görür (Aydın 2010, s. 6).
1

Bkz: Kutsal Kitap 32. Bab.
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İbraniler Yakup’tan M.Ö. 587 Babil sürgününe kadar İsrail diye
anılmışlardır. Sürgünden sonra Musa’nın dinini kabul etmiş Samirilerden
ayrılmak için İsrail yerine Yahudi terimini tercih etmişlerdir (Gündüz 2007, s.
206).
Babil sürgünü sırasında Babilliler İsrailoğulları’na geldikleri Yahuda
yöresine istinaden Yahudalı anlamına gelen “Yahudi” adını kullanarak
tanımlamışlardır. İsrailoğulları bu isimlerini yadırgamak bir yana beğenerek
kabullenmişlerdir (Özbay 2010, s. 37).
M.Ö. 586 Babil’in Yahuda Krallığı’nı yok etmesinden sonra kullanılmaya
başlayan Yahudi kelimesi haddizatında tüm İsrailoğullarını kapsamaz, sadece
Yahuda Krallığı’nda yaşayan ve Babil’e sürgün olan İsrailoğulları’nı
tanımlamaktadır. Ancak diğer İsrail kavimlerinin kaybolduğu gerekçesiyle
bugün İsrailoğulları, İsrail ya da Yahudi denildiğinde her ne kadar Yahudi
kelimesi sadece bir dini çağrıştırıyorsa da aynı zamanda soy, ırk anlamı
taşımaktadır (Aydın 2010, s. 7).
Günümüzde İsrail ve Yahudi terimlerinin her ikisi de Yahudilerce
kullanılmaktadır. Bugün İsrail terimiyle bir halk ifade edilmektedir. Bu halkın
yaşadıkları topraklara da Eretz Yisrael (İsrail Toprağı) denir. Filistin’de kurulan
İsrail (1948) devletinde yaşayan farklı din ve etnik kökene sahip İsrail
vatandaşları İsrailli olarak anılıp onların hepsine bir Yahudi denmezken, dini ve
soyu Yahudi olan İsrail vatandaşlarına ise İsrailli denmekle beraber,
çoğunlukla din ve soy üzerinden giderek Yahudi denmektedir (Gündüz 2007,
s. 206).
Yahudi kelimesi Kudüs’ün başlıca kent kabul edildiği ‘Yudalı’ anlamına
gelir. Yahudi kelimesi dini olarak bir anlam ifade etmesi, bir dini sembolize
etmesi çok daha sonralarıdır (Goldschmidt & Davidson 2007, s. 359).
Kutsal Kitap’ta bahsi geçen birçok millet ve kabileler günümüze kadar
gelememiştir. Babiller ve Asurlar gibi çok güçlü devletleri olan milletler bile yok
olup gitmiştir. Jebusitler, Amalekitler ve Amonitler gibi kabile oluşumları yok
olup giderken İsrailoğulları günümüze kadar ulaşmıştır. Yakup’un (İsrail) on iki
oğlundan birinin adı olan Yuda bugün ki Yahudilik kelimesinin kökünü
oluşturur. Yahudilik bir dini ve ırkı tanımlar. Şurası dikkate değerdir; Yahudilik
kelimesi İbranice metinlerde M.S. on birinci yüzyıla kadar hiç geçmemiştir
(Lewis, Ortadağu'nun çoklu kimliğ 2000, s. 64).
Yahudi kavramından her ne kadar bir inanç anlaşılıyorsa da Yahudi olmak
için soy imandan daha önceliklidir. Yahudi olunmaz doğulur. Sonradan başka
bir dine mensup olsalar bile yine Yahudi olarak kabul edilirler (Aydın 2010, s.
8).
Yahudilerde görülen bu etnik ayrışma, karışık evliliklere son verme M.Ö. 6.
yüzyıllara kadar daha çok peygamberler ve vaizler gibi kısıtlı bir kesimde iken
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ilk tapınağın yıkılması ve sürgünlerin, dönüşlerin başladığı bu yüzyılda
Ezra’nın reform ve çabalarıyla başkalarından ayrışma ve ‘saf Yahudilik’
başlamıştır (Shahak 2002, s.s. 95-96).
1. Coğrafi ve Ekonomi Yönüyle Kenan
M.Ö. 1550 ve 1200 yılları arasında Mısırlılar Kenan topraklarını kontrolleri
altında tutmuşlardır. Bunu arkeolojik buluntular doğrulamaktadır. Kıbrıs’tan,
Yunanistan’dan geldiği düşünülen çanak çömlek gibi arkeolojik buluntular
bölgenin ticari hareketliliğini, bölgedeki medeniyetler trafiğini doğrular
niteliktedir. Orta Mısır’da M.Ö. 19. yüzyıldan kalma Knum Hotep mezarının
duvarlarında semitik görünümlü kervancılara rastlanılması Kenanlılarında
Mısır’a göçünü gösteriyor. Bölgede yaşamış olan İbraniler kurak mevsimleri Nil
Deltası’na inerek orada geçirirlerdi (Besalel 2000, s.s. 26-31).
Kenan bölgesi bugün Filistin dediğimiz İsrail, Mısır ve Ürdün arasında
paylaşılmış topraklar. Lut Gölü ve Şeria Irmağı’ndan Akdeniz’e kadar güneyli
kuzeyli uzanan dar ve alçak bir coğrafyadır. Kıyı kesimleri nispeten verimli olsa
da iç kesimler kurak, çölümsü ve tepelik verimsiz bir bölgedir. Kıyı kesimleri
kışın yağmur alır, yazın ise kurak geçer. Bu verimsiz bölgede tarihin ilk
zamanlarından beri çeşitli milletler burada savaşmışlar ve kültürlerini burada
yaşatmak istemişler. (Örs 1966, s. 15).
Tarih boyunca birçok kavim bölgeye göçmüş ve istila etmiştir. Bu göçlerde
o dönemlerde bölgenin zenginliği ve stratejik değeri etkili olmuştur. Sonraları
dini değerler bakımından da çok kıymetli ve vazgeçilemez topraklara
dönüşmüştür. Bugün bölge üç din için de vazgeçilemeyecek kadar kutsaldır.
Kutsal Kitap’ta bölge Arzı Mevud, Arzı Mukaddes gibi terimlerle sıfatlandırılmış
ve Yahudiler nazarında Yahudilere verilmiş, vaat edilmiş topraklardır (Kızılok
2012, s.s. 36-37).
Konumuz olan Kenan diyarı o günkü dünyanın Asya, Afrika ve Avrupa’dan
oluştuğunu göz önünde tutarsak coğrafi hâkim durumunu ve ekonomik
değerini daha iyi anlayabiliriz. Verimli Hilal’in içi ve Arap Yarımadasına doğru
güneyi çöllerle kaplı ve Kenan diyarı Verimli Hilal’in batı kanadı ayrıca
Akdeniz’e kıyı, göl ve nehirleri de var. Kuzeyde Anadolu ve Pers medeniyetleri,
doğuda Mezopotamya medeniyetleri ve güneybatısı verimli Nil Vadisi’ni
barındıran Mısır gibi kadim bir medeniyetle sınır komşusu (Lewis, Ortadoğu
2003, s.s. 23-27).
Eski dünyanın merkezi gibi bir konumda olan bu topraklar verimsiz
olmasına rağmen stratejik ve ticari olarak kıymetlidir. Dünyanın adeta kapısı ve
kilididir. Bu sebeple bölge sürekli olarak farklı halklar, kültürler tarafından
istilaya uğramış. Su yolu ve kara yolu sebebiyle ticari ürünlerin geçiş
güzergâhı, hatta ticaret merkezi konumunda olmuş. Bu yüzdendir ki birçok
halktan, inanıştan oluşan bir mozaik oluşmuştur (Goldschmidt & Davidson
2018, s. 31).
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2. Atalar Dönemi
Yahudi inancında ilk insan Adem’den on nesil sonra Nuh gelir, Nuh’un
soyundan Sam ve onun soyundan İbrahim, İbrahim’in oğullarından İshak,
İshak’ın oğullarından Yakup ve nihayet Yakup soyunun Tanrı tarafından
seçilmişliği inancı hakimdir. İbrahim, İshak ve Yakup üç büyük Yahudi atası ve
Yakup’un çocukları bilhassa Yusuf ve İsrailoğulları’nın Mısır’a girişi Eski Ahit’in
Yaradılış bölümünde anlatılır. İbrahim’in oğlu İsmail annesi Hacer cariye
olduğu için dışlanmış ve soyu İshak ile devam etmiş. İshak’ın oğullarından
kutlu soy Yakup ile devam etmiş ve tüm İsrailoğulları seçilmiş ve kutsanmıştır
(Erbaş 2015, s. 134).
Atalar dönemi Yahudi tarihinde İbrahim, İshak ve Yakup’u kapsayan
dönemdir. Bu dönem aynı zamanda Yahudi tarihinin başladığı dönem olarak
kabul edilir. Bu dönemi öğrenebileceğimiz Kutsal Kitap ve Kuranı Kerim
dışında pek kaynak yoktur.
Bugün Filistin bölgesi dediğimiz çok daha eski zamanlarda Kenan diye
anılan bölgenin tarihsel geçmişi gibi orada var olan milletlerinde tarihi çok
eskidir. Yunan-Makedon hakimiyetinden sonra bölgeye burada yaşayan Filistin
diye anılan halktan dolayı bölgeye Palestina dediklerini kaynaklardan
görüyoruz. Bölgeye yaklaşık aynı dönemlerde gelmiş olan İbraniler de yerleşik
halka Palishtin demişlerdir. İbraniler de bölgeyi Filistinliler ülkesi olarak
tanımlamışlardır (Kızılok 2012, s. 36).
Yahudiler ilk ataları olarak İbrahim, İshak, Yakup ve on iki oğlunu kabul
ederken, İbrahim’in oğlu İsmail’i ata olarak kabul etmezler, Kutsal Kitap’ta da
çok bahsi geçmez (Gündüz 2007, s. 206).
Tufandan sonra gemiden çıkan Nuh’un oğulları Sam, Ham ve Yafet idi.
Dünyaya yayılan tüm insanlık Nuh’un bu üç oğlundan türemiştir. İbrahim’in
soyu da Nuh’un çocuklarından Sam’a kadar gider. İbrahim’in babası Sam’ın
neslinden Terah’tır. Terah yanına oğlu İbrahim’i, Haran’ın oğlu olan torunu
Lut’u ve İbrahim’in eşi Sara’yı da alarak Kenan ülkesine gitmek için
Keldaniler’in Ur şehrinden ayrıldılar. Harran’a gidip oraya yerleştiler ve Terah
2
iki yüz beş yıl daha yaşadıktan sonra burada öldü (Kitabı Mukaddes 2006, s.s.
10-11-12-13).
İbrahim’in soyu, ırkı dediğimiz Sami ırkını ayrı bir ırkmış gibi bahsetmek çok
doğru olmaz. Samiler süreç içinde çok çeşitli halklara ayrılmışlardır. Ancak
aralarında bir dil benzerliği aşikârdır. Samilerin anayurtları tam olarak
bilinmese de Arabistan yarım adasından çevreye dağıldıkları tahmin
edilmektedir (Örs 1966, s. 13).

2
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Kuzey Sami ırklarının atası İbrahim kabul edilir. Sami ırkları Arabistan
çöllerinde yaşadıktan sonra “bereketli hilal” olarak anılan Mezopotamya Suriye
ve Akdeniz kıyılarına göç etmişlerdir. Yahudiler İbrani dininin ve soylarının
İbrahim ile başladıklarını kabul ederler. Bu sebeple ilk yaşadıkları bölge
Mezopotamya’dır. Filistin’e ilk gelişleri de İbrahim’in Harran’dan göçü ile
başlar. İbraniler erken dönemlerinde ilkel ve hayvancılıkla uğraşan bir
toplumdur. Mısır’a göç sadece kuraklık sebebiyle değildir. Bilinen en eski
Filistinli halk olan Kenanlılarla mücadele de bu göçe etkenlerdendir. İbrahim’in
dini İshak ve Yakup’la devam ederek İsrailoğulları’nın dini olmuştur. Yakup’un
adı Tanrı tarafından İsrail olarak değiştikten sonra Yakup’un oğullarından
türeyen bu topluluk İsrailoğulları diye anılır. Yakup’un Ruben, Şimeon, Levi,
Yahuda, İssaka, Zebulun, Yusuf, Benyamin, Dan, Naftali, Gad, Aşer
adlarındaki çocuklarıyla oluşan on iki kabile İsrailoğulları’nı oluşturmuştur
(Kızılok 2012, s.s. 37-38).
2.1. İbrahim’in Göçleri
İbrahim’in babası Terah ve toplumu putperesttir. Dünyada ilk defa tek
Tanrılı din İbrahim ile başlamaktadır (Brenner 2011, s. 9).
M.Ö. 1750 yıllar civarında İbrahim (Abram-Avram) Keldani (Babil)
bölgesinde olan Ur kentinden (Günümüzde Irak’ta körfeze yakın bir kent)
Harran’a göç etmiştir. Tevrat’a göre İbrahim’e Rab bir gece rüyasında Nil’den
Fırat Nehri’ne kadar olan toprakları O’na ve soyuna verdiğini, neslini
çoğaltacağını ve bir millet yapacağını ve artık İbrahim’in Kenan’a (Hebron) göç
etmesinin daha hayırlı olacağını söyler. İbrahim bu rüya üzerine Rab’bin
isteğini yerine getirmek için eşi Sara ve yeğeni Lut ile Hebron (El Halil)
bölgesine yerleşir. Yerleşmenin üzerinden çok geçmeden Kenan bölgesinde
kıtlık başlar ve İbrahim eşi Sara ve yeğeni Lut ile buradan Mısır’a göç eder (Arı
2017, s. 25).
İbrahim Harran’dan ayrılırken yetmiş beş yaşındadır. Kenan’a göç ederken
3
yanlarında Harran’da kazandıkları mallar ve edindikleri uşakları da vardır
(Kitabı Mukaddes 2006, s. 13).
Tevrat üzerinden devam edersek, İbrahim Mısır’a girerken eşi Sara’ya sen
çok güzelsin bunu fark ederler, burada kız kardeşim olduğunu söyle aksi
takdirde beni çok kıskanıp öldürürler seni de alıkoyarlar der. Firavunun
adamları Sara’nın güzelliğini görüp firavuna övdüler ve onu firavunun emriyle
saraya aldılar. Onun hatırı için İbrahim’e iyi davranıp, develer, sığırlar davarlar,
köleler gibi İbrahim’i varlıklı yapacak hediyeler verdiler. Rab Sara yüzünden
firavun ve ev halkının başına belalar getirdi. Firavun, İbrahim’e Sara’nın eşi

3
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olduğunu söylemeyip kız kardeşim dediği için kızdı
s. 13).

4

(Kitabı Mukaddes 2006,

Neden en başında söylemedin deyip sitem etti. Firavun “Ya karınla
yatağımı paylaşsam ne olacaktı?” diye sorup öfkelendi. Tüm hediyelerini,
mallarını ve karını al buradan git diyerek Mısır’dan kovdu. Firavun hediyeler
yanında cariyesinden olan kızı Hacer’i de Sara’ya eşlik etmesi için onlarla
gönderdi. Ancak o zaman cüzam izleri kayboldu (Graves & Patai 2009, s.
205).
İbrahim, eşi Sara’yı ve yeğeni Lut’u da alarak tüm hayvanları ve varlıklarıyla
Mısır’dan Kenan bölgesine doğru yola çıkarlar. Artık zengin sınıfında sayılacak
kadar mal sahibidirler. Beyt El’e kadar gelirler, Lut ve İbrahim’in hayvanlarına
bakan çobanları sık sık aralarında kavgaya tutuşup huzursuzluk çıkardıkları
için yollarını ayırırlar. Lut her şeyini alarak amcasından ayrılır ve Gomore,
Sodom tarafına devam eder. İbrahim Kenan bölgesinde kalır (Örs 1966, s. 52).
Tanrı yine İbrahim’e vaat de bulunarak görebildiği tüm toprakları sonsuza
dek sana ve soyuna vereceğim der. Soyunu topraklarının tozu kadar
çoğaltacağını vaat eder. Kalk topraklarını boydan boya dolaş der. İbrahim
ikamet ettiği yeri değiştirerek Hebron’daki Mamre meşeliği denen bölgeye
5
yerleşir (Nana 2008, s. 64).
Günümüzde Ölü Deniz (Lut Gölü) adı verilen Siddim Vadisi’nde yaşanan
savaşta Sodom kralı savaşı kaybeder. Kral Kedorlaomer bütün Sodom’u
yağmalar, tüm malları alır ve Lut’u esir yapar. Bu savaştan kurtulan biri bu
hadiseyi İbrahim’e anlatır. İbrahim yanında doğup yetişmiş üç yüz on sekiz
adamını alarak kuzeye doğru giden kralın ve ordusunun peşine düşer. Onları
Dan’da yakalayıp adamlarıyla farklı yönlerden gece karanlığında ordunun
üzerine giderler. İbrahim kralı yener, yeğeni Lut ve yanındakileri kurtarıp kralın
yağmaladığı birçok malla beraber Lut’un mallarını da kurtarır. Kral ve ordusunu
Şam’ın kuzeyindeki Hova’ya kadar sürer. Bu mallardan hakkı olanların hakkını
verip ondalığını da kendisini misafir eden Kral Melkisedek’e verir, kendine bu
mallardan ganimet almaz. Sadece adamlarının yediklerini kullandıklarını
ganimeti olarak kabul eder (Graves & Patai 2009, s. 210).
Hebron (El Halil) İbrahim’in parasını ödeyerek aldığının Kutsal Kitap’ta
özetle bahsi şöyle geçer. Sara yüz yirmi yedi yaşında Hebron’da öldüğünde
İbrahim’in Hititlilere aralarında bir yabancı ve de konuk olduğunu söyleyerek,
ölüsünü gömmek için Machpelah Mağarası’nı kendisine satmalarını ister.
Hititliler mezar yerini ücret almadan vermek istemelerine rağmen İbrahim
ücretini ödemekte ısrar eder. En nihayetinde dört yüz şekel (4.6 kg civarı)

4
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gümüşe anlaşarak Machpelah Mağarası ve etrafındaki tarlayı satın alarak eşi
6
Sara’yı mağaranın içinde defneder (Kitabı Mukaddes 2006, s. 25).
İbrahim, Sara’nın ölümünden bir süre sonra Ketura adında bir kadınla
evlendi ve ondan Yokşan, Zimran, Medan, Midyan Şuah ve Yibşah adında
çocukları olmuştur. Onlara kendilerini geçindirecek kadar kıymetli hediyeler
vererek ve İshak’a karşı uyarıp “İshak’ın ateşine dikkat edin” diyerek onları
doğuya doğru göndermiştir. Bu çocuklar Arap yarımadası dahil birçok bölgeye
dağılarak bulundukları yerleri fethetmişlerdir. Asur devletini kuran halk bu
çocukların soyundan gelmiştir (Graves & Patai 2009, s. 257).
2.2. İbrahim’in Çocukları İsmail ve İshak
Tanrı İbrahim’e soyunu çoğaltacağını ve yücelteceğini birçok kere
söylemesine rağmen hala çocukları olmamıştır. Sara hizmetçisi Hacer’i
(Hagar) eş olarak kocası ibrahim’e teklif eder. Bu evlilikten ilerlemiş yaşında
İbrahim’in Hacer’den bir oğlu olur ve adını İsmail verir. Tanrı İsmail’i
kutsadığını, soyunu yücelteceğini, soyundan büyük bir ulus yapacağını fakat
aralarındaki akdin gelecek yıl bu zamanlarda Sara’dan doğacak İshak ile
7
devam edeceğini İbrahim’e bildirir (Firestone 2004, s. 27).
İsmail doğduğunda İbrahim seksen altı yaşındadır. Sara, İbrahim’in
soyunun Hacer’in oğlu İsmail’den devam edeceğini düşünerek kıskançlık
yapar. İbrahim’e görünen Tanrı ayrıca Avram olan adını ulusların babası
anlamına gelen İbrahim (Abraham) Saray’ın da adını prenses anlamına gelen
Sara olarak değiştirdiğini söyler. İbrahim ve Tanrı arasındaki bu sözleşmeye
binaen İbrahim doksan dokuz, İsmail on üç yaşındayken sünnet olurlar. İshak
doğduktan sonra Sara’nın kıskançlığı İbrahim’in soyu ilk çocuk İsmail’den
devam edecek diye daha çok artmıştır. Hacer ve İsmail’i evlerinden çok
uzaklara götürmesi için İbrahim’e baskı kurmaya başlamıştır. Tanrı yine
İbrahim’e görünür ve Sara’nın istediği gibi Hacer’i ve oğlu İsmail’i götürmesini
söyler. İsmail’in neslinden de büyük bir ulus oluşturacağını ancak soyunun
İshak ile devam edeceğini söyler. İbrahim kendisine Tanrı’nın dediği üzere
İsmail ve annesi Hacer’i Paran denen çöle bırakmıştır. Tanrının vaat ettiği gibi
bugün kalabalık bir halk Arap ırkının soyu İsmail’den çoğalmıştır (Aydın 2010,
s. 16).
Tevrat’a göre İbrahim doksan dokuz, İsmail on üç yaşında İshak sekiz
günlük iken sünnet olmuştur. Bu durumda İshak’ın İbrahim doksan dokuz
yaşındayken doğduğu anlaşılmaktadır. İbrahim’in en büyük imtihanı kurban
olayıdır. Tevrat’a göre Tanrı İbrahim’den oğlunu kurban etmesini ister. Ne var
ki İbrani töresinde ve Tevrat’a göre her şeyin ilki Tanrı’nın hakkıdır. Buna
rağmen İshak’ın kurban seçilmesi Yahudiler tarafından annesi cariye olan
6
7
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İsmail’in İbrahim’in seçkin soyundan çıkarılması olarak yorumlanır (Gündüz
2007, s. 209).
İbrahim yüz yetmiş beş yaşında öldüğünde oğulları İshak ve İsmail,
İbrahim’in Sara öldüğünde onu defnetmek için Hititli Sohar oğlu Efron’dan 400
8
şekel gümüş karşılığı satın aldığı Makpela Mağarası’nda defnettiler. (Kitabı
Mukaddes 2006, s. 28). Tevrat’ta; “Tanrı, İbrahim’in ölümünden sonra oğlu
9
İshak’ı kutsadı.” Yazar. Buradan İbrahim’den sonra kabilenin başına İshak’ın
geçtiğini anlıyoruz.
2.3. İshak ve Oğulları
Tevrat’ın anlatısına İshak göre İbrahim’in tek varisi ve Sara’nın tek
çocuğudur. M.Ö. 1897 yılında doğmuş olup M.Ö. 1716 yılında ölmüştür. Esav
ve Yakup adında ikiz oğulları vardır. Hayatında çok çok önemli hadiseler
yaşamamıştır. İbrahim ve Yakup gibi İbrani tarihinin iki parlak yıldızı arasında
olması onu da tarih sayfalarında tutmuştur. İbrahim’in mirasından ve seçkin
soyundan İsmail gibi Esav’da dışlanmıştır (Nana 2008, s. 83).
İbrahim oğlu İshak’ı “benim ülkem” “ata yurdum” dediği Harran’da yaşayan
kardeşi Nahor’un torunlarından Rebeka’yı uşağı Eliezer’i göndererek Kenan’a
getirtmiş ve Rebeka ile evlendirmiştir (Graves & Patai 2009, s. 261).
Yine ülkede bir kıtlık başlayınca İshak Filistin Kralı Abimelik’in yanına
giderek Gerar’a yerleşti. Tanrı İshak’a görünerek Mısır’a gitmemesini söyledi
ve İshak’a da toprak vaadinde bulunup soyunu kutsayıp yücelteceğini söyledi
(Graves & Patai 2009, s. 269).
İshak, Kral Abimelik ile iyi komşuluk anlaşmasını yaptığı gün uşağı yanına
gelerek açtıkları kuyuda su bulmayı başardıklarını söyler. İshak kuyuya şeba
(ant) adını verir. O günden sonra, bugün bile o bölge Beerşeba (Ant Kuyusu)
olarak anılır (Nana 2008, s. 85).
İshak’ta İbrahim gibi karısının güzelliğinden dolayı öldürüleceğinden
korkarak karısını kız kardeşi olarak tanıttı. Rebeka, Sara gibi kral tarafından
alıkonulmadı ancak bu yalan ortaya çıkınca kral İshak’a kızarak “az kalsın
halkımdan biri onunla yatacaktı ve sen bizi büyük günaha sokacaktın” diye
sitem etti. Sonra halktan kim İshak ve Rebeka’ya zarar verirse öldürülecek
diye ferman verdi. İshak kendisine verilen topraklarda tarım ve hayvancılık
yaparak yerel halktan hatta Kral Abimelek’ten bile daha çok varlık sahibi oldu.
Bu durum Filistinlilerde kıskançlık yaptı. Kıtlık biter bitmez Kral Abimelik
İshak’a ülkemizden çık çünkü bizden çok daha güçlü oldun dedi (Graves &
Patai 2009, s. 269).

