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Sunuş
Dünya Siyasetinin Belirleticisi: İsrail
Allenby’nin Şerif Hüseyin’in isyancı askerlerini de arkasına alarak Kudüs’ü
işgal ettikten sonra “işte şimdi Haçlı seferleri sona erdi” dediği rivayet edilir...
İngilizler Kudüs işgalini ne kadar sürdürebilirlerdi?
Bilemediniz yarım asır. Öyle de yaptılar, 30 yıl sonra müslümanlara
bırakmamak için siyonistleri öne sürerek İsrail Devleti’ni kurdurdular. Yüz
yıl önce Yahudiler’in Filistin’e iskânı konuşuluyordu, şimdi İsrail’in bölgede
siyasî bir aktör olarak alanını genişletmesi, Kuzey Irak’ta devletimsi bir varlık
meydana getirmesi fiili durumu tartışılıyor.
Tarihi doğru okumak lâzım: Savaşın gizli öznesi Türkiye’dir!
Osmanlıdan sonra “Türkiye”, İsrail öncesi idi...Osmanlı Devleti yıkılmasa,
İsrail Devleti asla kurulamazdı...Türkiye bütün cografyasından ve tarihinden
yalıtılarak kuruldu. Bırakın dünya devleti olması, bölge devleti olması bile
istenmedi. Türkiye’nin bölgesel politikaları, Balkan Paktı, Bağdat Paktı ancak
İngiliz siyasetine ayarlı dönemlik kurgulardı.
Türkiye’nin denklemden uzak tutulduğu dönemde İsrail’in temelleri
İngilizler tarafından usuletle atıldı. 2. Dünya Savaşı’nın akabinde de İsrail
Devleti ilan edildi. Halen dünya devletlerinin yaklaşık yüzde yirmisi İsrail diye
bir devleti tanımıyor. İsrail devletinin 14 Mayıs 1948’de ilan edilen bağımsızlık
beyannamesi ile kurulduğu kabul edilir. Fakat bazı devletler İsrail’i fiilen bu
tarihten önce tanımıştır. Hemen aklınıza bu devletin iki büyük hâmisi, İngiltere
ve ABD geliyor değil mi? ABD İsrail’i bağımsızlık beyannamesinin ilan edildiği
gün tanıyor. İngiltere ise bir gün önce...Ya Türkiye? 28 Mart 1948’de!
Yani beyannameden bir buçuk ay önce!
Bu ne acele, bu ne telaş! Neden ABD’den ve İngiltere’den daha önce?
Bu telaş boşuna değil: Türkiye’nin Lozan’da çizilen çerçevede olduğunu
göstermesi gerekiyor. Eğer Türkiye İsrail’i tanımakta ayak sürçerse, dünya
hükümranlarının yaptırdığı zoraki doğumun gayri meşruluğu kolaylıkla iddia
edilebilecekti.
Türkiye kuzu kuzu Lozan’da aldığı ev ödevini yapıyor. Böylece İngiltere
ve ABD’ye bulunduğu konumu teyid ediyor.

Evet, İsrail’in kuruluşuna Şerif Hüseyin’in İngiliz himayeli “Arap” kırallığı
yolları açtı, ama bir süre resmen tanımaktan kaçındı, bunun İslâm dünyasında
nasıl bir sonuç doğuracağını tahmin ettiği için.
İsrail, ABD ve Avrupa’nın bölgedeki ajan devleti, terminal ülkesi. Bütün
kendileri için yaptıkları dahi, bu efendilerin hanesine yazılacak bir devlet.
Bunu şöyle düşünerek anlamlandırabiliriz: İsrail olmasa bölge nasıl bir
manzara arzeder? Elbette yine ihtilaflar, çatışmalar olur ama bütün dünyayı
etkileyecek ölçekte bir karmaşa olmaz.
İsrail batının kontrollü, fakat bazan kontrolden çıkan kaos planının
bir parçası. Bölgedeki her istikrar arayışı, her bütünleşme hamlesi İsrail
kullanılarak bertaraf edilir. Bölgedeki bütün yakınlaşma gayretleri İsrail eliyle
zehirlenir.
Türkiye’nin İsrail’i ilk tanıyan devlet olmaktan çıkması, batılılar açısından
kabul edilemez bir durumdur. Bu yüzden Türkiye’yi etkisizleştirerek ve bölgeyi
daha küçük parçalara bölerek tamamen istikrarsızlaştırmak yolu seçilmiştir.
Bu Irak için olduğu kadar Suriye ve Lübnan için de sözkonusudur.
ABD’nin artık bunu da yeterli görmediği, Türkiye’yi tekrar bölgeden
yalıtılmış bir ülke haline getirmek için yüz yıldır her fırsatta oynanan Kürt
kartını masaya koyduğu apaçık ortada. Şu anda Suriye’de ve Irak’ta Kürt
oluşumları ile Türklerle Arapları ayırarak zihni ve maddî bir yakınlaşma
imkânsızlaştırılmak isteniyor. Bunun geniş ölçüde başarıldığı söylenebilir.
Kürtlerin en azından bir kesimi ABD himayesine (manda) can atıyor. Bu hava
içinde değil 10 yıl, 20 yıl sonrası, bir yıl, beş yıl sonrası bile düşünülmüyor.
Türkiye ikinci İsrail olmaya direndikçe bölgede ikinci bir İsrail’in
oluşumuna gidiş hızlandırılıyor. İkinci İsrail bölgedeki idrak gecikmesinin
yeni mahsulü olabilir. Filistin’in, Suriye’nin, Lübnan’ın, Irak’ın yaşadığı
acılardan daha fazlası İkinci İsrail olacak “Kürdistan”da yaşanacak. On yıllarca
sonra oyunun mahiyeti bazı kafalara dank edecek ama iş işten geçecek!
Suriye ve Irak’ta Türkiye’yi yalıtmak için bulunan yol bu. Türkler yüz yıl
sonra yeniden İslâm dünyasından tecrid edilirse, emperyalistler açısından
Ortadoğu’yu yönetmek hiç zor olmayacak!

D. Mehmet Doğan
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Öz

Anahtar kelimeler: İsrail, Tevrat (Tora), Erets Yisrael,
Sürgün.

Filistin,

TYB AKADEMİ / 2017 / 21: 9-24

Yahudilik Tanrı, kutsal halk, kutsal toprak ve Tora (Tevrat) üzerine
bina edilmiş bir ahit dinidir. Tanrı ve kutsal halk ahdin tarafları, kutsal
toprak konusu, Tora ise koşulların yazılı olduğu belgedir. Yahudi tarihi
bu unsurlar çerçevesinde cereyan etmektedir. Bu makalede kutsal halkkutsal toprakla ilişkisi, yabancıların kutsal topraklardaki konumu,
tarihsel süreçte ortaya çıkan yorumlar ve olaylar genel hatlarıyla ele
alınacaktır.

Abstract
Judaism is a religion of covenant based on God, the holy people, the
holy land, and the Torah. God and the holy people are the parties of the
covenant, the holy land is the subject of, and the Torah is the document
in which the conditions are written. Jewish history occurs around these
matters. In this article, the relationship between the holy people and the
holy land, the status of gentiles, interpretations and events emerged in
the course of time will be examined in general.
Key words: Israel, Torah, Erets Yisrael, Palestine, Exile.

*

Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Geliş tarihi: 06. 08.2017 / Kabul tarihi: 18.09.2017
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Giriş

TYB AKADEMİ / 2017 / 21: 9-24

Dinlerin tarihine bakıldığında, her dinin kendine has bir takım
özelliklerinin bulunduğu görülür. Bu özellikler, dinin ortaya çıktığı ve
yayıldığı bölgelerde yaşayan toplulukların sosyo-kültürel durumlarından
etkilenip şekillenir. Dinle toplum arasında karşılıklı etkileşim olduğu için
bu özellikler hem dinin hem toplumun ortak özelliği olarak kendini belli
eder. Bazı dinlerde ve toplumlarda bu karşılıklı etkileşim, din ile milliyetin
iç içe girmesi şeklinde tezahür eder. Yahudilik, bu tür dinlere en güzel
örnek oluşturmaktadır.

10

Yahudiliği İslâm’dan, Hıristiyanlık’tan ve diğer dünya dinlerinden
farklılaştıran en temel özellik, kutsal halk ve kutsal toprak dogmasıdır.
Yahudilik, belli bir halk ve kutsal toprakla kimlikleştirilmiş bir din olup,
Hıristiyanlık ve İslâm gibi yeryüzünün herhangi bir yöresinde tüm kural
ve kurumlarıyla yaşanabilen bir din değildir. Burada söz konusu olan halk
tarihsel süreçte İbrani, İsrail/İsrailoğulları ve Yahudi olarak adlandırılan
halktır. Toprak ise “Kenan ülkesi”, “ülke” (ha-erets), “İsrail ülkesi” (Erets
Yisrael), Siyon ve Filistin adlarıyla anılan topraktır. Halk adı olarak İsrail
diğerlerine nazaran kutsal nitelik taşır. Çünkü bu adı Tanrı vermiştir. Tanrı
kendisi kutsal olduğu için İsrail’i kutsamış ve onu diğer kavimler arasından
seçmiştir.1 İsrail, Tanrının mukaddesi, yarattıklarının turfandası,2 evrenin
yaratılma nedenidir.3 Bundan dolayı İsrail’e vaat edilen topraklar da Erets
Yisrael olarak kutsaldır.
1. Kutsal Halk İsrail
İsrail kavramının Yahudi geleneğinde birbiriyle bağlantılı iki farklı varlık
düzeyini ifade edecek şekilde kullanıldığı görülmektedir. Bunlardan biri
evren yaratılmadan önce var olduğuna inanılan metafizik İsrail, diğeri
İbrahim, İshak ve Yakup soyundan ortaya çıkıp gelişen ve bugünkü
Yahudileri de kapsayan İsrail’dir.4 Rabbani anlatıya göre eğer Âdem günah
işlemeseydi bütün insanlar İsrail olacaktı. Âdem’in günahı yüzünden
insanlığın büyük bir kısmı bu onuru yitirdi ve İsrail olma onuru sadece
küçük bir grupla sınırlı kaldı. Bu grubun ortaya çıkması da günahın etkisi
yüzünden nesillerce gecikti. Âdem’den yirmi nesil sonra İbrahim’de
kutsal halk İsrail’in ilk işaretleri ortaya çıktı. İbrahim, yaratılışın amacını
kavrayan müstesna özelliklere sahip bir şahsiyetti. Tanrı onunla özel bir
1

Levililer, 20: 26.

2

Yeremya, 2:3.

3

Şabat, 88a; Zohar, 1:89a

4

Salime Leyla Gürkan, Yahudilik, İsam, İstanbul 2008, s. 86. Kendisi de bir Yahudi olan Pavlus “…
hep İsrail’den olanlar İsrail değildir.” diyerek soydan İsrail iddiasını reddeder. Ona göre Tanrının
kutsal halkı İsrail’i soydan gelenler değil sözleşmeye uyanlar, yani Hıristiyanlar oluşturmaktadır. Bkz.
Romalılara, 9: 6-13.
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sözleşme yaptı ve kutsal topraklara onu ve soyunu mirasçı ilan etti. Bu
sözleşme, Tevrat’ta şu şekilde ifade edilmektedir:
“Abram doksan dokuz yaşındaydı. Tanrı Avram’a göründü ve ona ‘Ben,
Her Şeye Kâdir Tanrıyım’ dedi. ‘Önümde yürü ve mükemmel ol.’ Antlaşmamı
seninle aramda yapacağım ve seni çok çok artıracağım.’ Avram aceleyle
yüz üstü yere kapandı. Tanrı ona (tekrar ve şunları) söyleyerek konuştu:
‘Bana gelince- işte seninle antlaşmam: Birçok ulusun babası olacaksın
ve artık Avram diye çağrılmayacaksın. İsmin Avraam olacak -çünkü seni
birçok milletin babası yaptım. Seni çok, ama çok verimli kılacağım ve
seni uluslar hâline getireceğim- krallar senin soyundan çıkacak. Seninle
ve ardından gelecek çocuklarımla aramdaki antlaşmayı, nesiller boyu,
ebedi bir antlaşma olarak yerine getireceğim; hem senin Tanrın olacağım,
hem de ardından gelecek çocuklarının. Şu anda yabancı olarak yaşadığın
toprakları -Kenan ülkesini- sana ve ardından gelecek çocuklarına ebedi bir
mülk olarak vereceğim ve onlara Tanrı olacağım.”5
TYB AKADEMİ / 2017 / 21: 9-24

Tanrı İbrahim’i farklı zamanlarda on farklı yolla denemiş, onun imanını
sınamıştır. Biricik oğlu İshak’ı kurban etme de dâhil bütün denemelerden
başarıyla çıkan İbrahim’e Tanrı diğerlerine nasip olmayan bir ayrıcalık
vermiştir. İshak’ın soyundan gelenler artık “İsrail” statüsünü kazanacaktır.
Ancak İbrahim ve İshak kusursuz değildir. Zira İbrahim’in cariye
Hacer’den olma oğlu İsmail ile İshak’ın Esav adını taşıyan oğlu babalarının
yolundan gitmemiştir. Bu onuru ancak Yakup yaşayabilmiştir. Yakup’un
on iki oğlundan hiçbiri -her ne kadar Tevrat Yakup da dâhil onların pek çok
ahlaki olmayan davranışlarından söz etse de- hayırsız çıkmamıştır. Bundan
dolayı Yakup, kendini Tanrıya hizmete adayan bir ırkın babası olmuştur.
Tanrı Yakup’a İsrail adını vermiş, onu ve çocuklarını (İsrailoğulları)
kötü unsurlardan arınıp istenilen olgunluğa erişmeleri için bir takım
işlemlerden geçirmiştir. Mısır’daki kölelik hayatı ve Musa zamanındaki
kırk yıllık çöl terbiyesinden sonra İsrail/İsrailoğulları Tanrının istediği
kemale erişmiştir.6
2. Kutsal Toprak Erets Yisrael (İsrail Ülkesi)
Tevrat, İbrahim’e ve soyuna vaat edilen kutsal toprakların sınırları
konusunda tam bir belirlemede bulunmamıştır. Tanrı tarafından vaat edilen
bu topraklarda henüz Kenanlılarla birlikte dokuz kavim oturmaktadır:
Keniler, Kenizziler, Kadmoniler, Hittiler, Perizziler, Refalar, Amorriler,
Girgaşiler, Yebusiler ve Kenanlılar.7 Bu vaat olayı, Kenan topraklarının
yasal mirasçısı konusunda garip bir durum ortaya çıkarmıştır. Burada
doğanlar Tevrat yasalarıyla işgalci konumuna düşmüş, burada doğmayan
5

Tekvin, 17: 1-8.

6

Aryeh Kaplan, The Handbook of Jewish Thought, Maznaim Publishing, Israel 1979, s. 47-58.

7

Bkz. Tekvin, 15: 19.
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İbraniler/İsrailoğulları/Yahudiler ise yasal mirasçı yapılmıştır.8 Bu
toprakların asıl sahipleriyle savaşmayı zorunlu kılan Tevrat, onlarla
anlaşma yapmayı kesinlikle yasaklamıştır. Tevrat’a göre onlardan
hiçbir canlı bırakılmamalıdır.9 Bununla birlikte Tanrı, yasal mirasçı ilan
ettiği seçilmiş kavmine süt ve bal akan diyar diye tanımladığı bu kutsal
toprakları vermeyi Musa’nın halefi Yeşu zamanına kadar ertelemiştir.
Bunun nedeni İbrahim, İshak ve Yakup soyundan gelişen fiziki İsrail’in
Tanrının başlangıçta tasarladığı metafizik İsrail’in mükemmelliğine henüz
ulaşamamasıdır.

TYB AKADEMİ / 2017 / 21: 9-24

Yeşu dönemine gelindiğinde vaat edilen toprakların sahipleri el
değiştirmişti. Denizci kavimler göçü sonrasında muhtemelen Girit’ten
gelen Filistinliler bu toprakların büyük bir kısmını ele geçirmişlerdi.
İsrailoğulları, Yeşu, Saul (Talut) ve Davut zamanında yapılan fetihlerle
vaat edilen toprakları ele geçirdiler. Davut, Yebusilerden aldığı Kudüs’ü
krallığın başkenti yaptı. Böylece kutsal halk-kutsal toprak buluşması
gerçekleşmiş oldu.
Kutsal toprakların şüphesiz en önemli parçası Kudüs’tür. Davut
tarafından fethedilen Kudüs, Yahudiliğe hayat veren bir can damarıdır.
Merkezini Kudüs’ün oluşturduğu vaat edilmiş kutsal topraklarla İsrail
arasında çözülmez bir bağ kurulmuştur. Tevrat’ta altı yüz defadan fazla adı
geçen Kudüs’ü unutmak İsrail için büyük bir onursuzluktur.10 Kendileriyle
bu şehir arasındaki bağı güçlü tutmak için, yıl boyunca düzenlenen
ayinlerde onun anısını güçlendirecek ifadelere yer verilmektedir. Bunların
en meşhuru Mezmurlardaki şu sözlerdir:
“Eğer seni unutursam, ey Kudüs!
Sağ elim hünerini unutsun.
Eğer seni anmazsam,
Eğer Kudüs’ü baş sevincimden üstün tutmazsam,
Dilim damağıma yapışsın!” (Mezmurlar, 137: 5–6).
İsrail peygamberi Hezekiel, Kudüs’ü milletlerin ortasına yerleştirilmiş
bir şehir, İsrail’i de toprağın göbeğinde oturan millet olarak tanımlamıştır.11
Bu, vaat edilen kutsal toprakları dünyanın geri kalanından açık seçik ayrılmış
8

12

Böylece, bugün Orta Doğu’nun temel problemini oluşturan “halk” ve “toprak” sorunu ortaya
çıkmıştır. Bkz. Jean-Christophe Attias-Esther Benbassa, Paylaşılamayan Kutsal Topraklar ve İsrail,
Fransızca’dan çev: Nihal Önol, İletişim Yayınları,İstanbul 2002, s.26.

9

Tesniye 20: 16-17.

10

Catherine Nicault, Kudüs 1850–1948, çev. Estreya Seval Vali, İletişim Yayınları, İstanbul 2001, s. 19.
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bir mekân haline getirmiştir. Sınırları Tevrat’ta açıkça belirtilmemiş olsa
da, merkezini Kudüs’ün oluşturduğu vaat edilmiş topraklar dünyanın
diğer bölümünden kutsaldır.12

3. Sürgün Döneminde Erets Yisrael’le İlişkiler
Sürgün hayal kırıklığı yaratmış, Tanrının sözleşmeyi iptal edip etmediği
yolunda şüphelerin doğmasına yol açmıştır. Eski Ahit metinlerinde, bunun
İsrail’e verilmiş geçici bir ceza olduğu belirtilmiştir. Suçlarından pişmanlık
duyup Tanrıyla yapılan sözleşmeye uyması hâlinde tekrar kutsal topraklara
dönebilecektir. Çünkü sözleşme süresizdir. Tanrı, seçilmiş halkını ebediyen
hiçbir zaman terk etmeyecektir. Eski Ahit sürekli bunu vurgulamıştır. İsrail
önderleri de sürgün yaşamını bu şekilde yorumlamışlardır. Nitekim Babil’e
sürülmüş olanlar bir takım acı tecrübeler yaşadıktan kısa bir süre sonra geri
dönmüşlerdir. Ancak bu dönüş ve yerleşim eski sınırları kapsayacak şekilde
gerçekleşmemiştir. Nihayet M.S. 70 yılında İsrail’in kutsal topraklarla bağı
Romalılar tarafından tamamen koparılmıştır. İlk defa Süleyman tarafından
inşa ettirilen ve Yahudiliğin temel sembolü olan mabet (Süleyman Mabedi/
Bet Ha-Mikdaş/Beytu’l-Makdis) tamamen yıkılmış, ayrıca seçilmiş halk
için zorlu ve uzun bir sürgün dönemi başlamıştır. Yahudilik, sürgün yaşam
şartlarına göre yeniden düzenlenmiş, Mesih düşüncesi bu yeni Yahudiliğin
omurgasını oluşturmuştur. Tevrat’ın vaat edilmiş kutsal topraklara
ve buradaki mabede bağlı kurum ve kuralları askıya alınmış, bunların
yeniden yürürlüğe girmesi Davut soyundan kurtarıcı Mesih’in gelmesine
bağlanmıştır. Bu çerçevede, İsrail’in/Yahudilerin kutsal topraklarla ilişkisi
12
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İsrail/İsrailoğulları, Tanrının seçmiş olduğu kutsal topraklarda Davut
ve oğlu Süleyman zamanında rahat bir yaşam sürmüştür. Ancak bu fazla
uzun ömürlü olmamıştır. M.Ö. 931’de Süleyman’ın ölümünün ardından
krallık, kuzeyde İsrail ve güneyde Yahuda olmak üzere ikiye bölünmüştür.
M.Ö. 722’de Asurlular tarafından önce kuzeydeki İsrail krallığı yıkılmış
ve halkı Asur’a sürgüne gönderilmiştir. Daha sonra M.Ö. 587’de Babilliler
tarafından güneydeki Yahuda krallığı ortadan kaldırılmış ve burada
yaşayanlar Babil’e sürülmüştür. Böylece İsrail, Tanrı tarafından yasal
mirasçısı yapıldığı vaat edilmiş kutsal topraklardan uzaklaştırılmıştır.
Babil sürgünü sonrasında kutsal halk İsrail artık Yahudi ismiyle de
anılmaya başlamıştır. Tarih içinde bu iki isim, karakterle ilgili bir muhteva
kazanmış; İsrail olumlu, Yahudi ise olumsuz karakteri belirtir olmuştur.
Yahudi isminin pejuratif, yani küçük düşürücü bir anlam kazanması
dolayısıyla Yahudiler, Hıristiyan ülkelerde zaman zaman bu isim yerine
İsrail ismini kullanmayı tercih etmişlerdir.