8
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Bkz: Kutsal Kitap Yaradılış 25/7-8-9-10
Bkz: Kutsal Kitap Yaradılış 25/11
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Rebeka ancak yirmi yıl kısır kaldıktan sonra hamile kalabilir. İkiz çocuklara
hamiledir ve sanki henüz anne karnında anlaşamıyor ve kavga ediyorlar gibi
annelerini rahatsız edip yıldırırlar. Rebeka durumdan Tanrıya şikâyetçi
olduğunda Tanrı ona “ Rahminde iki ulus var, senden iki halk zuhur edecek.
Biri diğerinden kudretli olup büyüğü küçüğüne hizmet edecek.” Der. Vakit gelip
bebekler doğduğunda, ilk doğan çocuk kırmızı tenli ve tüylü olduğu için ona
tüylü anlamına gelen Esav adı verildi. İkinci doğan diğerinin topuğunu tuttuğu
için ona da topuk tutan, hileci, ayak kaydıran anlamı taşıyan Yakup adını
verdiler. Esav (sonradan Edom adı da verildi) büyüdüğünde kırları dolaşan,
hayvanları avlayan biri oldu. Yakup ise hep çadırda oturan sakin bir kişiydi
(Graves & Patai 2009, s. 271).
İshak kocamış gözleri görmez olmuştur, artık öleceğini anlayınca ilk oğlu
Esav’ı yanına çağırıp “git avlan ve bana sevdiğim yemekten yap. Seni
kutsayacağım.” Der. Yani kabile reisliğini ona devredecektir. Bunu duyan
Rebeka Yakup’la birlikte İshak’a bir oyun oynar. Annesinin fikriyle Yakup
keçilerden birini keser ve Rebeka ondan yemek yapar. Yakup’ta bu keçinin
postunu kollarına ve boynuna sararak İshak’ın onu Esav sanmasını sağlar.
Yakup yemeği babasına ikram ettiğinde babası sesinden şüphe etse de
kollarına, boynuna dokununca, Esav o kadar tüylü biridir ki ellerine gelen keçi
postunun tüylerinden onun Esav olduğunu sanır ve Yakup’u kutsar. Esav ve
Yakup düşmanlığı zirve yapar. Yakup annesinin sözünü dinleyerek canını
kurtarmak için bölgeyi terk eder (Örs 1966, s.s. 61-64).
2.4. Yakup ve İsrailloğulları
Esav’ın intikamından korkarak Harran’a dayısı Laban’ın yanına kaçan
Yakup burada dayısının iki kızıyla evlendi. İki karısından ve karılarının
cariyelerinden on iki oğlu oldu. On iki İsrailoğulları kabilesinin kökleri Yakup’un
çocuklarından gelir. Uzun süre dayısının yanında kaldıktan sonra doğduğu
topraklara dönme kararı aldı (Gündüz 2007, s. 209-210).
Yakup’un on iki oğlundan sadece en küçük olan Benyamin Kenan’da
doğmuştur. Diğer on bir çocuğu Mezopotamya ve Suriye bölgelerinde dünyaya
gelmiştir (Johnson 2000, s. 32).
Yakup’a İsrail adının verilmesi Kenan’a dönüş yolcuğunda olmuştur. Bu
olay Tevrat’ta özetle şöyle anlatılır: Yakup tüm ailesini ve mallarını Yabbu
ırmağından karşıya geçirdi. Kendisi geride kaldı. Bir adam onunla gün
ağarıncaya kadar güreşti yenemeyeceğini anlayınca onun uyruk kemiğine
çarptı. Adam bırak beni gideyim, gün ağaracak dedi, Yakup ise ‘beni
kutsamadan seni bırakmam’ dedi. Adam adını sordu, Yakup cevabını alınca
‘artık sana Yakup değil İsrail denecek, sabaha kadar Tanrı’yla ve insanlarla
güreşip yendin’ dedi. Sonra Yakup’u kutsadı. Yakup ‘Tanrı’yla yüz yüze
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görüştüm ama canım bağışlandı’ diyerek oraya Tanrı’nın yüzü anlamına gelen
10
Peniel adını verdi (Gündüz 2007, s. 210).
Yakup dönüşte korkusundan kaçmış olduğu kardeşi Esav için uşaklarıyla
önden hediyeler gönderdi ki Esav yumuşasın, öfkesi dinsin diye. Ondan öyle
korkuyordu ki karşılaşınca yedi defa kendi ve tüm ailesi Esav huzurunda yere
eğilip eğilip kalktılar. Yakup kardeşine deyim yerindeyse inanılmaz yağcılık
yaptı. Hatta Esav hediyeleri sadece kardeşinin gönlü olsun diye kabul etti.
Böylece Esav’la da barışmış oldular (Graves & Patai 2009, s. 325).
Yeni geldikleri bu bölgede Lea’yla Yakup’un kızı Dina, yöreden Hamor’un
oğlu Şekem’le gizlice ilişkiye girerler. Olay ortaya çıkınca Hamor, Dina’yı oğlu
Şekem’e ısrarla istedi. Yakup ve oğullarının bu yaşananlar karşısında onurları
kırıldı. Kafalarında bir plan yaparak Yakup’un oğulları, sünnetsiz bir topluma
kız kardeşlerini veremeyeceklerini herkes sünnet olursa Dina’yı Şekem’e
vereceklerini söylediler. Hamor ve Şekem kentte yaşayanları Yakup ve
oğullarıyla birlikte yaşamaya ve sünnet olmaya razı ettiler. Bütün erkekler
sünnet oldu. Erkekler sünnetin üçüncü gününde hala sünnet acısı çekerken
Dina’ın kardeşleri Levi ve Şimon kılıçlarını kuşanıp kente saldırdılar. Hamor ve
Şekem dahil kentteki tüm erkekleri kılıçtan geçirdiler. Dina’yı alıp gittiler. Sonra
Yakup’un diğer oğulları kenti yağmaladılar. Kız kardeşlerini kirlettikleri için tüm
halka öfkeliydiler. Ölülerin kıyafetleri, inekler, eşekler sığırlar, kadınlar çocuklar
dahil kentin tüm varlıklarını yağmaladılar. Yakup, Kenanlılar ve Perizlileri bana
düşman ettiniz diyerek Levi ve Şimon’a kızdı. Bize saldırırlarsa soyumuz yok
olur dedi. Şimon ve Levi kardeşimize fahişe gibi davrandılar diye karşılık
verdiler. Tanrı Yakup’a ‘Git Beytel’e yerleş.’ Dedi. Yakup tüm ailesiyle Beytel’e
yerleşti. Tanrı yine onları kutsadı vaatlerde bulundu ve ‘artık sana Yakup
11
diyorlar, bundan sonra adın İsrail olacak’ dedi (Kitabı Mukaddes 2006, s.s.
42-44).
Yakup ve ailesi Yusuf’un davetiyle Mısır’a gidip Nil’in doğusunda kalan
Goşen vilayetine yerleşip, burada on yedi yıl daha yaşadıktan sonra yüz kırk
yedi yaşında Goşen’de henüz Yusuf hayatta iken ölmüştür (Örs 1966, s. 70).
3. Yusuf ve Mısır Dönemi
Yakup artık Kenan’a yerleşmiştir. Yusuf on yedi yaşına gelmiş artık
kardeşleriyle sürülere çobanlık yapmaktadır. Yusuf, rüyasında ay, güneş ve on
bir yıldızın karşısında hürmetle eğildiğini ve başka bir rüyada da diğer
kardeşlerinin başağının kendi başağı karşısında eğildiği görür. Bunu
kardeşlerine söylediği zaman zaten onu kıskanan kardeşleri daha da çok
hiddetlenir ve Yusuf’tan kurtulmak isterler. En küçükleri Benyamin diğer
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Bkz: Kutsal Kitap Yaradılış 32/22-32
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ağabeyleri gibi düşünmez ve Yusuf abisine kıskançlık ve kin gütmez. (Örs,
1966, s. 67)
Yusuf kardeşlerinin ona olan kötü davranışlarına karşılık babalarına
kardeşleriyle ilgili yalan yanlış ya da ispiyonlama mahiyetinde aktarımlar
yapıyordu. Birgün hayvanları otlatırken kardeşleri onu öldürüp kurtulalım
dediler. Ancak Ruben “kardeşimizi öldürürsek lanetleniriz onun elbisesini alıp
kuyuya atalım ne de olsa orada kendiliğinden ölecektir” dedi. Diğerleri Ruben’e
hak verdi. Bu kuyular bir zamanlar su için açılmış, suyu olmayan içinde
yılanların akreplerin barındığı kuyular idi. Üzerinden çıkardıkları uzun elbise de
babaları Yakup’un Yusuf’a verdiği gömlekti. Yusuf’u kuyuya attılar. Bir zaman
sonra Mısır’a mal satmaya giden bir İsmaili kervanı gördüler. Kardeşlerden
Yahuda “onu kervana satalım, canına dokunmayalım” dedi. Kervan yanlarına
geldiğinde Yusuf’u kuyudan çıkarım onu yirmi gümüş parça karşılığından
İsmaili kervancılara sattılar. Yusuf kervancılara satılırken Ruben yanlarında
değildi. Akşam pişman olup onu kuyudan çıkarmaya gidip seslendi yanıt
alamayınca onun kuyuda öldüğünü düşündü. Kardeşlerine “Yusuf kuyuda
ölmüş, ilk doğan oğul ben olduğum için benim öldürdüğüm düşünülecek” dedi.
İsaakar “bir teke kesip kanını Yusuf’un elbisesine sürelim ve onu yabani
hayvanların yediğini söyleyelim” dedi. Kardeşlerden Naftali babaları Yakup’a
“kana bulanmış elbiseyi göstererek bu Yusuf’un mu? Diye sordu. Yakup
elbiseyi tanıdı ve başladı ağlamaya. Kanlı elbiseyi görür görmez Yusuf’u
yabani hayvanların yediğini düşündü ve uzun bir yas tutmaya başladı (Graves
& Patai 2009, s.s. 351-353).
3.1. Yusuf’un Kölelik ve Sultanlığı
İsmaili kervancılar geldikleri Mısır’da Yusuf’u Firavun’un muhafız birliği
komutanlarından Potifar’a satarlar. Potifar, Yusuf’u kendi özel hizmetine alır.
Zamanla Yusuf’u çok beğenir, çalışmasını takdir eder ve onu evinin tüm
işlerinden sorumlu yapar. Potifar’ın güzel karısı Züleyha Yusuf’tan hoşlanır,
ona aşık olur ve onu kendisiyle yatması için sürekli zorlar. Yusuf, Züleyha’ya
günaha girmekten korktuğunu söyler. Züleyha, Yusuf’u ikna edemeyeceğini
anladığında, kocası Potifar’a Yusuf’un kendisine tecavüz etmek için
saldırdığını söyler. Bu durumua çok sinirlenen Potifar Yusuf’u Kral’ın
hapishanesine atar. Yusuf burada da çok sevilir ve herkesin rüyasını yorumlar.
Rüya yorumlamakla nam yapar. Firavun gördüğü iki rüyayı Mısır’ın tüm
büyücü ve bilgelerine anlatır fakat kimse rüyasını yorumlayamaz. Zindanda
tutsak olan Yusuf’un her rüyayı doğru olarak yorumladığını duyan firavun
Yusuf’u huzuruna çağırır. Yusuf rüyasının yedi yıl bolluk, yedi yıl kıtlık
yaşanacağının habercisi olduğunu söyler. Bolluk yıllarında tahıl depolayıp kıtlık
yıllarında tüketilmesini tavsiye eder. Firavun hem keramet sahibi hem kafası
çalışıyor diyerek Yusuf’a taht hariç çok geniş yetkiler verir. Mühürlü yüzüğünü,
ikinci arabasını ve güzel elbiselerle boynuna da altın bir kolye verir. Herkesin
Yusuf’a itaatini emreder. Yedi yıl bolluk döneminde ambarlara stoklar yapılır.
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Bolluk bitip kıtlık yılları geldiğinde Yusuf ambarlardan tahılları Mısırlılara ve
Mısır dışından duyup gelenlere satar. İnsanlar paraları tükenince, sığır eşek
gibi hayvanlarını vererek yiyecek alırlar. En sonunda her şeyleri bitince
topraklarını verirler ve firavuna köle olmak karşılığında ölmemek için tahıl
tohumu alırlar. Firavunun hazinesi dolup taşar (Örs 1966, s.s. 68-70).
Kenan’da İbrahim dönemindeki gibi bir kıtlık baş gösterdiğinde Mısır’da
erzak bulunduğunu haber alan Yakup oğullarını erzak almaları için Mısır’a
gönderir. Burada Yusuf’la karşılaştılar. Yusuf babasının Mısır’a gelmesi için
haber gönderdi. Haberi alınca Yakup ailesini toplayıp Mısır’a geldi (Gündüz
2007, s. 210-211).
Firavunun onayı dâhilinde Yusuf’un davetiyle İsrailoğulları Mısır’a göç
etmeye başlamışlardır. İsrailoğullarının Mısır’a göçmesi M.Ö. 1706 yılı gibi
hesaplanmaktadır. Bu dönemler Mısır, Kenan ve Suriye topraklarında
Hiksoslar hâkimdi. Hiksoslar Mısır’ın halkından değildir, Suriye yönünden fetih
yaparak geliyorlar, geldikleri yeri de boş bırakmıyor, bir kısmı orda kalıyor
(Nana 2008, s.s. 104-105).
Yusuf gelen İsrailoğullarına çoban olduklarını söylemesini Mısırlıların
çobanları pek sevmediklerini, böylece ayrı bir bölgede yaşayabileceklerini
söylüyor. İsrailoğulları Nil’in doğusunda Goşen adında verimli ve halktan uzak
bir bölgeye yerleşiyorlar (Nana 2008, s.s. 108-111).
Bütün İsrailoğullarının Mısır’a gelmedikleri düşünülmektedir. İsrailoğulları
Yusuf dönemini ve Hiksosların Mısır’ı kontrol ettikleri yılları rahat, bolluk ve
huzur içinde yaşamışlardır (Aydın 2010, s. 16).
Yusuf Mısır’da yüz on yaşında öldü. Kardeşlerine cenazesinin atalarının
yanına götürmeleri için söz aldı. Yusuf’un cesedi mumyalanarak Kenan’a
olabildiğince yakın bir yerde nehir kenarında defnedildi. Daha sonra Musa
atası Levi’nin verdiği sözü yerine getirerek Yusuf’un kemiklerini Şekem’e
götürdü (Graves & Patai 2009, s.s. 391-392).
Kenan’da yaşanan kıtlık sebebiyle Mısır’a kardeşleri Yusuf’un himayesinde
yerleşen İsrailoğulları birkaç asırlık Mısır döneminde geniş bir aileden on iki
kabilelik kalabalık bir halk topluluğu haline gelmişlerdir (Gürkan 2012, s. 26).
3.2. Mısır’da Baskı ve Kölelik Dönemi
Hiksos döneminin sona ermesinden sonra İsrailoğullarının rahatlığı ve
huzuru çok sürmemiştir. İktidara geçen yeni firavunlar İsrailloğullarını
köleleştirmişlerdir. Onları Pitom ve Ramses şehirlerinin inşasında köle olarak
çalıştırmışlardır (Aydın 2010, s. 17).
Mısır’da Hiksos dönemi bitip Mısır halkından olan yeni firavunlar
İsrailoğullarının sayılarının hızla çoğalmasından endişe duydular. Onların
sayılarının kendilerini geçtiğini, önlem almazlarsa ülkeleri için tehlike
oluşturacaklarını, düşmanla işbirliği bile yapacaklarını düşündüler.
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İsrailoğullarının başına onları ağır işlerde çalıştıracak adamlar görevlendirdiler.
Onları firavun için Romses ve Pitom adında şehirlerin inşasında kullandılar.
Tarlalarda, inşaatlarda ve her türlü ağır işlerde İsrailoğullarını çalıştırdılar. Yine
de İsrailoğullarının sayısı artmaya devam etti. Belki de Mısır’lılar Hiksos
döneminde bir İsrailoğlu olan Yusuf’un halktan toplanan tahılları halka parayla,
paraları bitince malları ve hayvanları karşılığında verdiğini, hayvanları da
bitince topraklarını vererek ve firavuna köle olmaları karşılığında hayatta
kaldıklarını unutmadılar. Hiksoslar ve Yusuf halkı köleleştirirken İsrailoğullarına
bedava tahıl verdiğini, yabancı olan İsrailoğullarının hayatları refah içindeyken
Mısır halkı kendi topraklarında çektikleri açılar için bu kavme kin beslemiş de
olabilirler (Nana 2008, s.s. 111-112).
4. Musa (Moşe) ve Mısır’dan Çıkış
Tevrat’a göre İbraniler Mısır’da bir hesaplamaya göre iki yüz yetmiş yıl,
başka bir hesaplamaya göreyse dört yüz yıl yaşadılar. Takriben Mısır’daki son
iki asırlarını köle olarak yaşadılar. Kentlerin ve piramitlerin inşasında
çalıştırıldılar ve çok eziyet gördüler. Firavun için yaptıkları Pitom ve Ramses
şehirlerinin M.Ö. 1290-1224 yıllarında II. Ramses zamanında yapıldığı
bilinmekte. İsrailoğuşşarını Mısır esaretinden Musevilik dininin kurucusu ve
İsrailoğullarının en büyük lideri sayılan Musa (Moşe) tarafından M.Ö. 13.
yüzyılın başında kurtarılmıştır (Besalel 2000, s. 32).
Firavun Meneptah döneminden kalma bir zafer anıtında Sina’nın ötesinde
Kenan’da yenilen bir düşmandan “İsrail” diye bahseder. Bu anıtın tarihi M.Ö.
1220 olarak tahmin edilmektedir. Her ne kadar İsrailoğulları zaten Mısır’dan
kaçıyor iseler de bir çatışma yaşadıkları bilinmektedir. Savaş kazanılmamış
bile olsa genellikle firavunlar tüm savaşları zafer olarak gösterirlerdi. Bu yazıt
Yahudi tarihi için Kutsal Kitap ve Kuranı Kerim dışındaki ilk kaynaktır (Johnson
2000, s. 38).
Hiksos’ların Mısır’da otuz beş kadar hükümdarı hüküm sürmüştür.
Hiksos’lar Mısır’da 15. ve 16. Sülaleri meydana getirdikleri tarih kaynaklarınca
nettir. M.Ö. 1555’te II. Amenophis Mısır’ı Hiksos’lardan kurtarmış ve 18.
sülaleyi oluşturmuştur. Artık Mısır’da yabancı hükümranlığı son bulmuştur. Bu
tarihten sonra yavaş yavaş Mısır’lı halkın yabancılara karşı toleransı
azalmıştır. Deyim yerindeyse yabancı fobisi başlamıştır. Bundan sonra
Hiksos’ların koruması altında yaşayan göçmenlerin şartları zorlaşmış,
düzenleri bozulmuştur. Mısırlılar bu yabancılara kin ve öfke biriktirdiği için
yabancıları en ağır işlere sürmeye başladılar (Örs 1966, s.s. 75-76).
II. Ramses döneminde Mısır devleti ile Hitit devleti arasında devam eden
savaşlar Mısır’dan çıkmak isteyen göçebeler ve azınlıklar için bir kolaylık
doğurmuştur (Besalel 2000, s. 36).
İsrailoğulları Mısır’da köle olarak yaşarken Firavun II. Ramses bir rüya
görür. Kahinler bu rüyayı o yıl doğacak bir İbrani erkek çocuğun firavunun
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tahtını yıkacağı yorumunu yaparlar. Bunun üzerine II. Ramses o yıl doğan
bütün erkek çocukların öldürülmesini emreder. Musa o yıl dünyaya gelir.
Tanrı’nın isteğiyle annesi onu ölümden korumak için bir sepetle Nil Nehri’ne
bırakır (Gündüz 2007, s. 211).
Firavunun kızı nehirde sepet içinde bir çocuk bulur ve onu saraya götürür.
Firavun bu bebeği evlat edinir ve Musa firavunun sarayında bir prens olarak
yetişir. Bir gün Musa şehirde dolaşırken bir Mısırlıyla bir İsrailoğlunun kavga
ettiğini görür, onları ayırmak için müdahale ettiğinde istemeden Mısırlıyı
öldürür. Ertesi gün yine aynı İsrailoğlunun yine kendi kavminden biriyle kavga
ettiğini görür ve onları ayırmak ister. Fakat İsrailoğlunun “dün Mısırlıyı
öldürdüğün gibi beni de mi öldürmek istiyorsun?” demesi üzerine Mısırlıyı
öldürdüğünü herkesin öğrendiğini düşünür. II. Ramses’in kendisini
cezalandırmasından korkarak Mısır’dan kaçar Medyen’e gider (Aydın 2010, s.
17).
Tevrat’a göre Musa saraylarda bir prens olarak büyümesine rağmen İbrani
kimliğini kaybetmemiş ve İbranilerle bağlarını sürdürmüştür. Ancak bu İbrani
kimliğinin saraydan kaçıp Medyen’de kaldığı dönemde yeşerdiği
düşünülmektedir. Meyden den ülke veya bölge tam olarak neresi bilinmemekle
beraber kimilerince Sina Yarımadası’nda ve Sina Dağı’nın bulunduğu yer,
kimilerine
göreyse
Sina’nın
güneyinde
Arabistan
Yarımadası’nın
kuzeybatısında bir yerdir (Örs 1966, s.s. 78-79).
Medyen’de Yitro adında bir kahin Musa’ya kucak açar. Musa burada
Yitro’nun kızı Soffara ile evlenir ve Soffara’dan Geşrom adını verdikleri bir
erkek çocuğu dünyaya gelir (Nana 2008, s. 113).
Bu zamanlarda İsrailoğullarının Mısır esaretindeki durumları gitgide
ağırlaşmaktadır. Musa Horeb’de (Turisina Dağı) kayınpederi Midyan Başkahini
Yitro’nun hayvanlarını otlattığı sırada çalıların yandığını ama azalmadığını
görürdü. Bu Musa’nın dikkatini çekti. Musa ateşe yaklaştığında Tanrı ona
göründü ve “ben atan İbrahim’in, İshak’ın ve Yakup’un Tanrı’sı Yahve’yim.
İsrailoğullarının çilesini gördüm ve onları kurtarmak için, içinden süt ve bal
akan diyara, Kenan, Hitit, Hiv, Amori, Perizzi ve Yebusi diyarına çıkarmak için
indim” dedi. Yahve, Musa’ya “şimdi gel ve benim kavmimi, İsrailoğullarını
Mısır’dan çıkarmak için seni Firavun’a göndereyim. Yahve, Musa’dan firavuna
gidip İsrailoğullarının Tanrıya kurban kesip ibadet etmek için üç günlük yola
gitmeleri için izin istemesini, istedi. Musa’nın etkili olabilmesi için ona iki
mucize verdi. Birincisi asasını yere atınca yılan olması ve eline alınca tekrar
asaya dönüşmesi. İkincisi elini koynuna sokunca cüzamlı gibi kar beyaz olması
ve tekrar elini koynuna sokup çıkarınca elinin normale dönmesi. Musa iyi bir
konuşmacı olmadığını, görevi başkasının daha iyi yapacağını belirtse de Tanrı,
kardeşi Harun’un iyi konuştuğunu ve onu yanına yardımcı verdiğini söyleyerek
Musa’ya görevini kabul ettirir. Yahve Musa’ya “Mısır’a yapacaklarımla sizi
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Mısır’dan salacaklar, çıkarken eliniz boş çıkmayın. Kadınlarınız,
komşularınızdan, misafirlerinizden giysiler, gümüşler, altınlar istesin ve onlarla
12
oğullarınızı, kızlarınızı süsleyeceksiniz, Mısırlıları soyacaksınız” dedi. Artık
Musa peygamber olmuştur. İsrailoğulları sadece kendilerinin Tanrı’sı olan
Yahve ile tanışmışlardır. Başka milletlerin Tanrı’ları da inkar edilmemektedir.
Ancak Yahve sadece İsrailoğulları’nın Tanrı’sıdır (Örs 1966, s.s. 79-81).
Daha sonra Musa kayınpederi Yitşo’dan Mısır’a dönmek için izin istiyor
çünkü Tanrı’sının onu öldürecek olan Mısır’daki düşmanlarının öldüğünü
söyledi. Karısını, çocuklarını eşeğe bindirip elinde Tanrı’nın asasıyla Mısır’ın
13
yolunu tutuyor. Tanrı’sının dediği gibi Musa’yı kardeşi Harun çölde karşılıyor.
İsrailoğullarıyla toplanıp konuşuyorlar. İsrailoğulları Tanrı’nın onları unutmadığı
ve kurtaracağı için çok sevinip secdeye kapanıyorlar. Musa ve Harun Firavun’a
giderler fakat hemen razı edemezler (Nana, 2008 s.s. 115-116).
Firavun İsrailoğulları’nı bırakmayı kabul etmeyince Mısır üzerinde bazı
felaketler gerçekleşir. Bu on felaketin sonuncusu ilk doğan erkek bebeklerin
14
ölmesidir. Bu felaketten sonra Firavun İsrailoğulları’nı bırakmak zorunda
kaldı (Besalel 2000, s. 33).
Firavun, İsrailoğulları’na çölde üç gün uzaklıkta bir yerde ibadet yapıp geri
dönmeleri şartıyla izin verdi. Musa’nın söylemesiyle İsrailoğulları Mısırlılardan
giysi, gümüş ve altınlar alıp onları soyduktan sonra yola çıktılar. Altı yüz bin
kadar erkek, pek çok kadın, çocuklar, koyun, sığır ve çeşitli hayvanlarla
Ramses’ten Sukkot’a göç ettiler. Çok geçmeden Firavun kandırıldığını anladı
ayrıca İsrailoğulları’na hiç güvenmiyor, bağlılığından şüphe ediyordu. Firavun
onların Kenan’a gidip orda soydaşlarıyla ve Mısır’dan kaçıp Kenan’da gizlenen
Hiksos’larla siyasi birliktelik kurup Mısır’a düşmanlık etmelerinden de
korkuyordu (Nana 2008, s. 116).
Firavun verdiği izinden pişmanlık duyar. Ordusuyla birlikte Musa ve
İsrailoğulları’nın peşine düşer. Kızıldeniz kıyısında İsrailoğulları’na yetişir.
Deniz bir mucize ile ikiye ayrılarak Musa ve İsrailoğulları’nın geçmesine imkan
tanır. Tüm İsrailloğulları karşıya geçer. Peşlerinde olan Firavun ve ordusu da
ayrılan denizden geçmek için açılan yola girerler ancak deniz Firavun ve
15
ordusunun üzerine kapanarak hepsini öldürür.
İsrailloğulları üç ay sonra
Sina’da Horeb Dağı’nın (Turisina Dağı) eteklerine ulaştılar. Musa, Tanrı’nın
elinden İsrail dininin yasalarını almak Sina Dağı’na çıkar. Fakat Musa Sina
Dağı’nda kırk gün bekler. Burada Musa Tanrı’dan On Emir’i iki levha halinde
12