Kelim, 1: 6-9.
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hakkında yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bireysel olarak Yahudilerin
kutsal topraklarda yaşamalarının dinsel bir zorunluluk olduğu Yahudi din
hukukçuları (halakacılar) tarafından sürekli canlı tutulmuştur. Talmud’da
kutsal topraklarda yaşamak Tanrıya ibadet olarak değerlendirilmiştir.13
Meşhur Yahudi bilgini Maimonides (Musa bin Meymun, 1138-1204),
bir Yahudinin kutsal toprakları hiçbir neden yokken terk etmesinin
yasak olduğunu belirtmiştir. Maimonides yasalarına göre bir Yahudi,
putataparlıktan kurtulmak, evlenmek veya Tevrat öğrenmek gibi nedenlerle
geçici olarak kutsal toprakları terk edebilir. Ancak, mutlaka geri dönmek
zorundadır. Zorunluluk hâlleri dışında kutsal topraklardan uzun süre uzak
kalmak yasaktır.14 Maimonides, kutsal topraklarda yaşamanın fazileti
konusunda da teşvik edici sözler söyler. Ona göre, kutsal topraklarda
yaşayan Yahudilerin günahları bağışlanır. Yine kutsal topraklarda
gömülen Yahudi de bağışlanma elde eder.15 Kutsal topraklarda yaşamanın
farz olduğuna inanan Yahudiler çağlar boyunca uzun yolculuklar yaparak
burada yaşamaya ve ölmeye gelmişlerdir. Gelme imkânı bulamayanlar da
mezarlarına serpilmesi için toprak getirtmiştir.
Yukarıdaki ifadelerden de anlaşıldığı gibi Yahudiler açısından kutsal
topraklar sadece vaat edilmiş bir vatan değildir. Bu toprakların dinî açıdan
Yahudilikte önemli bir yeri vardır. Halakada kutsal topraklardaki yaşamla
ilgili dinî yasalar üçte bir oranında yer bulmuştur. İbadetlerde okunan
dualarda da kutsal topraklarla ilgili ifadeler geniş ölçüde yer almıştır.
Günümüzde de kullanılan dua metinlerinde Tanrının kutsiyeti, yüceliği,
kudreti ve egemenliği dile getirildikten sonra ondan isteklerde bulunulur.
Günahları bağışlaması, hastalara şifa vermesi, toprağı bereketlendirmesi,
Yahudileri kurtarıp bir araya getirmesi, şeriatı egemen kılması, Kudüs’ü
eski görkemli günlerine kavuşturup Davut krallığını canlandırması, mabedi
ve mabet hizmetlerini yeniden tesis etmesi, Yahudilerin düşmanlarını
kahretmesi bu isteklerin göze çarpanlarıdır.16
4. Sürgünden Dönüş
Yahudi din hukukçuları kutsal topraklarda yaşamanın dinsel zorunluluk
olduğunu belirtmekle beraber, sürgünden toplu göç konusunda açık bir
şey söyleyememişlerdir. Çünkü Talmud’a göre, Mesih gelmeden önce
toplu hâlde dönüş yapılmayacağı konusunda Tanrı Yahudilerden söz
almıştır. Yahudiler, Mesih gelene kadar sürgünde yabancı idareyi kabul

14

13

Ketubot, 110b.

14

Maimonides, Mishne Torah, kısaltarak İbraniceden İngilizceye Çev: Philip Birnbaum, New York 1974,
Kings 5:9.

15

Maimonides, Mishne Torah, Kings 5: 11.

16

Bkz. Sidur Kol Yaakov, çeviren: Liliane Zerbib, Gözlem Yayınları, İstanbul 2005, s. 250 vd.
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Nachmanides’in katılmadığı anlayış, 19. yüzyılın başlarına kadar Yahudi
dünyasında genel kabul görmüştür. Bu anlayışa göre, Mesih gelecek,
Yahudilerin düşmanlarını yenecek, bütün Yahudileri kendilerine vaat
edilen kutsal topraklarda toplayacak ve orada muhteşem Tanrı devletini
kuracaktır. Dolayısıyla, geleneksel Yahudi inancı açısından bir Yahudi
devletinin kurulabilmesi Mesih’in gelmesine bağlıdır. Mesih gelmeden
önce kurulacak bir Yahudi devleti dinsel açıdan geçerli değildir.
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edecekler ve isyan çıkarmayacaklardır.17 Yahudi din otoriteleri uzun süre
bu konuyu tartışmış, kimileri sürgünün işlenen günahlara bir kefaret
olduğunu, bu kefaretin Mesih’in gelişiyle tamamlanacağını belirtmiştir.
Bundan dolayı, Mesih gelmeden yapılacak toplu göçün Tanrının gazabına
yol açacağı söylenmiştir. Örneğin, Almanya’nın Wurtzburg bölgesindeki
Yahudi cemaatinin lideri olan Rabbi Eliezer ben Moşe, 13. yüzyılda Erets
Yisrael’e göç eden Yahudileri, Tanrı tarafından ölümle cezalandırılacakları
konusunda uyarmıştır. Aynı dönemlerde İspanya’daki Gerona hahamı
ve ünlü kabalacı Rabbi Ezra, Erets Yisrael’e göç eden bir Yahudinin,
sadece diasporada bulunan Tanrıyı terk etmiş olacağını yazmıştır. Zira
Yahudi düşüncesine göre Tanrı İsrailoğullarıyla birlikte sürgündedir. Orta
Avrupa’daki hahamlar ise Erets Yisrael’e toplu göç konusunda daha katı
tavır göstermişlerdir. 1837 yılında, yerleşimcilerinin büyük bir kısmını
Yahudilerin oluşturduğu Safed’de önemli can kaybına neden olan depremi,
önde gelen Macar haham Rabbi Moshe Teitelbaum, Erets Yisrael’e
yapılan aşırı Yahudi göçünden Tanrının hoşnutsuzluğuna bağlamıştır.18
19. yüzyılın başlarına kadar bu konuda farklı görüşü savunan tek Yahudi
otorite Rabbi Moshe Nachmanides’dir.19 Nachmanides (1194-1270),
Yahudilerin Erets Yisrael’e göç etmelerinin yeterli olmayacağını, orayı
mutlaka tamamen fethetmeleri gerektiğini söylemiştir. Nitekim kendisi
de Akka’ya yerleşmiştir. Nachmanides’in bu görüşü hem kendi döneminde
hem de sonraki dönemlerde taraftar bulmamış ve eleştirilmiştir.

19. yüzyıldan itibaren reform hareketleri ve diğer gelişmeler geleneksel
Yahudiliğin savunucuları arasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına
neden olmuştur. Nachmanides’in görüşünü benimseyen bazı hahamlar
kutsal topraklara yerleşme ve orada toplumsal düzen kurma açısından
Mesih inancını yeniden yorumlamıştır. Prusya’da 1832’de Rabbi Zvi
Hirsch Kalischer (1795-1874), Siyon’un (kutsal topraklar) kurtuluşunun
Yahudi halkının eyleme geçmesiyle başlayacağını ve Mesih mucizelerinin
sonradan geleceğini bildirmiştir.20 Bosnalı Rabbi Yehudah Alkalai (179817

Ketubot 111a.

18

Israel Shahak-Norton Mezvinsky, İsrail’de Yahudi Fundamentalizmi, çev: Mehmet Emin Dağ, Anka
Yayınları, İstanbul 2002, s. 53-54.

19

Shahak-Mezvinsky, s. 55.

20

Bkz. Kalischer, “Seeking Zion”, The Zionist İdea, Editör: Arthur Hertzberg, New York 1959 içinde, s.
111-114.
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1878), Hirsch gibi doğaüstü mesihî kurtuluştan önce Yahudilerin Erets
Yisrael’e dönmeleri gerektiğini savunmuştur.21 Bu konuda adından en çok
söz ettiren ve daha sonraki yıllarda dinsel Siyonizme damgasını vuran ise
Rabbi Avraham Yitzhak Kook (1865-1935) olmuştur. Rabbi Kook, kutsal
topraklara dönüşten kaçınmayı bu toprakların adının kirletilmesi olarak
değerlendirmiştir.22
İngiliz Mandası döneminde Filistin’in ilk Aşkenaz başhahamı olan
Rabbi Avraham Yitzhak Kook, aynı zamanda bir kabalacı idi. Rabbi
Kook, kabalacı Mesih anlayışından hareket ederek iki türlü Mesih’in
bulunduğunu ileri sürdü. Bunlardan biri, Yusuf’un Oğlu olarak tanımlanan
militarist Mesih, diğeri Davut soyundan olan kurtarıcı Mesih’tir. Militarist
Mesih, kurtuluş için gerekli olan ön koşulları hazırlayacak, Kurtarıcı Mesih
de göz alıcı mucizeleriyle dünyayı kurtaracak ve egemen olacaktır. Rabbi
Kook’a göre, Militarist Mesih bir şahıs değil, kolektif Yahudi ruhu idi.
Kook, bu çerçevede kendi müritlerinden oluşan grubu kolektif “Yusuf’un
Oğlu” olarak nitelendirdi.23 Kendine özgü kabalacı Mesih yaklaşımı onu
laik Siyonistlerle uyuşmaya götürdü. Pek çok rabbi Theodor Herzl’in başını
çektiği seküler Siyonist harekete karşı çıkarken o destek verdi. Çünkü o bu
oluşumu, Mesih’in gelişini hazırlayan bir oluşum olarak değerlendirmişti.
Ona göre Tanrı, dünyaya bağışlanmayı getirmek için gizemli planlar
hazırlamıştı. Seküler Siyonistlerin girişimi Tanrının gizemli planlarından
biriydi. Kutsal toprakların inançsız öncüleri, bilmeden, farkına bile
varmadan Mesihçi bir tarihsel görev yapmaktaydılar.24
Rabbi Kook, kutsal topraklarda Yahudi yerleşimini sağlayabilmek için
her Yahudinin savaşla yükümlü olduğunu ve bu nedenle savaş sanatını
öğrenmesi gerektiğini ileri sürmüştür.25 Bu şekilde o, daha 19. yüzyılın
ikinci yarısından başlayarak, Yahudi dünyasının büyük bölümünde etkili
olan milliyetçi uyanışa uyarlanabilecek dinsel Siyonizmin temellerini
atmış oluyordu.
Yehudah Alkalai, Zvi Hirsch ve Avraham Kook’un kutsal topraklarda
Yahudi yerleşimiyle ilgili yeni Mesihçi yorumunu benimseyenler Siyonist
hareket içinde yer aldılar. Ancak, Dünya Siyonist Örgütü (WZO) laik ve
modern bir toplum oluşturma eğiliminde bulununca, dinsel Siyonizm
taraftarları Tevrat’ın kurallarını tatbik edecek dinî bir devletin kurulması
amacıyla Merkaz Ruhanî veya Mizrahî adını taşıyan ayrı bir örgüt kurdular.
Erets Yisrael’de Yahudi yerleşimini benimsemekle birlikte bu yerleşimin
21

16

Bkz. Alkalai, “The Third Redemption”, The Zionist İdea içinde, s. 105-107.

22

Attias-Benbassa, s, 189-190.

23

Shahak-Mezvinsky, s. 123-124.

24

Shahak-Mezvinsky, s. 124; Attias-Benbassa, s, 190.

25

Shahak-Mezvinsky, s. 126.
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bir Yahudi devleti şeklinde olup olmaması konusunda kararsız kalanlar ise
Agudat İsrael adlı bir oluşum içinde örgütlendiler. Agudat İsrael’in bakış
açısına göre, mabet yeniden inşa edilene ve yeni bir Davut kral oluncaya
kadar gerçek bir Yahudi devletinin kurulması mümkün olmayacaktır.
5. İsrail Devletinin Kuruluşu ve Yaşanan Tartışmalar

Rabbi Avraham Yitzhak Kook’u bir aziz olarak nitelendiren ve onun
dinsel Siyonizmini benimseyen Mafdal, temel politikasını Batı Şeria ve
Gazze bölgesinde Yahudi yerleşimi üzerine kurmuştur. Mafdal, İsrail’in
kuruluşu öncesinde belirlemiş olduğu bu politikasını tutarlı bir şekilde
sürdürmüştür. Buna göre, Ürdün Nehri ile Akdeniz arasında İsrail’den
başka bir devlete yer yoktur. Bu bölgedeki bütün topraklar, İsrail devletinin
egemenliği altında olmalıdır. 1967’deki Altı Gün Savaşları sonucunda İsrail
devleti bu toprakların tamamına hâkim olmuş ve Kudüs’ün doğuda kalan
kısmını batıya katmıştır. Bu, Mafdal’ın politikasının temelde gerçekleşmesi
demektir. Ancak, işgal edilen toprakların ve özellikle Kudüs’ün doğu
kısmının Filistinlilere geri verilmesi yönündeki uluslararası baskı Mafdal’ı
bu bölgelerle ilgili daha kalıcı politikalar izlemeye sevk etmiştir. Bu
hususta oluşturduğu politikayı tutarlı bir şekilde devam ettirme çabasında
olan Mafdal, Kudüs’ün İsrail’in birleşik ve ezeli başkenti olduğunu,
asla bölünemeyeceğini savunmuştur. Kudüs’ün bu birleşik statüsünün
kalıcı olması için, Doğu Kudüs’ün demografik yapısını Yahudiler lehine
değiştiren bir yerleşimcilik politikasının izlenmesini gerektiğini ileri
sürmüştür. Bu bağlamda, Mescid-i Aksa’nın üzerinde bulunduğu Mabet
Tepesi’nin İsrail’in egemenliği altında kalmasını desteklemiş ve bunun
dışındaki tüm önerileri reddetmiştir. Bu yaklaşımıyla Mafdal, koalisyon
ortağı olduğu hükümetlerin konuyla ilgili dış politikalarını hükümetten
istifa tehdidiyle sürekli kilitlemiştir. Mafdal’ın bu yaklaşımı, özellikle
Likud iktidarları döneminde etkili olmuştur. Bu konuda gerçekte Mafdal’la
paralel düşüncede olan Likud Partisi, Mafdal’ın tavrını bahane ederek
uluslararası baskılara göğüs gerebilmiştir. Ancak Mafdal’ın bu politikası her
zaman işe yaramamıştır. İsrail’de farklı amaçlarla koalisyona girebilecek
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Dünya Siyonist Örgütü’nün laik ve modern bir devlet kurma planına karşı
çıkıp ayrılan Mizrahî ve Agudat İsrael hareketi daha sonra partileşmiştir.
Laik Siyonistler, bu ikisine ve diğer gruplara bir takım tavizler verip
onlarla uzlaşma sağlayarak 1948’de İsrail devletini kurmuşlardır. Ancak
bu gruplar, İsrail devletinin laik yapısına sürekli itiraz etmişlerdir.
Bununla birlikte, İsrail devletinin imkânlarından ve askerî başarılarından
kendilerine pay çıkarmayı ihmal etmemişlerdir. Mizrahî 1956 yılında
Mafdal (açılımı: Miflaga Dadit Leummit) adı altında yeniden örgütlenmiş
ve İsrail’in kuruluşundan bugüne pek çok hükümette koalisyon ortağı
olarak yer almıştır. Agudat İsrael de İsrail devletine temelde karşı çıksa da,
amaçları gereği zaman zaman koalisyon hükümetlerine katılmıştır.
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başka partiler bulunduğundan Mafdal, etkili konumunu kaybetmemek için
hükümetten istifa kozunu pek kullanma yoluna gitmemiş ve zaman zaman
tavizler vermiştir. Mafdal gibi radikal sağ partiler seçmen sayısıyla ters
orantılı bir şantaj gücünü ellerinde tuttuklarından, az partili koalisyonlarda
daha etkin olmuşlardır. Bu nedenle de, geniş tabanlı veya millî birlik
hükümetleri onları hep rahatsız etmiştir.26 Mafdal, bu tavizleri karşılığında
özerk dinî eğitim sistemini muhafaza etmeyi başarmıştır. 1990’lara kadar
radikal dinci sağ gruplar arasında kendinden söz ettiren Guş Emunim
hareketi, Mafdal’ın bu özerk eğitim sisteminin içinden çıkmıştır. Guş
Emunim hareketinin ortaya çıkmasına neden olan olay ise, Ekim 1973’deki
Yom Kipur Savaşı sonrasında Mafdal’ın da içinde yer aldığı hükümetin
1974’de Mısırlılarla yapılan ateşkes anlaşması çerçevesinde Sina’da toprak
tavizinde bulunmasıdır.
Avraham Yitzhak Kook’un oğlu Zvi Yehuda Kook’un fikirleriyle
beslenen bu grup, İsrail’in 1967’den beri askerî alanda elde ettiği başarıları
Tanrının planının gerçekleşmeye başladığının bir işareti olarak görüp
heyecanlanmıştı. Guş Emunim taraftarlarına göre, Tanrının Yahudi
halkı için belirlediği ana plan yürürlüğe girmişti ve diriliş günleri artık
yakındı. Ancak, kutsal topraklarla ilgili olmasa bile hükümetin Araplarla
barış anlaşması yaparak toprak tavizinde bulunması bu insanları rahatsız
etmişti.
Guş Emunim, Mart 1974’te Kfar Etzion’da kurulmuştu. Kuruluş yeri
olarak seçilen Kfar Etzion’un simgesel bir anlamı vardı. 1948’de Araplara
geçen ve 1967’de tekrar geri alınan Kfar Etzion, Araplara meydana okuma
açısından simgesel bir anlam taşıyordu.27 Hareketin önde gelen hahamları
Moshe Levinger, Haim Porat, Haim Druckman, Mafdal’ın lider kadrolarını
oluşturan isimler gibi, Rabbi Zvi Yehuda Kook’un öğrencileriydi.28
Guş Emunim taraftarları, Mafdal’ın geleneksel politikasına uygun
olarak, kutsal toprakların (Eretz İsrael) bir bölümü olan işgal altındaki
Batı Şeria ve Gazze Şeridi ile Suriye’den alınan Golan tepelerinde
yerleşim birimleri açmaya başladılar. Ancak, Mafdal’ın da ortağı olduğu
Rabin hükümetinin Guş Emunim’i engellemeye çalışması, Mafdal’la
resmî bağların kopmasına neden oldu. Bundan sonra da, özellikle Likud
iktidarları döneminde Guş Emunim işgal atındaki bölgelerde yeni yerleşim
yerleri açmayı sürdürdü. Bu konuda en yakın desteği de Likud mensubu
Ariel Şaron’dan gördü.29
26 Mafdal’ın İsrail’in dış politikasındaki etkisi konusunda daha ayrıntılı bilgi için bkz. Mehmet Yılmaz,
MaFDaL Radikal Sağın İsrail Dış Politikasına Etkisi, Zaman Kitap yayınları, İstanbul 2003.
27 Kfar Etzion’un Gush Emunim açısından önemi için bkz. David Ohana, “Kfar Etzion: The Community
Of Memory And The Myth Of Retorn, Israel Studies, Summer2002, Cilt 7, Sayı 2.
28 Yılmaz, s. 117-118.
29 Bkz. Gidon Aran, “Jewish Zionist Fundamentalism: The Block Of the Faithful in Israel (Gush
Emunim)”, Fundamentalisms Observed, Editör: Martin E. Marty-R. Scott Appleby, USA 1996, s. 280284.
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6. Erets Yisrael’de Filistinlilerin Konumu
Guş Emunim’in Filistinliler hakkındaki görüşleri de farklıydı. Kutsal
topraklar üzerindeki egemenlik konusunda onlarla kesinlikle anlaşma
yanlısı olmayan Guş Emunim liderleri bu topraklarda oturan Filistinlilere
kutsal kitap dönemindeki Kenanlılara uygulanan politikanın uygulanması
görüşündeydi. Hareketin fikir babası olan Rabbi Zvi Yehuda Kook’un
yorumuna göre Filistinliler, Kenanlılar veya İsmaililer (Müslümanlar)
olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla, Filistinlilerin üç seçeneği vardır:
Yahudi hâkimiyetini ve idaresini kabul etmek, kaçmak ve başka Arap
ülkelerine sığınmak veya savaşmak. Kenanlılar savaşmayı seçmiş ve
yok edilmişlerdi. Yahudi ideallerine karşı koyan herkes aynı akıbetle
karşılaşır.30

Guş Emunim’in kurulduğu yıllarda, İsrail’de Filistin sorununa karşı
uzlaşmaz tavrı ile bilinen başka bir Mesihçi Siyonist hareket daha ortaya
çıktı. Bu, bir dönem siyasî parti olarak faaliyet gösteren ve daha sonra
kapatılması nedeniyle illegal bir şiddet örgütü haline gelen Kach’tır. Kach,
Mafdal ve onun parlamento dışı radikal uzantısı Guş Emunim’le paralel
ideolojiyi benimsemekle birlikte daha radikal ve şiddet yanlısıdır.33 Kach’ın
kurucu lideri Haham Meir Kahane, Amerikan Yahudisi ırkçı ve militarist
bir Mesihçi idi.
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Guş Emunim, sadece işgal altındaki bölgelerde yerleşim yerleri açmakla
kalmadı. Zaman zaman Filistinlilere ve hatta fikirlerinin gerçekleşmesi
açısından tehlikeli gördükleri Yahudilere karşı terör girişimlerinde de
bulundular.31 Guş Emunim bu eylemlerinde, Yahudiliğin ebedi düşmanı
Amelekilerle ilgili halaka hükümlerini esas aldı. Buna göre, ister Filistinli,
ister Amerikalı, hatta isterse Yahudi olsun, Tevrat’ın Amalekiler hakkında
verdiği hüküm gereğince İsrail’e (kutsal halk) tehdit oluşturan herkesin
kanı için izin vardır.32

Kach’ın Filistinlilerle ilgili temel politikası, onların kutsal topraklardan
tamamen sürgün edilmesiydi. Filistinlilerin gönüllü veya zorla sürgün
edilmelerini isteyen Kach, Filistinlilerle anlaşma girişimlerini de sürekli
protesto etti. Filistinlilerin artan nüfuslarıyla bir gün Yahudilerden daha
kalabalık hale gelebilecekleri ve bu yüzden sürgün edilmeleri gerektiği
sloganıyla girdiği 1984 seçimlerinde Kach, lideri Haham Meir Kahane’yi
milletvekili seçtirmeyi başardı. 1988 yılında kapatılmasından sonra ise,
30 Samuel Peleg, “They Shoot Prime Ministers Too, Don’t They? Religious Violence In Israel: Premises,
Dynamics, And Prospects”, Studies in Conflict &Terrorism, Jul-Sep97, Vol. 20 Issue 3, s. 231.
31

Guş Emunim’in terör eylemleri hakkında bkz. Gilles Kepel, Tanrının İntikamı, çev: Selma Kırmız,
İletişim Yayınları, İstanbul 1992, s. 201-203.