Bkz: Kutsal Kitap Çıkış 3. ve 4. Bölümler
Bkz: Kutsal Kitap Çıkış 4/19-20
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Bkz: Kutsal Kitap Çıkış 4/23 (Sana bırak oğlum gitsin bana tapsın dedim. Ama sen onu salmayı
reddettin. Bu yüzden senin ilk oğlunu öldüreceğim.)
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alır. On Emir Tanrı ile İsrail arasındaki ilk ahitleşmedir (Besalel 2000, s.s. 3336).
4.1. On Emir ve Çölde Kırk Yıl
Sina Dağı’nda iki levhaya yazılmış On Emir şöyledir:
1. Seni Mısır esaretinden ben çekip çıkardım. Benden başka Tanrı’n yok,
tek Tanrı’n benim.
2. Kendin için putlar yontmayacak ve hiç bir şeyin resmini yapıp ona
tapmayacaksın.
3. Yehova’nın adını gereksiz yere söylemeyeceksin.
4. Şabat gününü hatırlayıp uyacaksın.
5. Anne babana hürmet edeceksin.
6. Öldürmeyeceksin.
7. Zina yapmayacaksın.
8. Çalmayacaksın.
9. Komşunun aleyhine yalancı şahit olmayacaksın.
10. Komşunun evine tamah etmeyeceksin. Komşunun karısına, cariyesine,
kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin (Aydın 2010, s.
18).
Sina Ahdi olarak da bilinen bu ahit İsrailoğulları için İbrahim’den sonra ikinci
dönüm noktasıdır. Bu ikinci ahitle İsrailoğulları’na Ahit hükümlerine uymaları
şartına bağlanarak Tanrı’nın has kavmi olacakları ve atalarına vaat edilen
Kenan topraklarının onlara bahşedileceği söylenmiştir. Musa, Tanrı’dan On
Emri aldığı zaman Sina Dağı’na çıktığında, orada kırk gün kaldığında
İsrailoğulları Musa’dan umudu kesmişti. Musa döndüğünde onları altın bir
buzağıya taparken buldu. İsrailoğulları peygamberleri Musa’ya isyan edip
Kenanlılar ile savaşamayacaklarını söylediler. Bu asi davranışlarından dolayı
İsrailloğulları vaat edilen topraklara girememişler, Mısır’dan çıkan o nesil iki
kişi hariç hepsi kırk yıl süren çöl hayatında ölmüşlerdir. Tanrı onları
cezalandırmış ve vaat edilen topraklardan men etmiştir. Yahudi görüşlerinde
bu olay İsrailoğulları’nın kutsal bir toplum olma yolunda eğitildikleri ve dini etnik
bir yapı olma aşaması olarak yorumlanır. İçinde On Emir’in olduğu Ahit
Sandığı yapılarak çadırdan yapılmış bir tapınağın içine koyulmuştur. Musa
peygamber vefatından önce son bir kez daha İsrailoğulları’nı toplayarak ahit
yenilemesi yapıp, ahide uymadıkları taktirde Tanrı’nın onları cezalandıracağı
uyarısında bulunmuştur (Gürkan 2012, s. 27).
Musa Tanrı’nın vahyettiği ayetleri yazılı hale getirerek iki levha ile beraber
yaptığı Ahit Sandığı’na koydu. İsrailoğulları oğulları göç boyunca sandığı
yanlarından hiç ayırmadılar. Musa yüz yirmi yaşında Moab kentinde öldü ve
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oraya gömüldü. Musa peygamber zamanında Yahudi dini büyük ölçüde
tamamlandı. İbadet, itikat ve hukuk kuralları belirlendi. Hatta vaat edilmiş (Arzı
Mevud) topraklarda kurulacak devlet yapısı dahi şekillendi (Gündüz 2007, s.
213).
İsrailoğulları Kenan’a yerleştikten sonra Sina Dağı nesiller boyu kutsal
ziyaret yerlerinden sayıldı ancak zamanla bu yer unutuldu ve değerini kaybetti
(Johnson 2000, s. 55).
5. Kenan’a Dönüş
Tevrat’ta anlatıldığına göre Mısır’dan yola çıkan ilk kuşaktan sadece
Yefunne oğlu Kaleb ve Nun oğlu Yeşu hayatta kalıp vaat edilen topraklara
ulaşabildiler. Musa bile işlediği küçük bir günah yüzünden vaat edilen
topraklara ulaşamadılar (Gündüz 2007, s. 212).
Sina’da İsrailoğulları’nın ilk çatışması Amalika kavmiyle oluyor. Çıkış
kitabında olayın özetle anlatımı: Musa elini kaldırınca İsrail indirince Amelika
kavmi galip geliyor. Musa yorulunca bir taşa oturtup, Harun bir elini, Horid bir
elini güneş batıncaya kadar sabit tuttular. Yeşu, Amelika ve kavmini kılıçtan
16
geçirdi. (Nana 2008, s.s. 125-126).
İsraillilerin ilk büyük komutanları olarak kabul ettikleri Yeşu çölde Musa
ölünceye kadar onun sağ kolu olmuş, onu ve tapınak çadırını ve Ahit
Sandığı’nı korumuş cesur biridir. Musa ölmeden önce bir törenle Yuşa’yı
kendinden sonra cemaatin lideri yapmıştır. Yuşa hem peygamber hem general
oluyor. Kadeş, Kenan, Eriha gibi şehirleri Yuşa ve İsrailoğulları alarak vaat
edilmiş topraklara yerleşmeye başlıyorlar. Tevrat’ın anlatılarında“şehirde var
olan her şeyi, erkek, kadın, çocuk, yaşlılar, öküzleri, eşekleri, koyunları kılıçtan
geçirdiler” der. Bu şehirlerin çölden gelen göçebe İsrailoğullarına göre çok
gelişmiş silahları ve savunma duvarları olmasına rağmen bu kentler çok
vahşice alınıp, yakılmışlar, yağmalanmışlar, yıkılıp yerle bir edilmişler. Yuşa,
Gibron kentine savaşla değil anlaşma ile hakim olmuş ancak anlaşma kuralları
ihlal edilince onları toplumuna devamlı olarak odun kesmek ve su taşımakla
cezalandırmıştır. Gibron’u geri almak isteyen beş Amorit kent kralına karşı
savaşan Yuşa Tanrı’dan havanın lehlerine olması için yardım ister. Güneş ve
ay istediği konumda olur ve korkunç bir dolu İsrailloğullarının öldürdüğünden
daha çok Amorit öldürür. Yine Kenan’ın kuzeyinde İsrailoğulları’na karşı bir
koalisyon kurma peşinde olan Hazor Kralı Jabin’e saldıran Yuşa tüm şehri
kılıçtan geçirir ve kralı kendisi öldürür. Arkeologlar Tevrat’ta anlatılan bu tarihi
olayları doğrular nitelikte bir çok kanıta ulaşmışlardır. Tüm bunlara rağmen
Yuşa vaat edilmiş toprakların tamamını ele geçirememiştir. Toprakların
tamamının ele geçirilmesi M.Ö. 1200-1000 yılların Birleşik İsrail Krallığı’nın
kurulmasıyla tamamlanmıştır (Johnson 2000, s.s. 55-60).
16
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6. Hâkimler Dönemi
Tevrat’ta Yeşu peygamberin yüz on yaşında öldüğü ve onun Efrayim’in
dağlık bölgesindeki Gaaş Dağı’nın kuzeyinde kendi toprakları içinde kalan
17
Timmnat Heres’e gömüldüğü yazar (Kitabı Mukaddes 2006, s. 299).
Yeşu peygamber döneminde vaat edilmiş toprakların hepsi olmasa da çoğu
alınmıştır. Yakup’un oğullarından oluşan on iki kabileye bu topraklar pay edildi.
En büyüklerinden olan Yehuda kabilesi, Benyamin kabilesi ve Yehuda
topraklarından pay verilen Şimon kabilesi güney topraklarına yerleşti. Ruven,
Yesekar, Dan, Gad, Neftali, Zevulun, Aşer ve Yusuf’un soyundan sayılan
Efraim ve Menase kabileleri de kuzey topraklarına yerleşti. Levi’ler ise din
adamı sınıfı olarak ayrılmış ve onlara özel bir bölge ayrılmamıştır. Levi’ler için
Ürdün Nehri’nin doğusundan ve batısından İsrailoğulları arasında din işlerini
yürütmeleri ve ibadet edip yaşamaları için üçer şehir seçilmiştir. Yeşu
peygamber ölmeden önce İsrailoğulları’nı kuzeydeki Şehem bölgesinde
toplayarak kendilerini Mısır esaretinden kurtaran, Kenan topraklarını bahşeden
İsrail Tanrısı’na ebediyen sadık kalmaları ve ondan başka Tanrı kabul
etmemeleri hususunda söz almıştır. Yeşu’nun ölümünden sonra İsrailoğulları
ayrılmış topraklarında hâkimler adı verdikleri yöneticiler tarafından
yönetilmiştir. Bir yandan Filistîlerle mücadele ederlerken bir yandan bazıları da
Kenanlıların inançlarına kapılıp yine inançlarından sapmışlardır. Zaman zaman
da kendi aralarında savaşlara varan çekişmeler yaşamışlardır (Gürkan 2012,
s.s. 27-28).
Yeşu’dan sonra uzunca bir dönem lidersiz kalan İsrailoğullarına Tanrı bir
peygamber göndermemekle beraber vahiy göndermeye devam etmiştir. Bu
durum o tarihleri anlatan Kutsal Kitap’ın Hâkimler bölümünde anlatılmaktadır
(Gündüz 2007, s. 213).
Ascolon, Ashdod, Ekron, Gath, Gaza şehirlerinde yaşayan Fislistililer M.Ö.
1050 tarihlerinde sahilden iç kesimlere doğru saldırarak belli bölgeleri
İsrailoğulları’ndan almışlardır (Johnson 2000, s. 66).
7. Krallar Dönemi
Konu ilerledikçe İsrailoğulları’nda kralların peygamber olmadıklarını fakat
peygamberlerin yönlendirmesiyle hareket ettiklerini göreceğiz (Gündüz 2007,
s. 213).
Hakimler döneminin son zamanlarından toplumda huzursuzluklar, suç
oranları ve ahlaksızlıkların artması toplum tarafından başlarında güçlü, otoriter
bir lider olmayışına yorumlanır. Toplumda geniş yankı uyandıran son birkaç
hadiseden sonra İsrailoğulları kral istemeye başlar. Tanrı onları kralın
sömüreceği, köle gibi kullanacağı, mallarına el koyacağı, canlarını ve
17
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18

çocuklarını değersizleştireceği
gibi başlarına daha kötü işler açılacağı
konusunda uyarsa da İsrailoğulları’nın ısrarlı talepleri konusunda krala razı
olur. Saul, Tanrı’nın yönlendirmesi ve peygamber Samuel’in yönetmesiyle
halkın seçmesiyle seçilmiş gibi görülür. Fakat bu seçim görüntüden öte
değildir. (Kurt 2009, s.s. 262-266).
İsrailoğulları’na Samuel peygamber olarak gönderildi. İsrailoğulları’nın ısrarı
üzerine Samuel, Saul’u kral ilan etti. Bu dönemde Filistililerle mücadele devam
ediyordu. Bu savaşlarda Davud büyük başarılar elde etti ve İsrailoğulları’na
zaferler getirdi (Gündüz 2007, s. 213).
Hâkimler dönemini peygamber Samuel’in (Şimuel) Saul’u kral ilan
etmesiyle son buldu. İsrailoğulları etrafındaki milletlere bakarak kendilerinin de
onlarınki gibi kendilerine liderlik eden, savaş meydanlarında kendilerine önder
olacak bir kralları olmasını istediler. Tanrı onların bu isteği üzerine onlara
Benyamin kabilesinden Saul’u kral olarak seçti. Fakat Tanrı, Saul’un
hatalarından dolayı bundan pişman oldu ve sonra, Filistililerle savaşta
başarılar gösteren Davud’u kral seçti ancak Davud’u kendi kabilesi olan
Yehuda’dan başkası kral olarak tanımadı. Ancak Saul öldüğünde tüm
İsrailoğlu kabileleri Davud’u kral olarak tanıdı (Gürkan 2012, s. 29).
Kral Saul ilk düzenli orduyu kurar ve zorunlu askere almaları başlatır. Saul
başarılı bir krallık yürütürken, peygamber Samuel ve Tanrı tarafından yalnız
bırakılınca ve üzerine Davud’un başarıları kralı gölgeleyince Saul adeta
depresyona girer ve her şey ters gitmeye başlar. Kral Saul, Filistîlerle savaşa
başlamadan Samuel’in yapması gereken savaş başlatma ve kurban adama
merasimini kendisi yaptığında, peygamber Samuel durumu saygısızlık olarak
algılar ve krallığın bitecek diyerek manevi desteğini Saul’den çeker. İkinci
olarak Amalekleri yendiği savaşta Tanrı ondan tüm canlıları kılıçtan
geçirmesini istediği halde Saul güzel besili hayvanları Tanrı’ya kurban etmek
için ayırır ve Amalek kralını öldürmez esir alır. Bu olaydan sonra Tanrı, Saul’ü
19
kral yaptığı için pişman olur (Kurt 2009, s.s. 266-267).
İsrailoğulları’nın kral isteğini Tanrı ilk başta kralların onları sömüreceği ve
güçlerini kötüye kullanacakları gerekçesiyle kabul etmedi. Ancak
İsrailoğulları’nın ısrarı sonucunda bir krala razı geldi. Saul askeri ve yönetim
bakımından çok becerikli olmayan bir kraldı ve bir savaşta öldü (Firestone
2004, s. 34).
Davud’u kahraman yapan olay Filistîli Golyat’ın İsrailoğulları’na “bugün
İsrailoğullarına meydan okuyorum, karşıma benimle dövüşebilecek birini
20
çıkarsınlar” dediğinde Golyat’ın karşısına çıkan Davud onu saniyeler içinde
18
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boğazını keserek öldürür. O kapışmadan sonra Davud halk gözünde
kahraman olur (Kurt 2009, s. 275).
Kral Davud güney ve kuzey topraklarındaki kabileleri birleştirmek için en
büyük engel olan Kudüs’ü alarak burayı yeni krallığın merkezi yaptı. Kudüs’e
krallık sarayı inşa ederek Ahit Sandığını buraya getirdi. Böylece Kudüs
İsrailoğulları için hem dini hem de siyasi bir merkez haline geldi. Amalikalıları,
Filistîleri, Edomluları, Moavlıları ve Ammonluları savaşlarda yenen Kral Davud
döneminde İsrailoğulları’nın krallığı en büyük toprak sınırlarına ulaştı (Gürkan
2012, s. 29).
Kral Davud krallığı ile kuzey kabilelerini birleştirdiği zaman Tanrı’nın atası
Yakup’a vaat ettiği topraklar tamamıyla İsrailoğulları hâkimiyetine girmiş oldu.
Böylelikle Kral Davud döneminde Arzı Mevud’un fethi tamamlanmış oldu
(Aydın 2010, s. 19).
Kutsal Kitap’taki bilgilerle Mısır ve Asur kaynak ve buluntuları
birleştirildiğinde ilk kral Saul’ün M.Ö. 1005 yılında öldürüldüğünü, Kral
Davut’un M.Ö. 966 yılına kadar liderlik yaptığını ve Kral Süleyman’ın M.Ö. 926
veya 925 yılına kadar hüküm sürdüğünü net tarihlerle söyleyebiliriz (Johnson
2000, s. 66).
Sonuç
Ortadoğu’nun en önemli bölgesi olan Kenan’ın (bugün Filistin ya da İsrail)
doğuşunu makalemizde gördük. Artık bu toprakların paylaşılamamasının
nedenin sadece petrol ve jeopolitik sebepler olmadığını görüyoruz. Bu
topraklarda petrol bulunmadan evvel de kan akıyordu. Kaldı ki bu topraklarda
petrol yüz yıldır akıyor. Bu topraklar üç semavi din içinde kutsaldır. Ayrıca bu
topraklar tarihin erken dönemlerinde de su kaynakları ve verimli tarım alanları
barındırdığı için milletler buraya hâkim olmak için savaşlar yaptı.
Bu topraklarda en eski ve en güçlü yaptırım hala “din” dir. Yahudi diye
andığımız İbraniler bu topraklarda hala atalarının mezarlarını bulabiliyorlar.
4000 yıllık tarihi olan bu millet, bu topraklarda elbette doğmadı. Ataları
İbrahim’in Ur kentinden yolculuğa başladığını biliyoruz. Ancak Yahudiler
tarihlerini Makpela Mağarası’ndaki atalarının mezarlarıyla başlatıyorlar.
Yahudiler ilk atalarından itibaren Kutsal Kitap’larında bir kutsanmışlık ve
seçilmişlik olgusuyla oluşan bir etnik gurup, bir ırk haline dönüştü. Onlara
Kenan toprakları sadece İsrail ırkının Tanrı’sı olan Tanrı’larının vaadiydi. Yine
Tevrat’ın Yahudilere öğrettikleriyle gidersek, onlar insanlar tarafından
köleleştirilen ve zulüm gören küçük bir azınlıktı. Hele ki Ezra’nın reformlarıyla
tamamen farklı bir yapı ortaya çıkıyor. Önceleri sadece peygamberleri ve din
adamları kendi soyları dışında ailelerle evlilik yapmaz iken artık tamamı kendi
soyları dışında evlilik yapmaz oluyor.
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Tevrat sürekli aileden birilerini dışlayarak ya da izini kaybettirerek az
sayıda, küçük ve güçlü bir toplum üretme peşinde gitmiştir. Yine Tevrat’ta
İsmail kutsal soydan sayılmıyor, Esav hileyle aile dışına itiliyor, sürgünde
güneyde on kabileden oluşan İsrail Krallığı’ndan herkes tarihten kayboluyor.
Kutsal Kitap’ta anlatılan mitolojik tarih sanki tüm insanların Yahudi düşmanı
olduğunu, Yahudileri köle yaptığını, sürgün ettiğini anlatıyor. Mısır’dan
kaçarken bile komşularından değerli gümüş, altın gibi nesneleri ödünç alarak
onları soyun diyor.
İsrailoğulları’nın Tanrı’sı sadece On Emir’de “öldürme” derken, diğer her
yerde yaşlısından, kadınından, çocuğundan, sığırına, eşeğine kadar kılıçtan
geçirmeyi emrediyor. Kral Saul Amalekleri yendiği zaman Tanrı’sına kurban
etmek için ayırdığı besili güzel sığırlar ve esir alıp öldürmediği Amalek Kral’ı
yüzünden Tanrı’dan azar işitiyor, niye orada ki her canlıyı öldürmedi diye. Ve
Tanrı Saul’u kral seçtiği için pişman olup Golyat’ı boğazını keserek öldüren
Davud’u kral yapıyor.
Tevrat’ın kapalı, kendilerini kutsal ve daima haklı gören, kendini insanlıkla
etkileşimden koruyan bir etnik gurup yaratmak için yazıldığı fikri Tevrat’ı
okuyanlara çok makul görünecektir.
Ayrıca araştırmamız gereği Tevrat’ı elimizden düşürmedik ve gördük ki
dünyadaki ilk makyavelist Yakup’muş. Ayrıca dünyanın hiçbir yerinde olmadığı
kadar, “güçlü olan” Ortadoğu’da “haklıdır” görüşüne vardık.
Tevrat sürekli aileden birilerini dışlayarak ya da izini kaybettirerek az
sayıda, küçük ve güçlü bir toplum üretme peşinde gitmiştir.
En nihayetinde inançtır ve herkesin inancı kendine
Yargılayamayız ve tartışamayız sadece öğrenebilir ve anlayabiliriz.

doğrudur.

En başta da dediğimiz gibi Ortadoğu’da bir şeyin nedenini ya da bir adım
sonrasını 4000 bin yıl öncesini hesaba katmadan doğru anlayamayız.
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Full Text
Abstract: The topic of Greek fire has remained one of the unresolved problems of
historiography for a long time. Since the end of the 9th century, it is possible to talk
about a family of Greek fire weapon systems. The last weapon systems employing a
formula related to Greek fire have been put to use approximately 450 years ago. In the
following centuries they were completely forgotten, having finally lost their utility in
competition with gunpowder weapons. In the 19th century, the researchers sought to
solve the mystery of this weapon by focusing only on the chemical composition. In the
late 1970s, there were articles that emphasized that projection systems should be
studied and they proposed several pump apparatus. In the last two decades, concrete
results have been obtained by considering projection systems and chemical
composition together. This article is based on a recently completed master's thesis on
the history of Greek fire. It uses material not included in the study.Around the time
Greek fire was invented, at the end of the 7th century, the Khazar State became the
most important ally for Byzantium. The Khazars, who had previously helped Heraclius
against the Sassanids, managed to stop the Muslim attacks towards the Caucasus at
the end of that same century. The marriages of Iustinian II and Constantine V to Khazar
princesses were, according to some researchers, favors by the Byzantine monarchs
who did not tend to marry foreign dynasties, to remain on good terms with the Khazar
ruling elite. In fact, these marriages were even used by rival internal forces in
Byzantium for counter-propaganda. However, an issue that has been overlooked is the
naphtha resources that are under the commercial monopoly of the Khazar State. These
resources render the Khazars an irreplaceable trade partner and military ally for the
Byzantines. The volume of this trade was increasing during the late 8th and early 9th
centuries, when most of the Khazar elites have chosen Judaism. The state, which
embraced Jewish immigrants who escaped from the regions where they were
oppressed, was able to benefit from the commercial know-how and connections of the
newcomers. In the 10th century Constantine VII states that two of the four naphtha
reservoirs which were preferred as the raw material for Greek fire production were
under Khazar control. The most important of all these raw material resources is located
in Tmutorokan. This Khazar trade city which is situated at a key location controlling
access to the Azov Sea, was built on the ruins of the ancient Hermonassa, precisely at
the time of the invention of Greek fire. It was an important Jewish settlement in the 7th
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century. It is also known as Samkarsh al-Yahud in the Islamic resources. The naphtha
reservoirs in this region provided the only reliable resource suitable for the production
of Greek fire during this period when the safe methods of petroleum distillation were
unknown. Even after the collapse of the Khazar State with the attacks of Sviatoslav, it is
understood that the city remained under the rule of the Jewish Prince David, the person
adressed in the Mandgelis Letter. After the city came under Russian rule in 988, the
political support behind Jewish merchants in the Black Sea trade network began to
disappear. This study focuses on the Khazar petroleum producing regions in what is
today Krasnodar Krai, Russia, and examines the role of Jews in the trade between the
Khazar State and Constantinople.
Keywords: Greek fire, Khazar State, Byzantine State, Jew, Black Sea trade.

HAZAR DEVLETİN YUNAN ATEŞİ PETROL KAYNAKLARI ÜZERİNE
TİCARİ TEKELİ
Öz: Rum ateşi konusu, tarihyazımının uzun zamandır çözülememiş problemlerinden
bir tanesi olarak kalmıştır. 9. yüzyıl sonundan itibaren bir Rum ateşi silah sistemleri
ailesinden söz etmek mümkündür. Formülü Rum ateşi ile ilişkili son silah sistemleri,
günümüzden yaklaşık 450 yıl önce kullanım görmüştür. Müteakip yüzyıllarda barutlu
silahların rekabeti karşısında nihayet işlevlerini yitirerek tamamen unutulmuşlardır.
Araştırmacılar 19. yüzyılda bu silahın gizemini yalnızca kimyasal bileşimde
aramışlardır. 1970'lerin sonlarında hedefe sevk sistemlerinin de çalışılması gerektiğini
vurgulayan ve bazı pompa düzenekleri öneren çalışmalar yapılmıştır. Son yirmi yılda
hedefe sevk sistemlerinin ve kimyasal bileşimin birlikte ele alınmasıyla bazı somut
sonuçlara ulaşılmaya başlanmıştır. Bu makale, Rum ateşinin tarihi hakkında kısa süre
önce tamamlanmış ve henüz kitap olarak basılmamış yüksek lisans tez çalışmasına
dayanmaktadır. Çalışmaya dahil edilmemiş materyali kullanmaktadır.
Rum ateşinin icat edildiği zamanlarda, 7. yüzyıl sonunda Hazar Devleti, Bizans için
en önemli müttefik haline gelmiştir. Daha önce Heraklios'a Sasaniler karşısında çok
yardımcı olan Hazarlar, aynı yüzyılın sonlarında Müslüman saldırılarını da Kafkasya'da
durdurmayı başarmışlardır. II. Iustinianos'un ve V. Konstantinos’un Hazar prensesleri
ile evlenmeleri, bazı araştırmacılara göre, yabancı hanedanlarla evlenmeye pek
meyletmeyen Bizans hükümdarlarının Hazar yönetici seçkinleri ile iyi ilişkileri korumak
için onlara yönelik bir teveccühüdür. Hatta bu evlilik Bizans'taki rakip iç güç odaklarınca
karşı-propaganda için kullanılmıştır. Ancak gözden kaçan bir husus, Hazar Devleti'nin
ticari tekeli altında olan neft kaynaklarıdır. Bu kaynaklar, Hazarlar'ı Bizanslar için yeri
doldurulamaz bir ticaret ortağı ve askeri müttefik kılmaktadır.
Hazar seçkinlerinin çoğunun Musevilik inancını seçtiği geç 8. yüzyıl ve erken 9.
yüzyılda bu ticaretin hacmi artmaktadır. Baskı gördükleri bölgelerden kaçan Yahudi
göçmenleri bünyesine alan devlet, yeni gelenlerin de ticari bilgisinden ve
bağlantılarından faydalanmayı bilmiştir. 10. yüzyılda VII. Konstantinos, Rum ateşi
üretiminde hammadde olarak tercih edilen dört petrol havzasından ikisinin Hazar
kontrolünde olduğunu belirtmektedir. Tüm hammadde kaynaklarının en önemlisi
Timurtarkan yerleşimindedir. Azak Denizi'ne erişimi denetleyen kilit noktada
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konuşlanmış bu Hazar ticaret şehri, tam da Rum ateşinin icat edildiği dönemlerde, antik
Hermonassa kalıntıları üzerine kurulmuştur. Daha 7. yüzyılda önemli bir Yahudi
yerleşimi olmuştur. İslam kaynaklarında da Samkarş’ül-Yahud adıyla anılmıştır. Bu
bölgedeki petrol havzaları, petrol damıtmanın güvenli yollarının bilinmediği dönemde
Rum ateşi yapımına uygun yegâne verimli kaynağı sağlamıştır. Hazar Devleti
Sviatoslav'ın saldırılarıyla dağıldıktan sonra bile, kentin Mandgelis Mektubu'nun
muhattabı olan Musevi Prens David yönetiminde kaldığı anlaşılmaktadır. Kentin 988'de
Rus yönetimine girmesinin ardından, Karadeniz ticaret ağında Musevi tüccarların
ardındaki siyasi destek kaybolmaya başlamıştır.
Bu çalışma, bugün Rusya'da Krasnodar Krai'da kalan Hazar petrol bölgelerine
odaklanmaktadır ve Hazar Devleti ile Konstantinopolis arasındaki neft ticaretinde
Museviler'in rolünü incelemektedir.
Anahtar Kelimeler: Rum Ateşi, Hazarlar, Bizans, Tmutorokan, Samkarşü'l-Yahud,

Greek fire was undoubtedly crucial for the continued survival of the Eastern
Roman Empire. The heirs of Rome could fall before Muslim advance just like
their long-time rivals, the Sassanids. Both empires weakened each other in
1
2
their fruitless wars for supremacy but through a combination of geopolitical ,
3
4
diplomatic , military factors and luck; Byzantine culture survived and evolved.
Constantinople was a city that cannot be taken without full cooperation of
besieging army and navy. Time and again we observe that enemy crews
weren’t willing to face the Greek fire once they witnessed its effects, although
the losses this early form of the weapon inflicted were exaggerated.
It was invented at an age that defined the character of Byzantine Empire
from then on. Unfortunately few Byzantine sources were preserved from this
period. Those that are preserved, were written carefully so as not to disclose
useful information about Greek fire. We often see that its perception was akin
to some sort of “Deus ex machina”. When all hope was lost, God intervened
on behalf of his new chosen people, Byzantines. It has been presented as a
godsent weapon by Byzantine writers, so it had long been seen as a mystery
lost to history after the demise of this empire. However much of the confusion
1

The last Sasanid - Byzantine War of 602- 628 left the Sassanids in a much worse state than it did
Byzantines.
2
Byzantine heartland was much better protected and their capital was not along the initial line of
Muslim expansion.
3
Arguably, the Byzantine diplomacy was more important for survival than their armed forces at
this stage. The Khazars had been providing assistance since late 620s, later they pinned down
significant Muslim forces in Caucasia. The Muslim armada which dwarfed Byzantine navy at the
time, lost the initiative due to the combined effect of Greek fire, defecting crews, and wind - current
patterns prevailing in Bosporus. But it was the Bulgarian army that dealt the decisive blow to the
besieging army in 718.
4
The most obvious advantage was Greek fire.
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is due to its treatment as a state secret by Byzantines and as a mystery by the
later researchers. In contrary, Muslim sources did not treat Greek fire weapon
systems as a mystery, usually their tone wasn’t secretive.
5

The research about Greek fire by its nature has to be interdisciplinary .
There is a limited number of possible solutions to such a specific problem,
given the limited technology of the age. It is possible to eliminate superfluous
and imaginary suggestions on this issue by following a rigorously materialistic
6
approach . At the time of its first verifiable appearance in 668-669 AD, Greek
fire was a weapon system which combined a special flammable liquid with a
7
pump . It was essentially a force pump which had a pilot flame in front of its
nozzle. This mechanism was connected to a cauldron of flammable liquid. The
weapon system was mounted at the prow of purpose-built Byzantine warships
8
and functioned as a flame thrower . For several centuries, its psychological
impact upon rival mariners was of greater importance because it had a very
limited range and serious tactical limitations beyond the narrow waterways
9
around Constantinople . Thus, it was initially not as sophisticated a weapon
system as most researchers considered it to be. The Byzantines used a twost
piston force pump, the design of which had already been perfected by the 1
century AD. The flammable liquid initially consisted of a simple mixture of
5

The author of this paper wishes to thank his thesis advisor Prof. Dr. Mustafa Daş for his
understanding and support throughout this endeavour. He also expresses everlasting gratitude for
the memory of his chemistry lecturers Prof. Dr. Yuda Yürüm and Dr. Gürsel Sönmez who have
passed away.
6
Greek fire had already been changed beyond recognition by late 16th century and even these last
formulas were eventually forgotten. The issue had drawn attention in Early Modern Period, shortly
after it lost much of its utility in warfare. And it has continued to garner interest ever since. As can
be expected, there is an extensive literature and a myriad suggestion of differing merit about it. In
his monumental work, Partington evaluated all these works and presented most important modern
studies until its initial publication in 1960. It is available in reprint: J. Riddick Partington, A History
of Greek Fire and Gunpowder, Baltimore, 1999.
7
Meticulous reassessment of the Byzantine, Arabic, Latin, Syriac, Armenian and Georgian
sources of the late seventh and early eighth centuries showed that the first major Siege of
Constantinople by Muslim forces took place in 668 AD or 49 AH. Marek Jankowiak, "The First
Arab Siege of Constantinople: The Campaign of Yazid b. Mu’awiyah in 667-669", Byzantion’dan
Constantinopolis’e İstanbul Kuşatmaları, (Eds.) Murat Arslan & Turhan Kaçar, İstanbul
Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2017, pp. 201-228; Marek Jankowiak, "The First Arab Siege of
Constantinople", Constructing the Seventh Century, Travaux et Mémories, Paris, 2013, (First
Arab Siege), pp. 237-321; İbnü’l-Esîr, İslam Tarihi, Volume 3, Ocak Yayıncılık, İstanbul, 2016, pp.
305-306; Theophanes, The chronicle of Theophanes Confessor: Byzantine and Near Eastern
History, AD 284-813, trans. Cyril Mango, Roger Scott with the assistance of Geoffrey Greatrex,
Oxford University Press, Oxford, Clarendon, New York, 1997, pp. 84-87.
8
The history of the Greek fire is closely linked to the history of the Byzantine fire dromon.
9
Nevertheless, the limited range should not be considered a fundamental limitation. The
flamethrowers used in the early 20th century had a comparable range. Fred Koch,
Flammenwerfer des Deutschen Heeres bis 1945, Waffen-Arsenal Band 154 (№154), PodzunPallas-Verlag GmbH, 154, Wölfersheim-Berstadt, 1995, p. 18.
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naphtha and conifer resin. This resulted in a liquid which was not very fluid at
room temperature and had a poor performance under pressure. Not
surprisingly several researchers dismissed it; for it could not be projected with
a device that Byzantines called “siphon”, or so they thought. This paper is
deeply indebted to the 2006 study by Haldon which solved the mystery of the
10
early Greek fire . It was shown by experiment that a force pump is capable of
utilizing the said mixture as an incendiary naval weapon quite effectively,
provided that it is heated to an optimal temperature.
Haldon’s experiment was one of several foundations upon which the author
of this paper wrote a dissertation; explaining the evolution of the mixture and
11
the delivery systems of Greek fire over the course of a millennium . The
12
delivery systems and chemicals used varied greatly in the period 668-1566 .
Greek fire was, contrary to widely held misconception, used by various states,
13
not just the Byzantine Empire . Given the wide geography and timescale,
some aspects were not fully explored in the dissertation. This paper focuses
on the fact that, of the four naphtha wells mentioned by the only Byzantine
source that ever mentions them, two were firmly under the control of the
Khazar State.
Though simple the early mixture may be, it still had an important secret:
14
One cannot use any random surface seepage of crude oil . If the flammability
or more importantly viscosity of the mixture is compromised, the weapon
system would not function. The word used for these useful petroleum products
in the Byzantine sources is naphtha. Curiously enough, the word naphtha as a
10

Haldon, John. “Greek Fire Revisited”, Byzantine Style, Religion and Civilization: In Honour
of Sir Steven Runciman, Ed. Elizabeth M. Jeffreys, Cambridge University Press, Cambridge,
2006, pp. 290-325.
11
The dissertation is to be published in Turkish in 2020. The English, Spanish, Greek and French
editions are being considered.
12
Resin was eventually phased out. But the form and quality of naphtha remained crucial over the
centuries. Different ingredients were used depending on the intended use and resin was replaced
by refined resin products. There were also many ingredients that were added or removed without
really affecting the effectiveness of the weapon. Saltpetre was added much later, and it eventually
reach significant amounts, changing the character of Greek fire form an incendiary to an explosive.
These issues were addressed in the dissertation, it is beyond the scope of this paper.
13
The weapon system was adopted by several Muslim fleets. The competition led to innovation.
Versions developed for use by the land forces appeared. Some versions of Greek fire were
optimized for use in systems similar to modern hand-held flamethrowers and hand grenades.
There were also several versions that were thrown by siege engines. By the time the Crusader
States had become well-established in the Levant, it was used by most states native to the
Eastern Mediterranean.
14
The states of the era in question, were dependent on petroleum that found its way to the surface
by itself. The only exception to this general remark is the Song dynasty in China. They developed
their own versions but whether there was any connection over such vast distances is open to
debate.
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modern chemistry term means more or less the same thing as the Byzantine
term had meant. It is a fraction of petroleum which consists of hydrocarbon
chains seven to twelve carbon atoms long. It is still one of the most volatile
petroleum fractions on its own. But since it is not readily gaseous like lighter
butane, it can be stored. The first fractions to separate from crude oil in
15
distillation are petroleum gases. They have a propensity to explode . Thus
distillation of petroleum is fundamentally different from safe distillation
16
processes like procurement of plant essences . Exploitation of surface
seepages that yielded a product less than ideal, were not possible during
these first centuries. The Muslims have learnt to distil crudes in a safe manner
by the time of the Crusades. Nonetheless it is not certain if Byzantines ever
learnt to distil petroleum. Thus, they were always dependent on a limited
number of naphtha wells. This restricted the total amount they could produce.
More importantly, it meant that they had to appease Khazars, who had a
monopoly over the most productive area of naphtha wells known to the
17
Byzantines . It can be assumed that the Khazar State controlled more than
half of the total naphtha production from seepages that Byzantines had access
to in any given year. The sustained diplomatic interests of the Byzantine
Empire directed to the northeast of the Black Sea during the centuries it was
under Khazar rule, were in part, to maintain the constant supply of naphtha.
The purity and quality of the product obtained from the wells undoubtably
varied greatly. The petroleum oozed and carried impurities representative of
the geological layers it passed through. Yet, it may be detrimental or beneficial
for the final product depending on the geochemical composition of the naphtha
18
well . Both Muslim and Greek sources provided vivid descriptions of the
19
colour of naphtha sources at their disposal :
“In Zichia, near the place called Pagi, which is in the region of Papagia and
is inhibited by Zichians, are nine wells yielding naphtha, but the oils of the nine
15

The modern petroleum refineries are possible only because the process can be monitored via
gauges in real-time. The distillation of the petroleum is hinted to at Muslim scientific texts. The
author wishes to stress the fact that he has so far evaluated only those Muslim military manuals
and alchemical treatises that were available in translation.
16
The distillation of resin, though harder than distilation of rose water, still much easier to conduct
safely.
17
The seepages in Muslim lands were assumed to be beyond their reach. However this is not
certain.
18
Especially fuller’s earth and certain clay deposits purified the crudes as they squeezed past.
Some layers rendered them ideal for weaponized uses such as Greek fire. Byzantines were aware
of this; the secret of early Greek fire lay in choosing the naphtha wells. The petroleum products
from different wells were of varying purity and quality. Some low-quality crudes were only suitable
for versions that were thrown by siege engines. The most of the naphtha suitable for Greek fire
siphons came from Khazar domains.
19
However related Byzantine sources are, once again, very limited in number and detail.
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wells are not of the same colour, some of them being red, some yellow, and
20
some blackish ”.
This excerpt comes from a very short text about naphtha wells known to the
Byzantines, at the last two pages of De Administrando Imperio. It seems to be
inserted into a narrative about the history of Byzantine Crimea. After this
narrative is interrupted by the list of naphtha wells, the ways by which any
unrest at Cherson can be discouraged or dealt with are explained.
Along with the region around Tmutorokan/Tamatarcha, Zichia was
apparently the most bountiful region in terms of variety and quality of the
21
petroleum products it offered. The wells were numerous . Therefore it can be
assumed, they provided most of the petroleum suitable for Greek fire
22
production . These were all located on the Taman Peninsula. The wells were
23
not located on the littoral but inland . Thus the Byzantines had access to them
24
only if the Khazar officials let them . Taman Peninsula and the eastern shores
of Crimea formed the Sea of Azov, or Maeotic Lake as ancient and medieval
sources called it. To its north lay the ancient city of Tanais. From there River
Don connected these trade posts to the heartland of the Khazarian Empire via
25
their key stronghold, Sarkel .

20

Constantine Porphyrogenitus, Constantine Porphyrogenitus De Administrando Imperio, Ed.
G. Moravcsik, çev. R.J.H. Jenkins, Dumbarton Oaks Texts, Washington D.C., 1985, (De
Administrando Imperio), p. 285.
21
“In Zichia, in the place called Papagi, near which is a village called Sapaxi, which means ‘dust’,
there is a spring yielding naphtha”. De Administrando Imperio, p. 285.
22
The other two regions located inland from southeastern Black Sea had few wells that were
mentioned. In comparision Zichia had many wells.
23
“There is there yet another spring yielding naphtha, in the village called Chamouch. … These
places are distant from the sea a journey of one day without changing horses”. De Administrando
Imperio, p. 285.
24
And sure enough, this trade in naphtha was taxed. We know from numerous sources that
Khazar State had a 10% tax policy on all goods that passed through their lands. D. M. Dunlop,
Hazar Yahudi Tarihi, trans. Zahide Ay, Selenge Yayınları, İstanbul, 2008, p. 243; Peter B.
Golden, Khazar Studies An Historico-Philological Inquiry into the Origins of the Khazars
Volume 1, Akademiai Kiado, Budapest, 1980, (Khazar Studies), p.110. More importantly, Hudûd
al-Âlam states; “The well being and wealth of the king of Khazars are mostly from the maritime
customs”. Hudûd al-Âlam, The regions of the world: A Persian geography, 372 A.H.-982 A.D.,
trans. V. Minorsky; preface by V. V. Barthold, University Press Oxford, Luzac & Co., London,
1937, p. 162; Peter Frankopan, İpek Yolu, trans. Mengü Gülmen, 1st Edition, Pegasus Yayıncılık,
İstanbul, 2018. p. 138.
25
Sarkel was built or strengthened in 830 with the assistance of Byzantine technical experts.
Akdes Nimet Kurat, Peçenekler, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2016, p. 109. The city lay to the
northwest of Samandar, it controlled the routes to the west towards Kiev and down the River Don
to Tmutorokan. Ahmet Canbek, Kafkasya'nın Ticaret Tarihi: Eski Çağlardan XVII. Yüzyıla
Kadar, Kuzey Kafkasyalılar Kültür ve Yardım Derneği Yayını, Eko Matbaası, İstanbul, 1978, p. 33.
The city was located where Volga and Don were closest.
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There are also two sites of note on the opposite end of the Black Sea in De
Administrando Imperio. Of these only Derzene was under direct Byzantine
26
27
rule . The other one, Tziliapert is today on the Turkish Georgian border . At
the time of the compilation of the text, it may have been under their jurisdiction
but how effectively the Constantinopolitan administration could project power
there is debatable. They were more probably dependent on the continued
cooperation of the local powers to export the collected naphtha.
Region of Zichia and Tmutorokan/Tamatarcha were under Khazar rule
28
since the invention of Greek fire . Zichia was the name of the region that lay
29
30
beyond the River Kuban . The locals were called Zichoi in Greek . And so
these naphtha yielding regions stayed under their respective Khazar officials
from mid-seventh century until after the demise of Khazarian Empire. Of these
two regions, Tmutorokan was certainly a Jewish trading city from the
beginning. It was located on the eastern shore of the Strait of Kerch,
controlling access to the Black Sea from Sea of Azov, and access to
31
Don,Volga and beyond . It had access to the main caravan routes that
followed Volga. It joined the major trade routes of the Khazars that followed
the river valleys and flatlands.
The Khazars found themselves as an independent people once the Gokturk
Khaganate went into a period of interregnum and disintegration. They were a
semi-independent tribal confederation before. Their role was similar to a
military march at the westernmost frontier of the Western Gokturk State. They
used the administrative and military organization they inherited. It is striking
that the ethnonym Khazar suddenly supplanted the etnonym Sabar in the

26

“In the province of Derzene, near the village of Sapikion and the village called Episkopion, is a
well yielding naphtha”. De Administrando Imperio, p. 285.
27
“In the province of Tziliapert, below the village of Srechiabarax, there is a well yielding naphtha”.
De Administrando Imperio, p. 286.
28
The Turkish translation of Brook slightly differs from the original English version in its wording,
which implies Tmutorokan came under Khazar rule in 704 AD. Kevin Alan Brook, Hazar
Yahudileri, trans. İsmail Tulçalı, 1st Edition, Nokta Kitap, İstanbul, 2005, p. 89. However it’s clear
in English original that Khazars had been there and Theophanes notes their presence in 703/704
AD, not the beginning of their presence. Kevin Alan Brook, The Jews of Khazaria, 2nd Edition,
Rowman and Littlefield Publishers, Lanham, Maryland, 2009, p. 30; Theophanes, p. 521
29
The other important river mentioned by name by the author of De Administrando Imperio, is
River Boulrik. It is empties into Azov Sea on its eastern shore. When it appears with the neuter
article (To Boulrik) it refers to the Straits of Kerch. De Administrando Imperio, p. 293.
30
De Administrando Imperio, p. 296. They are mentioned at three instances, at different parts of
the text, signalling Byzantine interest in them. Whether they were a separate ethnic group among
many is hard to determine.
31
It controlled Access to the Sea of Azov, much like Constantinople controlled access to the
Marmara Sea, Propontis as sources called it.
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32

lands previously occupied by Sabar Turks . It seems the ethnonym Khazar
was originally the name of several Sabar tribes. After a series of misfortunes
33
suffered by the latter, Khazar became the name of the whole group . The
34
Khazar State was established along the most important trade links of the age
35
and owed its stability to the wealth they generated . “The most important of
these routes was Volga itself; it was thru here that the commercial activity
between Muslim World (Syria, Iraq, Iran and Turkistan), China and
36
Scandinavia ran ”.
The southeast to northwest travel along the axis of Albania, Iberia, Alania
and Zichia was significantly more difficult than the relatively effortless transit
37
trade and travel in the Khazar heartland crisscrossed by rivers . In spite of
32

Belencer and Samandar are actually the names of two Sabar tribes, that gave their name to the
two leading cities at the Khazar heartland. As reported by the tenth century Muslim geographer
and traveller Masudî, “the people called Khazar by the Persians are called Sabar by the Turks”
Ahmet Taşağıl, Kök Tengri’nin Çocukları (Avrasya Bozkırlarında İslam Öncesi Türk Tarihi),
10th Edition, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2017. p. 274.
33
The first records that are unmistakably about Sabars come, not from Chinese sources but from
Priscus, who recorded the Roman embassy to Attila. “By attacking them in the Ob-İrtiş basin,
Sabirs moved On-Ogurs West. On-ours attacked Sarogurs. Sabar themselves in turn followed
them west, passed Yayık and Volga Rivers.” Taşağıl, p. 271. Thus Sabars were among the tribes
of Western Siberia that were pushed West. Taşağıl, p. 271. The first mention of the name Khazar
comes from the Sabar-Sassanid War of 558. Taşağıl, p. 326. Sabars quickly took advantage of the
instability of the region Some of them moved to Eastern Europe in 503 to dominate Bulgars there.
The main body of Sabars in 515 settled in the region that will be the Khazar heartland a century
later and attacked Byzantines in alliance with the Sassanids. Taşağıl, p. 271. In 516 Balak Khan
raided Armenia, and the following raids into Cappadocia reached Iconium and Caesaria. After his
death in 520, his widow Boarık ruled, who was lured to the Byzantine side by Justinian by
generous gifts in 528. Taşağıl, p. 272. The records about Sabars are sketchy afer 531, but it
seems they suffered losses in Sassanid riad beyond Caucasus in 545, losing their influence. The
Avars striked a serious blow to Sabars in 557, after which they accepted Gokturk suzeranity. The
remaining Sabar forces were destroyed by Byzantines in 576. Taşağıl, p. 272.
34
Volga, Yayık, Don, Kuban (Taşağıl, p. 274) Kama (Taşağıl, p. 273), Desna and Middle Dnieper
(Özü) Rivers (Taşağıl, p. 274) all acted as conduits of trade in vast stretches that lacked roads.
The Yayık and Cim Rivers in the east and Dnieper in the west also served as borders. (Taşağıl, p.
274)
35
The heartland of Khazar State was Northern Caucasia and Volga Basin. From this core province
they rapidly extended their reach and held unto their empire roughly for 350 years. The the empire
followed Dnieper in the northwest, Black Sea in southwest, held Caucasus Mountain Range in
south and Caspian coasts in the southeast. The east and northeast reach of the state fluctuated
between Ural River, Emba River or Aral Sea. This border was crisscrossed by caravan trade
routes to and form, India and China via Khwarazm. Kiev started out as a Khazar trading city on the
Dnieper border and it was settled by the Rurikid clan under the auspices of Khazars. During eighth
century, trade with the Muslim lands flourished despite often warlike relations. The ever-increasing
dependence of the Muslim armies on slave soldiers was essential for both parties.
36
“Likewise, the caravan route that goes from Khwarazm to Lower Volga and reaches Black Sea
coasts from there, also ran along the region”. Taşağıl, p. 274.
37
The Daryal Pass, called Bab al-Alan by the Arabs was unsecure and hard to traverse, thus not
very useful for traders. Canbek, p. 33 “The Byzantine colonies in Crimea had close commercial
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forbidding mountainous geography aforementioned four regions formed a
38
geographical unit . Caucasus Mountains that separate these into many small
39
but extremely fertile plains . Thus, Tzilapert was also a part of this whole. The
natural seepages suitable for Greek fire production are all around the foothills
of the Caucasus Mountain Chain.
The Silk Route at the time started at Luoyang and Changan, two
administrative centers of China. At Changan Silk Route split into two axes. For
much of its length across Asia, it was not a manmade road but a series of
valleys, flatlands and mountain passes suitable for long distance caravan
routes. One main route was curving to the far north towards Karabalgasun and
the other headed towards Dunhuang. This northern route curved south to
Beshbalik, followed a series of Sogdian trade posts leading to Balasgun,
Talas, Shash and finally Samarkand. The middle route cut across
Taklamakan, from Turfan (Gaochang) to Kashgar via Kucha. The southern
route connected Dunhuang with Yarkand and Kashgar via Hotan. The first
route to India turned south at Yarkand, to its north lay Kashgar. The routes
running north to south and east to west formed a square in the heart of Central
Asia. At the southeastern corner of the square lay Balkh. Caravans moving
west from Kashgar to Marv, and from Samarkand to Kabul had to pass
through Balkh. From Kabul roads lead towards Northern India and via Indus
River towards Indian Ocean. Marv was the southwestern corner of the square,
the road took traders west to Rayy, Baghdad, Damascus. The goods destined
for Mediterranean passed from this city.
relations with Caucasia through the Greek traders who knew these Caucasian markets very well”.
Canbek, p. 33. “The IX. and X. Century Arab writers unanimously confirm the wealth of Caucasian
cities”. Canbek, p. 34.
38
The trade in Caucasus rose to striking levels especially due to the commercial demand in the
Muslim lands. İt drew them to Bulgar, Kiev and Khazar capitals. Canbek, p. 32. To the north of the
key city of Berda, which is today in Azerbaijan, the route divides into two axes, one towards Tbilisi,
other towards Darbend/ Bab al-Ebvab, Samandar, capital Itil and then to Volga Basin. Canbek, pp.
32 - 33. This city had a Jewish population, along with pagans and Christians, when the local monk
Zacharia saved many from captivity. He was later the Catholicos of Caucasian Albania when
Heraclius was on the Byzantine throne. Kalankatlı Moses, Alban Tarihi/ Son Hunlar Hazarlar
Ermeniler Terekemeler, trans. Yusuf Gedikli, Selenge Yayınları, İstanbul, 2006, p. 142.
It is known that this route took 11 days, imposssible if the caravans did not follow the Caspian
shore. Canbek, p. 33.
The trade goes into a remission or halts during periods of intense conflict in Caucasus, always to
be resumed to its previous vitality. Canbek, pp. 7 - 8. The trade in this region had two peaked
twice in its history, during during the dubiously named Pax Khazarica and in Late High Middle
Ages. Wines and figs from Mediterranean as well as valuable clothes originating from such
disparate places as Lombardia, Central Asia or China, all found their way to Crimea and northern
Black Sea ports. Canbek, p. 46.
39
This region is still home to a surprisingly high variety of peoples and languages today.
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At the crossroads of north to south and east to west routes, trading cities of
Sogdiana were laid out on a square. It was from the northwestern corner of
this square that Khwarazm was reached. From here caravans travelled south
of Aral Sea and north of Caspian Sea, entering Khazar heartland. Capital Itil
was close to the mouth of the river Volga. Traders followed it upstream to
northwest and River Don downstream southwest in the otherwise trackless
landscape. The mighty Khazar stronghold Sarkel on Don regulated all the
trade routes running southwest towards Azov Sea. At the isthmus connecting
Azov Sea and Black Sea, Tmutorokan on Taman Peninsula and Kerch on
Crimea faced each other. They controlled the narrow sea lane leading to
Constantinople. Khazars chose to reestablish the ancient city at this crucial
point. The time of their reestablishment is noteworthy.
The cities of Phanagoria, Tanais at the mouth of Don, Olbia at the mouth of
Dnieper-Bug, Theodosia and Kerch on Crimea and Pityus, Dioskurias, Phasis
lining the shore leading east along Taman Peninsula to Georgia were all
th th
40
Ioanian colonies founded in 7 -5 centuries BC . These cities were controlled
by the Bosporan Kingdom, a client state of Rome. Then Goths and Huns held
sway over most of them until Gokturks and Khazars came, while the
Byzantines managed to keep a foothold in southern Crimea.
The Radhanites or Radhânîyah were a company of multilingual, intrepid
Jewish merchants that hailed from different parts of the diaspora, they
traversed much of the Silk Road and in so doing raised the prosperity of
41
Muslim and Khazar lands . They were also instrumental in the long-distance
42
slave trade . They traded with Byzantines to the southwest and Central Asia
43
to the southeast . Although Khazars don’t have a reputation as seafarers,