32 Peleg, s. 231.
33 Kach’ın kutsal toprak ideolojisi hakkında bkz. Lari Nyroos, “Religepolitics: Dissident Geopolitics And
The Fundamentalism Of Hamas And Kach”, Geopolitics, Vol 6, Issue 3 (Winter2001), s. 144-147.
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illegal bir hareket olarak varlığını devam ettirdi.34
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Şiddet yanlısı Kach ve lideri Haham Meir Kahane, Filistin sorununda
teröre baş başvurmaktan çekinmedi. Kahane, Yahudileri Filistinlerin
yaşadığı toprakları geri almak için sürekli kışkırttı. O, kutsal yerlerin
geri alınması yoluyla Mesih’in gelişinin hızlandırılacağı inancındaydı.
Filistinlilerin yaşadığı kutsal toprakları da kapsayan bölgede bir dinî devlet
kurma amacında olan Kahane, Filistinlilere karşı yürütülen savaşı halaka
açısından meşru gördü. Kahane ayrıca, terör eylemlerini hâlihazırda
devam eden savaşın yansımaları olarak mazur gösterdi. Kahane’nin sözünü
ettiği savaş, düşmanları Araplardan ve seküler Yahudilerden oluşan
dinî devlet için verilen savaştı. Aynı kanattan başka bir dinî lider, bu
savaşta kadın veya çocuk herkesin hedef olabileceğini söylemiştir. Çünkü
böyle bir savaşta herkes potansiyel askerdir.35 Amacın gerçekleşmesi için
Filistinlilere yönelik terörü meşru gören ve savunan Meir Kahane, kendisi
de 1990 yılında New York’ta teröre kurban gitmiştir.
Guş Emunim ve Kach, aralarındaki bazı teolojik farklara rağmen
ideoloji ve eylem bakımından paralellikler gösteren iki harekettir. Bu
hareketlerin üyelerine göre, 1973’deki kısa bir duraklamanın dışında,
1967’den beri gelişen olaylar Tanrının Yahudi halkı için hazırladığı planın
gerçekleşmeye başladığını gösteriyordu. Ancak, 1993 Oslo anlaşması Guş
Emunim ve Kach yanlıları ile işgal altındaki topraklardaki yerleşimcileri
şok etti. Filistin bayraklarının dalgalanmaya başlaması, silahlı Filistin
polisinin ortaya çıkması ve diğer oluşumlar, kurtuluş konusunda Mesihçi
hahamların kehanetlerinin boşa çıktığını gösteriyordu. Bu teolojik krize,
bazıları pasif Yahudi Mesihçiliğine dönüş yaparak, bazıları inandıkları şeyin
o günün şartlarında imkânsız olduğunu düşünerek cevap bulmaya çalıştı.
Bazıları ise, intihar eylemleri de dâhil olmak üzere, Filistinlilere ve Oslo
sürecine katkıda bulunan “hain” Yahudi liderlere karşı terör eylemlerine
yöneldiler.36 Zira Haham Dreyfus gibi Mesihçi hahamlar, Yahudileri bu
günaha bulaştıranların artık Tanrının korumasından mahrum olacaklarını,
kendilerini gerçek İsrail’den ayıranlara karşı savaşılması gerektiği kararını
vermişti.37 Kach üyesi ve Kahane hayranı Baruch Goldstein’ın 25 Şubat
1994’de El-Halil kentindeki Hz. İbrahim Camiinde yaptığı katliam,
Filistinlilere yönelik terör eylemlerinin en kanlısıydı. Goldstein, Hz.
İbrahim Camiinde namaz kılan Müslümanların üzerine otomatik silahı ile
ateş etmiş, 29 kişiyi öldürmüş ve birçoğunu da yaralamıştı. Bu katliamda
kendisi de linç edilmişti.
34 Yılmaz, s. 196-197.
35 Mark Juergensmeyer, Yeni Soğuk Savaş, Çeviren: Adem Yalçın, Pınar Yayınları, İstanbul 2001, s. 261262.
36 Bkz. Yılmaz, s. 157.
37 Shahak-Mezvinsky, s. 157.
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Goldstein’ın katliamı, İsrail kamuoyunda geniş bir yankı buldu.
İsrailli yöneticiler, Goldstein’ın eylemini bir delinin eylemi olarak
nitelendirdi. Başbakan Yitzhak Rabin, böyle bir caninin asla normal bir
Yahudi olamayacağını söyledi. Ancak bu tür açıklamalar, Goldstein gibi
düşünenlerin tepkisini çekti. Kach üyeleri ve sempatizanları, Goldstein’ı
Büyük İsrail davasının kahramanı, yaptığı kutsal eylemle “Tanrının adını
kutsayan” (Kiduş ha-Şem) bir şehit olarak yüceltip ona görkemli bir
cenaze töreni düzenlediler. Onlara göre Goldstein, kendi başına hareket
eden bir aktivist değildi. O, Müslümanlar tarafından günden güne çalınan
İsrail topraklarının çığlığını duymuş ve harekete geçmişti. Yahudiler bu
topraklara bir barış anlaşması ile değil, kan dökerek sahip olacaklardı.
Kimi fanatikler, Goldstein’ı diğer Yahudilerin de örnek alması ve yolunu
takip etmesi gereken bir fenomen olarak ilan ettiler. Goldstein’ın cenaze
törenine Kach üyelerinin yanı sıra, hasidi tarikatlara mensup olanlar da
dâhil olmak üzere pek çok kesimden katılmalar oldu.38
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Goldstein’ın katliam eylemi, aslında başka bir terör eyleminin
öncüsüydü. Filistinlilerle toprak tavizi karşılığında barış anlaşması
yapılmasına şiddetle karşı çıkanlar, Oslo barış anlaşmasına imza atan Rabin
hükümetine karşı bir kampanya başlattılar. Mesihçi Siyonist hahamlar,
Başbakan Rabin ile Dışişleri Bakanı Şimon Peres’i kutsal toprakları
başkalarına devretmelerinden dolayı “Din Moser”, Arap terörüne yol
açıp Yahudilerin ölümüne vesile oldukları için de “Din Rodef” ilan ettiler.
Haham Moshe Levinger gibi Gush Emunim otoriteleri de Rabin’i, Peres’i,
İşçi Partili ve Meretz üyesi diğer bakanları ve bazı Knesset (Parlamento)
üyelerini Yahudi dinî hukuku halaka açısından aynı yasa hükümleriyle
suçlu buldular. Bu, Rabin ve Peres’in kanlarının halaka açısından caiz
olduğu anlamına geliyordu. Ancak, başta Rabin olmak üzere İsrail’li
yetkililer bu gelişmeleri önemsemediler.39
1993’ten sonra Guş Emunim bir hareket olarak dağılmıştı. Fakat
onun illegalite ruhu, katı idealizmi, kuralsız mesihçiliği, nefret dolu
şiddet yanlısı yeni bir bağlılar neslini doğurmuştur. Dini azim ve iştiyakla
dolu Guş Emunim gönüllülerini ve inanmış Yer Altı Yahudileri (Jewish
Undergraund) örgütünün aktivistlerini idol edinmiş olan bu neslin
mensuplarından biri Yigal Amir’dir.
1993 Oslo barış anlaşmasını Yahudi halkı ve Yahudilik için tehlike
olarak değerlendiren Amir, halkını çöküşten kurtarmak ve Mesih
umudunun ortadan kalkmasını önlemek için Başbakan Rabin’i kurban
seçmiş ve onu öldürmüştür. Rabin, Amir için hem gerçek hem sembolik
38

Goldstein’in eyleminin İsrail toplumundaki yansımaları hakkında daha ayrıntılı değerlendirme için
bkz. Shahak-Mezvinsky, s.167-190.

39

Bkz. Yılmaz, s. 158; Shahak-Mezvinsky, s. 227-229.
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bir hedefti. O, Yahudi halkı için kaos tehlikesinin sebebi olmuştu. Bunun
için Rabin durdurulmalıydı. Rabin’in yere düşüşü, kötü kaderin önüne
geçilmesi demekti. Amir, kendi hayatını bu uğurda kurban vermeye
hazır bir şehit adayı olarak görüyordu. Bu nedenle o, mahkemede suçsuz
çıkarılmayacağını kesin olarak bilmesine rağmen suç alanından kaçmayı
denemedi. Eyleminin karşılığını görmeye tamamen hazırdı.40
Yigal Amir ve diğer bütün Yahudi terör eylemcileri, eylemlerini Tanrının
eylemleriyle özdeşleştirmişlerdir. Onların inancına göre İsrail’in intikamcı
Tanrısı, üç bin yıldan önce Mısır’dan çıkış esnasında Firavunun zelil
edilmesi ile başlayan zamandan beri Yahudi olmayanlarla savaşmaktadır.
Kach partisinin lideri Haham Meir Kahane’ye göre Tanrının Yahudi
olmayanlarla savaşı, günümüzde İsrail’in kurulması sürecinde devam
etmektedir. Yahudiler savaşırken Tanrının adı yücelmektedir.41
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7. Reformcu Yahudilerin Erets Yisrael Yaklaşımı
Geleneksel Yahudiliğin kutsal halk ve kutsal topraklara ilişkin öğretisi 18.
yüzyılın sonlarında Avrupa’da ortaya çıkan Reformist akım tarafından
terkedilmiştir. Geleneksel değerleri reddeden Reformistlere göre Yahudiler
kutsal bir halk değil, bir dinî topluluktu. Bu bakımdan, İsrail topraklarının
onların nazarında pek önemi yoktu. Bu çerçevede Reformistler “Erets
Yisrael” kavramını dualarından çıkardılar. Ancak daha sonraki süreçte bu
görüşlerinden vazgeçtiler. İbadet düzenlerinde “Bizim ve nesillerimizin
Tanrısı! İsrail’i ve içinde oturanları kutsamanı diliyoruz.” ifadeleriyle
İsrail’e tekrar yer verdiler. Günümüzün Reformistleri artık açıkça Siyonist
olduklarını, İsrail devletine ve onun güvenliğine tartışmasız taahhütlerinin
bulunduğunu ilan etmektedirler. İsrail’in bir Yahudi devleti olması
gerektiğini söylemekle birlikte Filistinli Araplarla iki kesimli barışı da
savunmaktadırlar.42
Reformist Yahudiliğin ilk yıllardaki yaklaşımına tepki göstererek ayrı
bir yapılaşma içine giren Muhafazakâr Yahudiler ise ideolojilerini gerek
halk gerek toprak olarak tarihsel İsrail üzerine bina ettiler. “İsrail’in
geçmişine referansla hizmet etmek ve İsrail’in yeniden yapılanması ümidini
muhafaza etmek” temel ilkeler arasında yer aldı. Önde gelen teologlardan
Luis Finkelstein, yazılarında “İsrail” kavramına önemli bir yer ayırmış
ve Yahudiler için merkezi rolü üzerinde durmuştur. Ona göre İsrail’in
çocukları peygamberlerin nesli olduğundan kadim yüce devletlerine geri
dönme potansiyeline her zaman sahiptirler.43

40

Peleg, s. 243.

41

Juergensmeyer, s. 258.

42

http://www.reformjudaism.org.uk/israel/ (erişim tarihi: 16.08.2017)

43 Louis Finkelstein, “The Things That Unite Us”, Tradition and Change, ed. Mordecai Waxman, The
Burning Bush Press, New York, 1958, s. 321.
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Geçmişte olduğu gibi bugün de Muhafazakâr Yahudiler için modern
İsrail’in önemi başta gelmektedir. Muhafazakâr Yahudiler için İsrail,
sadece Yahudi milletinin doğum yeri değil aynı zamanda nihai kaderidir.
Temel ilkeler bildirgesi Emet ve-Emunah’da bu husus şu ifadelerle yer
almıştır: “İsrail sadece inancımızın doğduğu ve geliştiği bir Kutsal Toprak
değil, aynı zamanda bugünümüz ve geleceğimizde önemli rol oynayan
bir yerdir. İsrail, tüm dünyadaki Yahudi insanlarının birliğinin sembolü,
milyonlarca Yahudi’nin anavatanı ve Yahudi yaratıcılığının özel bir
arenasıdır. Hep birlikte İsrail’e karşı sorumluluğumuz, tüm dünyadaki
Yahudi toplumlarının (dinî) hayatlarının güçlendirilmesi ve Yahudi dinî
hayatının zenginleştirilmesi zorunluluğudur.” 44

Sonuç
Geleneksel değerlere kayıtsız kalan Reformistler de dâhil kutsal halkkutsal toprak ülküsü Yahudi kimliğini belirleyen ve Yahudileri bir noktada
birleştiren ortak ülküdür. Bu ülküde birleşen Yahudilere göre Erets Yisrael
(İsrail ülkesi), İsrail halkının vazgeçilemez vatanıdır. İsrail’i yüceltmek
ve onu asli değerine, misyonuna taşımak temel hedeftir. Ancak amacın
gerçekleşmesinde önerilen yol ve metot anlayışında farklılıklar söz
konusudur. Kimileri Mesihçi anlayış çerçevesinde bunun gerçekleşmesini
savunurken modern Ortodokslar, Reformistler ve Muhafazakârlar bilim,
sanat, edebiyat ve siyaset yoluyla İsrail’i yüceltme çabasındadırlar.
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Muhafazakâr ibadet düzeninde, Ortodoks Yahudilerde olduğu gibi
Siyon’un tekrar inşası taleplerini içeren günlük amida duasının tam metni
muhafaza edilmiştir. İsrail toprakları Muhafazakâr rabbiler arasında büyük
bir anlam ifade ettiğinden, İsrail’e göç (aliyah) eden ve oraya yerleşen
birçok rabbi bulunmaktadır. Bu rabbiler, önemli bir misyon icra ettikleri
düşüncesiyle manevî olarak tatmin olmaktadır. Diğer Muhafazakâr
üyeler de zaman zaman İsrail’i ziyaret etmekte, eğitim için çocuklarını
göndermekte ve İsrail’i maddi olarak desteklemektedirler. İsrail’in askerî ,
siyaset, bilim ve edebiyattaki başarıları onları gururlandırmaktadır.45

Yahudi olmayanların kutsal topraklarda varlığı konusunda da görüş
farklılıkları vardır. Kimileri kutsal toprakların Yahudi olmayanlardan
arındırılmasını savunurken, kimileri Yahudi otoritesini kabul etmek
şartıyla İsrail ülkesinde yabancılara da yer olduğunu kabul eder. Kimileri
hem ülkenin hem yönetimin paylaşılması yanlısıdır. Yeni tarihçiler de
denilen Post-Siyonistler bu sonuncu kısma dâhildir. Ancak onlarda da
İsrailci anlayış baskındır. Yani İsrail (Erets Yisrael), İsrail’in ülkesidir.
44 Emet Ve-Emunah: Statement of Principles of Conservative Judaism, s. 15. (Bu metin çevirisi İsmail
Başaran’ın A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde danışmanlığımda hazırlanan Muhafazakar Yahudilik
isimli doktora tezinden alınmıştır.)
45 İsmail Başaran, Muhafazakâr Yahudilik, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2017, Basılmamış
doktora tezi, s. 92-96.
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The Perception of Homeland and Nation in Israel
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Yahudi milliyetçi hareketinin on dokuzuncu yüzyılın sonlarında ortaya
çıkışının temel sebepleri Yahudilerin Avrupa’da, özellikle Doğu Avrupa’da,
kötü yaşam şartlarına ve katliamlara (pogrom) maruz kalmalarıdır.
Bu yüzden Yahudi toplumu içinde devlet kurma talepleri ifade edilmeye
başladı. Her ne kadar bu fikir Yahudiler arasında hakim bir düşünce
olmasa da Rusya yönetimi altındaki Yahudilerin bir kısmı için oradaki
katliamlardan kurtulmanın çaresi ve bir umut ışığı olarak Yahudi devleti
kurulması düşüncesi yaygınlaştı. Toprak talebi olarak Siyonistler,
Siyonist hareketin ilk ortaya çıkışından, İsrail devletinin kuruluşuna
kadarki dönemde kurulacak devlet için Filistin ve civarındaki topraklar
üzerine odaklanmışlardı. Bu çalışmada Yahudi ulusçuluğundaki vatan
kavramı analiz edilecektir. Sonuç olarak Yahudilerin Filistin topraklarını
kendi vatanının bir parçası olarak tanımlamaları barış çabalarını
engelleyici bir durumu ortaya çıkarmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Siyonizm, Filistin, Vatan algısı, Theodor Herzl,
David Ben Gurion.

Abstract
With the advent of Jewish nationalist movement in the nineteenth century,
the idea for the establishment of a state emerged in the Jewish community
in Europe, especially in Eastern Europe where living conditions were
particularly dire. Even though this idea was not dominant among Jews,
those living in Russia saw the establishment of a Jewish state as a way out
of pogroms and other discriminatory policies. Palestine was described by
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the Zionists as the ancient homeland of the Jews who eventually succeeded
in forming their state in part of that territory. This study will analyze the
conception of homeland in Jewish nationalism.
Keywords: Zionism, Palestine, Perception of Homeland, Theodor Herzl,
David Ben Gurion.
Giriş
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Modern İsrail’in 1948 yılında kuruluşunun Orta Doğu siyaseti, dünya
politikası, Yahudi ve Filistin halkları üzerinde ciddi etkileri olmuştur. Bu
siyasî yapının kurulmasındaki en önemli etken Yahudi milliyetçiliği olarak
tanımlayabileceğimiz Siyonizm’in on dokuzuncu yüzyılda Avrupa’da
ortaya çıkmasıdır.
Bu çalışmada öncelikle Yahudi milliyetçiliğini yani spesifik adıyla
Siyonizm’in 19. yüzyılda Avrupa’da zuhur etmesi ve bu ideolojinin önemli
ideologları tahlile tabi tutulacak, daha sonra Osmanlı İmparatorluğunun
bölgeden çekilmesiyle beraber İngiliz yönetimi altındaki Filistin
mandasındaki siyasî gelişmelere dikkat çekildikten sonra sol, sağ ve dindar
Siyonist akımlardaki vatan kavramsallaştırmaları tartışılacaktır. Ayrıca,
Filistin’de İngiliz mandası döneminden günümüze kadar Yahudi kimliğinin
dönüşümü üzerinde durulacaktır. İsrail’deki kimliğin en ilginç noktası
dünyadaki Yahudilerin bir kısmının dinî cemaatten ulusal şuura ulaşması
sonucu milli devletlerini kurmalarıdır. Ancak birçok başka milliyetçilikte
de görüldüğü gibi din ile ulusun tanımı arasında sıkı bir ilişki mevcuttur.
Bu durum İsrail özelinde daha da yakındır çünkü toplum büyük ölçüde laik
olmasına rağmen ulusa aidiyeti din ve dinî kurumlar belirlemektedir.
1948 yılında modern dönemde ilk defa bir Yahudi devletinin kurulması
ile Orta Doğu’da yeni bir faktör ortaya çıktı. Ağırlıklı olarak Arap ve
Müslüman nüfusa sahip olan bölgede, çoğunluğu Doğu Avrupa’dan gelen
Yahudi dinine ve etnik grubuna ait göçmenlerin yerleşmesiyle birlikte
bölgeye yabancı olduğu iddia edilen bir devlet kurulmuş oldu. Ancak
kendilerine göre bu anavatana geri dönüş olarak adlandırılmaktaydı.
Ayrıca belirtmek gerekir ki 1950’li yıllarda Irak, Yemen, Fas ve Tunus gibi
Arap ülkelerinden çok sayıda Yahudi’nin İsrail’e göç etmesiyle Avrupalı
(Aşkenaz) ve Orta Doğulu (Sefarad veya Mizrahi) Yahudiler arasında nüfus
açısından bir denge oluştu. Ancak Doğulu Yahudilere karşı ayrımcılıklar
uzun bir süre devam etti.
Bu çalışmada, Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde Filistin’e
başlayan Yahudi göçü ve sonrasında Birinci Dünya Savaşı esnasında
Osmanlıların bölgeden ayrılmasından sonra kurulan İngiltere
kontrolündeki Filistin mandası esnasında devam eden göçün ve siyasî
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mücadeleler sonucu kurulan İsrail’de oluşan ulusal kimlik ve vatan
algısı üzerine durulacaktır. Ayrıca Yahudi milliyetçiliğinin sol, sağ ve
dini kollarının farklı bakışları ve günümüzde İsrail’de rekabete devam
eden farklı ulus tasavvurları tartışılacaktır. Son olarak, İsrail devletinin
Filistinlilerle olan çatışmalarının ve barış görüşmelerindeki pazarlıklar
ışığında nasıl bir vatan algısına sahip oldukları analiz edilecektir. Doğal
olarak farklı ideolojilere sahip İsrailli partilerin değişik toprak algılamaları
olduğu bu makalede açıklanacaktır.
İsrail’de Ulus kavramı

İsrail’de toplumsal yaşam ve insanların kendilerini tanımlaması,
çoğunlukla laik olsa da, kolektif ulusal kimlik Musevi dinine dayanmaktadır;
dolayısıyla devlet politikaları demokrasi ile milliyetçi teokrasi arasında
gezinmektedir. Bunun temel sebebi ise medeni kanunun hala dinî kanuna
tabi olmasıdır. Bu yüzden Musevi ile Musevi olmayan birisi İsrail’de
evlenememektedir. Ayrıca, Müslümanların, Hristiyanların ve Dürzilerin
kendi toplumlarına ait mahkemeleri mevcut olup, kendi dinlerine mensup
kişilerle evlenebilmektedirler. Bu durum bazen Osmanlı millet sisteminin
devamı olarak nitelendirilse de tam olarak aynı değildir. Benzerlik dinî
toplumların içişlerinde özerkliği haiz olmalarında görülmekle beraber,
Osmanlı döneminde Müslüman erkekler Müslüman olmayan kadınlarla
evlenebiliyorlardı. Aynı hak dinî kurallar uyarınca Müslüman kadınlara
verilmemişti.
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İsrail halkının diğer devletlerde yaşayan uluslardan temel farkı genel
olarak Yahudi halkının bir dini cemaat, ulus, etnisite, halk veya millet mi
olduğu sorusunda düğümlenmektedir. Bu bağlamda işi karışık kılan unsur
Yahudilerin yukarıdaki tanımlanan kategorilerin hepsinin kapsamına
girdikleri söylenebilir. Her ne kadar Yahudilerin hepsi Musevi dinine ait
iseler de, dolayısıyla onları bir dinî topluluk olarak tanımlamak mümkün
olsa da, aynı zamanda asırlardır farklı bir halk (Am İsrael- İsrail Halkı)
olarak kendilerini tanımladıkları da ifade edilmelidir. Yahudilerin içinde
yaşadıkları toplumlardan farklı bir dine ve ulusa ait oldukları hissiyatına
uzun asırlar boyunca sahip olmaları sebebiyle farklı bir “etno-dinî ” kimliğe
sahip oldukları hem kendilerince hem içinde yaşadıkları geniş toplumlarca
kabul edilmektedir.