40

Grinevetsky et al., p. 183; Bülent İplikçioğlu, Hellen ve Roma Tarihinin Anahatları, Arkeoloji ve
Sanat Yayınları, İstanbul, 2007, Harita 3, (p. 147). The map pages after 141 are unmarked.
41
Ibn Xurdhâdhbîh meantions their trade expeditions to China, India as well as Khazaria, bringing
back goods to Muslim lands. “The Route of the Jewish Merchants (called) Râdhânîyah. They
speak Arabic, Persian, Rumî [probably Byzantine Greek] Ifranjî [Frankish], Andaliisi [one of the
Romance dialects of Spain] and Saqlabî [Slavic? p.g.]. They travel from the East to the West and
from the West to the East by land and sea. They bring from the West eunuchs, female slaves,
young boys, brocade, beaver skins and other furs [Ibn Xurdadhbih is undoubtedly speaking of
goods brought from the Slavic countries and Western Europe, p.g.], sables and swords [the latter
probably come from the West, p.g.]”. Golden, p. 108 translating Ibn Xurdhâdhbîh, ed. de Goeje,
pp. 153-155. The furs in question may well be exported from Khazarian lands.
42
The eunuchs were castrated and sold by these merchants. Frankopan, p. 136. The slave trade
to supply Muslim armies with elite ghulam slave soldiers was also important.
43
“Sometimes they make a detour [on the return route p.g.] with their goods to al-Qustantînîyah
[Constantinople p.g.] and sell them to the Rûmî [Byzantines, p.g.] and sometimes they go with
them to the king of Firanja [Franks p.g.] and sell them there... Sometimes they choose (the route)
beyond Rûmîyah through the land of the Saqâliba and then to Xamlîx, the city of the Khazars.
Then they go through the Sea of Jurjân [the Caspian p.g.] and then towards Balx and Mâwâra'an-
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they did make use boats extensively. The boats acted as the means of
44
transport and trade, along with equestrian culture . Khazar shipping along
45
rivers and in the Caspian Sea is attested more frequently in the sources . In
46
another work, Masudî calls Caspian Sea, the Sea of Khazars . One
particularly curious trade item of note which became well-documented in later
47
middle ages was timber for boat-building .
Taman Peninsula has a unique geology, which filtered out the most volatile
48
petroleum fractions. The “arid ” and mild temperate climate was also
49
beneficial, allowing seepages to be collected in leisurely fashion . At the time
50
of Ionian settlement, there were “five islands ”, the peninsula was formed later
51
52
when Kuban River linked them, aided by “tidal action” and mud volcanoes .
53
The shores are covered with sand banks and “plavni (flooded lowlands) ”.
More important are the inland formations. There are “anticlinal ridges
composed of the Neogene rocks, predominantly clays … ‘crowned’ with the
cones of active mud volcanoes”.
“The depressions among ridges are occupied by shallow, mostly closed
basins and limans with the bitter-saline water that are surrounded by silty,
Nahr and then to the Ûrt (Wurut) Toguzguz and then on to Sin... " Golden, p. 109 translating Ibn
Xurdhâdhbîh, ed. de Goeje, pp. 153-155.
44
The harvest was moved by boats. According to Al-Istakhrî, the peoples of Khazaria mostly
subsisted on rice and fish, but obiviously he means the locals of littoral, not the pastoralists of the
steppe. Canbek, p. 36. Ibn Havkal and Al-Istakhri confirm each other. “Rice, fish is what they
mostly eat” Ibn Havkal, 10. Asırda İslam Coğrafyası, trans. Ramazan Şeşen, 1st Edition,
Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2014, p. 301.
45
Mesudî, Muruc, p. 140; İbn Havkal, pp. 297, 301.
46
Mas’udî, Tanbîh, Ed. de Goeje, Bibl. Geog. Arab., Vol. VIII, p.138 as mentioned by Dunlop, p.
247.
47
It was especially noted during Italian rule of Crimea in Late High Middle Ages. However slave
trade was by far the most lucretive. Other trade items such as slated fish, “grain, honey, hides, furs
… and wax” have been always attested in sources. Canbek, pp. 46, 47. Copper, silver and gold
was mined in the Caucasus, adding to the trade potential. Canbek, p. 34. Of course, the slaves
were also among the most important pillars of trade in this region. Foreign traders and peoples of
Khazaria were quite heavily invested in the slave trade. Ibn Ruste tells about slaves captured by
Scandinavia based Rus’ Vikings who sold them to Khazaria. Erman Şan, "Eski Ruslar ve Erken
Tarihleri Bağlamında Köle İstihsâl Süreçleri Üzerine (IX-X. Yüzyıllar)", Tarihin Peşinde:
Abdülkadir Özcan’a Armağan, Eds. Hayrunnisa Alan, Ömer İşbilir, Zeynep Aycibin, Muhammet
Ali Kılıç, Kronik Kitap, İstanbul, 2018, p. 717.
48
Grinevetsky et al., p. 745.
49
Hot or more rainy places may render seepages useless, unless immediately stored in an airtight
container.
50
Acording to Strabon. Grinevetsky et al., p. 271.
51
Its ancient name was Hipanis (Grinevetsky et al., p. 745), or Gipanis (Grinevetsky et al., p. 271).
52
Grinevetsky et al., p. 745.
53
Grinevetsky et al., p. 745.
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often solonchak lands. The outcrops of oil and combustible gases as well as
54
iron ores are found here ”.
These clay formations, as well as the active mud volcanoes were providing
an invaluable service for the Byzantines. They purified petroleum into naphtha,
like a natural refinery. Phanagoria was founded in 542 BC by colonists from
55
Teos fleeing Persian invasion and is is notable for its viticulture . The Taman
56
Bay is shallow, while its shores are “mostly steep ”. Phanagoria is near
57
th
modern Sennoi, Krasnodar Krai , at the deep-seated part of bay. From 5
century BC onward it was controlled by the Bosporan Kingdom along with the
region. Thanks to its location, “fishing, handicrafts and commerce” developed.
58
The region is still an important agricultural area, it provides “wheat and corn ”.
The city of Tmutorokan was situated at this unique location where Silk
Route and Fur Route to its north met. Furthermore, it had access to naphtha
wells in its hinterland. It is this city of Tmutorokan that is at the focus of this
59
paper . The city had many names. The Byzantine sources called the city
Tamatarcha or Tamatracha. Tmutorokan was the name used in the Russian
60
61
Primary Chronicle . The Muslim sources called it Samkarsh al-Yahud . Later
Muslim geographers called it Matrihâ.
“The name Samkarsh al-Yahud proves that Jews are a very important
element of the Tmutorokan population. According to Theophanes, a large
54

Grinevetsky et al., p. 745.
Grinevetsky et al., p. 270.
56
Grinevetsky et al., p. 745.
57
Grinevetsky et al., p. 270.
58
Grinevetsky et al., p. 745.
59
Kurat cites the study by V. D. Smirnov about the meaning of the toponym
Tmutorokan/Tamatarcha. He claims that, ΤαΜάΤαρχα via a convoluted etymological process is
derived from Byzantine Greek, meaning the castle in which the commander of a frontier is based.
Kurat uses the form “Tamatarkan” and she is of the opinion that it is a Word of Khazar Turkic
origin. Kurat, p. 110. She does not even explain it as it is so obvious. To average modern Turkish
reader, demir still means iron and tarkan was a commonly used title among the military elite of
Turkic steppe peoples.
60
The Russian Primary Chronicle, Laurentian Text, trans. Samuel Hazzard Cross and Olgerd
P. Sherbowitz-Wetzor, The Mediaeval Academy of America, Cambridge, Massachusetts, 1953,
(Primary Chronicle), pp. 119, 134, 144, 165, 166, 168, 179; Brook, p. 89. The first mention in
Russian Primary Chronicle is about when Mstislav was set to rule Tmutorokan in 988, marking the
end of Khazar rule there. Primary Chronicle, p. 119. It became “the capital of ancient principality
Tmutarakanskiy”. Sergei R. Grinevetsky, Igor S. Zonn, Sergei S. Zhiltsov, Aleksey N. Kosarev and
Andrey G. Kostianoy. The Black Sea Encyclopedia, Springer, Heidelberg, 2014, p. 744. Before
that, Jewish Khazarian Prince David was ruling there as late as 986.
61
The name appeared in two forms; Samkarsh and Samkarch. Brook, p. 89, p. 107, footnote 66;
Leonid S. Chekin, "Samarcha, City of Khazaria", Central Asiatic Journal, Vol. 33, No. 1/2, 1989, p.
28.
https://www.jstor.org/stable/41927671?seq=1
55
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number of Jews lived in and around Tmutorokan in 671, and in fact they
62
accounted for the vast majority of the population . Archaeological findings
63
confirm the Jewish presence in the region .”
The first naphtha well to be mentioned in De Administrando Imperio list is
Tmutorokan/Tamatarcha. “Outside the city of Tamatarcha are many wells
yielding naphtha”. The scribe does not divulge more information here. It may
be due to the already well-known role of the city as a source of naphtha, for
the rest of the text is quite descriptive. Nevertheless it is known that
Tmutorokan was the leading trade post and walled city of the Khazarian
64
Empire on the Black Sea . Tmutorokan is mentioned by Ebu’l-Fidâ in his great
work of geography where he calls it Matrihâ:
“The city of Matrihâ is located on the sea shore, to the east of şa’râ’l-buks.
This [place] has dependants and separate rulers. Matrihâ is on the
northeastern shore of the sea at 71° 42’ longitude, at 51° latitude. To the east
65
of Matrihâ, the Sheep River flows, around which the countries of Serir (Avar)
66
are situated ”.
67

Ebu’l-Fidâ finished this work in 1321 . The Ebstorf map, “frequently dated
68
in the middle or second quarter of the thirteenth century” has an interesting
62

Quoting two modern works, which unfortunately couldn’t be obtained, Brook says according to
Theophanes the Jews were the majority then. Brook, p. 89. At Brook, p. 107, footnote 67, these
two sources are given as follows: “An Ethnohistorical Dictionary of the Russian and Soviet
Empires, Ed. James D. Olson (Wesport, CT: Greenwood Press, 1994) p. 308 and Vsevolod L.
Vikhnovich, “From the Jordan to the Dnieper”, Jewish Studies (Mada’e ha-Yahadut) 31, (1991):
19”. Such a narration in Theophanes would greatly have aided the central claim of this paper.
Curiously enough, when one checks 671 AD in Theophanes, there is no mention of Tmutorokan or
its hinterland. Theophanes, pp. 492 - 493. Instead the chronicle entry for these years tells about
the great Muslim force approaching Constantinople, setting the stage for the first use of Greek fire.
63
Brook, p. 89.
64
So much so that, in most maps of the Khazarian Empire, it is the only city shown on the Black
Sea coast. However Volga trade centers were more important. Tmutorokan was important for
Byzantines.
65
“Koyun ırmağı” in Turkish translation. Although it is not elaborated by the translator, River Kuban
is most probably implied. In all fairness, Ebu’l-Fidâ says this river flows into Caspian Sea, which
makes this interpratation open to question.
66
The rest of his narration is as follows: “The capital of Avars, is on a mountain that unites with the
Diller (Caucasus) Mountain. The Sheep River is a big river which empties into Caspian Sea, that
freezes in winter and over it animals cross”. After this, he briefly define Minor and Major Atil
Rivers, and then explains how the victorious army of Berke drowned in its waters when ice
shattered. Ebu’l-Fidâ, Ebu’l-Fidâ Coğrafyası (Takvimü'l-Büldan), trans. Ramazan Şeşen, 1st
Edition, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2017, p. 183.
67
Ebu’l-Fidâ, p. 15.
68
Possible creator of this mappa mundi is Gervase of Tilbury, but neither authorship nor dating
can be determined for certain. Because the original map was destroyed in 1943 Hannover
bombing. Leonid S. Chekin, "Samarcha, City of Khazaria", Central Asiatic Journal, Vol. 33, No.
1/2, 1989, p. 8.
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entry in Latin about the city as well: “Samarcha - a city in Gazare , province of
Scythia. It is larger than Babylon, being 100 miles in circumference. It is jointly
70
ruled by both a Pagan and a Christian king ”. The site is identified as ancient
Phanagoria today, so we know how extensive the site was. However the
exaggeration in the map entry is remarkable, for it shows how the city was
71
regarded .
There is literary and archaeological evidence that points to the continued
presence of Byzantine officials in the region. However, during the Khazar rule,
they appear to be sent there merely to monitor and maintain the cooperation
72
and goodwill of locals so as to sustain the exports . There was an
73
autocephalous archbishopric in Zichia from seventh century onwards . Later it
74
united with the bishopric in Tmutorokan . While in other Khazar cities the
institutions of other faiths were found side by side; in this Jewish city, the
institutions of the other religions pale in comparison to Byzantine religious and
75
commercial presence . The Patriarchate of Constantinople had a marked
interest in this part of Khazarian Empire.
The Khazar- Byzantine relations provide us with the first examples of
petroleum policy directing the larger scheme of international relations. Around
the time Greek fire was invented, at the second half of the 7th century, the
Khazar State became the most important ally for Byzantium. The Khazars,
who had previously helped Heraclius against the Sassanids, managed to stop
the Muslim attacks towards the Caucasus at the end of that same century. The
marriages of Iustinian II and Constantine V to Khazar princesses were,
according to some researchers, favors bestowed by the Byzantine monarchs
who did not tend to marry foreign dynasties, to remain on good terms with the
Khazar ruling elite. However, an issue that has so far been overlooked is the
naphtha resources that were under the commercial monopoly of the Khazarian
Empire. These resources rendered the Khazars an irreplaceable trade partner
and military ally for the Byzantines. The volume of this trade was increasing
during the late 8th and early 9th centuries, when most of the Khazar elites
have chosen Judaism.

69

Clearly Khazaria.
Chekin, p. 8.
71
Although these two sources are dated to after the fall of Khazaria, they incorporate earlier
elements.
72
The missionary goals of the Byzantine church was aligned with the worldly needs of the state.
73
Timothy E. Gregory, “Zichia”, Vol. 3, Oxford Dictionary of Byzantium, (ODB), 1991 pp. 22262227.
74
Alexander Kazdhan, “Tmutorokan”, Vol. 3, ODB, 1991 p. 2090.
75
Jean-Paul Roux, Türklerin Tarihi, Pasifikten Akdenize 2000 Yıl, trans. Aykut Kazancıgil, Lale
Arslan-Özcan, 5th Edition, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2008, p. 116.
70
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However the relations were not uniformly positive, until they finally broke
down in the tenth century. Justinian II was married to the Khazar princess, who
took the name Theodora after her conversion to Chrisitanity. The first
disruption of Khazar - Byzantine relations occurred when Justianian II was
trying to return from his exile in Cherson after he was dethroned. The city of
Tmutorokan played a crucial role when he successfully escaped the Khazar
76
ruling elite, his in-laws, allied with the current Byzantine emperor . After he
ascended to the throne a second time in 705, Justinian II sent a fleet to take
back his wife. “He also sent a fleet to bring his wife from the land of the
Chazars and many ships sank together with their crews” He was reprimanded
by the “Chagan” of Khazars for being a “fool”, informed that he had a baby boy
and he need not send a fleet but only emissaries to take them, which he
77
promptly did . Theophanes does not mention the region again, until he tells of
the extreme cold around Constantinople in 762/763 AD. At the time, from
78
Zichia to Danube, the sea froze . The alliance continued because their
enemies were in common and the naphtha that Byzantine navy needed made
them dependant on Khazars, filling their coffers.
Before Tmutorokan/Tamatarcha/Samkarsh al-Yahud was reestablished in
the seventh century or even Khazar independence, there was some Jewish
79
presence within the Khazar lands . But sometime in the eight century, there
was a marked rise in the importance of the Jewish element in the Khazar
76

“Straight away he sent Theodora to the land of the Chazars while he himself secretly fled from
Phanagouria and came down to Tomis”. Theophanes, p. 521. The translators of the text, Mango,
Scott and Greatrex ideantify this place as Tmutorokan: “This must refer to a coastal locality on the
strait of Kerch. H. Grégoire, Nouvelle Clio, 4, (1952), 288-92 argues that Τομή (cutting) = Taman
and Τομη(ν) τάριχα = Tmutarakan”. Theophanes, p. 521, footnote 9. Theophanes then goes on to
explain how he regained his throne aided by Khan Tervel of Bulgaria. Over the next five years
Justinian II tried to exact revenge upon everyone who crossed him. Eventually the punitive
expedition he sent to Crimea proved to be his undoing.
77
Theophanes, p. 523.
78
“The same happened from Zigchia to the Danube, including the river Kouphis, the Danastris, the
Danapris, and Nekropelai, and the rest of the coast as far a Mesembria and Medeia.”
Theophanes, p. 600. The translators once again explain, which is included here for the readers to
follow primary sources: “Usually spelled Zichia (the land of the Zichoi) or Ze(k)chia, on the northeast coast of the Black Sea. See Anon. Periplus, 15, 18, 20 in Baschmakoff, Synthèse, 136; DAI
6. 5, 42. 97ff; Acta Andreae apostoli, ed. M. Bonnet, AnBoll 13 (1894), 333-4; Epiphanius, Vita S.
Andreae, PG 120: 244. Also bishopric, including originally cities of Cherson, Bosphoros and
Nikopsis (Darrouzès, Notitiae, 1. 62-4; 2. 66-8, etc.), later equated with Tamatarcha”. Theophanes,
p. 602, footnote 6.
79
“To the East, the Jews had been active in the Russian border territories, especially Black Sea,
since Hellenistic times at least. … In the first half of the eighth century, the Kingdom of the
Khazars had been converted to Judaism”. Paul Johnson, A History of the Jews, Harper & Row
Publishers, Perennial Library, New York, 1988, p. 250. The process of conversion continued into
the later centuries, probably eventually becoming the faith of the majority, certainly the faith of the
ruling elites.
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80

Empire at large . What that phenomenon exactly was, is beyond the scope of
81
this paper . Whether the elites converted into Judaism, or the followers of the
Jewish faith assumed power, or a large portion of the population embraced the
82
Jewish faith is a question that is hard to tackle . Whatever this noticeable
importance of Jewish element was, it was noticable by outsiders, especially
Muslim geographers of later centuries. As a leading Muslim geographer puts it;
83
“the hakan of Khazars accepted Judaism at the time of Kharun al-Rashid .”
The migration of Jewish communities towards Khazar lands from Abbasid
lands during the reign of Kharun al-Rashid in late eighth century and from
Byzantine lands during the reign of Romanos Lekapenos around 940s were
84
attested in written sources . Such population movements may have
supplanted the Jewish element of the Khazar State, already seen as a safe
haven from persecution. Then there is the famous correspondence between
Hasdai b. Shaprut, the high official and vizier of Muslim Spain and leader of
Jewish community and Khan Joseph of Khazaria, which describes a clearly
Jewish Khazarian Empire. It is hard to validate or discredit the authenticity of
85
the answer by Joseph, but one must bear in mind the debate is not over .
Either way, “it was just during this period that the Khazar kingdom reached the
fullest extent of its sway,” but it was soon subjected to a serious blow by
80

“Thus the Judaization of the Khazars was a gradual process which, triggered off by political
expediency, slowly penetrated into the deeper strata of their minds and eventually produced the
Messianism of their period of decline” Arthur Koestler, Onüçüncü Kabile, trans. Belkıs Dişbudak,
2. Edition, Plato Film Yayınları, İstanbul, 2007, p. 82.
81
It is not easy to pinpoint such a shift in chronology, since the nature extent and duration of the
shift itself is also very vague. So it should be noted, this paper does not attempt to tackle the
difficult question about the Jewish identity of the Khazar Empire. It will, however, stress the role of
Jews of Taman and Crimea in the naphtha trade and Sea of Azov trade at large.
82
Even with the advent of new tools at the disposal of researchers today, the questions related to
the identity and faith of the Khazars are probably not going to be answered in the foreseeable
future. The author of this paper is a geneticist and chemist by training and is aware of the tools
that combine genetics and history and is of the opinion that such questions can only be answered
in a satisfactory manner if ground-breaking new documents and archaeological findings expand
our reliable sources of information. Otherwise what can be inferred about the identity of the
Khazars is speculative. However there is a wealth of information in every aspect of medieval
socioeconomic history in the documents that originate from the so-called Cairo Genizah. The adhoc yet extensive archive of the Ben-Ezra Synagogue of Fustat is still being meticulously restored.
So far it has been a promising source for revealing unknown medieval trade links, especially those
that involve Jews.
83
Mesudî, Murûc Ez-Zeheb (Altın Bozkırlar), trans. D. Ahsen Batur, 3rd Edition, Selenge
Yayınları, İstanbul, 2014, (Muruc), p. 136.
84
He marks the year he writes these lines as 332 AH, that is to say 943/944 AD. Mesudî, Muruc,
p. 136.
85
The Hebrew used by Joseph is too flawless and the domain he describes leads a very
agricultural and settled existance quite similar to Spain while we know Khazars always practiced
nomadic pastoralism to a significant extent, the absence of this aspect which in his answer raises
questions.
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Svitoslav in 965 . Another subject which is not answered in a way that
87
satisfies all experts is the role of Karaite branch of Judaism in Khazaria .
The attacks of the Prince of Kiev Sviatoslav surely contributed to the fall of
Khazars. But Sviatoslav was more likely one of the causes. Khazar Empire in
tenth century relied on mercenaries, not natives. “The conquest of the Azov
shores by Pechenegs may have harmed the Khazarian trading cities there
economically. As a result, the Khazar State may have been subjected to a
88
general economical shock .” The economical crisis meant there were less
troops to resist the opportunistic attacks by surrounding people groups. There
89
is also no way of knowing for certain if Sviatoslav did conquer Tmutorokan .
However, even after the collapse of the Khazarian State, it is understood that
the city remained under the rule of the Jewish Prince David, the person
adressed in the Mandgelis Letter. After the city came under Russian rule in
988, the political support behind Jewish merchants in the Black Sea trade
network began to disappear.
While the Byzantines were weak and the status quo made Khazars rich, the
alliance continued. The Byzantines, whose survived the crises of the seventh
century thanks to their allies, turned on them. The Byzantine Empire was a
rising power under the Macedonian Dynasty was a in Constantinople. They
supported the enemies of the Khazars and Bulgars even though they too had
to contend with them. At the end of the tenth century, the Byzantine power
looked as if it could go on forever. But due to a combination of many factors,
their ascendancy did not continue. One of these factors were the lack of a
dependable ally north of the Black Sea. Khazarian ruling elite kept their multiethnic subjects in line and provided access to bountiful sources of naphtha that
Byzantines desperately needed. Most importantly, they were content with their
86

Raymond P. Scheindlin, A Short History of the Jewish People From Legendary Times to
Modern Statehood, Oxford University Press, New York, 2000, pp 111 - 112.
87
Although some Khazars may have been of Karaite denomination, some claims are obviously
wrong as this branch emerged in late eight century: “So, as a result of some secret meetings held
in Babylon, a new idea developed and spread in Judaism. Around 767 AD, a Jew by the name
Hanan Ben David, founded the "Karaim" denomination, which means ‘those who are bound to the
book’. This sect, which does not recognize any law apart from the Torah, does not regard the
Talmud, Mishna as holy and which is based on Hanan's ideas who interprets and explains the
Torah according to his own understanding, started to slowly develop and spread, especially due to
the fact that Hanan did not resort to any pressure to impose his ideas”. Dinler Tarihi
Ansiklopedisi, Ed. Tanju Gökçöl (Yayın Yönetmeni), Vol. 1, Sabah, İstanbul, 1999, pp. 299 - 300.
We know that Khazars did send out Jewish missionaries, though. David Nicole, Attila ve Göçer
Kavimler, Osprey - İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2011, p. 50. It is not clear whether Ibn
Fadlan visited Khazars in person but he says “All Khazars are Jewish”, which we also know to be
incorrect. Ibn Fadlan, İbn Fadlan Seyahatnamesi ve Ekleri, trans. Ramazan Şeşen, 6th Edition,
Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2016, p. 47, footnote 70.
88
Kurat, p. 110.
89
Kurat, p. 110.
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holdings so Byzantines could focus on other frontiers. The powers that
replaced them were unpredictable. The Khazarian lands were overrun by a
series of different peoples, never regaining the stable rule, wealth and safety it
enjoyed under Pax Khazarica again.
Eventually the Byzantines themselves forgot the original Greek fire. Since
they couldn’t distil crude petroleum, and the peoples that replaced Khazars
were not nearly as faithful to alliances, their access to naphtha was
intermittently lost. With the Byzantine holdings in Georgia or Eastern Anatolia
lost the situation got worse. The relationship with the rulers in Levant, Christian
90
or not, turned sour . By the time armies of the Fourth Crusade threatened
Constantinople, the naval Greek fire had already disappeared from Byzantine
arsenals. While Byzantine wealth was in decline, navy was being disbanded
and Mongol rule was being established over the Rus’, the conditions were not
suitable for the Greek fire to make a comeback. The so-called Greek fire
mixtures in Byzantine use after that were an assortment of various
incendiaries. The original Greek fire was lost to its inventors.