Daha çetrefilli
bir mesele İsrail devletinin bütün dünyadaki
Yahudilere ait olduğuna dair tanımıdır ki bu da liberal demokrasiden
ciddi bir sapmadır.1 Bunların dışında İsrail’in içinde yaşayan Araplar ülke
1

Baruch Kimmerling, The Invention and Decline of Israeliness: State, Society and the Military.
Berkeley, University of California Press, 2005, s.174, 176-177, 182-183.
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nüfusunun yüzde yirmisine yaklaşmış olmalarına rağmen kendileri İsrail
vatandaşı olmakla beraber tam eşit haklara sahip değildirler.
Bu tartışmadan çıkan sonuç bir İsrail milletinin var olmadığı veya
varsa bile bunun devletçe tanınmadığıdır. Ayrıca ilave etmek gerekirse,
İsrail’de Yahudiler, Araplar, Dürziler ve az miktarda Çerkezlerin yaşadığı
malumdur. Nitekim bu halkların İsrail kimliklerinde yukarıdaki etnik
gruplara aidiyetleri yazılmaktadır. Bu bağlamda İsrailli akademisyen
Joseph Agassi kendisinin resmî kimliğinin milliyet kısmına İsrailli olarak
yazdırmak istemesine rağmen, resmî makamlar bu talebi kabul etmeyip
milliyet kısmında Yahudi ibaresini aynen bırakmışlardır. Bunun sebebi
ise İsrail’in kendisini vatandaşlarından çok dünyada yaşayan bütün
Yahudilerin devleti olarak tanımlamasıdır.
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Filistin’e Yahudi Göçleri (Aliya)2
Romalılar tarafından bağımsızlıklarına son verilen Yahudi devletinin
üzerinden 2000 yıl geçmiş olmasına rağmen, Museviler asırlar boyunca
Kutsal Topraklar olarak algıladıkları Filistin’e, kendi tanımlamalarına
göre İsrail toprağına (Eretz İsrael) veya vatanına “geri dönme” arzusunu
taşımışlardır.3 Bu geri dönüş on dokuzuncu yüzyıla kadar manevî bir talep
veya ruhani bir duruş olarak ifade edilirken, söz konusu yüzyılın sonlarında
bu arzuyu bilfiil gerçekleştirmeye çalışan Siyonistler harekete geçmişlerdir.
Birinci Aliya (1882) başlamadan önce Filistin’de 300,000 Arap ve
25,000 Yahudi yaşıyordu, bu da toplam nüfusun yüzde altısına karşılık
geliyordu. Osmanlı hakimiyetinin sona erdiği 1917’de ise 56,000 rakamına
ulaşan Yahudiler hala ülkenin yüzde onuna tekabül ediyorlardı. İsrail’in
bağımsızlığını kazanmasının hemen arifesinde Yahudi nüfusu 640,000’e
ulaşmakla beraber Filistin mandasındaki toplan nüfusun ancak yüzde
33’ne denk geliyordu.4 Dolayısıyla, Yahudiler talep ettikleri topraklarda o
dönemde hala azınlık olarak yaşamaktaydılar.
Yeni Bir İdeolojinin Doğuşu: Siyonizm veya “Yahudi
Milliyetçiliği”
Yahudi göçlerinin başlamasındaki temel sebebin Yahudilerin Avrupa’da
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2

Aliya’nın İbranice’deki kelime anlamı “yükselmek”tir. Yani Kutsal Topraklara göç edildiğinde
hissedilen manevî yükselme kastedilmektedir. Özel olarak da 1882’de başlayan birinci göç dalgası,
Birinci Aliya 1882-1903 arasında, İkinci Aliya ise 1904-1914 arası gerçekleşmiştir. Aliya’nin çoğulu
aliyot’dur. Erkek göçmenlere ole, kadın göçmenlere de ola denir. Veya yeni göçmen anlamında
cinsiyetine göre ole hadaş veya ola hadaş şeklinde de ifade edilir.

3

Kimmerling, s.26. Eretz Israel deyimi M.S 2.yüzyılda yaygınlaşmaya başlamıştır. Öncesinde Kenan
veya Yehuda deyimleri kullanılmaktaydı. Shlomo Sand, The Invention of the Jewish People, s. 106,
dipnot 83.

4

Kimmerling, s.35.
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maruz kaldıkları baskılar olduğunu söyleyebiliriz. Fransız Devriminden
sonra kısmi olarak özgürlüklerine kavuşan ve tedrici bir şekilde eşit
vatandaşlığa doğru adımlar atan Batı Avrupa Yahudileri, Doğu Avrupa’da
yaşanan kitlesel katliamlardan (pogrom) muaf olsalar bile, Batı’da da
antisemitik politikalara ve söylemlere maruz kalmaktaydılar. Dolayısıyla,
Yahudiler arasında azınlıkta olsalar bile on dokuzuncu yüzyılda Siyonist
yazarlar ortaya çıkmaya başlamıştı.
Siyon’un kelime anlamı geniş olarak bütün İsrail topraklarına (Eretz
İsrael) tekabül etse de aynı zamanda Kudüs ile eşanlamlı olarak da
kullanılmakta ve daha spesifik olarak o şehirdeki Siyon Tepesini (Har
Tsiyon) kastetmektir. Dolayısıyla hem geniş olarak İsrail toprakları, ki
Filistin coğrafyası ile aynı bölgeyi ifade eder, hem Kudüs ve o şehirdeki
bir tepeyi vurgulamak için kullanılan Siyon kelimesinin Yahudi halkı için
cazibesi büyüktür.
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Yahudi milliyetçiliği olarak tanımlayabileceğimiz Siyonizm’in önemli
yazarları arasında Karl Marks ile yakınlığı sebebiyle “komünist haham”5
olarak da tanımlanmış olan Moses Hess (1812-1875) zikredilmelidir.
Komünist olduğu doğru olmakla beraber haham olmayan Hess, 1862
yılında Roma ve Kudüs (Rom und Jerusalem) adlı kitabı yazmıştır. Yazar
Almanya’nın Bonn kentinde 1812 yılında doğmuş, oradaki üniversitede
okumuş, daha sonraki yıllarda Karl Marks’ın etkisiyle sosyalist harekete
katılmıştır.6 Yahudi düşmanlığının (antisemitizm) en önemli merkezi olarak
Vatikan’ı gören Hess, ancak orada bu düşünce biterse bütün Avrupa’da da
son bulacağını fakat bunun pek gerçekçi olmadığını ifade etmiş ve en iyi
çözümün Yehuda (Judea) olarak tanımladığı Yahudi devletinin kurulması
olduğu düşüncesini ifade etmiştir.7 Bu bağlamda Süveyş Kanalının ve Ürdün
nehrinin civarında Yahudi kolonileri kurulmaya başlanmasını öneren
yazar8, Yahudilerin 2000 yıl boyunca ulus bilincini dinlerinin vasıtasıyla
muhafaza ettiklerini ve “kadim anavatanlarına” dair anıları hafızalarında
taşıdıklarını yazmıştır. Anayurtlarına dönme çabasına kimsenin karşı
çıkmaya hakkı olmadığını vurgularken yazar,9 aslında modern terminoloji
ile self-determinasyon hakkına vurgu yapıyordu.
Bu siyasî yazıyı yazarken kendi hayat hikayesini de ihmal etmiyor ve
sosyalizmden milliyetçiliğe evirilen hayatında yirmi sene kadar kendi
halkından uzak kaldığını ama artık bayramlarını kutladığını, vatan ve
halkına tekrar bağlanırken insanların kardeşliği fikrini terk etmediğini
5

Hess,s.69.

6

Moses Hess, Rome and Jerusalem: A study in Jewish Nationalism, New York, Bloch Publishing,
1943, s.18-19, 21.

7

Hess, s.35.

8

Moses Hess, Rom und Jerusalem: Die letzte Nationalitaetsfrage, Briefe und Noten, Leipzig,
Kaufmann, 1899, s. xix

9

Hess, Rome and Jerusalem, s.36-37
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vurguluyordu.10 Dolayısıyla Marksizm’de bulduğu insanların kardeşliği
fikri ile Siyonizm’de ifadesini bulduğu milliyetçilik ideolojilerini birbiri ile
uyumlu hale getiriyordu.

30

Almanya’da yaşayan Yahudilerin asimilasyon yanlısı olduğunu
vurgulayan yazar, Yahudiler Hristiyanlığı seçseler bile Almanlar tarafından
benimsenmeyeceklerini çünkü dinlerinden daha çok ırklarından dolayı
nefret edildiklerini yazmıştı. Bütün Avrupa halklarının Yahudileri kendi
aralarında yaşayan yabancılar olarak nitelediklerini, Musevi dininin zaten
Yahudi vatanseverliği içerdiğini, dolayısıyla çözümü Yahudi devletinin
kurulmasında bulmaktaydı.11 Eski vatanım dediği Filistin topraklarını
“Türkiye’den” satın almak gerektiğini yazan Hess, artık fakirlik içinde olan
bu toprakların Hz. Davud dönemindeki ihtişamına ulaştırmanın zaruretini
ifade etmekteydi.12 Yahudilerin üstün ırk fikrine sahip olmayıp İsrail
topraklarında bütün dinlerin mensuplarına eşit haklar verilmesini öngören
Hess, zengin Montefiore ve Rotschild ailelerinden koloniler kurulması için
maddi destek vermelerini talep etmekteydi.13 Aslında Hess’ın vurguladığı
temalar diğer Siyonist ideologlar tarafından da tekrarlanacaktı: Avrupa’da
Yahudi halkının yaşamasının mümkün olmadığı, bu kıtada ayrımcılığın
devam edeceği ve bu anormal durumun yani devletsizliğin çözümünün
kadim anavatanları olarak gördükleri Filistin/Eretz İsrael’de bir devletin
kurulması olduğunda hemfikir idiler.
Bir başka önemli düşünür 1882 yılında Kendini Kurtarma
(Autoemanzipation) kitabını yazan, Rus işgali altındaki Polonya doğumlu
tıp doktoru Leo Pinsker’dir (1821-1891). Yahudilerin asırlar boyunca ulusal
gururlarını kaybetmiş olduklarını yazan Pinsker, Yahudilerin yaşadıkları
her yerde yabancı oldukları, yabancı olarak görüldükleri dolayısıyla
kendilerine bir yurt (Heimat) veya anavatan edinmeleri gerektiğini
vurgulamaktaydı. Bu toprakların tercihen Kutsal topraklar olmasını ama
bu mümkün olmuyorsa Filistin dışında başka topraklarda da bir devlet
kurulabileceği ifade ediliyordu. Bu bağlamda, Kuzey Amerika’da toprak
satın alınmasının veya Türkiye’de bir “egemen paşalık” edinilmesinin
mümkün olabileceğini vurgulayan Pinsker, bu devletin tarafsız olması
gerektiği üzerinde duruyordu. Suriye veya Filistin’in de kurulacak devlet
için olası bölgeler olduğunu ifade eden yazarın14 Yahudi devleti olgusuna
oldukça pragmatik baktığı söylenebilir. Dolayısıyla Pinsker için temel
kurtarılması gerekenler Yahudi halkıdır, vatanın nerede olduğu o kadar da
önemli değildir.
10

Hess, Rome and Jerusalem, s.43.

11

Hess, s.58, 64, 74, 98.

12

Hess, s.153, 158.

13

Hess, 173, 244-245.

14

Leo Pinsker. Autoemanzipation: Mahnruf an Seine Stammgenossen.Von einem russichen juden.
Berlin: jüdischer Verlag, 1920, s3-4, 12, 22-23, 23, 30.
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Pinsker, Yahudilerinin temel eksikliğinin zeka veya deha olmadığını,
asıl eksikliğin kendine güven olduğunu, dolayısıyla bu hissi tekrar
canlandırıp kendi kendilerini kurtarmaları gerektiğini yazmıştı. Kendi
vatanlarında tekrar yaşayan bir millete dönüşebileceklerini ancak aksiyona
geçmek için gecikmemek gerektiğini ve “şimdi veya hiçbir zaman” olarak
nitelendirdiği adımların atılmasının elzem olduğunu yazıyordu. Bunun
anlamının da uluslararası Yahudi meselesine bir ulusal çözüm (Nationale
lösung) getirmekle mümkün olduğunu, bu ulusal yeniden doğuşun ancak
Yahudilerin kendilerine yardım etmesi ile mümkün olacağını çünkü kendi
işini kendi görene Tanrının da yardımcı olacağını keskin bir şekilde ifade
etmekteydi.15

Yaşadığı Avrupa toplumuna asimile olmuş olan Herzl, on dokuzuncu
asrın sonlarında artan antisemitizm (Yahudi karşıtlığı) karşısında
Siyonizmi savunmaya başlamıştı. Siyonist oluşunun en önemli sebebi de
Fransa’da casusluk ile suçlanan Yüzbaşı Alfred Dreyfus davasında tezahür
eden ırkçı duygulardı. Bu durum davayı Avusturya gazetesi Neue Freie
Presse için izleyen Herzl üzerinde bir şok etkisi yapmıştı; çünkü Fransa 1789
Devriminden sonra Yahudilere eşit vatandaşlık hakları vermişti. Ancak
dava Yahudi karşıtlığının ortadan kalkmadığını gözler önüne açık seçik
sermekteydi.16 Diğer bir deyişle, Fransa gibi özgürlüklerin vurgulandığı
bir ülkede böyle bir ayrımcılığın yapılması Herzl açısından ciddi bir hayal
kırıklığı yaratıyordu.
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Bu iki yazar dışında Siyonizm’in en önemli ideoloğunun Budapeşte
doğumlu Theodor Herzl (1860-1904) olduğuna şüphe yoktur. Bu arada her
üç yazarın da kitaplarını Almanca yazdıklarına dikkat çekip bu dilin Avrupa
Yahudileri arasında yaygın olduğu ve Doğu Avrupa Yahudilerinin de kendi
aralarında Almancaya çok benzeyen Yiddiş konuştuklarını hatırlatmakta
yarar var.

Bu duruma karşı Herzl, Yahudi Devleti (Der Judenstaat) veya daha
doğru bir tercümeyle Yahudilerin Devleti kitabını Almanca olarak 1896
yılında Viyana’da basmıştı. Kitapta savunduğu “Yahudi devletinin yeniden
kurulması” düşüncesinin eski bir fikir olduğu ancak bunun “uykudan
uyandırılması” gerektiğini yazan Herzl, kendisinin muhtemelen bu devleti
göremeyeceğini de eklemekteydi. Bu kitapta yazılanların hayal mi gerçek
mi olacağının Yahudilere bağlı olduğunu ifade eden Herzl, yaşayan neslin
burada yazılanları benimsememeleri durumunda gelecekte daha iyi bir
neslin yazılanları hayata geçireceğinden emin olduğunu vurgulamaktaydı.17
15

Leo Pinsker, s.15-16, 24, 31. Şöyle ifade ediyordu: “Nationale lösung für die internationale juden frage“
ve “Helf euch selbst und gott wird euch helfen“, s. 32.

16

Theodor Herzl, The Jewish State, ss.33-35.

17

Herzl, ss.69-70, 72. Aslında bütün Orta Doğu Yahudilerine Sefardim demek yanlış olsa da (çünkü
hepsi İspanya’dan gelmemiştir) bu tanım genel geçer bir yaygınlık kazanmıştır. Bu topluma Mizrahim
(Doğulular) de denilmektedir ki bu daha doğru bir ifade olacaktır.
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Avrupa’da Yahudileri yüksek askerî
veya siyasî kadrolarda
görmenin imkansız olduğuna değinen Herzl, kanun önünde eşitliğin
uygulanmadığını, iş dünyasındaki başarılarının ise Yahudi işyerlerini
boykot çabalarını beraberinde getirdiğini düşünmekteydi. Berlin’de sık
sık “Yahudiler Dışarı” (Juden Raus) sözünün duyulduğunu vurgulayan
yazar, sınıfsal çatışmalarda da Yahudilerin tehlikeye maruz kalacağını
çünkü kapitalistlerin de sosyalistlerin de en saldırıya açık noktalarını işgal
ettiklerini ifade ediyordu.18 Avrupa’da yabancı olarak algılanan Yahudilerin
sorunlarını çözmesi için dünyanın herhangi bir yerinde egemenlik verilmesi
durumda Yahudilerin ihtiyaçlarının tatmin edilmiş olacağını vurgulayan
Herzl, ülke olarak Filistin veya Arjantin’de kendilerine toprak verilmesi
durumunda bunun kabule şayan olacağını ve memnun olacaklarını
yazmaktaydı. “Padişah Hazretlerinin” kendilerine “tarihî yurtları olan”
Filistin’i vermesi durumunda Türkiye’nin mali sorunlarına ciddi katkıları
olacağını ve kutsal mekanların korunacağı sözünü vermekteydi. 19 Burada
dikkat çeken nokta Herzl’in, aynen Pinsker gibi, Filistin üzerinde ısrarcı
olmaması ve Yahudilerin Avrupa’daki kötü ve tehlikeli durumundan ötürü
bir an önce devletlerinin kurulmasının zaruri olduğunu yazmasıydı. Ancak
bir yıl sonra (1897) İsviçre’nin Basel şehrindeki Birinci Siyonist Kongrede
Filistin üzerinde kesin bir karar verilecekti, çünkü ancak anavatan olarak
gördükleri Filistin Yahudiler için bir cazibe merkezi olacaktı. Ancak gene
de kitaptaki fikirleri Herzl’in pragmatik yönünü ortaya koyması açısından
önemlidir.
Bu durumu dil konusunda da gözlemlemekteyiz. İbranice ile iletişimin
mümkün olmadığını ifade eden Herzl, getto dili olarak nitelediği
Yiddiş’in de kabul edilemeyeceğini ifade etmiş ve hangi dil en çok faydayı
sağlayacaksa bu dilin kullanılmasının uygun olacağını ifade etmiştir.
Öbür taraftan, kurulacak devlette hahamların ve askerlerin devlet işlerine
karışmamaları gerektiğini yazan20 Herzl’in demokratik ve Batılı bir devlet
kurmayı hedeflediği söylenebilir.
Milliyetçilik tanımında tarihî bir varlık olarak Yahudi halkından
bahsederken daha çok kültürel unsurları önemseyen Herzl, gerçekte hiçbir
milletin ırki türdeşlik gösteremeyeceğini vurguluyordu. Nitekim, Herzl’den
sonra gelecek Siyonistlerin de kan bağı veya saflığı gibi kavramlara rağbet
etmedikleri aşikardır.21 Bu satırların anti-Siyonist bir akademisyen
tarafından yazıldığı dikkate alınırsa yorumlarının objektif olduğu kabul
edilmelidir.
1897 yılında İsviçre’nin Basel şehrinde toplanan Dünya Siyonist
Kongresi özellikle Sultan Abdülhamid’e teşekkürlerini sunarak toplantıyı
18

32

Herzl, ss.85-87.

19

Herzl, s.92, 95-96.

20

Herzl s.146.

21

Sand, s.258, 265.
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İsrail Devletinin Kuruluşu ve Din-Siyaset ilişkisi
İsrail Devleti’nin kurucu kadroları umumiyetle Polonya ve Rusya’dan
Yirminci Yüzyılın ilk çeyreğinde Filistin’e gelen sol Siyonist İşçi akımına
bağlıydılar. Öyle ki İsrail İşçiler Partisi- Mapai (Mifleget poalei Eretz Israel)
devlet ile iç içe geçecek ve daha sonra İsrail İşçi Partisi (İİP) (Mifleget
HaAvoda haIsraelit) adını alarak 197723 yılına kadar bu düşünce yapısı
ülkeye hakim olacaktı. David Ben-Gurion (1886-1973) liderliğindeki Mapai
ve daha sonra İİP artan ölçüde sosyalizm, eşitlik ve refah gibi kavramları
ikincil sıraya itecek ve güçlü bir devlet kurma çabası içine girecekti.24 Önce
kurumları inşa etme, daha sonra devleti kurma ve güçlendirme politikası
izleyen sol kadrolar bu politikaya mamlakhtiyut (devletçilik) adını
vermişlerdi.
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açmıştı. Kürsüye çıkan Theodor Herzl, Yahudi Sorununu çözmek için
toplandıklarını ve Filistin’de uluslararası toplum tarafından tanınacak
bir yurt kurulmasını hedeflediklerini ifade etmişti. Herzl daha sonra
günlüğüne Basel’da Yahudi devletini kurduğunu yazmış, özellikle de soyut
düzeyde bu devleti insanlara kabul ettirdiğini iddia etmişti.22 Tabiatıyla
bu çok iddialı bir sözdür. Henüz hiçbir büyük, hatta küçük devlet böyle
bir politikayı desteklemezken, hatta dünya Yahudiliğinin çoğunluğu da
Siyonist programı benimsememişken, sözleri son derece hayalci olarak
nitelendirilebilir. Ayrıca dini kesim bu projeye laik hatta dinsiz bir dünya
görüşünü barındırdığı iddiasıyla soğuk bakmıştır. Öyle ki inançlarına göre
Mesih dünyaya gelmeden bir Yahudi devletinin kurulmasının ilahî bir
anlamı yoktur. Öbür taraftan Batı Dünyasındaki birçok Yahudi asimile
olmaya çalışmakta, yani Alman, Fransız, İngiliz olarak kabul edilme
hedefini gütmektedirler. Böyle bir seçeneğin bulunmadığı Doğu Avrupa’da,
özellikle de Rusya ve Polonya Yahudileri ise Siyonizm için önemli bir
insan kaynağı oluşturmuştur ancak bu bölgelerde bile çoğunluk Filistin’e
gitme düşüncesini taşımamaktaydı. Şöyle ki çoğu Yahudi Amerika Birleşik
Devletleri’ni tercih edip oraya yerleşmeyi geri kalmış Filistin’e tercih
etmişti.

Bu kavramla devlet ve milletin önceliğini vurgulayan İsrailli politikacılar
her ne kadar sosyalist sloganları kullansalar bile hâkim düşüncenin
milliyetçilik (Siyonizm) ve devletçilik (mamlakhtiyut) olduğuna şüphe
yoktur. Sosyalizm daha çok kitleleri harekete geçirmek için kullanılan bir
araç olarak kalmıştı. Ayrıca dikkat edilmesi gereken nokta Doğu Avrupa
22

Herzl, ss.51-53. Nitekim 1901 yılında Sultan Abdülhamid Herzl’a Mecidiye Nişanını takmıştır, Bkn. s.
160.

23

Kimmerling, ss.69-70, 73

24

Kimmerling, s,73.
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milliyetçiliklerine benzer bir şekilde Siyonizm’de de milletin, devlet
kurulmadan önce ulusal şuura kavuşması ve sonrasında devlet kurma
çabalarının başlamasıydı.25
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Siyonist hareketin amacı yeni bir ulus yaratmak veya Yahudileri
dönüştürmek olduğu için, Yahudi geçmişi ve Diaspora yaşamı ile zaman
zaman devamlılık bazen de kopuş yaşandığı vurgulanmalıdır. Anavatan
olarak tanımladıkları İsrail topraklarında, ki o zamanlar buraya hem
Osmanlılarca hem daha sonra İngilizlerce Filistin deniyordu, yeni bir
İbrani ulusu veya yeni Yahudi milleti yaratma fikri hakimdi.
Dünyadaki diğer Yahudilerden farklı olarak bir İsrail tipi Yahudiliğin
ortaya çıkması, buradaki temel farklılığın toprak ile haşır neşir olan çiftçi/
savaşçı (Sabra: kaktüs, İsrail doğumlu anlamında kullanılır) olan bir insan
tipinin yaratılma çabasıdır. Köklere bakarken kadim dönemlerdeki vatan
ile halkı birleştirme amacı güdülmüş, İbrani veya Sabra kavramıyla da
Diaspora’dan kopup eski dönemlerin kendilerince kurgulanan veya yeniden
inşa edilen savaşçı Yahudi tipi öne çıkarılmıştı. Diaspora ise olumsuz
nitelikleri ile yeni Yahudilerce reddediliyordu. Böylelikle ortaya çıkan laik
İbrani kültürüydü.26 Aslında Siyonizm’in amacı dünyanın farklı ülkelerinde
yani Diaspora’da yaşayan Yahudilerin oradaki yaşamlarının tersine
çevrilmesini (şelilat ha-Galut, negation of exile) ve Filistin’e göç etmelerini
öngörüyordu. Dolayısıyla, Siyonistler sürgün olarak adlandırdıkları yaşam
biçimine ve insan profiline olumsuz bakıyor bazen antisemitik söylemlere
benzer sözler sarf ediyorlardı. Oluşacak yeni Yahudi’yi bazen İbrani
veya sabra olarak tanımlayan Ben Gurion ve diğer milliyetçiler toprakla
buluşmayı çiftçi ve emekçi olmayı istiyorlardı. Yeni İbrani genç, sağlıklı,
adaletli, cesur ve vatansever olacaktı. Diaspora Yahudileri ise, yaşlı, hasta,
zayıf, korkak ve köksüz idi. Bu söylemleri mesela sağ Siyonist lider Zeev
Jabotinsky bile kullanıyor, hatta Rusça’ya Yiddiş’ten geçmiş aşağılayıcı bir
kelime olan Yid sözcüğünü kullanıp onların çirkin, hastalıklı ve görgüsüz
olduklarını halbuki yeni İbranilerin erkeksi güzelliğe sahip cesur insanlar
olduklarını vurguluyordu.27 Tabi eskiyi kötülemeden yeni bir kimlik
yaratmanın zor olduğu kesin olmakla beraber, Siyonist siyasetçilerde
antisemitlerce kullanılan bir söylemin tekrarlanması dikkat çekicidir.
Takdir edileceği üzere tamamen yeni bir ulus yaratmak mümkün
olmadığı için bazı tarihî dönemler göz ardı edilirken, kadim dönemlerdeki
tarihî olaylar yeni İsrail ulusunun oluşumu için kullanılmaktaydı. Laik
kültür her ne kadar güçlü olsa da Tevrat’ı ulusal tarih gibi okuma ve
anlamlandırma çabalarına da girişiliyordu. Örneğin, laik bir dünya
25

34

Sternhell, Zeev. The founding myths of Israel, s.7, 15, 21, 35.

26

Zerubavel, Yael. Recovered Roots. S. xiv, 9, 15, 26.

27

Waxman, s.25.
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görüşünü savunsa da İsrail’in ilk Başbakanı David Ben Gurion dinî temaları
millileştirmiş, bu bağlamda Tevrat’ın bu toprakların tapu senedi olduğunu
vurgulamıştır.28 Öbür taraftan ülkedeki kimlik bunalımını Yahudiler ile
İsrailliler arasındaki farklı ulus algılarında gören bir başka yazara göre
vatan temelli bir İsrailliliği savunan İşçi Partisine karşı Likud ve genelde
sağ kesimin ulus algısına göre dinî -etnik bir Yahudilik vurgusu ağırlık
kazanmaktaydı.29 Bu dünya görüşüne sahip siyasetçilerin Filistinliler ile
görüşmelerde daha sert bir pozisyon aldığına şüphe yoktur.

Bu bağlamda Geri Dönüş Kanunu Yahudilik tanımını daha geniş
tutmuş, Yahudi Şeriatı Halakha’ya göre Yahudi olmanın şartının bir
bireyin annesinin veya anneannesinin Yahudi olması iken, bu şartı yerine
getirmeyen bazı Yemenli, Etiyopyalı ve sonra Sovyetler Birliğinden göç
etmek isteyen kişilere izin verilmişti. Ancak bu statüye sahip insanların
kimlik kartlarına Yahudi yazılması mümkün olmamıştı.31 Esasen 1960
yılına kadar İçişleri Bakanlığına başvurup kendisinin Yahudi olduğunu
deklere eden kimselerin kimlik kartlarına Bakanlık zorluk çıkarmadan
Yahudi ibaresini koyuyordu. Ancak 1960’da Ulusal Dindar Partiden
(Mafdal) İçişleri Bakanı Haim Shapiro bir kararname çıkararak ancak
Musevi bir anneden, veya Halakha’ya uygun bir şekilde Musevilik dinine
geçen birisinin kimlik kartında Yahudi yazılabileceğini belirtiyordu.32
Dolayısıyla farklı kökenlerden gelen Yahudilere karşı da bir ayrımcılığın
söz konusu olduğunu iddia edebiliriz.
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Din-siyaset ilişkileri açısından vurgulanması gereken çok önemli bir
nokta, İsrail devleti kurulurken Başbakan David Ben Gurion’un, Siyonizm
karşıtı ultra Ortodoks Agudat Israel partisi ile bir statüko antlaşmasına
varmış olmasıydı. Ben Gurion bu partinin liderliğine gönderdiği mektupta,
dinî gün olan Cumartesi yani Şabat’ın resmî tatil olması, resmî makamların
yemekhanelerinde veya resmî yemeklerde koşer (Museviliğe göre helal)
yiyeceklerin verilmesi ve dinî kesimin hassasiyetlerine saygılı olunacağı
garantisini vermişti. Ancak, Ben Gurion Musevi şeriatı Halakha’nın
Anayasa yerine geçmesi talebini kabul etmedi.30 Dolayısıyla ülke ne tam
din devleti ne de laik bir devlet vasfına sahip oldu.

İsrail’de yaşayan Arapların durumu bu makalenin kapsamı dışında
olduğu için bu konuya girmemekle beraber, Filistinlilerin ikinci sınıf
28 Segev, s.127.
29 Waxman, Dov, The Pursuit of Peace and the Crisis of Israeli Identity, s.16.
30 Kimmerling, s.198
31

Kimmerling, s.143. Mesela 1980’lerde ve 1990’larda İsrail’e getirilen Etiyopyalı Yahudilere
Hahambaşılık tarafından Museviliğe dönme işlemi yapılmıştır, ki bu da o toplumda ırkçılık olarak
adlandırılarak ciddi rahatsızlığa yol açmıştı. Ayrıca akılda tutmak gerekir ki bu topluluk Falaşa
tanımını reddetmekte ve aşağılama olarak görmektedir. Kimmerling ss.149-151

32 Kimmerling, s.200.
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vatandaş olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak İsrail’de ayrımcılık
sadece Araplara karşı vuku bulmamıştır. Aynı zamanda Aşkenazi’lerinin
(Avrupa Yahudileri) Sefarad (İspanya kökenli) ve Doğu Yahudilerine karşı
da ciddi ayrımcılıkları mevcuttur. Bilindiği üzere Aşkenaz İbranice’de
Almanya33, Sefarad ise İspanya anlamına gelir. Avrupa’da Batı Avrupa
Yahudileri, Doğu Avrupa Yahudilerine göre yaşadıkları toplumlara daha
iyi entegre olmuş ve daha başarılı olmuşlardı. Her iki toplum Aşkenaz
olsa bile, ekonomik ve eğitim üstünlükleri sebebiyle Batılılar (ki bunlara
Almanya, Macaristan, gibi Alman kültürüne entegre olmuş Yahudiler de
dahildir) Doğu Avrupa Yahudilerini Ostjuden (Doğu Yahudileri) diyerek
aşağılamışlar. Sefarad Yahudileri olarak adlandırılanlar ise 1492 yılında
İspanya’dan Osmanlı İmparatorluğuna ve başka ülkelere göç etmişlerdir.
İsrail’de genellikle tüm Doğulular aynı sınıflandırmaya tabi tutulmuş,
İspanya ile ilgisi olmayan bazı Kuzey Afrika ve Orta Doğu Yahudileri de
küçümsenmişlerdi. Bunların dışında özellikle daha esmer olan Yemen
ve Etiyopyalılar da ciddi ayrımcılığa ve ırkçılığa maruz kalmışlardı.34
Aynı zamanda, geleneksel olan Yemenliler ve Kuzey Afrikalı Yahudilerin,
1950’liyıllarda İsrail’e göç ettikleri zaman tutuldukları geçici kamplarda
dua etmelerine izin verilmemiş, lüleleri kesilmiş ve takkeleri (kippa,
çoğulu kippot) başlarından çıkarılmıştı. Tahmin edileceği üzere, bu
politikalar ciddi tepkilere ve protestolara yol açmıştı.35 İlginç bir şekilde
Doğulu ve Batılı Yahudiler arasındaki mesele etnik (adatiyut) bir sorun
olarak nitelendirilmiş ve 1970’li yıllarda Amerika’daki zenci hareketi Black
Panthers’in adını kullanan bir örgüt İsrail’de de kurulmuştur.36 Bu, Doğulu
toplumdaki ezilmişlik duygusunu göstermesi anlamından önemlidir.
Ayrıca, 1996 yılında İsrail’in Kızılay’ı olarak tanımlayabileceğimiz
Magen David Adom’un (Davut’un Kırmızı Yıldızı) Etiyopyalıların
bağışladıkları kanları imha ettikleri ortaya çıkınca Başbakanlık binasının
önünde ciddi gösteriler yapılmıştı.37 Bu grubun hâkim Siyonist söylemdeki
bütün Yahudilerin tek bir atadan geldiklerine dair inancını da zor durumda
bıraktığını38 söyleyebiliriz. Şöyle ki İsraillilere göre Etiyopyalılar zenci
olarak görünmüşlerdi. Diğer bir deyişle İsrail içinde Yahudiler arasında da
etnik çekişmeler ve ayrımcılıklar vuku bulmuştur.
Bütün bu çekişmelerin sonucu olarak 1984 yılında Aşkenazların
hakimiyetindeki aşırı dinci akımdan ayrılarak doğuluların hakimiyetindeki
Şas (Şomrei Safarad Torah- Tevrat’ın Sefarad Koruyucuları) Partisi

36

33

Modern İbranicede Almanya’ya Germania denilmektedir.

34

Kimmerling, p.95.

35

Kimmerling, s.104.

36

Kimmerling, ss.106-107.

37

Kimmerling, s.161.

38

Kimmerling, s.163.
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kurulmuştur. Eski Sefardi Hahambaşısı Ovadia Yosef’in39 manevî
liderliğindeki bu parti birçok koalisyon hükümetinde yer almıştı.
Sefaradların partisi olan Şas günümüzde de özellikle Kuzey Afrika ve Orta
Doğu kökenli Yahudilerin haklarını savunmaktadır.

Günümüz İsrail’inde Arap-Yahudi, Doğulu-Batılı, laik-dindar gibi
çekişmeler ve gerginlikler devam etmektedir. İsrail demokrasisini “kısmi
bir teokrasi” olarak niteleyen Baruch Kimmerling, bunun sebebinin de
kimliğin Musevi Ortodoks kriterlerine göre belirlenmesine bağlamıştır.
Bu da aslında çoğunluğu laik olan İsrailliler için de ayrımcı politikaları
beraberinde getirmektedir. Bir başka sınırlayıcı noktanın da devletin
dünyadaki bütün Yahudilere ait olduğu vurgusudur.41 Dolayısıyla
vatandaşlık temelinde bir kimlik ve demokrasi mümkün olamamaktadır.
Bu durumu etnokrasi olarak niteleyen yazar kimlik kartlarında milliyet
kategorisinde Yahudi, Arap, Dürzi veya Hristiyan yazılmasını bu durumun
en açık kanıtı olarak sunmaktadır.42 Diğer bir deyişle yukarıdaki etnik
gruplara ait kişiler İsrail vatandaşı olsalar bile İsrail milliyeti şeklinde bir
hukukî kategoriye ait olamamaktadırlar.
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Etnik ayrışmaya bir örnek olarak 22 Aralık 2013 seçimlerinden önce
Likud genel başkanı Netanyahu, İmar Bakanlığının Şas liderlerinden
Ariel Atiyas’in elinden alınacağı, dolayısıyla bu alanın sektörel çıkarlardan
kurtarılacağını söylemesi, Şas tarafından Sefarad Yahudilerine karşı
düşmanca bir tavır olarak ve Likud’un halkın partisi olmaktan “Rusların
ve beyazların” partisi haline dönüştüğü şeklinde algılanmıştır. Haaretz
gazetesi de bu olayla ilgili yorumunda Şas-Likud ilişkilerinin etnik bir
boyut aldığını vurgulamaktadır.40 Ayrıca unutulmamalıdır ki Şas Partisinin
milletvekillerinin çoğu ya Fas’da doğmuş (İçişleri Bakanı Aryeh Deri gibi) ya
da Tunus kökenli bir ailenin çocuğu olarak (Eli Yishai) İsrail’de doğmuştu,
dolayısıyla parti liderlerinin bir kısmı Arapça konuşabilmektedir. Bunların
dışında, Şas Partisinin Özbekistan’da (Amnon Cohen) veya Gürcistan’da
(Avraham Michaeli) doğmuş milletvekilleri de vardır.

Aynı yorumcuya göre, İsrail’de birbiriyle zaman zaman çatışan zaman
zaman da yarışan yedi kültür mevcuttur. Bunlar eskiden başat olan
üst sınıfların savunduğu laik Aşkenazi kültürü, milliyetçi dindar diye
adlandırabileceğimiz bir kültür, geleneksel Doğulu Yahudilerin (Mizrahim)
kültürü, Ortodoks dindarlar, İsrailli Araplar, eski Sovyetlerden gelen
39 Kimmerling, s.132.
40 “Deri: Likud-Beiteinu is party of Russians and Whites” Haaretz 28 December 2012, http://
www.haaretz.com/news/national/deri-likud-beiteinu-is-party-of-russians-and-whites.
premium-1.490455#
41

Kimmerling, 205-207.

42 Kimmerling, 230-231.

37

Umut UZER

Yahudilerin “Rus” kültürü ve Etiyopyalı Yahudilerin alt kültürüdür. Yazar
bu kültürel arasında bir savaş olduğunu da iddia etmiştir.43
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Öbür taraftan, aşırı dinci Ultra Ortodokslar (haredi), örnek vermek
gerekirse, genellikle anti-Siyonist bir pozisyona sahiptirler ve mesela sol
Siyonistleri Yahudi soykırımını engelleyememekle suçlamaktadırlar. 1912
yılında kurulan siyasî partileri Agudat Israel, Siyonizmi sahte bir Mesihlik
akımı olarak görmektedir.44 Bu sebepten dolayı birçok aşırı dinci İsrail’de
çok önemli ve mecburi olan orduya gitmemekte, askerler Kudüs’teki Mea
Shearim gibi dinci mahallelerde saldırıya uğramakta, bazıları da kutsal dil
olarak gördükleri İbraniceyi günlük konuşmalarında kullanmayıp Yiddiş
dilini tercih etmektedirler.
Bir başka önemli nokta, İsrail’de yaşayan Yahudilerin yüzde 30’u
kendisini laik (hiloni), yüzde 4.4 dinsiz, yüzde 23’ü laik ama kısmen
geleneksel, yüzde 26’sı geleneksel (masorti), yüzde 11 dindar (dati), yüzde
4 ise ultra Ortodoks (haredi) olarak tanımlamaktadır. Laikliğin merkezleri
Tel Aviv ve Haifa şehirleri, Akdeniz kıyısındaki bölgeler ve Haaretz gibi
gazeteler, aydınlar ve akademisyenler45 iken Bnei Brak, ve Ağlama Duvarı
(Kotel) ve Mea Shearim gibi dindar mahallelerin bulunduğu Kudüs dindar
şehirler olarak tanımlanabilir. Ülkede dinin aşırıcı dincilerin elinde
olması özellikle Amerika’da güçlü Reform Yahudilik akımı mensuplarını
rahatsız etmektedir. İsrail Başbakanı Netanyahu, Ağlama Duvarında
Reform ve Muhafazakar akımlara da dua etmek için yer ayrılacağı sözünü
vermesine rağmen ultra Ortodoks Şas ve Agudat İsrael Partilerinin
karşı koymaları sonucu bu uygulamanın yürürlüğe girmemesi, özellikle
Amerikalı Yahudilerce tepkiyle karşılanmış ve İsrail-Diaspora ilişkilerine
bir darbe vurduğu şeklinde nitelendirilmiştir. Çoğunluğu Reform veya
Muhafazakar akımlara mensup Amerikan Yahudilerinin ayrıca kendileri
tarafından Musevi dinine kabul edilen kişilerin Yahudi olarak kabul
edilmemeleri, sadece Ortodoks hahamların yaptığı dine kabullerin İsrail
tarafından tanınması da Amerikalı Yahudiler tarafından aşağılayıcı olarak
görülmektedir.46 Dolayısıyla etnik ve dinî olarak çoğulcu bir ülke olan
İsrail’de özellikle din konusunda Aşkenaz ve Sefarad Hahambaşılıklarının
ultra Ortodoks tekelleri devam etmektedir.
Yahudiler arasında bu dinî ihtilaflar dışında Filistinli İsrail vatandaşları
için de sorunlar mevcuttur. Her ne kadar İsrailli Filistinliler ve bazı
sol-liberal aydınlar İsrail’i tüm vatandaşlarının ülkesine dönüştürmek
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Attila Somfalvi, 28 Haziran 2017, “US Jewish leaders decry Israel’s delegitimization of non-Orthodox
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isteseler de İsrail’in kurucu ideolojisi sebebiyle bu talep gerçekleştirilebilir
gözükmemektedir.
Farklı vatan kavramsallaştırmaları
Bu çalışmada tartıştığımız İsrail ve Filistin topraklarını açıklamak
gerekirse günümüzde geniş manasıyla Filistin (Falastin) ve İsrail Vatanı
(Eretz İsrael) terimleri kullanıldığında aşağı yukarı birbiriyle örtüşen aynı
topraklardan bahsediyoruz. Ancak daha kısıtlı anlamıyla kullanıldığında
İsrail’in 1967 öncesi sınırları içindeki toprakları, Filistin’in ise Batı Şeria
ve Gazze bölgeleri kastedilmektedir. Bugün bu topraklar üzerinde İsrail
devleti ve Filistin Ulusal Yönetimi (FUY) adında iki siyasî yapı mevcuttur.
FUY Batı Şeria’yı yönetirken, Gazze Şeridi Hamas tarafından kontrol
altında tutulmaktadır.

Sol Siyonizm başlangıçta yani 1920’lerde denizden çöle kadar uzayan
bir çerçeve çizerek günümüzdeki İsrail toprakları, Batı Şeria, Gazze Şeridi,
Ürdün ve güney Lübnan’ı talep etmekteydi.47 Özellikle Ürdün topraklarının
ilk başta Filistin mandasına dahil iken İngiltere tarafından Arap isyanının
lideri Şerif Hüseyin’in oğlu Abdullah’a verilmesi ve kendisinin kral olarak
ilan edilmesi Yahudilerce eleştiriliyordu.
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Siyonist hareket içinde vatan tanımı konusunda baştan beri ayrılıklar
bulunduğu akılda tutulmalıdır. Ana hatlarıyla Siyonist hareket içinde İşçi
merkezli sol Siyonizm, Likud Partisi tarafından temsil edilen Revizyonist
Siyonizm ve Dindar Siyonizm’in var olduğunu ifade etmeliyiz. Daha
önce de vurgulandığı gibi Ultra Ortodoks (haredim) kesim Siyonizmi
reddetmektedir.