90

Byzantines had enjoyed a period of amicable relations with the Fatimids. Trade among them
flourished. It is not possible to rule out the possibilty of Fatimid naphtha being purchased by
Byzantines. The amount of Greek fire the Fatimids could produce was staggering. With their
demise this possiblity was out of question.
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İSKENDERİYELİ PHİLO: YAHUDİLİK BAĞLAMINDA YUNAN
DÜŞÜNCESİ VE PLATON
Hilal KAHRAMAN
Dr. Öğ. Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Türkiye
<hilal.kahraman@ikc.edu.tr>

Öz
MS. 1. yüzyılda İskenderiye, coğrafyasında ortaya çıkmış olan düşünceler ve kentte
kurulmuş olan felsefi okullar açısından Yunan felsefesi için en önemli merkezlerden biri
olarak kabul edilmektedir. Dönemde İskenderiye’de yaşamış olan önemli filozoflardan
Philo, düşünceleriyle Yahudileri ve Orta çağdakileri çok fazla etkileyemese de Hıristiyan
cemaatini uzun zaman etkisi altına almıştır. Kutsal metinle Yunan kültürünü uzlaştırma
çabasıyla hareket eden Philo’ya göre bu bağlantı Hıristiyan düşüncesi için temel
niteliğindedir. Bu amaçla Tanrı, logos, evren ve kötülük görüşlerinden etkilendiği
Platon’un idealar sistemini Yahudi kutsal metinleriyle bir araya getirerek kendi felsefi
düşüncelerini dile getirmiştir. Yunan bilgeliğinin kökenlerinin Yahudi öğretisine
dayandığını ispatlamak isteyen Philo’ya göre sürgün sırasında kaybolan Yahudi felsefe
yazıları Yunan da dâhil olmak üzere birkaç bölgede bulunmuş ve felsefe yapılmaya
başlanmıştır. Bu anlamda Yahudi düşüncesi Hristiyanlığın gelişmesinde önemli bir yere
sahiptir. Bu çalışmada Philo ve Platon’un evren ve Tanrı hakkındaki görüşleri
arasındaki benzerlik ve farklılıklar tespit edilmeye çalışılacak, Yahudi kutsal metinlerinin
Yunan düşüncesi ve Hıristiyanlık açısından önemi irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Philo, Platon, Yahudilik, Yunan düşüncesi, Hıristiyanlık

PHILO OF ALEXANDRIA: GREEK THOUGHT AND PLATON IN THE
CONTEXT OF JUDAISM
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-THE CONCEPT OF REDEMPTION IN HERMANN COHEN’S
PHILOSOPHY
Kevser KARATAŞ
MA Student, New York University, USA
<kevser@gmail.com>

Tam Metin
This paper intends to analyze the concept of redemption in Hermann Cohen’s
philosophy. While studying Cohen’s understanding of redemption, one cannot ignore
the notions of suffering and messianism. At this point suffering is considered in the
context of nation and nationalism, while messianism includes the concepts of time and
peace. The first part of this paper explains Cohen’s concept of redemption in relation to
the theme of suffering. Cohen, for sure, describes the main idea of theodicy of suffering
in many ways. In his Religion of Reason Cohen defines absolute virtue as truthfulness
and sincerity which lead to prayer. Moreover, the concept of prayer reminds Cohen’s
absolute sin in his ethical and religious themes. For Cohen sinning and being conscious
about sin points out to the stage of moral act. He gives suffering a collective meaning.
The extension of the meaning of social suffering finds its place in the consciousness of
culture. The second chapter aims to clarify Cohen’s discourse of redemption via the
notion of messianism which is related to the notion of time. According to Cohen,
messianism is beyond the concept of time, it is an idea. The correlation between
messianic approach and redemption has to be regarded from the perspective of moral
and historical aspect. Peace is the ideal of messianism. The messianic joy is the
symbol of the last analysis of messianic peace. This paper attempts to approach these
two specific concepts, suffering and messianism, with reference to their relation to
Cohen’s understanding of redemption. By describing suffering in its latest stage of
compassion, and messianism as something beyond time, this paper tries to establish
their connection to redemption, which is as important as the idea of peace. Before
proceeding to the explanation of these concepts, a brief account of the life and
intellectual development of Hermann Cohen is in order.
Keywords: Hermann Cohen, Suffering, Messianism, Redemption, Nation, Time,
Peace.

HERMANN COHEN FELSEFESİNDE YENİDEN KURTULMA
KAVRAMI

448

Üçüncü Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı 2019

Introduction
This paper intends to analyze the concept of redemption in Hermann Cohen’s
philosophy. While studying Cohen’s understanding of redemption, one cannot ignore
the notions of suffering and messianism. At this point suffering is considered in the
context of nation and nationalism, while messianism includes the concepts of time and
peace.
The first part of this paper explains Cohen’s concept of redemption in relation to the
theme of suffering. Cohen, for sure, describes the main idea of theodicy of suffering in
many ways. In his Religion of Reason, Cohen defines absolute virtue as truthfulness
1
and sincerity which lead to prayer. Moreover, the concept of prayer reminds Cohen’s
absolute sin in his ethical and religious themes. For Cohen sinning and being conscious
about sin points out to the stage of moral act. He gives suffering a collective meaning.
The extension of the meaning of social suffering finds its place in the consciousness of
culture.
The second chapter aims to clarify Cohen’s discourse of redemption via the notion
of messianism which is related to the notion of time. According to Cohen, messianism
is beyond the concept of time, it is an idea. The correlation between messianic
approach and redemption has to be regarded from the perspective of moral and
historical aspect. Peace is the ideal of messianism. The messianic joy is the symbol of
the last analysis of messianic peace.
This paper attempts to approach these two specific concepts, suffering and
messianism, with reference to their relation to Cohen’s understanding of redemption.
By describing suffering in its latest stage of compassion, and messianism as something
beyond time, this paper tries to establish their connection to redemption, which is as
important as the idea of peace. Before proceeding to the explanation of these concepts,
a brief account of the life and intellectual development of Hermann Cohen is in order.

1.Hermann Cohen: Life
Hermann Cohen was the most distinguished German-Jewish intellectual and
2
religious philosopher of his age. He was an advocate of Kantian democratic socialism
in that he brought the bond between religion and ethics forward. He understood
monotheism as the historical source of the idea of universal ethical laws and concluded
that Judaism was the first universal moral religion. He put monotheism at the
foundation of universal morality. His late religious writings inspired a broad renewal in
twentieth century Jewish ethics and philosophy of religion. The first period of his
writings were composed of commentaries to Kant. In the second period, he emerged as
a presenter of his own views not as an interpreter of Kant’s doctrines. And in the last
period his writings were focused on religion.
Cohen’s works have historical characteristics. The history of philosophy attracted
his attention. His subject matters on philosophy were science, ethics and religion. He
1
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unified his philosophy and named it as transcendental philosophy. His transcendental
method included the appearance of his philosophy from the interpretation of Kant, the
application of his transcendental method in epistemology, philosophy of science, ethics,
political theory and aesthetics, and the articulation of religion as the counterpart of
philosophy via his transcendental philosophy.
His early interpretations of Kant created a problem in his mind: “the problem of
explaining the origin of the a priori laws in human knowledge." Cohen published an
essay titled On the Controversy between Trendelenburgand Kuno Fisher and Kant’s
Theory of Experience. Cohen claims that Kant’s a priori has three stages. The first one
consists in the permanent metaphysical structures. The second stage is time, space
and categories level. The third stage is about scientific abstractions. Cohen’s
interpretation of Kant is anti-psychologistic, therefore, he underlines that the works of
human mind is not related to the philosophical theory of knowledge. Cohen’s distinctive
conception of experience and the a priori laws is a consequence of his view of Kant’s
philosophical method. But he articulated the transcendental method in his earlier works,
such as his interpretation of Kant’s Analytic of Principles and Prolegomena to Any
Future Metaphysics, than Kant’s Theory of Experience.
Cohen explicitly demonstrated that the transcendental method is in Kant’s
Prolegomena. According to Cohen and his students, the transcendental method made
possible a properly scientific philosophy, without complete absorption by physiology
and psychology. Cohen’s The Principle of the Infinitesimal Method and its History
emerged in 1883. He emphasized his theoretical philosophy “critique of knowledge.”
Cohen pointed out that philosophy is not doctrine but critique. Cohen continued to
clarify his thoughts about critical idealism and the transcendental method. His Principle
of the Infinitesimal Method is concerned with philosophy of mathematics, and with the
mathematical concepts of infinity, the infinitesimal and continuity. Cohen regards these
concepts as facts of science.
The concept of continuity, according to Cohen, finds its place in Kant’s Critique of
Pure Reason which is called by Kant as the anticipations of perception. The concept of
continuity makes experience possible. Nevertheless Cohen was not satisfied with the
account of the origin of the a priori laws that provide the possibility of experience. His
Logic of Pure Knowledge was his major work in epistemology. His work is concerned
with the origin of the a priori. He maintained in his work that the concept of continuity
generates a unified object of knowledge. According to Cohen, what makes knowledge
pure is that its origin is entirely within itself and it is not based on the independent
faculty of sensibility. Cohen finally concludes that critical philosophy is the logic of pure
knowledge.
For Cohen, the transcendental method must be used not only in epistemology and
philosophy but also in ethics. Cohen attempted to apply the transcendental method to
ethics in his Kant’s Foundations of Ethics. Cohen rejected Kant’s idea of that “the moral
law must be sole fact of reason.” He further claimed that this was an inadequate
justification of the moral law. While Kant asserted the actuality of a pure, free will,
Cohen insisted that “freedom of the will is itself a regulative ideal, an end at which we
aim our actions.” He offered in his Ethics of Pure Will (1904) that the subject matter of
ethics is humanity. For Cohen, the source of ethics is the science of jurisprudence. The
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transcendental method in ethics begins with pure jurisprudence which is the science of
universal laws of human action.
Cohen argues that the concept of humanity has various pluralities in it. The problem
is how to reconcile individual’s wills within a plurality. This can be achieved, according
to Cohen by unifying individual’s wills into a totality so that the universal laws can be
reconciled with the wills of individuals and pluralities. Cohen’s universal character of
ethical laws reflects Kant’s spirit. Ethics begins with a theory of law from pure
jurisprudence and then, by reflecting on pure law, it seeks to construct a general theory
of the moral agent and its will. Cohen asserted that political progress ought to move
towards democratic socialism. He thought that an ideal state would allow democratic
workers’ collectives to own the means of production.
Cohen suggested that philosophy must engage not only with politics but also
culture, with arts in its center. His Aesthetics of Pure Feeling leads to his account of an
individual’s love for God and his concept of compassion. His work The Concept of
Religion in the System of Philosophy was published in 1915. Later, his Religion of
Reason Out of the Sources of Judaism appeared in 1919 after his death. In the latter
work, he aimed to synthesize Kantian philosophy and Jewish thinking on religion and
morality. In the Religion of Reason, argues Cohen, individuals can be subject to
systematic philosophical ethics only insofar as they are members of pluralities or
humanity as a whole.
Cohen thinks one can also understand individual sufferings through the recognition
of that individual’s moral failings. Religion is concerned with the individual’s particular
moral failings. Cohen continues by saying that one recognizes his moral selves by
recognizing our own particular moral failings. He puts that “I have to study sin, and
3
through sin I learn to know myself.” Cohen emphasizes that the moral improvement is
religious. Prayer protects us from ourselves, our hypocrisy. He maintains that the moral
knowledge is the deepest ground of religion. According to Cohen, the concept of ideal
ethical laws is our idea of God. Cohen maintains that the moral improvement brings out
a correlation between individual and God. By relating himself to God, the individual
establishes himself in a unique moral and religious self, hence God becomes his
redeemer and transforms his sin to virtue.
Cohen’s systematic philosophy complements his philosophy of religion and vice
versa. While the human is an ideal agent constituted by universal ethical laws
according to one, the human, for the other, is a concrete individual consisting of the
particularities of his own moral failings and desire to redeem them. Cohen thinks that
Judaism has a special status because it is original monotheistic religion. Cohen argues
that reason is a universal human power that belongs to all humanity. The religion of
reason recognizes a single, unique God for all humanity. God, says Cohen, is “the set
of ideal ethical laws.” The idea that there is only one God for all humanity asserts a
universal ethical ideal. Cohen states that messianism is the dominion of the good on
earth. The task of the Messiah includes the ultimate end of injustice. Therefore,
prophetic messianism is an expression of belief in human progress towards
3
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establishing ideal legal order. Cohen argues that Jews, in the concept of nationalism,
had an obligation to stay in their countries of birth, hence their communities could be
examples for the rest of humanity unified by ethical laws.

2. Suffering
In Cohen’s philosophy, suffering has a distinguished place. It plays an essential role
as an empirical phenomenon. Suffering is a special concept for Cohen not only its
relationship with compassion but also individual’s moral position in terms of selfliberation from sin. At this point, redemption by God created by the ethical ground of
suffering is the latest stage of human being in order to liberate himself from guilt.
It is noteworthy that Cohen, first of all, emphasizes religion as a fact of culture.
Cohen also asserts cultural, racial and religious facts in the perspective of national
unity. He immediately separates the definitions of nation and nationality. Andrea Poma
in his collection of essays on Cohen’s legacy underlines this separation by quoting
Cohen; while nation “is set up by a pure act of political morality,” nationality “remains a
4
fact of nature with moral characteristics.” The recognition of morality is a signal of the
unity of nations. Cohen realizes that the unity of nations signifies spiritually and ethically
motivated community. Cohen states that, “the idea of state culminates in the postulate
5
for a federation of nations and thus the quintessence of ethics.” For Cohen, nationality
exists only in religion and it finds its idealization in the state. Nevertheless nationality
6
reaches to ideal via “establishment and continuation of religion.”
7

Cohen regards “suffering as a social phenomenon,” and therefore it becomes a
fact. He continues as follows; “Only social suffering is spiritual suffering. All the
complexity of consciousness, including knowledge, is affected by it and brought to take
part in it. This is the profound meaning of social suffering; that the entire consciousness
8
of culture is implicated in it.” In that case, suffering has meaning merely in ethical
progress as social suffering. Social suffering is distinguished from guilt. Therefore it
creates the ethical reaction of compassion which is not simply an emotion. At this point
Rosenzweig’s understanding of redemption, that man’s love towards God’s love
corresponds to his love towards the other, finds its place in Cohen’s concept of
compassion. Suffering requires compassion as moral activity which in turn eliminates
suffering. Moreover, suffering, in Cohen’s philosophy, provides self-liberation from guilt.
Hence suffering gains a universal meaning for humanity which is messianic suffering,
and it is the achievement of morality.

4
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Cohen manifests “the universal concept of man as unity of moral consciousness, as
9
self-consciousness.” As Poma puts, “the moral response to the other man‘s suffering
10
opens up the universal historical value of suffering for humanity.” The universal ethical
idea of humanity makes the unification of people that no national or racial societies can
enable to do it. When man sees himself in social plurality he is aware of his suffering of
the other, likewise, man in conscious of his individuality recognizes himself in sin. This
awareness of man who realizes himself as sinful, tends him to forgiveness and
redemption.
Suffering and sinning is the only way of mutual correspondence with God. Man is
envisioned in correlation with God who loves his creatures. Love is the essential
attribute of God, at this point, because Cohen defines God as a “caring father who
11
gives the poor suffering man assurance and protection.” Nancy Roberts also
discusses God’s fatherness in her article by saying that, “God‘s manifestation as
‘Father’ need not diminish his omnipotence or self-sufficiency, since it is by his own free
12
choice that he has taken on this manifestation with respect to his creatures.” More
symbolically, Elliot Wolfson refers to God’s male potency, “the masculine potency is the
inner glory that in and of itself is hidden but is revealed through the lower, feminine
13
potency, the cloud of glory.” “God’s fatherhood,” maintains Cohen, “is a concept that
14
characterizes His relationship to man alone.”
If we return to the issue of suffering and sinning, suffering is perceived not as the
final consideration but the aim to reach a higher degree of moral activity. Suffering
gives individual responsibility to approach social problems and find solutions toward
them. Cohen underlines the redemption from sin as a crucial signifier of man’s
reconciliation with God. In Cohen’s philosophy, reconciliation with God means man’s
redemption from sin without losing his finiteness and his humanistic destiny because
sinfulness of human being is the essence of their nature. As Cohen puts; “Sin cannot
15
destroy the spirit of man because his spirit is holy.”
Suffering is divided into two parts; the first one is redemption from man’s own sin
16
which Cohen stresses it as the “unification of the heart;” the second part is the
liberation of others from suffering which establishes the messianic idealization and
9
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compassion, towards humanity. Elimination of other man’s suffering is the individual’s
moral activity. At this point, the correlation between man and man is the basis of the
correlation between man and God. According to Cohen, the correlation between man
17
and man is the inner correlation. Therefore, it is the prerequisite of latter one. In this
active correlation, man accepts the other man’s suffering as if it is his own suffering.
Correlation between man and God and that between man and man is the center of
18
religion. Religious love and compassion now is the final point of suffering.
The elimination of suffering should reflect man’s self-discipline and thus, it gains a
disciplinary discourse because suffering is the precondition for redemption in order to
19
elevate man to ideal moment of becoming self. How could this self-discipline be
actualized? Individual has to sin and suffer, hence he becomes close to God. Sin
individually emerges; however suffering is a concern for other’s suffering and has an
ethical meaning.
Suffering leads man to redemption and self-liberation from suffering. Poma argues
that Cohen’s idea of the unique God is not metaphysical and God’s correlation with
20
man manifests in revelation and redemption. Man is satisfied with his suffering
because it brings God’s forgiveness and compassion which elevates him to
redemption. Suffering gains a redemptive and symbolic power. This understanding
reminds me the Sufi consciousness, though such comparisons are beyond the limits of
his paper. Sinning by man and forgiveness by God is a process of the mutual
communication.
Another option of communication with God is prayer. In the introduction of Reason
and Hope, Eva Jospe epitomizes Cohen‘s understanding of prayer, “man can achieve
redemption only through his own act of repentance, sincere and unmediated effort to
21
return to the right path.” On the one hand, Jospe, who edited a volume on the
intellectual legacy of Hermann Cohen, accentuates God’s wish to be served by a life of
righteousness. In this case, if man mistreats against another man, he mistreats against
God as well. In order to gain reconciliation of God, he has to beg for reconciliation of his
fellow man.
When man as a sinner is aware of his sinfulness and looks for the forgiveness and
redemption from sin and thus suffering, he is already redeemed by God. And this
awareness makes him “moral activity of self sanctification.” From now on, man
22
becomes an individual. William Kluback quotes Cohen: “the suffering servant of God
23
becomes the representative of mankind.” Moreover, Cohen, as mentioned above,
17
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denotes, “the unity of soul is the fundamental disposition of intention; it is realized and
24
finds expression in prayer.” In this context, Wolfson emphasizes the crucial value of
practices in order to contemplate the existence of God. He maintains that “the actuality
of God, the intention meaning of religious experience is realized through ritual
25
performance.”
On the other hand, prayer brings individual into a unity of self-consciousness which
26
is the beginning stage of religious love. Prayer attains man’s redemption and elevates
him to moral sphere. “Thus prayer becomes the fundamental religious means for the
27
idealization of man.” When prayer is regarded beyond individual matters, Jewish
mysticism also gives credit for wider horizon of prayer. Elliot Wolfson expresses the
same view as follows; “the ultimate purpose of prayer is not to prepare the mystic to
cleave to the infinite Godhead but is rather to increase the flow of light within the divine
28
and ultimately to the cosmos at large,” because “God and man is ontologically
29
different, thus God and human never fully overcome.” One of the purposes of prayer,
says Cohen, is forgiveness. Crying and repenting man desires God’s forgiveness and
God gives him holy spirit hence sin does not destroy man, thus it is sin that makes man
30
forgiven by God. The attribute of God emerges in terms of his forgiveness: God’s
goodness.
Cohen establishes suffering into the essence of his philosophy and to very high
point that “faith in the salvational value of suffering saves monotheism from gnostic
31
dualism between good and evil.” For that reason, Cohen claims that the cause of
suffering is social injustice. When social suffering is solved, suffering will disappear.
Therefore, suffering of an individual is considered in terms of messianic idealism
towards redemption.

3. Messianism
Suffering, in the last analysis, finds its peak in the messianic suffering which is the
achievement of moral stage. As Cohen states, “Judaism‘s social idealism is related to
32
its Messianism.” Yes, it is true that the kingdom of God represents a state of personal
and communal redemption, it refers to a time when both individual and human beings
will have been freed from spiritual slavery; but redemption cannot be reached through
the act of a personal Messiah. Cohen rejects Messiah as hero, he emphasizes Messiah
24
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as the servant of God. Cohen claims that Messiah’s characteristics are weakness and
suffering in order to attract God’s attention and compassion. Cohen also stresses
33
Messiah as a symbol of universal peace that he will clean the social misery. One can
conclude from this statement that Messianic understanding does not include individual
perspective of redemption because man himself is responsible for his own liberation
from suffering and elevation to the level of redemption.
On the way of explanation of Cohen’s concept of redemption through messianism,
first of all, the understanding of “messianism as the dominion of the good on earth,”
34
should be highlighted.
Cohen adds the attribute of goodness into God’s
characteristics. The religious person is only understood in his features of weakness,
suffering and sinfulness and also freeing from suffering, hence he is situated in history
35
through redemption and messianism. Here appears messianism as an idea not an
individual. For Cohen, as God cannot be appropriated to one nation, the Messiah also
belongs to all nations. The concept of the day of Messiah represents an age which it is
not limited and specific time period. Cohen clarifies by underlining, “the Messianic idea
offers man the consolation, confidence and guarantee that not merely the chosen
people but all nations will, at some future time, exist in harmony, as nature does
36
today.”
The individual’s expectation of redemption in his life has correlation with peace
which is the ideal of messianism. Cohen highlights the significance of the idea of
messianism by demonstrating two points: First of all, he emphasizes prophetic
37
messianism as the keystone of Judaism. The prophets point to a Messianic future in
order to make them reach renewal and redemption. They aim to restore religious
consciousness of the nation. The second point is that “the prayer of the Jew keeps the
38
Messianic ideal before him and made it come alive.” Messianic hope is a light for the
individual who tries to find a way to redemption because there is a correlation between
God’s grace and man’s weakness. As long as man is in suffering and sin, God will be
more graceful and redeemer toward the individual. Messianism and redemption unite
39
man’s yearning towards God.
Cohen sees peace as the nation’s longing. Not only in national perspective but also
in human soul, peace is a historical power. Cohen states the importance of peace in
historical way by saying, “peace is religious power which has bestowed on Israel and
which bestows on every man and every people willing to receive it, the consolation of
40
the present, survival, redemption and effective messianic action.”
Cohen manifests
33
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the unification of the heart as freeing from sin and he identifies that peace of soul is the
precondition of the unity of heart.

Conclusion
Hermann Cohen’s conception of suffering and messianism represents his
philosophy of redemption. The correlation between God as a redeemer and man as
suffering and sinful individual establishes in the ground of this outline. Suffering
basically requires redemption from sin and uplifts God’s compassion. Therefore,
redemption is freeing from suffering. But individual suffering does not evoke
compassion, nevertheless suffering for other’s suffering, social suffering, attracts God’s
attention. Social suffering elevates man to the ethical stage. Suffering gives enjoyment
to man.
The latest level of messianic understanding of Cohen is peace. Messianism cannot
be attached with an individual, according to Cohen. It is beyond the notions of time,
space and nationality. The expectation of redemption in the life of the individual, says
Cohen, is correlated with peace, which is identified with both a divine attribute and an
ideal of humanity. Thus, the messiah is considered as a savior from social suffering. At
this point, for Cohen, messianism emerges as the sovereignty of the attribute of
goodness in the world. Messianism and redemption represent to desire the love of God
who is the redemptive power of the suffering individual and the redeemer of the sinner.
In conclusion, according to Hermann Cohen’s philosophy, the messianic idea is
composed of the monotheistic idea and hope of redemption.
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Öz
Sınır olgusunun çok boyutlu bir anlam ağına sahip olduğunu söylemek mümkündür.
Sınır sözlük anlamı itibariyle bir şeyi bir şeyden ayıran bir çizgi olarak ifade
edilmektedir. Kısaca sınır bir ayırma işlemidir. Yahudi kolektif bilinçdışında sınır
arketipi, yaratılış anlatısında Tanrı’nın ışığı ve karanlığı birbirinden ayırmasıyla
başlamaktadır. Yahudi halkıyla antlaşma yapan Tanrı, buyruklarına uygun davranması
neticesinde Yahudileri ödüllendirecektir. Sözlü emirler daha sonraki süreçte Musa ile
birlikte yazılı metinlere dönüşecektir. Bundan sonra Yasa tüm ayırma ve sınır
edimlerinin bütünü olarak algılanacaktır. Yahudi kolektif belleğinde sınır Tanrı’nın
Yahudilere verdiği toprak vaadi olarak ve seçilmiş halk olarak görünür olmuştur. Kutsal
Kitap anlatısında Tanrı vaad ettiği toprakların sınırlarını Tora’nın Yaratılış bölümünde
Avram’a bildirmektedir. Böylece belirli sınırları olan bu toprakları Yahudilere vermeye
söz vermiştir. Tanrı seçilmiş olan Yahudi halkını diğerlerinden ayırarak bir sınır
çizmiştir. Tanah’ta ilk anlatıdan başlayarak tespit edilecek olan sınır arketipinin Yahudi
kolektif bilinçdışını nasıl etkilediği incelenecektir. Toplumsal belleğin daha canlı olduğu
sürgün öncesi dönem ve sürgün sonrası dönem sınır olgusunun dönüşümü ve
dönüşmeden kalan noktaları ele alınacaktır. Bugüne geldiğimizde Modern İsrail
Devleti’nin sınır politikalarını şekillendirirken bu kolektif bilinçdışı unsurlarının hangilerini
kullandığı veya kullanmadığı tespit etmek amaçlanmaktadır. Carl Gustav Jung’un
“kolektif bilinçdışı” ve “arketip” kavramlarından psikanaliz kavram setine yaptığı bir katkı
olarak bahsetmek mümkündür. Analiz çerçevesi olarak belirlenen Jung’un “kolektif
bilinçdışı” ve “arketip” kavramlarıyla bu çalışmada Yahudi kolektif bilinçdışında bir
arketip olarak sınır olgusunun izlerini sürmek amaçlanmaktadır. Tarihin çok tanrılı bir
anlayıştan tek tanrılı bir inanca doğru evrilmeye başladığı ve göçebe bir yaşamdan
yerleşik yaşama geçişin tohumlarının atıldığı antik çağda Yahudi toplumunun bilinç
yapısının nasıl oluştuğu üzerine durulacaktır. Daha sonra Yahudi kolektif belleğini
besleyen ve temel metin olarak nitelendirilebilecek Tanah’ta yer alan anlatıların
içerisinde sınır arketipinin izleri sürülecektir. Elde edilen bilgiler ışığında Yahudi kolektif
bilinçdışının dünü ve bugünü üzerine hermeneutik yöntem kullanılarak bir okuma
gerçekleştirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kolektif Bilinçdışı, Arketip, Yahudi, Sınır, İsrail Devleti
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BORDER CONCEPTS AS A TRANSFORMING AND RESIDUE
ARCHETYPE IN THE JEWISH COLLECTIVE UNCONSCIOUSNESS
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CRITICAL ANALYSIS OF THE HERMENEUTICS OF ZIONISM AND
HINDUTVA: A STUDY OF TWO VARIANTS OF RELIGIOUS
NATIONALISM
Zeba KHAN
PhD Candidate, Jawaharlal Nehru Üniversitesi, India
<zebakhan316@gmail.com>

Abstract
In 19th century with nationalism coming in the dominant discourse we see the birth
of religious nationalisms like “Nationalist Zionism” and “Nationalist Hinduism” in Europe
and in South-east Asia respectively. It is important to make the distinction between
nationalist Zionism and Zionism or Hinduism or Hindutva as a religious movement and
the role of hermeneutics in emphasising this difference. The paper intends to analyse
the role of hermeneutics and nature of philological studies as a politically charged
exercise with ever changing means and ends. Here lies the predicament of
hermeneutics of religious texts and fluidity in interpretative discourses. This study is an
attempt to analyse the religious nationalism of Hindutva and Zionism and to underline
the commonalities of the discourse provided by these ideologies.The paper will
examine the nature of secondary texts and critically analyse their validity as concrete
monolithic of the primary religion itself.
By underlining various debates on hermeneutics this paper will try to imply that
there is multiplicity of discourses in context of religion per say and also how with the
help of hermeneutics in 19th century with the rise of nationalism a new wave of
religious nationalism took birth. Role of exegesis and political motivations along with
use and misuse of language and hermeneutics can be seen her to its peak. These
secondary philosophies of Hindutva and Zionism are not substantially related with the
primary religious texts but what they do utilise is the sense of the idea that they are the
true interpretation of those texts. The study calls for a move beyond the peripheries of
blame game of secularism (Nandy, 1995). The broader question here is why the radical
side of discourses dominates the liberal side of discourse in the field of religious
interpretation. The making of this authority (cultural transformation) can be seen in the
use of symbols, cultural practices, patronisation of the clergy by the state, invented
traditions., national flags and songs, the national textbook for a citizen(in case of
Israel). Through these false identities the sense of national character is projected and
without knowing one is caught in this world of constructed identities. Through this paper
I will be reflecting on the power of these identities in case of Israel, where first with the
political Zionism an Israel was created and now the society is going through a complete
cultural transformation. The risk of criminalisation of any religion is central to this study
as juxtaposed with the empty space of hermeneutics and limitation of exegesis are both
limited in approach. Therefore the paper will develop a critical approach towards
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distinguishing Judaism and political Zionism, simultaneously Hinduism and political
Hindutva simultaneously highlight the pervasiveness of hermeneutics in populism.
Keywords: Hermeneutics, Zionism, Hindutva/Hinduism, Religious Nationalism,
Discourses,Populism.

SİYONİZM VE HINDUTVA YORUMLAMALARININ ELEŞTİREL
ANALİZİ: İKİ ÇEŞİT DİNİ MİLLİYETÇİLİK ÇALIŞMASI
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SAVAŞIN ORTA YERİNDE BİR OSMANLI İDARECİSİ: MUTASARRIF
AZMİ BEY VE KUDÜS SANCAĞINA DAİR 1916 TARİHLİ RAPORU
Yasemin AVCI
Prof. Dr., Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye
<yaseminavci@gmail.com>

Ömür Yazıcı ÖZDEMİR
Doktora Öğrencisi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye
<omuryazici.tr@gmail.com>

Öz
Kudüs sancağı için Birinci Dünya Savaşı’na giden süreç; Avrupa devletlerinin
himaye ettikleri cemaatler için imar, kolonizasyon ve misyonerlik faaliyetlerini
yaygınlaştırdıkları, Siyonist akımın etkisiyle Filistin topraklarına Musevi göçünün son
derece arttığı, dolayısıyla bölgenin klasik “dini” hüviyetinin yanı sıra “stratejik açıdan
son derece önemli” bir bölgeye dönüştüğü dönemdir. Diğer yandan servet ve nüfuz
sahibi kökleşmiş Müslüman ailelerin, Rum ve Ermeni patrikhaneleri ile Yahudi
hahambaşılığının varlığı kentteki iktidar mücadelelerini daha da ağırlaştırmıştır.
Böylesine “nazik” bir bölgeye Tanzimat reformlarının sadık temsilcileri olarak
merkezden tayin edilen Osmanlı mutasarrıfları, makamlarını korumak amacıyla
sancağın ileri gelen Müslüman aileleri, cemaatler ve konsoloslar ile hükümet merkezi
arasında “denge” kurmak zorunda kalmışlardır. Diğer yandan yönetici olarak yükümlü
oldukları icraatları kısa görev sürelerine rağmen gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Bu
ortamda 1910-1911 tarihleri arasında kısa bir dönem Kudüs mutasarrıflığı yapan Azmi
Bey, görevinden azledilmesinden sonra geldiği İstanbul’da, devrin sadrazamı Mehmed
Said Paşa’nın isteği üzerine Kudüs sancağına dair bir rapor kaleme almıştır. Azmi
Bey’in Kudüs mutasarrıfı olduğu yıllar Birinci Dünya Savaşı arifesine denk gelmektedir;
raporun Osmanlı arşivinde kayıt altına alındığı 11 Mart 1916 (6 Cemâziye’l-evvel 1334)
tarihi ise Kudüs’ün İngiliz işgaline uğramasından-yalnızca dokuz ay- evveline tesadüf
etmektedir. Azmi Bey’in raporu bu dönemde sadece Kudüs sancak merkezi değil, aynı
zamanda sancağa bağlı Yafa, Gazze, Halilürrahman ve Birüsseb kazalarının siyasi ve
sosyal durumuna değinmesi bakımından önem taşımaktadır. Diğer yandan doğrudan
sancağın “en yetkili yöneticisi” tarafından kaleme alınmış bir rapor olması bakımından
arşivlerde “nadir” rastlanılan bir örnek oluşturmaktadır. Azmi Bey’in raporu, başta
sancağın idari, coğrafi ve demografik yapısı olmak üzere, Avrupa devletlerinin
bölgedeki çıkarlarına, bu doğrultuda konsolosların müdahalelerine, Siyonist göçler
karşısında alınmaya çalışılan önlemlere, kutsal yerlere dair gayrimüslim cemaatlerin
mücadelelerinden kentin ileri gelen aileleri arasında taşra makamları üzerine yaşanan
rekabete, bölgede Müslümanlar ile gayrimüslimler arasında uçurumlaşmaya başlayan
ekonomi ve eğitim farklılıklarına, mekteplerin durumundan tarih boyunca “kronik” bir
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hale gelmiş su problemine varıncaya kadar pek çok konuya ışık tutmakta; dolayısıyla
yalnızca bölgenin sosyal ve siyasi durumu hakkında değil, kaybedilişine giden süreci
hazırlayan gelişmeler hakkında da kesitler sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kudüs Mutasarrıfı Azmi Bey, Kudüs Sancağı, Gayrimüslim
Cemaatler, Musevi Göçü, Siyonizm, Kudüs Eşrafı.

AN OTTOMAN ADMINISTRATOR IN THE MIDDLE OF WAR:
GOVERNOR AZMİ BEY’ 1916 REPORT ON JERUSALEM
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CUMHURİYETİN İLK YILLARINDAN BUGÜNE TARİH DERS
KİTAPLARINDA DEĞİŞİM VE SÜREKLİLİK İÇİNDE YAHUDİLİK VE
İSRAİL
Hasan IŞIK
Doç. Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
<hasantarih@yahoo.com>

Öz
Çalışmada Yahudilik ve İsrail tarihinin dönüm noktalarının Cumhuriyetin ilk
yıllarından günümüze kadarki dönemde hazırlanan ders kitaplarına ne şekilde
yansıdığının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik yapılacak olan
çalışmada tarih ders kitaplarında İsrailoğulları ile ilgili sürekliliği devam eden konular ve
değişime uğrayan, yıllar içerisinde yaklaşım farklılığı gösterilen konular tespit edilmeye
çalışılacaktır. Konunun ders kitaplarında yer alış oranının yıllar içerisinde gösterdiği
değişim ve süreklilik de tespit edilmeye çalışılacaktır. Araştırmada betimsel yöntem
kullanılacaktır. Bu amaçlara ulaşmak için tespit edilen 200’den fazla ders kitabı içerik
analiz yöntemi ile incelenecektir. İçerik analizi yapılan ders kitaplarından konuyla ilgili
ders kitapları belirlenecek ve genel tespitler ortaya konulmaya çalışılacaktır. Ders
kitaplarında yer aldığı tespit edilen İbraniler (Beni İsrail) tarihi, İsrailoğullarının
Filistin’den çıkarılmaları ve sonraki süreç, II. Abdülhamit Dönemi Yahudiler, Milli
Mücadele yıllarında Yahudiler, 1948 yılında İsrail Devleti’nin kuruluşuna giden süreç,
İsrail Devleti’nin kurulmasından sonraki süreç konularının yıllar içerisinde nasıl ele
alındığı da ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, ders kitabı, İbraniler, İsrailoğulları, Yahudi, İsrail

JEWS AND ISRAEL IN CHANGE AND CONTINUITY IN HISTORY
TEXTBOOKS FROM THE FIRST YEARS OF THE REPUBLIC TODAY
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KAMUSALLIK, HAFIZA VE SİYASET: BEŞ YÜZÜNCÜ YIL VAKFI
TÜRK MUSEVİLERİ MÜZESİ
Osman Cihan SERT
Doktora Öğrencisi, Koç Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
<osmanccihan.sertt@gmail.com>

Öz
Bu çalışmanın temel amacı Türkiye’de Yahudi varlığının kamusal ve Pierre Nora’nın
kavramıyla bellek mekanlarına nasıl yansıdığı sorusunu İstanbul Beşyüzüncü Yıl Vakfı
Türk Musevileri Müzesi üzerinde tartışmaktadır. Bellek çalışmalarına hayati katkıları
olan Holokost, Yahudi-diaspora çalışmalarının yanında esas olarak bu çalışmayı önemli
kılan kritik noktalar, Türkiye açısından; müzenin Türk kamusal alanının ilk ve tek
gayrimüslim hafıza mekanı olması, Dünya açısından ise küresel diğer önemli Yahudi
müzelerinin kurucu anlatısı olan Holokost ve yokoluş temasının aksine 1492 Sürgünü
devamında Osmanlı ve Türkiye topraklarındaki hoşnut ve mutlu Yahudi varlığı
anlatısıdır. Çalışmanın oturduğu literatür tartışması başlıca Holokost hafıza mekanları
üzerinden Siyonistleşen Holokost (Yad Vashem Müzesi), Avrupalılaşan Holokost
(Berlin Yahudi Müzesi) ve Amerikanlaşan Holokost (Los Angeles ve Washington
Holokost Müzeleri) haritalanacak olan bir Holokost bellek coğrafyası ve arkasında
işleyen ulusal ve kozmopolit siyasi dinamiklerle ilişkilendirilmesi, her bir coğrafyanın
hafıza mekanlarında ürettiği Yahudi kimliğinin ve söz konusu ülkelerle arasındaki
ilişkilerin karşılaştırılmasıdır. Bu Holokost bellek siyaseti literatürü zemininde; 1492
Sefarad Sürgünü ve 500. Yıl anma etkinliklerinin, sınırları çizilmiş Holokost hafıza
coğrafyalarıyla kurduğu edilgen tek taraflı ilişki ve etkilenme; İsrail, İspanya, Amerika ve
Türkiye örnekleri üzerinden gösterilmiştir. Sürgünün Türkiye anlatısının ve 500. Yıl
anma etkinliklerinin Amerikan Holokost bellek coğrafyasının ürettiği evrensellik,
insancıllık ve kozmopolit temalarda buluştuğunun ve bu ikili arasındaki ilişki,
yakınlaşmanın altı çizilmiştir. 500. yılı anma etkinlikleri ve 1492 Sürgünü’nün Holokost
eksininde bir diğer insanlık trajedisi olarak nasıl üretildiği ve bu bellek üretiminin Türkiye
ayağında başat rol oynayan üç aktör açısından; Türkiye Devleti, Türk Yahudi Cemaati
ve Amerikan Sefarad topluluğu, tartışılarak, müze incelemesinde somut tespitleri
yapılacak bellek üretiminin politik ve sosyolojik dinamikleri tespit edilmiş ve esas
araştırma objesi olan müzenin incelenmesine geçilmiştir. Kullanılan metodolojik
yaklaşımlar yeni müzecilik paradigması kapsamında mekansal ve naratolojiktir. Müze
binası ve konumunun diğer müzelerle karşılaştırılması yapılarak mekansal analiz ve
bunun yanında sergilerdeki tarihsel, etnografik ve mekansal hikayelendirmelerin gelişim
evreleri, akışlarındaki temel dinamikler ve panel metinlerinin semiyotik, söylemsel
analizleri yapılmış, panel metinlerinin alternatif ve kritik okumaları yapılarak metinler ve
paneller arasındaki devamlılık, kopukluk, uyumluluk ve çelişkilerle naratolojik analizler
yapılmıştır. Mekansal ve naratolojik incelemeler yanında, mekan-metin ilişkileri
incelenerek hikayelendirmenin yapısı çözümlenmiş, yer yer diğer Holokost
müzelerindeki benzer hikayelendirme ve sergi stratejileri ile karşılaştırmalar yapılmıştır.
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Yapılan analizlerde ulaşılan sonuçlar; müzenin hoşgörü, vatanseverlik ve nostaljik
olarak üç ontolojik zemin yarattığı ve müzenin Türkiye’deki Yahudi varlığını bu zeminler
üzerinde inşa ettiği olmuştur. Bu ontolojik zeminlerin ortak noktası kamusal ve hafıza
alanında Yahudi
varlığını erilleştirmesi, metalaştırması ve depolitize etmesidir. Böylece Yahudi kadın
imajı kamusal alan ve tarihsel bellekten dışlanmış, depolitizasyon ve neoliberal
metalaşma ile müzenin kurulumunda etkin olan aktörler; Türkiye Devleti ve Türk Yahudi
toplumu açısından sağladığı azınlıklar yönünden uluslararası eleştirilere cevaben
apolitize bellek ve kültürel vatandaşlık gibi avantajları olsa da antisemitizmle
mücadelede idealize ontoloji ve temsillerin yetersiz olduğu, belleğin iki temel ayağı olan
imge ve imgelenen arasında kopukluğa neden olduğu sonucuna varılmıştır.
Türkiye’deki mevcut antisemitizm ile mücadelenin müzenin ve vakfın kapasitesinin çok
üzerinde olduğu, devlet ve sivil topluma daha çok sorumluluk düştüğü vurgulanmış,
ancak bu şekilde kamusal ve hafıza mekanlarında daha güçlü bir Yahudi varlığı
olabileceği tespiti yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Holokost, Sefarad, 500. Yıl, Bellek, Müze
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YAHUDİ BİLİM İNSANLARININ TÜRKİYE’YE KATKILARI
Elif Gamze TUTAN
YL Öğrencisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye
<eliffseboo@gmail.com>

Öz
Alanında en iyi olan bilim insanlarını isteyen Atatürk, eğitim sistemi kurmak
arzusundaydı. Bilim insanları kusursuz işleyen bir sistem ve müfredat oluşturdular ve
bu sistem işledi. Hatta o kadar sorunsuzdu ki, döneminde dünyada sayılı ileri derecede
eğitim kurumlarından olmuştu.Bilim insanları Türkiye’ye geldikten sonra yaptıkları
çalışmalar, öğrenilen yeni diller, felsefe tarihi, klasik müzik ve daha nice o güne kadar
ülkede esamesi okunmayan eğitim dalları, bilim insanlarının önerileri, çalışma şartları
ve prensipleri, devletin onlardan beklentisi ve ne düzeyde başarı sağladıklarından
bahsettik. İstanbul ve Ankara’da kurulan fakülteler, bu fakültelerde verilen dersler,
mülteci bilim insanlarının yetiştirdikleri öğrenciler hakkında araştırmalarımız oldu. Bilim
insanlarının adları, branşları ve branşlarında daha önce Türkiye’de görülmemiş
yeniliklerden bahsettik.
Bir ülkede eğitim düzelirse takiben politika, siyaset, diplomasi ve hatta sokak
jargonunun dahi değişeceği kanaatiyle, bu bilim insanlarının ülkeye gelmesiyle
zincirleme olarak eğitim ve eğitim dışında neleri değiştirdiklerinden bahsettik. Bu
çalışmada krizin nasıl karşılıklı fırsata çevrildiği, sağlanan karşılıklı fayda, o dönem
tarafların içinde bulundukları durum, iletişimleri, anlaşmaları, çekinceleri, karşılıklı
olarak gösterdikleri cesaret örneği ve yüzyıllarca sürecek olan karşılıklı vefadan
bahsettik. Bu konuyla ilgili kaynaksız bilgi kirliliği çok olmakla birlikte, sağlam kaynaklı
elle tutulur veri de fazla değildir. Biz çalışmamızda Prof.Dr. Horst Wıdmann, Fritz
Neumark, Albert Malche, Hüseyin Korkut, Hasan Ali Koçer, Ernst Hırsch, Ali Güler,
eserleri, raporları, ve hatıratlarından yararlandık.
Bu çalışmada vurgulanmak istenen konu temel olarak, bilim insanları geldikten
sonra ülkede nelerin değiştiği, halkın gündelik yaşamının eskisi gibi olmaması ve eğitim
refahındaki artıştır..
Anahtar Kelimeler: Nazi, Hitler, Yahudi, Üniversite
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HELBERT SCURLA'NIN TÜRKİYE'DEKİ FAALİYETLERİ
Ahmet Özgür TÜREN
Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
<jekoben@hotmail.com>

Öz
Hitler, Almanya'da nefes alan tüm Yahudileri yok etmeyi kafaya koymuştu. Ama bu
da yetmiyordu. Dünya üzerinde nerede olursa olsun bütün Yahudilerin rahat olmaması
ve en nihayetinde yok olması gerekiyordu. Buna, Türkiye'ye kaçan Alman bilim
adamları da dahildi. O adım da atıldı…Helbert Scurla adında bir müfettişini, ülkemize
sığınan bilim adamlarını denetlemek üzere Türkiye'ye gönderdi. Scurla'nın görevi açıktı.
Söz konusu bilim adamları hakkında veriler toplayıp, onların haklarında detaylı bir rapor
hazırlamak, Türk yetkilileri bu bilim adamlarının aleyhinde kışkırtıp onları Almanya'ya
geri getirmek ve buna karşılık yerlerine Hitler'e sadık bilim adamlarını yerleştirmek.
Ancak Türkiye, o an Avrupa’nın ve belki de dünyanın en güçlü devleti durumunda olan
Almanya ile ilişkilerinin bozulması pahasına da olsa baskıya boğun eğmez ve
profesörler görevlerine devam eder. Scurla'nın Hitler rejimine sadık bilim adamlarını
Türkiye'ye getirtme fikri havada kalacaktır. Çünkü Türk hükümeti için önemli olan
akademisyenlerin hangi ideolojiye bağlı oldukları değildi.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Almanya, Yahudi, Bilim Adamları, Scurla

HELBERT SCURLA’S ACTIVITIES IN TURKEY
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YAHUDİLİKTE SÖZLÜ GELENEĞİN BİR PARÇASI OLARAK
AGADA’NIN BİR DEĞERLENDİRMESİ
İsmail BAŞARAN
Dr. Öğ. Üyesi, Iğdır Üniversitesi, Türkiye
<ibasaran@hotmail.com>

Öz
Çalışmamızda, Yahudi sözlü geleneğinin (oral tradition) bir parçası olan Agada
konusu ele alınacaktır. Bununla birlikte, (Agada’nın aksine) Yahudilikte bağlayıcılığı
olan Halaka ile de bazı karşılaştırmalar yapılacaktır. Agada sözlü geleneğin, Talmud’ta
bulunan ve Tora’nın rabinik yorumuna dayalı olarak etik ve moral değerleri konu edinen
bölümüdür. Bu değerler, Tora’nın etik, moral, genel anlamda tüm değerleri ve aynı
zamanda Yahudilerin tarihi ve teolojsinden çıkartılarak oluşturulmuş öğretileri ifade
etmektedir. Bu metinsel yorumlardan oluşan ahlaki kurallar bütünü Yahudi milletinin
karakterine uygunluk arzetmiş ve bundan dolayı bu değerler Halaka’da olduğu gibi
asırlardır yaşatılmıştır. Agada, Yahudi toplumuna ait gelenek ve görenekler (folklor),
dindar Yahudilerin örnek davranışları ve Halaka (Hukuksal)’ya ait hüküm ve kurallara
örnekler vererek desteklemek için kullanılabilecek efsaneler gibi yasal olmayan (nonlegal) materyaller sunması bakımından Halaka’dan faklılık arz etmektedir.
Agada’nın Yahudilik açısından önemi Tora metnini canlı tutmasından
kaynaklanmaktadır çünkü rabbilerin yazmış olduğu hikayeler Tora okuyucusuna veya
dinleyicisine ilham vermekte ve Tora kahramanlarının hissettiklerini böylelikle
hissedebilmektedir. Ayrıca kahramanların olaylar karşısında davranışlarını bu hikayeler
sayesinde sebepleriyle daha iyi anlayabilmektedir. Amir hükümler olmamasına karşın
Agada, okuyucunun metinle daha derinlemesine ilgilenmesine yol açmaktadır. Bu da
Yahudi Kutsal Kitabı olan Tora’nın daha iyi anlaşılmasına ve Yahudilik şuurunun
derinleşmesine büyük katkı sağlamaktadır. Agada konusu bu çerçevede çalışmamızda
ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Agada, Yahudilik, Talmud, Efsane, Halaka.
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TANRI MERKEZLİ YAHUDİ TEOLOJİSİNİN DİNİ VE SEKÜLER
UZANIMLARI
Ayşe AKINCI AMBARLIOĞLU
Dr., Milli Eğitim Bakanlığı, Antalya, Türkiye
<ayseambaroglu@gmail.com>

Öz
20. yüzyıl Yahudi Teolojisinin dönüşümsel karakterini belirleyen en önemli eleştiri ve
yorumları iki farklı başlıkta incelemek mümkündür. Bu görüşler; İnsan merkezli, bireysel
eleştirel görüş ve Tanrı merkezli, kurumsal eleştirel görüş olarak sınıflandırılmıştır.
Kurumsal eleştirel görüşler Yahudiliğin varlığını devam ettirmesine bir katkı olarak
geliştirilmiştir. Savaş ve göç gibi Yahudileri zorlayıcı koşullar, Tanrı merkezci görüşleri
doğrudan etkilemiştir. Modernleşme de bu görüşlere dolaylı olarak etki etmiştir. Bu
görüşleri dönemsel reformist açıklamalar olarak kabul etmek yeterli değildir. Aksine
Kurumsal eleştirel görüşler, Ortodoks Yahudilik’in temel kabullerini daha belirgin
şekillerde açıklamıştır. Bu çalışmada Kurumsal eleştirel görüşlerin genel özellikleri,
önemli temsilcileri ve Kurumsal eleştirel teolojik görüşlerin başlıcaları yer almaktadır.
Kurumsal eleştirel açıklamalar ortaya çıkış nedenleri ve içerikleri nedeniyle dini ve
seküler nitelik taşırlar.
Anahtar Kelimeler: Yahudi Teolojisi, Yeni Yahudi Teolojisi, Tanrı Merkezli Eleştirel
Görüşler, İnsan Merkezli Eleştirel Görüşler, Sekülerleşme.
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ESKİ AHİT SAKATLIK TARİHİ ÇALIŞMALARINA NASIL KATKI
SAĞLAR?
Gökhan KAĞNICI
Dr. Öğ. Üyesi, Uşak Üniversitesi, Türkiye
<gokhan.kagnici@usak.edu.tr>