İsrail İşçi Partisi zaman içinde uluslararası toplum tarafından tanınan
günümüz İsrail topraklarını vatan olarak tanımladı. Bunun da anlamı
1967 yılında işgal edilen Batı Şeria gibi bölgeleri kendi vatan algıları içine
dahil etmediler. İlk zamanlarda sosyalist bir devlet kurma ve laik bir ulus
yaratma 48 hedefine sahip olan İşçi Partisi, 1980’lerde sosyal demokrat
bir çizgiye geldi. Böylelikle, toprak talepleri yani vatan algılarında fazla
talepkar olamadılar.
Revizyonist yani sağ Siyonist hareket ise Zeev Jabotinsky liderliğinde,
aynen İşçi Partisi gibi Ürdün nehrinin her iki yakasını da talep ederken,
1967’den sonra “Bütün İsrail Toprağı” (Eretz İsrael haşlema) veya Büyük
İsrail (Greater Israel) kavramıyla 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı’nda ele
geçen toprakları yani Batı Şeria, Kudüs, Golan Tepeleri ve Gazze Şeridini
kendi vatan tanımlarına dahil ettiler. Likud’un öncüsü Herut (Hürriyet)
47

Shelef, Nadav, Evolving Nationalisms ,s. 5.
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Partisi 1968 yılındaki kurultayında Batı Şeria’nın şehirlerini vatanın
parçası olarak sayarken, Ürdün (Şeria) nehrinin doğusu yani Ürdün
toprakları üzerinde talepleri olmadığını zımni olarak ima ediyordu. 1977
yılında artık Likud (kuruluşu 1973) partisine dönüşmüş olan hareket, İsrail
vatanı kavramından elinde tuttuğu toprakları anladığını ifade ediyordu.49
Böylelikle Ürdün üzerinde toprak taleplerine son veriliyordu.
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Sol ve sağ Siyonizm’in ideolojik yaklaşımlarından anlaşılacağı üzere,
Filistinliler ile yapılan müzakerelerde İşçi Partisi özellikle Batı Şeria’ya
daha stratejik olarak bakmakta, revizyonist gelenekten gelen İsrail Sağı ise
bu toprakları ideolojik ve dinî olarak algılamaktaydı çünkü Likud, İsrail
Evimiz (Israel beitenu), Yahudi Evi (Habayit hayehudi) gibi sağcı partilere
göre özellikle Batı Şeria ve Kudüs vatanın bir parçası olduğu için bu konuda
taviz verilmesini vatana ihanet olarak tanımlamaktaydı.
Dinî Siyonizm (Mizrahi) akımı ise (geçmişte Mafdal ve bugün onun
devamı olan Yahudi Evi Partisi) 1920’li yıllarda Nil’den Fırat’a kadar
vatan algısına sahip olsa bile 1960’larda Likud gibi Bütün İsrail toprağı
kavramını kullanarak İsrail’in işgal ettiği topraklarda Büyük İsrail
devletinin yaşamasının asli olduğunu vurgulamışlardı.50 Görüldüğü üzere
Siyonizm sol, sağ ve dindar kollarında vatan algısı bir evrime tabi olmuş,
özellikle Ürdün topraklarını talep etme uzun süre önce bırakılmış ve en
büyük talep günümüz Filistin topraklarıyla sınırlanmıştır. Tabi böyle bir
toprak yayılmacılığı ne Filistinlilerce ne de dünya kamuoyu tarafından
kabul görmektedir.
Yukarıdaki kısa tartışmadan da görüleceği gibi İsrail’in özellikle sağ
kesiminin işgal altındaki toprakları kendi vatanlarının bir parçası olarak
görmeleri Filistinlilerin self-determinasyon hakkıyla çelişmektedir.
Sonuç olarak, İsrail-Filistin meselesini tek toprak iki millet çerçevesinden
inceleyebiliriz. Diğer bir deyişle Filistin/İsrail topraklarında iki tane
çatışan milliyetçilik mevcuttur ve bu sorunun diplomatik görüşmeler
dışında çözülmesi mümkün görülmemektedir.
1967 Altı Gün Savaşı ve İşgal Altındaki Topraklar 		
1967 yılında Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdül Nasır’ın Birleşmiş
Milletler barış gücünü Sina yarımadasından kovması üzerine başlayan
savaşta İsrail, topraklarına Doğu Kudüs, Batı Şeria, Golan Tepeleri ve Gazze
Şeridi ile Sina yarımadasını kattı. Böylelikle bugüne kadar devam eden
işgal altındaki topraklar meselesi ortaya çıkmış oldu çünkü uluslararası
toplum bu toprakları hiçbir zaman İsrail’in parçası olarak tanımadı. İsrail
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ise Doğu Kudüs ve Golan Tepelerini ilhak etti. Öbür taraftan Sina 1982’de
tamamlanmak üzere kademeli bir şekilde Mısır’a iade edildi, Gazze
ise 2005 yılında tahliye edildi. Bunların dışında Golan Tepeleri Suriye
tarafından geri istenilmekle beraber, en önemli toprakların Doğu Kudüs
ve Batı Şeria olduğu ifade edilmelidir. Batı Şeria’nın bütün şehirlerinde
Filistin Ulusal Yönetimi (el-sulta el-watani el-Falastini) hüküm sürerken,
şehirleri birbirine bağlayan yolları ve Yahudi yerleşimlerini İsrail kontrol
etmeye devam etmektedir.
Ancak burada temel odak noktamızın İsrail’de vatan olgusu olması
sebebiyle meselenin siyasî tarih boyutu üzerinde sınırlı olarak duracağız.
Filistin Devletinin Batı Şeria ve Gazze’de kurulması hem Filistinlilerin
talebi hem uluslararası toplumun beklentisi olmaya devam etmektedir.
Ancak Batı Şeria’daki yerleşimciler, Filistin devletinin kurulması önünde
önemli bir engel olarak durmaktadır.
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Ayrıca ifade edilmelidir ki bu toprakların işgali ile İsrail fiili olarak iki
milletli bir ülke halini almıştı. Fakat devlet kimliği, bayrağı, milli marşı,
kurumları ve yasaları ile Yahudi olarak inşa edilen51 İsrail bu gerçekliği
kabul etmemektedir. Bu durumda Yahudi devleti vasfını muhafaza
edebilmesi için işgal ettiği topraklarda yaşayan Filistinlilere vatandaşlık
hakkı vermekten imtina eden İsrail, böylelikle en azından mevzubahis
topraklarda demokratik olma vasfını taşımamaktadır. Tabi güç kullanma
yoluyla toprak kazanmak uluslararası hukukun temel prensiplerini ihlal
ettiği için İsrail’in bu toprakları ilhak etmesinin uluslararası toplum
tarafından kabul edilmesi söz konusu olamazdı. Bütün bu zorluklardan
dolayı İşçi Partisi, 1992 yılında tekrar iktidara geldiğinde Filistin Kurtuluş
Örgütü ile Prensipler Deklarasyonu (1993) gibi anlaşmalar imzaladı. Diğer
bir deyişle devletin Yahudi vasfını korumak için ve tabi işgal durumunun
sürdürülebilir olmadığı düşüncesinden dolayı bu toprakların çoğundan
çıkmaya karar verdi. Sağ kesimin aşırı çevreleri için ise bu topraklar kendi
dünya görüşlerine göre kutsal oldukları ve İsrail vatanının bir parçası
oldukları için bir santimetre karesinin bile bırakılması dine aykırıydı ve bu
emri veren başbakanın katli vacipti. Nitekim barış sürecini sürdüren İsrail
Başbakanı Yitzhak Rabin bu gerekçelerle dinci bir İsrailli hukuk öğrencisi
olan Yigal Amir tarafından 1995 yılında vuruldu.
Aslında 6 gün savaşı sonrası İsrail ulusal kimliğinin etnik yani Yahudi
boyutu güçlendi aynı zamanda da Musevilik millileşti. Bunun temel sebebi
de Tevrat’ta geçen önemli şehir ve mabetler bu savaş ile beraber ele geçirildi.
Tabi en önemli mekan Doğu Kudüs ve bu şehirde bulunan Ağlama Duvarı
(Kotel) olsa da bunun dışında el-Halil (Hebron) (Hz. İbrahim Camiinin
içerisindeki Mahpela Mağarasında Hz. İbrahim ve Hz. İshak’ın kabirlerinin
51
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olduğuna inanılıyor), Nablus, Beytüllehim ve Eriha (Jericho) gibi kentler
hep Tevrat’ta adı geçen önemli şehirler olmaları sebebiyle ülkede dinî ve
manevî bir havanın esmesi sonucunu doğurdu.52 1967 sınırları öncesi
İsrail topraklarında pek fazla tarihî dinî mabetler bulunmadığı ve özellikle
bu devletin laik sosyalist öncüler tarafından kurulduğu dikkate alınırsa,
hatta Tel Aviv şehrinin 1909 yılında kurulduğu düşünülürse, o dönemde
laik yaklaşımların olması daha iyi anlaşılır. Ama 1967 savaşı ile birdenbire
geçmiş ve gelenek ile sanki yeniden tanışılmış böylelikle dinî akımlar
güçlenmiş, Sağ Siyonizm daha etkili olmuş, 1977 seçimlerini Likud’un
kazanmasıyla da laik solun hegemonyası sona ermiştir.
Aşırı sağ kesimin düşünce yapısı anlamak için Yehuda ve Şomron
(Judea-Samaria) olarak adlandırdıkları Batı Şeria’da yaşayan bazı
grupların dünya görüşlerine bakmak gerekecektir. Her ne kadar bu bölgeye
ucuz kredi ve daha iyi yaşam şartları sebepleriyle gidip yerleşen İsrail
vatandaşları mevcut ise de yerleşimcilerin önemli bir kısmının aşırı sağcı,
köktenci (messianic) ve aşırı milliyetçi fikirlere sahip oldukları da şüphe
götürmez. Özellikle sloganları “İsrail halkı için Tevrat ile İsrail vatanı” olan
Guş Emunim (Müminler Bloğu) ve Kahane Hai53 (Kahane Yaşıyor) adlı
örgütlerin el-Halil (Hebron) ve hemen yanındaki yerleşim birimi Kiryat
Arba, ve Yitzhar gibi yerleşimlerde taraftar bulabilmektedir.
Guş Emunim barış için toprak ilkesine karşı çıkıp, Batı Şeria’nın
Tevrat’ta adı geçen bölgeler olması sebebiyle İsrail egemenliği altında
kalması gerektiğine inanmaktadır.54 Sina Yarımadasının 1978 Camp David
Antlaşması ve 1979 Mısır-İsrail Barış Antlaşması sonucu 1982 yılında
tamamen tahliye edilmesi ve orada yaşayan 5000 Yahudi yerleşimcinin
İsrail’e geri dönmeye zorlanması, bu örgüt için büyük bir şok yaratmıştı.55
Genellikle Büyük İsrail olarak gördükleri vatan Batı Şeria ile sınırlı kalsa da
zaman zaman bazı ideologların Nil’den Fırat’a gibi iddialarda bulundukları
da görülmektedir.56 Bu tür talepler olsa bile köktenci hareket içinde genel
akımın İsrail’in günümüzde hakim olduğu topraklarla tatmin olduklarını
söylemek doğru olacaktır.57 Dolayısıyla Büyük İsrail kavramıyla Batı
Şeria’daki İsrail hakimiyetinin devamını anlayan bu gruplara iktidardaki
Likud ve Yahudi Evi partileri de destek olmaktadır. Bu bölgeyi vatanının
bir parçası olarak gören İsraillilerin artmasıyla Filistinlilerle barış daha zor
bir hal alacaktır. Öbür taraftan sol kesimler barış karşılığı bu toprakların
çoğunun verilmesine taraftardır.
52 Waxman, s.36-39.
53 Ian Lustick, For the Land and the Lord. ss. 8-9, 67.
54 Lustick, s.14
55 Lustick, s.59.
56 Lustick, s.104-105. Mesela Guş Emunim kurulmadan önce Israel Eldad veya daha sonra Yehuda
Elitzur böyle taleplerde bulunmuşlardı.
57 Lustick, s.108-109.
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Ancak özellikle 1977 yılında İşçi Partisinin seçimleri kaybetmesi ile
Likud merkezli daha milliyetçi ve geleneksel bir söylemin kuvvet kazandığı,
bunda da Zeev Jabotinsky’nin Revizyonist Siyonizm’in mirasını taşıyan
Likud’un ve o tarihte başbakan olan Menahem Begin’in İsrail’in sağa
kayışının önemli aktörleri olduğu hatırda tutulmalıdır. Böylelikle hakim
sol Siyonist söylemin ve kimliğin hem sağ kesimler hem de daha sonraları
sol post-Siyonist aydınlar tarafından sorgulandığı vurgulanmalıdır.
Siyonizm’in Tasfiyesi? : Post-Siyonist Açılım

Ayrıca konumuzla daha alakalı bir post-Siyonist olarak Tel Aviv
Üniversitesinde çalışan Profesör Shlomo Sand örnek gösterilebilir. Sand’a
göre Yahudileri bir ulus olarak değil dinî cemaat olarak tanımlamak
daha doğru olacaktır. Yazara göre Yahudi halkı Tevrat’ı ulusal tarih
olarak sunan yazarlar tarafından icat edildi. Örneğin tarihçi Yitzhak
Baer, Yahudi tarihinin bölünmez bir bütün teşkil ettiğini ve bu bağlamda
Tevrat’ın günümüzün sorunlarına ışık tuttuğunu vurgulamıştır.58 Diğer
bir deyişle, Tevrat’taki olayları tarihî gerçekler gibi sunma adeti Siyonist
tarih yazımında ve söyleminde oldukça yaygınlaşmıştır.59 Başka bir
yazar da erken dönem tarihçilerinde ideolojik endokrinasyonun yaygın
olduğunu, gerçek tarihçilerin ancak 1980’li yıllarda ortaya çıkan Yeni
Tarihçiler olduğunu iddia etmiştir.60 Nasıl tanımlanırsa tanımlansın, bu
araştırmacıların putları veya kurucu mitleri yıkıcı bir işlevlerinin olduğuna
şüphe yoktur.
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Post- Siyonist düşüncede İsrailli aydınlarca Siyonizm ciddi bir eleştiriye
tabi tutuluyor, tüm vatandaşların devleti olacak bir ülke öngörülüyor
dolayısıyla Araplara tam eşit haklar verilmesi talep ediliyordu. Bu akımın
temsilcileri olarak Yeni Tarihçiler ve eleştirel sosyologlar olarak Benny
Morris, Ilan Pappe, Avi Shlaim ve Uri Ram gibi araştırmacılar sayılabilir.
Bu akademisyen ve yazarlar İsrail’in kuruluş mitleri olarak tanımladıkları
Filistin mülteci sorunu ve Araplarla barış konularında ufuk açıcı
araştırmalar yaptıkları söylenebilir.

Esasen özcü ve etnosantrik bir milliyetçilik türü olan Siyonizmin
aşılması için çoğu post-Siyonist yazar gibi Sand da, bütün vatandaşlarının
devleti olacak bir ülke kurma önerisini getirmektedir. Ayrıca iki halklı
bir devletin, çok kültürlü yapısının Filistin topraklarını da kapsaması
gerektiğini düşünmektedir.61 Her ne kadar bu fikir Siyonizm’e yani
58
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Sand, s.106
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Segev, Tom. Elvis in Jerusalem, s.5.
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Sand, s. 307, 311-312.
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Yahudi devletine karşı olsa da iki devletli çözümü de yani bağımsız bir
Filistin devletini de reddetmektir. Kanımca Filistinliler ile İsraillilerin
eşit vatandaşlar olacakları bu öneri ütopik olarak tanımlanabilir ve
Filistinlilerin self-determinasyon hakkının tam olarak tezahür etmesinin
önünde bir engel teşkil etmesi sebebiyle Filistinlilerce kabul edilmesi olası
gözükmemektedir.
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Sonuç olarak post-Siyonist akım daha çok entelektüeller ve akademisyenler arasında yaygınlaşsa da ülkede Siyonist akımlar güçlü olarak yaşamlarını sürdürmektedir. Özellikle Likud’un sağ Siyonizmi, zaman zaman
pragmatik yönlere sahip olsa da vatan tanımlamasıyla Batı Şeria’yı ve Golan
Tepelerini kendi topraklarının bir parçası olarak kabul etmektedir. Likud
lideri Binyamin Netanyahu’nun geçmişte el-Halil’de yönetim paylaşımını
uygulaması veya Bar Ilan Üniversitesinde 2012 yılında iki devletli çözümü
onaylamasına rağmen dayandığı sağ partiler ve tabi kendi tabanındaki hissiyatlar sebebiyle Büyük İsrail, yani meşru 1967 İsrail toprakları artı Batı
Şeria ve Golan Tepelerinden vazgeçmesi zor gözükmektedir. Bu bağlamda
Filistinlilerin bölünmüşlükleri de müzakerelerin önünde önemli bir engeldir. Sol kesim ise barış taleplerini yinelemekle beraber Filistinlilere olan
güvenini 1990’lara göre ciddi manada kaybetmiştir. Ayrıca onların da Batı
Şeria’daki İsrail yerleşimlerinin artmasında katkıları olduğu unutulmamalıdır. Sol kesimin entellektüeller arasında ve basın çevresinde gücü olsa da
İşçi Partisinin zayıflığı, farklı bir vatan algısını (Batı Şerianın büyük ölçüde
kurulacak Filistin devletine verilmesi) mümkün kılmamaktadır. Sağ kesimin hakimiyetinin devam ettiği İsrail’de savundukları vatan tanımı sebebiyle, Filistinlilerin bağımsızlık kazanmasının, çok ciddi siyasi, güvenlik ve
uluslararası baskılar olmadığı taktirde, oldukça zor olduğunu kabul etmek
durumundayız.

İsrail’de Vatan ve Ulus Algısı
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Osmanlı Hâkimiyetinden
İsrail İşgaline:
Kudüs’ün Gönüllü Sakinleri
From The Ottoman Rule To The Israelı Occupatıon:
Volunteer Resıdents Of Jerusalem

Alaattin DOLU*

Bu çalışmada Mekke, Medine gibi
Kudüs’te varlığı görülen
mücâvirlerin Osmanlı dönemindeki işlevi üzerinde durulmuş ve günümüzde Mescid-i Aksa’yı savunan murâbıtlar ile bir karşılaştırması yapılmıştır. Geçmişte mücâvirler ile bugünün murâbıtları Kudüs’e gönüllü
olarak gelerek orada ilmî faaliyetlerde bulunan iki benzer gruptur. Her
iki grubun motivasyonu kutsal kente komşuluk olsa da birincisi İslam
hâkimiyetindeki Kudüs’te surre ile desteklenen bir grup iken, ikincisi işgal
altındaki kutsalları muhafaza etme amacıyla güdülenmiştir. Bu bağlamda burada birincisine referansla murâbıt olarak bilinen ve İsrail işgaline karşı psikolojik savunma yaparak Mescid-i Aksa’yı muhafaza eden
Filistinlilerin rolü vurgulanmıştır. İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa’ya
ayak bastığı zaman söz konusu grup ile aralarındaki küçük çatışmalar zaman zaman İslam dünyasında yankılanmaktadır. Bunlardan sonuncusu
geçtiğimiz Temmuz ayı içinde yaşanmış ve Mescid-i Aksa Müslümanlara
kapanmıştır. Bu anlamda Kudüs’ün bir insanlık mirası olduğu unutulmadan bu şehrin kutsallarının muhafaza edilmesi hususunda daha aktif
çabalar gerektiği de açıktır.
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Abstract
In this study, it was emphasized the functions of the “neighbors/moujaviren”
in Jerusalem such as Mecca and Medina in the Ottoman period, and it
was made a comparison with the mourabitoun who defended the al-Aqsa
today. In the past “neighbors of Jerusalem” and present-days “defenders
of Jerusalem” are two similar groups who came to Jerusalem voluntarily.
The most obvious common feature of both groups is that they are engaged
in science and also they are neighbors of al-Aqsa and Jerusalem. While
the motivation of both groups is neighboring to the holy city, the first
was a group supported by surrah in Islamic domination in Jerusalem
and the second was motivated to preserve the occupied sanctuaries. In
this context, it is emphasized here that the role of the Palestinians who
known as mourabitoun and preserved the Masjid al-Aqsa by making a
psychological defense against Israeli occupation. When Israeli soldiers
stepped on the Masjid al-Aqsa there was little conflict between them
and the Palestinians. The last of these happened in July and the Masjid
al-Aqsa was closed to Muslims. In this sense, it is also clear that more
active efforts must be made to preserve the sanctity of this city, without
forgetting that Jerusalem is a human inheritance.
Key Words: Jerusalem, Israel, Question of Palestine, Surrah, Masjid alAqsa, Mourabitoun (Defenders of al-Aqsa)

Giriş
Sahip olduğu özellikleri nedeniyle farklı dine mensup devletler nazarında
dinî ve siyasî önemi olan Kudüs, bu özellikleriyle tarih boyunca farklı
toplumsal sınıfların bir arada yaşadığı bir kent olagelmiştir. Hâkimiyet
altında olunan bu farklı devletlerin uygulamalarının zaman zaman referans
alınan dinin öğretileriyle bağdaşmadığı da görülmüştür. Bu anlamda
Kudüs’ün kendine özgü oluşan yaşam koşulları özellikle kente hâkim
olan bazı devletlerin uygulamalarıyla çelişmiştir. 638 yılında Hz. Ömer’in
fethinde uygulanan diğerini tanıma politikası 1099 yılında Haçlıların şehri
ele geçirmesiyle sona ermiştir. Neticede Haçlı hâkimiyetinin sürdüğü 88
yıllık dönemde sadece Müslümanlar değil diğer dinlerin mensupları da
barış içinde yaşamayı arzuladıkları bir dönemi beklemişlerdir. Selahaddin
Eyyûbî’nin fethiyle şehirde oluşturulan yeniden yapılanma ve farklı
sosyal grupların birbiriyle entegrasyonu Kudüs’ü tekrar yaşanılır bir
şehir haline getirmiştir.1 Memlükler’in Kudüs siyasetini yönlendiren
temel unsur şehirdeki medreseler vasıtasıyla kendilerine sermaye alanları
1
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Işın Demirkent, “Kudüs (Haçlılar Dönemi)”, DİA, 26, s. 330-332.
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açan ulemaydı.2 Bir din kentinin sakinlerinin ona hâkim olan devlet ve
idarecilerinin meşruiyetlerini sorgulamaları devletlerin iktidarlarını
sağlamlaştırmada sembolik alanlara yatırım yapmalarına neden
olmaktaydı. Bu anlamda dinî alan sultanların iktidarının ve meşruiyetinde
önem arz etmekteydi.3 Bölgede bu türden uygulamaların Emeviler
döneminde güçlü şekilde kendine yer ettiği görülmektedir. Bu bağlamda
Abdülmelik b. Mervan Kubbetü’s-Sahra’yı, Velid b. Abdülmelik ise Şam
Emeviye camiini iktidarlarını sembolize eden araç olarak görmüşlerdi.4
Osmanlılar için ise Kudüs, Memlük hâkimiyetindeyken dahi önemli
bir sembol olarak addedilmekteydi. Osmanlılar Kudüs’e hâkim olmadan
hâdim olmayı tercih ederek daha 15. yüzyılda Kubbetü’s-Sahra’da Kur’an
okunması için sikke göndermiştir. 1429-1430 yıllarında II. Murad
tarafından gönderilen bu ikramlar devletin bakış açısını ortaya koyan
önemli sembollerden birisi5 olarak dönemin tarihçilerinden Mucireddin
Uleymî el-Hanbelî’nin kalemine yansımıştır.6

2

Cengiz Tomar, “Kudüs (Memlükler Dönemi)”, DİA, 26, s. 333.