Öz
Eski Yakındoğu’nun Anadolu ve Mezopotamya gibi diğer uygarlıklarından
günümüze kadar ulaşan tarihsel kayıtlardaki yeti yitimli kimseler ve/ya sakatlarla ilgili
çok daha fazla sayıda ve detaylı bilgi bulunmakla birlikte Eski Ahit’te de bu türden
sorunları bulunan kimselerle ilgili hatırı sayılır oranda bilgi bulunduğu ifade edilmelidir.
Eski Ahit’te geçen bu kayıtlar daha ziyade dini bir bağlamla ilgili gözükmekle birlikte,
Yahudilerin sosyo-kültürel hayatları ekseninde de birtakım bilgiler içermektedir. Nitekim
Eski Ahit’in birçok bölümü uzun yüzyıllar boyunca canlı bir gelenek içerisinde tekrar
tekrar güncellendiği için yeti yitimli insanlarla ilgili kayıtların da belirli bir dinsel,
toplumsal ve kültürel bağlamda ele alınmış olduğu söylenmelidir.
Bu çalışmada son yıllarda daha fazla üzerinde durulmaya başlanan sakatlık ve
sakatlığın tarihi yönelimli akademik çalışmalara Eski Ahit’teki ilgili kayıtların ne gibi
katkılarda bulunabileceği üzerinde durulacaktır. Eski Ahit’teki ilgili kayıtların hangi tür
sakatlık biçimlerinden bahsettiği belirlenerek eski Yahudi toplumlarında sakatlığın
toplumsal ve dinsel inşası üzerinde birtakım saptamalarda bulunmaya çalışılacaktır.
Ayrıca Eski Ahit’teki bu kayıtların sakatlığın günümüzdeki sosyo-kültürel, dinsel ve
siyasal algılanışları açısından ne türden anlamlara gelebileceği hakkında da birtakım
yorumlarda bulunulacaktır. Bunu yaparken zaman zaman çağdaşı Eski Yakındoğu
uygarlıklarına ait benzer kayıtlardaki bilgilerle de karşılaştırma yoluna gidilecektir. Zira
sakat insanlar ve sakatlıklarla ilgili Eski Ahit’te geçen kayıtların, sakatlık tarihi
çalışmalarına sağlayacağı katkılar açısından, tarihsel ve güncel, kültürler arası bir
perspektife ihtiyacı vardır..
Anahtar Kelimeler: Eski Ahit, Sakatlık Çalışmaları, Sakatlık Tarihi, Eski Yakındoğu,
Yahudiler

HOW DOES THE OLD TESTAMENT CONTRIBUTE TO THE
DISABILITY HISTORY STUDIES?
Abstract: Although we have detailed information regarding the people with
impairment and/or disabled people in the historical records in civilizations of the ancient
Near East such as Anatolia and Mesopotamia, there is a considerable amount of record
in the Old Testament about the people who had such problems. The records in the Old
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Testament seem to be more like related to religious context, but they also contain
information on the axis of the socio-cultural life of the Jews. Indeed, since most Old
Testament texts were reworked and actualized repeatedly in a vivid tradition over many
centuries, it should be said that the records of people with impairment have been dealt
with in a particular religious, social and cultural context.
This study will focus on the contribution of the relevant records in the Old Testament
to the academic researches on disability studies and history of disability, which have
been emphasized in recent years. Also will be focused on what types of disabilities are
mentioned in the Old Testament and it will be tried to make some evaluations about the
social and religious construction of disability in the ancientt Jewish societies. In
addition, some remarks will be made about the meaning of these records in the Old
Testament in terms of today's socio-cultural, religious and political perceptions of
disability. In doing so, it will be compared with similar information from contemporary
civilizatons of the ancient Near East, when it is necessary. Because the records in the
Old Testament regarding disabled people and disabilities need a historical and
contemporary cross-cultural perspective in terms of their contributions to the disability
history studies..
Keywords: Yahudi, İbrani, İsrail, Kral Saul, Kral Davud, Kenan,
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MİŞNA VE MİŞNA’NİN KUTSAL KİTAP LİTERATÜRÜNDEKİ ROLÜ
Yusuf Süha SONUÇ
Doktora Öğrencisi, Ankara Üniversitesi, Türkiye
<yusufsuha@windowslive.com>

Öz
Yahudiliğin kutsal kitap olgusu ele alınmaya başlanıldığında akla ilk gelen Tanah
(Tanah’ın içinde Tora veya Tevrat) ve Talmud’tur. Halbuki Mişna Tanah’ın ilk tefsiridir.
Talmud’un ise bir bölümünde aynen alınırken diğer kısmında Mişna’nın yorumu yani
Gemara olarak ele alınır. Başka bir ifadeyle, Mişna, yorumu olan Gemara (Kudüs veya
Babil) ile birlikte Yahudiliğin önemli bir kutsal literatürü olan Talmud adını alır. Bilindiği
üzere, Kudüs ve Babil Talmudları içerik ve genel kabul bağlamında birbirinden
ayrılmaktadır. Kudüs Talmudu, muhteviyat bağlamında derinlemesine eğilememekte,
ayrıca anlaşılması zordur. Babil Talmudu ise daha sistematik ve detaylıdır. Bu yüzden
Babil Talmudu genel kabul görmektedir. Hatta her iki Talmud’un birbiriyle ihtilafa
düştüğü konular mevcuttur. Ancak her ikisinin buluştuğu ortak nokta Mişna’dır. Mişna
kelime olarak çalışmak, tekrar etmek, öğrenmek gibi anlamlara gelmektedir. Soferim’in
ve M.Ö. I - M.S.II asırları arasında yaşamış Tannaim’in Tevrat’a dair yorumlarını
içermektedir. M.S. II. asırda Rabbi Yehuda HaNasi tarafından derlenmiş ve yazıya
geçirilmiştir. Soferim dye adlandırılan grup, Knesset Gadol (Büyük Meclis) mensubu
kişilere verilen bir unvandır. Kelime anlamı günümüzde “Sofer - Yazar” anlamına
gelmektle beraber, tarihi manası saymak anlamına gelen “Sapar” köküne isnat
edilmektedir. Soferim denilmesinin sebebi Tevrat’ın harf ve kelimelerini tek tek sayması
ve kelimeleri ayırarak etimolojik derinlikte yorumlamaya çalışılmasıdır.
Mişna’nın muhtevası daha çok fıkıh (halaka) ağırlıklı olan Mişna altı bölümden
meydana gelmektedir. Mişna yazıldıktan 300 yıl boyunca Tannaim tarafından
yorumlandı ve oluşan külliyat Gemara adıyla bir araya getirildi. Mişna, her dönemin
bilinen Rabbileri tarafından yorumlanmaya devam etti. Günümüzde de Mişna’nın
yorumuna devam eden Rabbiler bulunmaktadır. Mişna’nın yüzyıllarca yorumlanmasının
ve ona verilen önemin kaynağını, Mişna’nın Musa’ya Sina’da verilen vahyin
kapsamında görülmesidir. Yani, Rabbani geleneğe göre Mişna bir vahiy unsurudur. Bu
bildiri ve sunulacak tam metin vasıtasıyla, ülkemizde hakkında oldukça az akademik
çalışma bulunan, Tevrat’ın ilk tefsiri, vahyin bir ürünü ve Talmud’un ana unsuru olan
Mişna’nın oluşumu ve bölümleri ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mişna, Talmud, Yahudilik, Tevrat

MISHNAH AND ITS ROLE ON SACRED LITERATURE OF JUDAISM
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Once the sacred literature of Judaism begins to be considered, the first thing that
comes to mind is Tanah (Tevrat or Torah in Tanah) and Talmud. However, Mishna is
the first interpretation of Tanah. The Talmud is taken in one section, while the other part
is considered as Mishna's interpretation, Gemara. In other words, Mishna, together with
his interpretation Gemara (Jerusalem or Babylon), takes the name of Talmud, an
important sacred literature of Judaism. As it is known, the Talmuds of Jerusalem and
Babylon are distinguished in terms of content and general acceptance. The Talmud of
Jerusalem cannot bend deeply in the context of its content, but is also difficult to
understand. Babylon Talmudu is more systematic and detailed. That is why the Talmud
of Babylon is generally accepted. There are even issues where both Talmuds are in
conflict. But the common point of both is Mishnah.
Mishnah means to work, to repeat, to learn. It involves interpretations of Soferim
and Tannaim (lived between BC I - AD II) about Torah. A.D. II. century by Rabbi
Yehuda HaNasi compiled and written. The so-called Soferim is a title given to members
of the Knesset Gadol (Grand Assembly). The word meaning means “Sofer - Writer”
today, but it is attributed to the “Sapar”root which means to count the historical
meaning. The reason for being called Soferim is that the Torah counts the letters and
words one by one and tries to interpret them in etymological depth by separating the
words.
Mishnah's content consists of six parts, mostly predominantly religious law
(Halakha). Mishna was interpreted by Tannaim for 300 years after it was written, and
the corpus formed was combined with the name Gemara. Mishna continued to be
interpreted by the known Rabbi of each period. Today there are Rabbis who continue
Mishna's interpretation. The source of the interpretation of Mishna for centuries and the
importance given to it is that Mishna is seen in the revelation given to Moses in Sinai.
So, according to the Rabbani tradition, Mishna is an element of revelation.
Through this paper and the full text to be presented, the first commentary of the
Torah, the product of revelation and the main element of the Talmud, Mishnah's
formation and its parts will be discussed.
Keywords: Mishna, Talmud, Tora, Judaism
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PANEL XXII. JEWS IN THE OTTOMAN ARCHIVES/
OSMANLI ARŞİVLERİNDE YAHUDİLER
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19. YÜZYIL’IN İKİNCİ YARISINDA KUDÜS KAMAME KİLİSESİ
ÜZERİNE OSMANLI POLİTİKALARI
Yunus Emre AKYOL
Doktora Öğrencisi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye
<akyolyunusemre399@gmail.com>

Yasemin AVCI
Prof. Dr., Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye
<yaseminavci@gmail.com>

Öz
Hıristiyan, Müslüman ve Yahudi dünyası için büyük bir kutsiyete sahip olan Kudüs,
tarih boyunca Kutsal Yerlerin paylaşılması konusunda devletlerarası çatışmanın
merkezinde yer almıştır. Söz konusu dini önemi sebebiyle pek çok devlet tarafından
kutsal kabul edilen Kudüs’te bu üç semavi dinin mensuplarınca inşa edilmiş mabetler
bulunmaktadır. Bunlar arasında Hıristiyanlık için en önemli olanı, bilindiği üzere
Kamame Kilisesi’dir. Söz konusu kiliseyi, tarih, mimarlık, sanat tarihi, din, hatta
sosyoloji açısından inceleyen zengin bir yabancı literatürün varlığına karşın,
Türkiye’deki araştırmaların sayısı yok denecek kadar azdır. Bu çalışma her şeyden
önce bu eksiğin doldurulması yönünde katkı sağlamak maksadını taşımaktadır. 19.
yüzyılın ikinci yarısında Kamame Kilisesi’ni konu edinen bu çalışmanın temel odağı,
kiliseye hâkim olmak isteyen çeşitli Hristiyan cemaatler arasında ortaya çıkan
çatışmalar ve bu çatışmalar karşısında Osmanlı Devleti’nin yürüttüğü idari politikalardır.
Osmanlı idari politikalarını tarihsel süreç içinde tartışabilmek maksadıyla, öncelikli
olarak 16. yüzyıl başlarından itibaren izlenen geleneksel ilkeler tanımlanacak, böylece
oluşturulan perspektif içinde 1852 tarihli fermanıyla ortaya çıkan ve günümüzde dahi
devam eden statüko düzeni Kamame Kilisesi özelinde ayrıntılı olarak incelenecektir.
Çalışmada başvurulacak en temel kaynak, Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi’nden
alınan evraklardır. Çeşitli fonlarda dağınık olarak bulunan dosyalar yanında, Divan-ı
Hümayun Defterleri Kataloğunda kayıtlı olan ve H. 860-1340/M. 1456-1922 tarih
aralığını içeren 10 adet kilise defterinden yararlanılacaktır. Ayrıca, Kamame
Kilisesi’ndeki Osmanlı idari politikalarını bir yabancının gözüyle değerlendirebilmek ve
kilise hakkında uluslararası alanda çıkan çeşitli siyasi problemleri (1862-69 tarihleri
arasında ortaya çıkan kubbe tamiri meselesi, 1852 tarihindeki statüko meselesi gibi)
incelemek için, İngiltere Kudüs Konsolosluğunun kayıtlarına başvurulacak, bunun için
özellikle İngiliz Ulusal Arşivi’nde alınan F.O. 195 ve F.O. 78 serilerindeki dosyalardan
yararlanılacaktır. Böylece yabancı literatürdeki Osmanlı arşivi eksikliği, Türkiye’deki
yapılan çalışmalarda ise yabancı kaynakların kullanılmaması karşısında ortaya çıkan
boşluğun doldurulması için daha dengeli bir yaklaşım ortaya konulmaya çalışılacaktır.
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Anahtar Kelimeler: Kudüs, Kamame Kilisesi, 1852 Statüko düzeni, RumOrtodokslar, Ermeniler, Katolikler.

OTTOMAN POLICIES ON THE JERUSALEM KAMAME CHURCH IN
THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY
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XVI. YÜZYILDA KUDÜS SANCAĞINDA BİR KÖY: BEYT LAHM
Mustafa ÖKSÜZ
Dr. Öğ. Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van
<mustafaoksuz34@hotmail.com>

Öz
Hem Hıristiyanlık ve hem de Yahudi geleneğinde önemli bir yere sahip olan Beyt
Lahm, 636 yılında Müslüman egemenliğine girmiştir. Haçlı dönemi istisna tutulursa
İsrail işgaline kadar aynı durum muhafaza edilmiştir. Hz. Ömer’in Kudüs’ü teslim almak
üzere uğradığı ve namaz kıldığı yere Müslümanlar da semavi dinlerin müşterek
mirasına binaen saygı göstermişlerdir. Hıristiyanlığın Doğu Roma İmparatorluğu
tarafından resmi din olarak benimsenmesinden sonra yeni dinin çeşitli tapınakları
burada neşvünema bulmuştur. Diğer Hıristiyan devletlerin de tarih boyunca teveccühleri
mezkûr yerin Hıristiyanlık ve Hıristiyan haccı için önemli bir mekâna dönüşmesine yol
açmıştır. Nitekim bu durum aynı zamanda muhtelif mezheplerin hâkimiyet
mücadelelerine ve burasının uluslararası bir boyut kazanmasına neden olmuştur.
1516’da Osmanlı idaresiyle tanışan ve kaynaklarda kendisinden köy olarak bahsedilen
Beyt Lahm, 1917 senesine kadar Türk hâkimiyetinde kalmıştır. Arşiv malzemelerinden
karyeye ilişkin kâfi derecede bilgi edinmek mümkündür. Bu tebliğde bugün Filistin’in
büyük şehirlerinden birini oluşturan Beyt Lahm’in on altıncı asrı hakkında, tarihi
kaynakların yol göstericiliğinde malumat verilerek buranın mazisine ışık tutulmaya
çalışılacaktır.

16TH CENTURY VILLAGE IN JERUSALEM: BETHLEHEM

Third International Conference on Israel and Judaism Studies 2019

481

TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE XVI. YÜZYILDA DİYARBEKİR
EYALETİNDEKİ YAHUDİLER
Mehmet Salih ERPOLAT
Dr. Öğ. Üyesi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Türkiye
<İsrailiyatcom@gmail.com>

Öz
Diyarbekir Eyaleti 1515 tarihinden itibaren Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetine
geçmeye başlamıştır. Bölgenin Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetine geçmesini müteakiben
Diyarbekir Vilayetinin ilk tahriri 1518 tarihinde tamamlanmıştır. Diyarbekir Vilayetinin
tahriri 1526, 1540 ve 1564-68 tariklerinde tekrarlanmıştır. Bu çalışmada adı geçen
tarihlerde Diyarbekir Eyaleti’ne bağlı sancaklarda mevcut Yahudi nüfusu, bu
sancaklarda yaşayan Yahudilerin kullandıkları kişi adları ile iştigal ettikleri meslekler
üzerinde durulacaktır.XVI. yüzyılda Diyarbekir Eyaleti’ndeki Yahudi nüfusundaki
değişmeler, hareketlilik ve Yahudilerin Diyarbekir Eyaleti’ne bağlı sancaklara
nerelerden geldikleri gibi sorulara cevap aranacaktır. Böylece XVI. yüzyılda Yahudilerin
Diyarbekir Vilayeti’indeki sosyo-ekonomik durumları, ad verme gelenekleri ve
demografik durumları hakkında mevsuk bilgilerden hareketle elde edilen bilgiler
kamuoyuyla paylaşılacaktır.

JEWS IN DIYARBAKIR PROVINCES ACCORDING TO THE
CADASTRAL RECORD BOOKS IN 16TH CENTURY
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İSTANBUL AHKÂM DEFTERLERİNDE YAHUDİLER
Tarık KARAOSMAN
YL Öğrencisi, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
<tarik.karaosman@gmail.com>

Öz
Osmanlı İmparatorluğu, Yahudiler ile kuruluş yıllarının ilk safhasından yıkılışına
kadar ki sürede sürekli etkileşim halinde bulunmuşlardır. Birçok kez çeşitli zorluklarla
karşılaşan Yahudiler Osmanlı Devleti’nin kapsadığı bölgelerle karşılaştırıldığında, bu
devlette çok daha rahat ve özgürce yaşamışlardır. Hatta bir imparatorluk olan
Osmanlı’daki gayrimüslim tebaa içinde belki de en çok imtiyazı ve nüfuzu elinde
bulunduranlar Yahudiler olmuşlardır. Osmanlı Devleti, diğer tüm teşkilatlarında olduğu
gibi Türk-İslam gelenek ve yasalarından ilham alarak adalet nizamını oluşturmuştur.
Şüphesiz ki Osmanlı Devleti, kendisinden önceki tecrübeleri kullanıp kusursuz bir
adalet mekanizması oluşturmaya çalışmıştır. Normaldir ki, Türk-İslam geleneğinin
yanında, etrafında olup biten veya devam eden devletlerin sistemlerinden de
etkilenmiştir. Anadolu birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve ev sahipliği yaptığı
devletler dünya gücüne dönüşmüş ve tarihe yön verecek adımlar atmışlardır.
Padişahların halktan doğrudan şikâyetlerini alma geleneğinin oluşmasında Hint-İran,
İslam ve Türk geleneklerinin etkisi büyüktür. İslam devletlerinde olduğu gibi Osmanlı’da
da daire-i adalet kavramı önem arz etmiştir. Daire-i Adalet, toplumun huzur ve
mutluluğu, devlet, şeriat, saltanat, ordu, mal, halk ve hükümdarın adaleti şeklinde
birbirine bağlı sekiz başlıktan oluşmaktadır. Bir devletin ancak bu şekilde varlığını
sürdürebileceği düşünülmüştür. Adalet, Orta Doğu devlet ve hükümdarları için halkın
şikâyetlerini direk hükümdara sunabilmesi ve onun emriyle haksızlıkların giderilmesidir.
Sultan ne kadar halkın şikâyetlerini dinlerse o kadar iyi bir sultan olduğu düşünülürdü.
Hükümdar adaletin son başvuru yeri olarak kabul edilir. Osmanlı İmparatorluğu’nda
sultanlar şikâyet dinlediği gibi Divan-ı Hümayun da şikâyetleri dinlemekteydi ve divanın
temel görevi buydu. Oraya yapılan başvurulara doğrudan doğruya sultana yapılmış
başvurular olarak bakılırdı. Osmanlı’da ilk padişahlardan bu yana halkın şikâyetlerinin
dinlendiğini görmekteyiz. Fatih Sultan Mehmet’ten sonra sultanın Divan-ı Hümayun’dan
fiilen kopması sultanların şikâyet dinlemelerini azaltmıştır. Ancak çeşitli şekilde
şikâyetler ulaşmaya devam etmiştir. Şikâyet dinleyen merciiler olarak karşımıza
padişah ve divan-ı hümayun, veziriazam ve ona bağlı divanlar, sancak divanları, eyalet
divanları ve kadı mahkemeleri çıkmaktadır. Bu anlayış, Osmanlı Devleti’nde bir takım
kurumlar ve onlara bağlı kalemler biçiminde kendisini göstermiştir. Divan kaleminin ana
kütükleri olan Ahkâm-Mühimme-Şikâyet adıyla üç defter serisi şikâyet defterlerini
oluşturmuştur. Bu kayıtlara bakan divan içindeki büroların iş yüklerinin artmasıyla bu üç
ana defter serileri ileride yeni defterler meydana getirdiğini anlamaktayız. 1742 yılında,
Divan’ın iş yükünün giderek artması sebebiyle yeni bir defter ortaya çıkarılmıştır.
Şikâyet defterlerinin eyaletlere/vilayetlere göre tekrar düzenlenmesi gerekmiş ve bu
yeni düzenlemeyle de eyalet ahkâm defterleri ortaya çıkmıştır. Eyalet/Vilayet ahkâm
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defterleri, 1910’lara kadar eyaletlerden gelen şikâyetlerin kaydedildiği seriler olarak
devam etmiştir. Bizde bu seriler içindeki İstanbul Ahkâm Defterlerini inceledik. Bu
şikâyet mekanizması, Osmanlı Devleti’nin her zaman övüldüğü adalet sistemini
meydana getirmede en önemli rol oynayan unsurdu. Bu mekanizma ile vilayetlerdeki
haksızlık yapan görevliler bile şikâyet edilebiliyor ve sultanlar tarafından bu kişiler
cezalandırılabiliyordu. Nitekim incelediğimiz hükümlerde çeşitli görevlilerinde şikâyet
edildiğini görmekteyiz. Ancak şikâyetlerin büyük çoğunluğu reaya arasında olmuştur.
İncelenen İstanbul Ahkâm defterlerinde, yehud, Yahudi, yahud, yehudiyye, Yahudiyye,
Yahudihane, Yahudi mahallesi gibi Anahtar Kelimeler üzerinden 136 tane belge
incelenmiştir. Bu belgelerin tarih aralığına baktığımızda, karşımıza 1742-1793 tarih
aralığı çıkmaktadır. Şikâyetlerin çoğunluğuna baktığımızda karşımıza finans ve ticaret
ilgili durumlar çıkmaktadır. Bu oran %76’dır. Şikâyet yapılış biçimine baktığımızda ise
hükümlerdeki şikâyetlerin %40’ının gelerek şikâyet ettiğini görmekteyiz. Bir hükümde
şikâyet eden ve edilenlerin birden çok olabildiğini hatırlatarak Yahudileri ilgilendiren
hükümlerde şikâyet eden tarafın %45’i Müslüman olarak karşımıza çıkarken, şikâyet
edilen taraf olarak karşımıza %44 ile Yahudiler çıkmaktadır. İncelenen hükümlerin
%33’lük kısmında hükmün yenilendiği görülmüştür. Bu da demek oluyor ki önceden
verilen hüküm şikâyet edilerek yenilenmiştir. Bu oran mekanizmanın çalıştığının bir
kanıtıdır. Bir hükümde birden fazla muhatap olduğunu hatırlatarak, bu muhatapların
yüzde 53’ünü kadıların oluşturduğunu söylemeliyiz.
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Öz
Gediz ovasının bereketli alüvyon topraklarında bu coğrafyaya yakışır uygarlıklar
kurulmuştur. Bugün yaşadığımız coğrafyaya bizden önce gelen her uygarlığa ayrı ayrı
borcumuz vardır. Magnesia adını alan Manisa’da tarih boyunca çeşitli devletlerin
hakimiyeti altında bereketli ovaların üretkenliği altında güç mücadelesine sahne
olmuştur. Lidya kralı paranın tarihini yazan Kresus ile pers kralı Kanraos’un Anadolu
hakimiyeti savaşına sahne olmuş bu topraklar tarih boyunca çeşitli mücadele alanlarına
şahitlik etmiştir. Saruhanoğlu beyliği ile Türkleşen bu yurt 90 yıl boyunca Türk-İslam
devlet geleneği ile yönetilen sisteme geçiş yapmıştır. Saruhanoğlu adından da
anlaşıldığı üzere uzun yıllar sistematik olarak siyasi bir yapının itici gücü olarak bölge
tarihinde Manisa’yı önemli bir güç merkezi olarak lider konumunda tutmuştur. Beylikler
döneminin sona erdiği ve Osmanlı İmparatorluğu’nun tarih sahnesine çıktığı dönemde
bu bölge şehzade sancağı olarak oldukça önemli bir konuma yükselmiştir. Yıllarca tahta
en yakın şehzade adayının yetişmesi için gönderildikleri sancak olan Saruhan sancağı
Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetim biçiminin prototipinin uygulandığı bir merkez olarak
saymak yanlış olmayacaktır. Bu yüzden doğaldır ki bu kadar önemli bir konuma sahip
olan Manisa’nın o dönemki sosyokültürel yapısını anlama ve ortaya koyma bakımından
başvurulacak en önemli kaynakların başında (mahkeme kayıtları olarak bilinen
dönemindeki ismi ile) “şer’iye sicillleri” gelmektedir. Bu çalışmada yirminin üzerinde
farklı dönemlere ait olan mahkeme kayıtlarından yararlanılarak ortaya çıkmıştır şeri’ye
sicilleri yoluyla bu dönemde bu Manisa da yaşamış olan Yahudi cemaati hakkında
oldukça önemli bilgiler elde etmek mümkündür.
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