3

Karen Barkey, Farklılıklar İmparatorluğu, çev. Ebru Kılıç, (İstanbul: Versus, 2011), s. 258.

4

Richard Van Leeuwen, Bir Osmanlı Şehri Şam Küre, İstanbul, 2012, s. 15-17; Mucîreddîn Uleymî
el-Hanbelî, El Ünsü’l-Celîl Bi-Târihi’l-Kuds Ve’l-Halîl 1, s. 272; Abdülmelik bin Mervan’a karşı olan
Abdullah İbn-i Zübeyr hac yolunu kontrol altına almaya başlamış ve hac döneminde Mina ve Arafat’a
gönderdiği vaizler aracılığıyla Mervânilerin fasık olduğunu ilan ettirmiştir. Böylece Şam bölgesinde
taraftarları artan İbn-i Zübeyr’e karşı Abdülmelik bin Mervan hac yolunu kapatarak hacca gitmeyi
engellemiştir. Ancak halk arasında çıkan homurdanmalar ve hacca gitme isteği yüzünden alternatif
olarak Kubbetü’s-Sahra ve el-Aksa camiini inşa ettirdiği iddia edilmektedir. Böylece yeni bir dinî ve
siyasî merkez kurma amacını gütmüştür. Bkz. Amikam Elad, “Why Did ‘Abd Al-Malik Build the Dome
of the Rock?”, Bayt Al-Maqdis-’Abd Al-Malik’s Jerusalem, Ed. Jeremy Johns Julian Raby, c. 1, (Great
Britain: Oxford University Press, 1992), s. 34 ve 45; Bu iddiaya karşı çıkanlar Abdülmelik’in halk
karşısında zor durumda kaldığından dolayı onun döneminde de hacca gidildiğini ifade etmektedirler.
Bkz. Casim Avcı, “Kudüs”, DİA,26, s. 327.

5

“Devletin kuruluş dönemindeki iktidar mücadelelerinde dahi Kudüs bir meşruiyet sembolüydü.
Evliya Çelebi’ye göre Mehmed Çelebi ile Musa Çelebi arasındaki mücadelede Musa Çelebi kardeşi
Mehmet Çelebi’nin Mekke, Medine, Mısır, Şam, Irak ve Kudüs’e hâkim olmadıkça ona tabi
olmayacağını bildirmişti. Yavuz Sultan Selim Celalzâde tarafından dönemin siyasetine paralel
şekilde Kudüs şahı olarak görülürken; Kanuni Sultan Süleyman da Süleyman peygambere nispetle
II. Süleyman (Süleymân-i Sânî) olarak Kudüs’teki taşlara işlenmişti.” Bkz. Alaattin Dolu, Osmanlı
Kudüsü’nde Toplum ve Siyaset, 1703-1789, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Ünv. Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2017, s. 39-40.
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el-Hanbelî, El Ünsü’l-Celîl Bi-Târihi’l-Kuds Ve’l-Halîl, c. 2, s. 100.
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Önceki İslam devletlerinde olduğu gibi Osmanlılar da Kudüs’ün Mekke
ve Medine’den sonra üstün bir vasfa haiz olmasına ve onu çevresindeki
kentlerden ayıran dinî özelliğine uygun politika geliştirmiştir. Bu
yönüyle şehrin farklı sosyal gruplarının aynı doğru üzerinde kesişmesine
olanak veren ve birbirleriyle barış içinde yaşamalarına imkân tanıyan
din faktörünün Osmanlılar ile birlikte evrimleştiği de görülmektedir.
Bu anlamda Kudüs tarihinin önemli dönüm noktalarından birisi şehrin
Memlük hâkimiyetinden bir diğer Müslüman devlet olan Osmanlıların
idaresine girmesiyle gerçekleşmiştir.
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1917’de son bulan dört yüz yıllık Osmanlı hâkimiyetinde Kudüs diğer
kutsal şehirler Mekke ve Medine gibi devlet ve toplum nazarında hürmet
görürken, Osmanlı tebaası olan veya olmayan dindar Müslümanlar için bu
şehirlerde ikamet etmek dinî bir gaye idi. Ayrıca bu şehirlerden Kudüs’ün
Hıristiyanlar ve Yahudiler nezdinde dinî önemi, tarih boyunca onları da
bu şehre hacı olmak için gelmeye teşvik etmiştir.
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Osmanlı Surlarından İsrail Duvarına
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Yavuz Sultan Selim’in bölgenin zaptından sonra Kudüs’ü ziyaret etmesi
ve bölge ulemasını memnun ederek bağışta bulunması kendisinden sonra
şehre hâkim olacak olan Kanuni Sultan Süleyman’ın uygulamalarına da
referans olmuştur. 1552 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından
hasekisi Hürrem Sultan adına kurulan imaret şehirde, farklı sosyal
tabakalardan kimselerin karnının doyması sağlanmıştır. Şehir surları ile su
yollarını tamir ettirerek emniyet ile hayatiyetin devamını sağlamışlardır.
Bu manada Kanuni Sultan Süleyman döneminde imaretin kurulması,
surların tamiri ve su yolların açılması gibi eksik görülen alanlara yönelik
çalışma yürütülmüştür. Bununla beraber İslam devletleri zamanında
zaten var olan medrese ve dinî kurumlarının devamını sağlamışlar
ve bu kurumların vakıflarını güçlendirme yoluna gitmişlerdir. Halkın
sahiplenildiğinin göstergesi olan bu türden uygulamalar devletin bakış
açısını yansıtan unsurların başında gelmektedir. Bunlardan önde geleni
ise surların yeniden inşasıdır.7
Haçlılardan şehri alarak savunma sistemini güçlendiren ve tamir
ettiren Selahaddin Eyyûbî’den sonra Memlüklerin son zamanlarında şehir
savunmasına ve tamiratına gereken önem gösterilmemişti. Memlükler
döneminde harap olan şehir surları üzerine düşen muhafazayı yerine
getirmiyor, çölden gelen bedevi baskınlarına maruz kalan Kudüslülerin
malları yağmalanıyordu. Bunun yanında Filistin kıyılarında dolaşan
Portekiz tehdidi ve yeni bir haçlı endişesi Osmanlı Devleti›nin henüz
hâkim olduğu topraklarda meşruiyetine gölge düşürebilecek bir tehlikeyle
karşılanmasına imkân verebilirdi. Ayrıca şehrin ilk kıble ve üçüncü harem
oluşu da bir teşvik unsuruydu. Tüm bu unsurların kesiştiği doğru ise şehrin
dinî kimliği idi. Neticede tehdit ile teşvik arasındaki bu uygulamalar
Osmanlı politikasını belirleyen temel etken olmuştur. 8
7

Amnon, Cohen, “1516-1917: Haram-i Şerif-Temple Mount under Ottoman Rule” Where Heaven and
Earth Meet:Jerusalem’s Sacred Esplanade, Ed. Oleg Grabar and Benjamin Z. Kedar, University of
Texas Press, 2009, s. 211-215.

8

Amnon Cohen,”Some Conventional Concepts of Ottoman Administration in the Light of a More
Detailed Study: The Case of 18th Century Palestine.” Social and Economic History of Turkey
(1071-1920) International Congress on the Social and Economic History of Turkey 11-13 July 1977,
Haccettepe University, ed. H.İnalcık O.Okyar, Ankara, 1980, s. 188.
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Bütün şehirler bir dünyanın parçası olmak ister. Kudüs bu anlamda
İslamiyet, Hıristiyanlık ve Yahudilik için öneminden dolayı daha büyük bir
dünyanın parçasıdır. Yeniçağda bir dünyanın parçası olmak ise emniyet
ve hayatiyetin devamıyla mümkündü. Bu nedenle 15-18. yüzyıllar arasında
bir dünyanın parçası olmak isteyen şehirlerin hemen hepsi surlarla
çevriliydi. Bu dönemde Filistin şehirleri içinde ise Kudüs bu tanıma
uymaktadır. Osmanlı Avrupa rekabetinde her iki taraf için önemli bir
şehir olan Kudüs Osmanlı zabtından otuz yıl sonra refaha kavuşmuştu.9
Böylece surların inşasıyla emniyet sağlanarak güvenlik ortamı oluşturmuş
ve şehrin ekonomik gelişimine katkı sağlanmıştır. Kuşkusuz güvenliğin
sağlanmasında altı açık şehir kapısından beşinin güneş battıktan sonra
doğuncaya kadar kapalı kalmasının da etkisi vardı. Kudüslülerin güvenliği
bu denli sağlam bir şehirden ayrılarak yerleşim amacıyla 1860’lara kadar
sur dışına çıkmadığı görülmektedir. Hatta bu yıllarda bile sadece bir kaç
bina sur dışındaydı. Ancak bu dönemden sonra artan hızlı nüfus artışı sur
dışına çıkmayı zorunlu kıldı.10 Buna karşın Müslüman Kudüs köylüsü için
Kudüs’e gelip gitmenin bir kaç amacından birisiydi el-Aksa. Cuma günleri
geldikleri Kudüs’te Cuma namazını kılmak, çarşıları dolaşmak, alışveriş
yapmak veya resmî işlerini görmek için mahkemeye gitmek rutin işlerdi.11
Bu durum 20. yüzyılda ağır aksak devam etse de İsrailin Filistinlileri
birbirinden ayırdığı ve 2002 yılında örmeye başladığı duvara kadar
devam etti. Bunun yanında günümüzde eski şehir surlarının varlığını
koruduğu şehirde sur dışına olan genişleme özellikle Yahudilerin yerleştiği
batıya doğru gelişmiştir. Bir zamanlar içinde yaşayan halkın güvenliği
için Osmanlılar tarafından tahkim edilen Mescid-i Aksa’nın bulunduğu
Kudüs’e ulaşım, günümüzde İsrail hükümetinin tedrici politikalarıyla
örülen duvarla engellenmeye çalışılmaktadır. Buna karşın duvar dâhilinde
yaşayan Müslümanlar ile duvarın dışında, Batı Şeria olarak tabir edilen
bölgelerde yaşayan Müslümanlar kutsal yerleri ziyaret ve muhafaza için
çeşitli faaliyetler geliştirmiştir. Bunda Filistin’i kutsal bir emanet ve vakıf
olarak gören İslami hareketin temsilcilerinin rolü büyüktür.12 Böylece Batı
Şeria’da yaşayan ve İsrail duvarıyla örülü bölgelerinde hayatlarını idame
ettiren Filistinliler Mescid-i Aksa’yı içine alan sur içinin bir parçası olmak
istemektedir.

Amnon Cohen, “Ottoman Involvement in Europe: Its Relevance for 16th Century Palestine” VII.
CIEPO Symposium TTK, Ankara 1994, s. 28-30.

10 Ruth Kark, Michal Oren-Nordheim. Jerualem and Its Environs, Quarters, Neighborhoods, Villages,
1800-1948. Jerusalem: TheHebrew University Magness Press, 2001, s. 26 ve 33.
11

Kark, s. 290

12

Ilan Pappe, Modern Filistin Tarihi, çev. Nuri Plümer, Phoenix, Ankara 2007, s. 405
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Foto 1. Ebu Dis’ten Görünüm: Zeytindağı ve Kudüs (Kasım 2012)
Yukarıdaki fotoğraf Osmanlı arşivlerini de içinde barındıran Filistin
Vakıflar Bakanlığına bağlı Ebu Dis’teki arşivin penceresinden çekilmiştir.
Görüleceği üzere kapı komşusunu ve yakın akrabasını birbirinden ayıran
duvarın taşları bazı yerlerde evlerin kendisi olmaktadır.

Foto 2. Ayzeriye’de bir “Duvar Ev” (Kasım 2012)
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İkinci fotoğraf, Osmanlı döneminden beri varlığını sürdüren bir
yerleşim merkezinin, Ayzeriye köyünün Kudüs’ten koparılmasının
hikâyesini barındırmaktadır. Öyle ki, İsrail’in ördüğü duvarın sınırlarının
belirlenmesinde uygulanan politika Kudüs sınırları içinde kalan evlerin,
pencereleri Batı Şeria’ya bakan taraflarının demirle kaplanarak herhangi
bir “kaçak” geçişi önleme amacı taşımaktaydı. Duvarın Mescid’-i Aksa’ya
bakan tarafında yer almak için kendi evini duvarın bir parçası yapmak
ise acıları ve hafızayı diri tutmak için yeterlidir. Uzak akrabaları zaten
birbirinden ayıran bu uygulama birbirine komşu kardeşleri dahi birbirinden
koparmıştır. Sadece 20 m. uzaktaki demirli pencerenin ardından gördüğü
kardeşini ziyaret için ise -eğer Kudüs’e giriş izni varsa- uzun bir yolu
dolaşması gerekecektir.
Tarafımdan çekilen bu fotoğraflar Filistinlilerin hayat hapishanesinde
yaşadığının göstergelerinden sadece iki örnektir.

Kudüs Osmanlı öncesi İslam devletlerinde ve Osmanlı döneminde zaman zaman isyankâr ve mâzûl komutan ve askerlerin sürgün yeri olmuştur.
Emeviler döneminde sürgün yeri olarak dikkat çeken şehirde, Memlük döneminde bir çeşit sürgün sistemi olan battallık görülmektedir.13 Gözden
düşen idareciler Kudüs’e gelerek kendilerine tevdi edilen görevi yerine
getirirken, mazûl olanlar hayatlarını Kudüs’te geçirmeye mecbur ediliyordu. Şehrin sürgün yeri olarak tercih edilmesinde güvenliğini sağlayacak
kaleden yoksun ve irtibatı bulunmaması gösterilmektedir. Siyasetten uzak,
din ve tasavvuf ile meşgul olarak kariyerlerinin son demlerini kutsal bir
kentte geçirmek, Memlük emirleri için gerçekten bir ceza mıydı bilinmez.14
Ancak Osmanlılarda ilmiye kariyerlerinin sonuna gelmiş olan bazı kadılar için Kudüs›te görev almak bir tercih nedeniydi. Buna karşın Osmanlı
öncesindeki İslam devletleri zamanında olduğu gibi Kudüs zaman zaman
askerî sınıf mensupları için de sürgün yeri olmuştur. Zira devlet nazarında
tehlike arz ederek kirli ittifaklar içinde olduğu düşünülen veya tespit edilen
şahsiyetlerin kutsal yerlere sürgün olarak gönderilmesi bilinen bir uygulama idi. 1654-55 yıllarında Şeyhülislam Hüsamzâde Efendi Padişaha karşı
bir ittifak içinde olduğuna dair söylentilerin çıkması üzerine Kudüs’e tayin
edilmişti. Aynı şekilde bu dönemde Memikzâde Mustafa Efendi de azledildikten sonra Kudüs’e gönderilmişti.15
13

Nebi Bozkurt, “Sürgün”, DİA, 38, s. 167.

14

Amy Singer, Kadılar Kullar Kudüslü Köylüler, Tarih Vakfı Yurt Yay, İstanbul, 1996, s. 6; Tomar,
Kudüs, DİA, 26, s.333

15

Alaattin Dolu, Osmanlı Kroniklerinde Kudüs Algısı, Pamukkale Ünv. Sosyal Bil. Enstitüsü Dergisi,
25/1, s. 36.
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Tarihte din ve tasavvuf ile meşgul olmak üzere Kudüs’e veya diğer kutsal
topraklara sürgün olarak gönderilmek cezadan öte caize gibi görünmektedir. İktidarlara karşı muhalefetlerinin bir cezası olarak Kudüs’te yaşamaya
mecbur olmak, devlet adamları nezdinde Osmanlı coğrafyasının art bölgesinde, merkezden uzak herhangi bir yerde yaşamaktan farksız gibiydi.
Günümüzde Filistinliler ise kendi vatanlarında sürgünlüklerinin
savaşını vermektedir. Mescid-i Aksa’da ibadet ile meşgul olarak İsrail’in
varlığına karşı bir duruş sergileyen murâbıtlar kutsal mekânların
muhafazasında gönüllü olarak yer almaktadırlar. Filistinlilerin İsrail’e
karşı verdiği mücadeleyi besleyen ve milliyetçilik duygularını hareket
geçiren uzun geçmişe sahip bir habitusları olmasa da, hafızalarında yer
edinmiş önemli isyanlar bulunmaktadır. Bunlar arasında önde gelenler
yerel idarenin baskılarına maruz kalan ileri gelenlerin çıkarlarını
koruma güdüsünden beslenmiştir. Osmanlı idaresi altındaki dönem
içinde Filistinlilerin otoriteye karşı gösterdiği popüler isyanlardan ikisi
Osmanlılara karşı iken, diğeri Mehmet Ali Paşa ve oğlunun bölgeyi idaresi
altına aldığı döneme tekabül etmektedir.16 Bunlardan ilki 1703’te tarihe
nakîbü’l-eşraf isyanı olarak kaydolan ve merkezileşen devlet yapısına ve
yerel otoritenin baskılarına bir başkaldırı idi.17 İlkiyle benzer sebeplerle
ortaya çıkan ikinci isyan ise 1825-26 yıllarında meydana gelmişti. 1834
yılında İbrahim Paşa’ya karşı gerçekleştirilen isyan ise yerel ileri gelenlerin
çıkarlarına göz koyulmasından kaynaklanmıştı.18 Yerel seçkinler ellerinden
alınan ekonomik özgürlüklerine karşı bu sefer 1933’te İngiliz manda
idaresine karşı isyan bayrağını çekerek yönetimi tanımadıklarını deklare
etiklerinde büyük isyana henüz üç yıl vardı. 1936 yılında ilan edilen genel
grev sonrasında daha önceki isyanlara benzer şekilde 2 bin kişi kadim
surların içinde toplandı. Bu isyandan sağ kurtulanlar sonradan Filistin
direnişini örgütleyen paramiliter kimseler olacaktı.19 Bu büyük isyandan
sonra 1948 yılında felaketi -nekbe- yaşayan Filistinliler için takip eden
yıllar Arap-İsrail savaşları ile geçti. 1967’de altı gün savaşları, 1973’te Yom
Kippur savaşı, 1982 yılında FKÖ’ne karşı Lübnan savaşı gerçekleşti. 1987’de
ilk intifada, 2000 yılında ikinci intifada boyunca sivil itaatsizlik hallini alan
isyanlar ve boykotlarla geçen yıllarda Filistinlilerin tarihî hafızaları hep
taze kaldı. İşte bu hafızayı diri tutmak ve Kudüs›e komşuluğu bir mücadele
alanına dönüştürmek için bir araya gelen Filistinliler bulunmakta ve bugün
Mescid-i Aksa›da İsrail işgaline karşı direnmektedir.

16
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Adel Manna’, “Eighteenth- and Nineteenth-Century Rebellions in Palestine” Journal of Palestine
Studies, 24/1, 1994, s. 52; Mazin B. Qumsiyeh, Popular Resistance in Palestine: A History of Hope
and Empowerment, PlutoPress, 2011, s. 36-47.

17

Alaattin Dolu, Osmanlı Kudüsü’nde Toplum ve Siyaset, 1703-1789, s. 75.

18

Manna’, s. 58 ve 60.

19

Pappe, s. 140-141 ve 147.
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Komşuluktan (Mücâvirlikten) Nöbete (Murâbıtlığa)
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Osmanlı idaresinde devam eden farklı dinlere mensup tebaa arasındaki barış
ve huzur ortamını bozan olaylar çoğunlukla kişisel husumetlerden ibaretti.
Bir gruba karşı toplu nefretten doğan husumet ve tedip veya ceza gerektiren
büyük olaylar yaşanmamıştı. Oysa Osmanlı hâkimiyetinin 400. yılı, işgalin
ise 70. yılında Harem içinde İsrail askerleri üç Filistinliyi şehit etti ve 1967
yılından bu yana Mescid-i Aksa’da ilk kez Cuma Namazı da kılınamadı.
Yaşanan olaylara karşı başta Türkiye’den ve İslam dünyasından gösterilen
tepkiler İsrail’i geri adım atmaya sevk etse de bunun ölümü gösterip sıtmaya
razı etme olduğu geçmiş uygulamalarından anlaşılmaktadır. Bu nedenle
İsrail’in gerilimi tırmandırarak uygulamalarına meşruiyet elde etme
çabası da gözden kaçmamaktadır. Zira Cuma Namazının İslam dininde
toplanmayı ve bir araya gelmeyi simgeleyen yönü Kudüs’te yoğun olarak
işlevseldir. Bu yönüyle İslam şehrinin temel karakteristik örneklerinden
olan Cuma Camisi/Mescid-i Aksa bir merkez olarak işlev görmüştür.
Kudüs’ün çarşıları, hanları ve hamamları otorite merkezi sayılan bu alanda
yer almaktaydı. Buna karşın farklı dinî ve etnik grupların kendi dinî
kurumlarına yakınlığı söz konusuydu. Dört büyük bölgeye ayrılan şehirde
her dinî grup kendi başat dinî kurumlarının bulunduğu mahallelerde
yaşamaktaydı. Müslümanlar şehrin kuzeydoğusunda otorite merkezi
sayılan Harem ve çevresinde, Hıristiyanlar kuzeybatıda Kıyame kilisesi ve
çevresinde, Ermeniler güneybatıda St. James Kilisesi çevresinde, Yahudiler
ise Aşkenazi ve Sefarad sinagoglarının çevresinde konuşlanmışlardı.
Bu binalara yakın veya bitişik olarak hacıların ve fakirlerin kaldığı
misafirhaneler, eğitim kurumları ve diğer hizmetlerin görüldüğü kurumlar
yer almaktaydı. Bu kurumlar boyunca gelişen çarşılar Âmûd kapısından
Halil kapısına kadar genişlemekteydi.20 Her biri bir vakfın parçası olan söz
konusu eğitim kurumları, tekkeler, Peygamber makamları, Haseki Sultan
İmareti, tekke ve zaviyeler şehrin sosyal ve iktisadi yönünden zenginliğinin
göstergesi idi. Buna bağlı olarak söz konusu vakıflarda görev alan şehrin
ileri gelenleri ise kurmuş oldukları aile vakıflarında hayırseverliklerini göz
önüne sermekteydi.
Şeyh Mustafa Abdullah ed-Dâvûdî 1793 yılında kurduğu vakfının21
şartları arasına Bâbü’l-Mirâc’ta her gün Kur’an okunmasını ve bunun
başta Hz. Peygamber ile enbiya ve sulehanın ve kendisinin ruhuna hediye
edilmesini istemişti. Ancak o diğer vakıf kuranlar gibi vakıf şartları arasına
20

Kark, s. 370.

21

Ziyâd Abdülaziz el-Medenî, Evkâfü’l-Kuds Fî-Karni’s-Sâmin Aşar El-Mîlâdî (1700-1799)\ Vezâretü’sSekkâf, Amma, 2011, s. 467-473.
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“eğer bu mümkün olmazsa” şartını eklememişti. Şeyh Mustafa fıkhî olarak
vakfiyelerde bulunan “eğer mümkün olmazsa” şartını Mescid-i Aksa’daki
İslam hâkimiyetinden emin olduğu için mi koymamıştı bilinmiyor. Ancak
vakıf kurucuları vakıf şartlarının sonuna vakıf lehtarlarının soylarının
tükenmesinden sonra gelirlerinin Mescid-i Aksa alanı içindeki hizmetlere
adanmasını ekseriyetle şart koşmaktaydı. Bunun mümkün olmadığı
durumda vakıf gelirleri fukara ve miskinlere kalacaktı. Süleyman Taha
Ed-Deccânî ise vakfiyesinde neslinin tükenmesinden sonra vakfının Nebi
Dâvud makamına kalmasını bu mümkün olmazsa fukara ve miskinlere
kalmasını şart koşmuştu.22 Bundan ayrı olarak Süleyman el-Aselî gibi şehrin
ileri gelenleri vakıflarından hediyeler sunmaktaydı.23 Şehrin ileri gelenleri
için devlet tarafından sunulan bir imtiyazı bireysel olarak gerçekleştirmek
onların meşruiyetlerine katkı da sunmaktaydı. 19. yüzyılda vakıfların
mülkîleşmesi ve 20. yüzyılda İsrail işgalinden sonra söz konusu vakıfların
gelirlerinin ne kadarının bu yönde devam ettiği bilinmiyor. Ancak elAselî ve ed-Dâvûdî’nin vakıf şartları arasında yer alan Mescid-i Aksa
alanı içinde Kur’an’ın kıraat edilmesi ve mücâvirlere hediyeler sunulması
devlet tarafından surre vasıtasıyla da desteklenen bir usul idi. Buralardaki
hizmetlerin ödülü olarak devlet tarafından gönderilen hediye surreler 1918
yılına kadar devam etti.24
Farklı sosyal ve dinî cemaat gruplarının birlikte yaşadığı Kudüs’te
devletin ihsan ve ikramlarından istifade ederek hayatlarını idame ettiren
birçok suleha ve fukara da bulunmaktaydı. Kudüs’e Mağribiler, Takruriler,
Hintliler, Çerkezler, Buhariyeliler başta olmak üzere İslam dünyasının
çeşitli yerlerinden kimseler de gelmekteydi. Bunlar arasında hac vazifesini
ifa ettikten sonra Hicaz’dan dönüşte Kudüs’e uğrayarak şehirde kalıp
ibadetle meşgul olanlar bulunmaktaydı.25 Bu kimselere sunulan ikramların
miktarları hususunda surre defterleri Osmanlı arşivlerinde önemli kaynak
olarak yer almaktadır. Bu manada devletin gönderdiği surrelerden
istifade eden cemaatler içinde mücâvirin olarak adlandırılan bir zümre de
vardır. Sözlükte komşu anlamına gelen mücâvir kelimesi terimsel olarak
yerini yurdunu terk ederek Mekke ve Medine›ye yerleşen kimseler için
kullanılmıştı. Oysa tarihsel olarak yüklendiği anlamda sadece Kâbe ile
Mescid-i Nebevi’ye komşu olmak üzere dışarıdan gelen kimselere26 atfen
kullanılan terimin bu iki kutsal kent gibi Kudüs’e gelerek Mescid-i Aksa’ya
komşu olanlar için de kullanıldığı tarihî vesikalarla sabittir. Komşuluk
manasından anlaşılanın buralarda ikamet etmek olmadığı, ibadet ve
22

El-Medenî, a.g.e, s. 481-483.

23

El-Medeni, .a.g.e, s. 399-401.

24

Ş. Tufan Buzpınar, “Surrre”, DİA, 37, s. 569.

25 Ziyâd Abdülaziz el- Medenî, Medînetü’l-Kuds ve Civâruhâ Hılâle’l-Fetre 1800-1830, Menşûrât
Banku’l-A’mâl, Amman, 1996, s. 217-219.
26
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ilim ile meşguliyetin ön planda olduğu görülmektedir. Zira mücavirler
arasında kutsal topraklara yurdunu terk ederek gelip yerleşen ve zamanını
buralarda hizmet ederek geçiren, ibadetle meşgul kimseler bulunmaktaydı.
Bu kimselere her sene surre alayı ile birlikte yola çıkan surreleri Şam’dan
bir ulak vasıtasıyla müteselsil şekilde ulaştırılıyor, herkese istihkakları
oranında pay ediliyordu. Sadece Osmanlı idaresi altında bulunan
topraklardan değil dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen mücâvirler
surrelerden istifade etmekteydi. Özellikle Anadolu’dan, İran’dan, Hint’ten,
Mağripten gelen mücâvirlerin varlığı ise dikkat çekmektedir.27

Söz konusu mücâvirin cemaatleri içinde surreden en fazla hisse alan
sulehâ-i mücâvirîn29 cemaati olup 119 hisseye sahiptir. Toplamda 1.464
sikkeyi tasarruf eden bu cemaat mensupları arasında şehrin ileri gelen ailelerinden kimseler de göze çarpmaktadır. Kudüs’ün önde gelen ulema aileleri arasında bulunan ve Kudüs’e zamanında göç ederek yerleşen ulema
ailesi olan Alemîlerin bu anlamda bu cemaate mensup surreden istifade
etmesi de normal görünmektedir. 30 Ayrıca herhangi bir surreye tasarruf
edenlerin haklarını başkalarına devrettiği de Kudüs şer’iyye sicillerinden
anlaşılmaktadır.31

27

Alaattin DOLU, Osmanlı Kudüsü’nde Toplum ve Siyaset, s. 126-127.

28

BOA: EV.HMK. SR.d. 2029, (12 Receb 1179/25 Aralık 1765).

29

BOA: EV.HMK.SR.d/2029, (12 Receb 1179/25 Aralık 1765), s.12-15.

30

BOA: EV.HMK.SR.d/2029, (12 Receb 1179/25 Aralık 1765), s.13.

31

KŞS:233: 81/1 15 Safer 1157-30 Mart 1744; KŞS/256:50 Evâsıt-ı Ramazan 1196/20-29 Ağustos 1782;
266:36 Evâhir-i Şaban 1199/29 Haziran-7 Temmuz.

TYB AKADEMİ / 2017 / 21: 47-64

Surre defterlerinde devletin ve çeşitli vakıfların gönderdiği surrelerden
istifade eden toplam altmış dört cemaat bulunmaktadır. Bunlar arasında
sulehâ-i mücâvirin, Kudüs mücâvirin cemaati, Haseki Sultan imaretindeki
ervam-ı mücâvirin, Davud Peygamber makamı mücâvirini, Mansur
ribatı cemaati mücâvirini, Alaaddin Basir cemaati mücâvirini, Hacı
Kasım cemaati ve mücâvirini, Davud peygamber makamında mücâvirin
kadınlar, Zemaniyye ve Cevher medresesi ribatı cemaati mücâvirini olmak
üzere 9 farklı cemaat bulunmaktadır. Cemaat isimlerden anlaşıldığı
üzere bir tekke ve medrese ismiyle anılan mücâvirin cemaatine mensup
olanların komşuluk ve ibadet maksadının içinde ilim tahsil etmenin de
yer aldığı anlaşılmaktadır. Bunlar arasında Kudüs’e ilim tahsil etmeye
gelen talebelerin de olması muhtemeldir. Bunun haricinde Haseki Sultan
İmaretindeki ervam-ı mücâvirin yani Anadolu mücâvirleri, sulehâ-i
mücâvirin, Kudüs mücâvirin cemaati ve Davud Peygamber makamındaki
mücâvirlerin Kudüs’teki meşguliyetlerinin daha çok komşuluk olduğu
anlaşılmaktadır.28

57

Alaattin DOLU

Haseki Sultan İmaretinde bulunan odalarda ikamet eden mücâvirler
arasında Anadolu’dan gelen kadınlar görülmektedir. Bu odalarda ikamet
eden Emine Hatun, halası Gülbahar Hatun ile mücâvirin surresinden
başka surreleri de tasarruf etmekteydi.32

TYB AKADEMİ / 2017 / 21: 47-64

Neticede Osmanlı hâkimiyetinde farklı etnik ve dinî cemaatlerin bir
arada yaşadığı ortamda Mescid-i Aksa’ya mücâvir olmanın tek gayesi
ilmî ve dinî idi. Bu anlamda bir kısmı derviş hayatı yaşayarak tasavvuf ile
meşgul olmaktaydı.
Osmanlı dönemi boyunca farklı coğrafyalardan gelen Müslümanların
Kudüs’e olan komşuluğu mücâvir kavramının içini doldurduğu anlamda
1917 yılında son bulmuştur. Bu tarihten sonra mücâveret kavramının
yerini mücadele almıştır. İkinci intifadan sonra Mescid-i Aksa’nın
muhafazasında alınabilecek tedbirler tartışılmıştır. Mescid-i Aksa’da
restorasyon ihtiyacının doğması ve İsrail idaresinin bunu engelleme
çabaları yeni bir organizasyonun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sonuç
olarak mücâveret ile mücadele kavramlarını bir arada barındıran yeni bir
organizasyon orta çıktı: Murâbıtlar
Arapça
(rbt) kelimesinden türeyen murâbıt kelimesinin kökeni
olan ribât, atını bir yere bağlamak anlamında olup sonradan İslam
devletlerinde sınır boylarında görev yapan piyade ve süvariler için
kullanılmıştır. Bu bağlamda ribât kelimesi terim olarak düşmanların
şerrinden korunmak için inşa edilmiş sınır karakolu ve burada nöbet
tutanlara verilen genel bir ad olmuştur.33 Murâbıt Endülüs ve bazı İslam
ülkelerinde tekke ehline verilen genel bir ad olup, manevî olarak nefsini
koruyan, sınırda cihad eden,34 bütün vaktini ibadetle tasarruf ederek bunda
sebat eden, dünya gayesi olmayan takva sahibi kimse anlamındadır.35
Kur’an-ı Kerim’de Müslüman bir kimsenin dinine bağlı olması ve sabırlı
şekilde düşmanına karşı teyakkuzda bulunması emredilmektedir.36
Tirmîzi’ye dayanan bir hadiste de Allah yolunda bir gün ribât etmenin bir
ay yapılan oruç ve namaz ibadetinden efdal olduğu belirtilmektedir.37 Ebu
32 KŞS:256/61 Evâhir-i Şevvâl 1196/29 Eylül-7 Ekim 1782, BOA: EV.HMK.SR.d/2029, (12 Receb 1179/25
Aralık 1765), s. 22, 30-31 ve 61.
33 Tefsirü’t-Taberi, Muhakkik: Ahmed Şakir, Müessesetü’r-Risâle, c.7, 2000, s. 508-509; “Fıkıhçıların
terminolojisinde murâbıt sınırlarından birine bir müddet bekleme için gidendir. Zamanımız
terminolojisine göre, “murabıt”: Allah yolunda silâh altında bulunan kışla ve karakollarda duran,
nöbet bekleyen askerler demektir.” Bkz. Ku’an-ı Kerim/Al-i İmran Suresi, /200 tefsiri için Elmalılı M
Hamdi Yazır, Hak Dîni Kur’an Dili, c. 2, s. 450.
34 Fîrûzâbâdî, Kamûsü›l-Muhît, Müesesetü’r-Risâle, 2012, s. 667; İlhan Ayverdi, Kubbealtı Lugatı,
Misalli Büyük Türkçe Sözlük, s. 852.
35

Şemseddin Sâmi, Kamûs-i Türkî, Yeditepe, İstanbul 2015, s. 1318.

36

Kur’an-ı Kerim, Âl-i İmran/200.

37 Sünenü’t-Tirmizi, Hadis no:1665, Tahkîk: Beşşar Avvad Maruf, Darü’t-Tab el-İslâmi, c. 3, Beyrut
1998, s. 240
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Hureyre’den nakledilen bir hadiste ise “Her kim Allah yolunda murabıt
olarak yani karakol beklerken vefat ederse işleye geldiği salih amel yine
üzerine icra olunur” denilmektedir.38
Abbasiler döneminde denizden gelebilecek saldırılara karşı Kuzey
Afrika’da birçok ribât inşa ettirilmiştir. Filistin’in batıya açılan kapısı olan
sahillerinde yaptırılan ribâtların amaçları arasında kulelerinden gözetlenen
Hristiyan gemilerindeki Müslüman esirleri tespit etmek bulunmaktaydı.
Ribât görevlilerinin haber vermesiyle sahile gelen halktan toplanan
paralarla esirler kurtarılmaktaydı. Bu ribâtlardan ikisi olan Kefer-Lâm ve
Azdûd varlığını kısmen devam ettirmektedir.39

TYB AKADEMİ / 2017 / 21: 47-64

Görüldüğü üzere gerek kelime anlamı gerekse tarihsel olarak yüklendiği
anlamda murâbıt kelimesi mücadele ile mücâveret kavramlarını tam olarak
içinde barındırmaktadır. Bu bağlamda bugün Mescid-i Aksa’da sabırla
nöbet bekleyen murâbıtların referansının Kur’an-ı Kerim olduğu aşikârdır.
Mescid-i Aksa dinî bir mekân olarak 1967’deki Altı Gün Savaşına kadar
görevini devam ettirse de tarih boyunca yüklendiği simgesel fonksiyonu bu
tarihten sonra artarak sürdü. Zira Müslümanlar ve Yahudiler nazarındaki
kutsallığı tarih boyunca önemli siyasî bir fonksiyonu olmayan - tarihte
sürgün yeri olmasında da etkili olmuş bir özellik - Kudüs’ü ve sahip olduğu
kutsal mekânları daha da önemli hale getirmekteydi. Yıllar süren çatışma
ve intifada günlerinden sonra Kudüs’te adaletsizliği ifşa etme ve İslam’ın
ilk kıblesini koruma arzusuyla hareket eden İslami hareket ve mensupları
geçmişte var olan bir örgütlenmeye yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu
organizasyonla Filistin’in çeşitli bölgelerinden Kudüs’e gelerek ibadet ile
meşgul olan murâbıtlar ile sadece sur içindeki varlıkları dahi tehdit olarak
görülen Kudüslüler İsrail idaresine karşı mücadele etmektedir. Kudüs’ü
kendine gönüllü sürgün etmiş bu kimseler Mescid-i Aksa’ya komşuluk
ederek muhafazasında rol almaktadırlar. Zaman zaman Mescid-i Aksa’ya
giren İsrail askerlerine karşı fiili olarak karşı gelen murâbıtların temel
amacı Mescid-i Aksa’da oluşturulan ibadet halkalarıyla kutsal mekânların
sahiplenilmesi ve rakibe karşı psikolojik bir baskı oluşturma gayretidir.
Karşılaştıkları adaletsizliği anlatmak için düşmanına baskı yaparak gücünü
kırma ve toplumu bir araya getirme çabası da bunun bir parçası olarak
göze çarpmaktadır. Bu bağlamda Kudüs’ü kendilerine gönüllü sürgün
veya komşu eden murâbıtlar Osmanlı döneminde varlığını gördüğümüz
mücavirlerin evrimleşmiş şeklidir.
Bu bağlamda Mescid-i Aksa içinde nöbet bekleyen murâbıtların
mücâvirlerden farkı, anlamına binaen Mescid-i Aksa’yı İsrail’in
tasallutundan korumaktır. 28 Eylül 2000’de ikinci intifadan sonra aşırı
38

Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dîni Kur’an Dili, c.2, s. 450-51.

39

İsmail Yiğit, “Ribât”, DİA, c. 35, s. 76-77.
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dindar Yahudilerin Mescid-i Aksa alanı içinde Talmud ayini gerçekleştirmek
istemeleri ve yeşil hat içindeki İslami hareketlerin Mescid-i Aksa’yı savunma
isteği bir kampanyaya dönüştüğünde Filistinliler her gün otobüslerle
Negev, Celil ve sahil kentlerinden Mescid-i Aksa’ya gelmeye başladı.
Takip eden yıllarda söz konusu hareket Mescid-i Aksa içinde yer alan 38
ilim mastabasında40 Kur’an ve Hadis halkaları oluşturarak ilim meclisleri
kurdu. 2010 yılında erkekler tarafından başlatılan düzenli nöbete dönüşen
bu harekete 2011 yılından sonra kadınlar da iştirak etti. İlim tahsil ederek
nöbet tutan kimseler böylece cihat yaparak Mescid-i Aksa’yı korumaya
başladı. İsrail yönetimi söz konusu cemaatin düzenli bir örgüt olduğunu ve
İslami hareket tarafından kimlik verilerek maddi anlamda desteklendiğini
iddia etse de dışarıya kapalı organizasyonun resmî bir yapılanma olmayışı
ispatı mümkün kılmamaktadır. Oluşturdukları ilim halkalarında İslam
devletleri zamanından kalma tonozlu kubbeler ve revakların altında
ilim tahsil ederek psikolojik ve sosyolojik bir etki yaratan murâbıtların41
sayısını Al-Jazeera42 ve İsrail Ha’aretz gazetesi43 binden fazla olarak
vermektedir. İsrail istihbarat birimi Shin Bet murâbıtların İslami hareket
lideri Şeyh Raid Salah ve buna bağlı hayır kurumları tarafından maddi
olarak desteklendiğini ve aylık dört bin şekel aldıklarını iddia etmektedir.44
İsrail hükümeti aldığı bir kararla 2014 yılının sonlarında45 ve 2015
yılı yazında46 murâbıtları yasaklı örgüt listesine eklese de mensupları
nöbete devam etmektedir. Murâbıtlar her gün toplandıkları Mescid-i
Aksa avlusunda Kur’an, Tecvid, Hadis gibi ilimlerle meşgul olurken,
İsrail askerlerinin nezaretinde Harem-i şerife giren Yahudileri ellerinde
Kur’an’larla tekbir getirerek sindirmeye çalışmaktadırlar. Buna karşın
Harem-i Şerif içinde nöbet tutan murâbıtlara karşı askerler fiili
müdahalelerini arttırmakta ve tehlikeli gördüğü kişilerin Mescid-i Aksa’ya
girişleri engellenmektedir. İçinde bulundukları organizasyonun birer
parçası olarak içeriye girebilenler sabah gelerek akşama kadar nöbete
40 Üzerine minder ve şilte konularak oturulan yüksek yer anlamına gelen mastaba
(çoğulu
Masâtıb) el-Aksa avlusunda duvara bitişik ve avlunun aslından olan çok yüksek olmayan sedirler için
kullanılmaktadır. Bkz. Kubbealtı Lugatı, s. 775.
41

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2015/9/16/%D9%85%D8%B1%D
8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89,erişim
tarihi: 7 Haziran 2017.

42 http://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2015/9/16/%D9%85%D8%B1%D
8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89,erişim
tarihi: 7 Haziran 2017;
43 Amos Harel, Ha’aretz, 26 Kasım 2014.
44 Shlomi Eldar, Who are Temple Mount’s Mourabitoun?, http://www.al-monitor.com/pulse/en/
originals/2015/09/israel-mourabitun-temple-mount-compound-settlers-islamists.html, 14 Eylül
2015, erişim tarihi: 08.07.2017.
45 Amos Harel, Ha’aretz, 26 Kasım 2014.
46 Nir Hasson, http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2714873, 24 Ağustos 2015. Erişim
tarihi. 06.07.2017.

60

Osmanlı Hâkimiyetinden İsrail İşgaline: Kudüs’ün Gönüllü Sakinleri

devam etmektedirler. Günümüzde çoğunluğu kadınlardan oluşan grup
mensupları karşılaştıkları kötü muamelelere, kimliklerinin ellerinden
alınmasına ve zaman zaman gösterdikleri direnişe binaen hapse
atılmalarına rağmen tek gayelerinin rabıta olduğunu ifade etmektedirler.47
Sonuç

Kudüs’te toplumsal barışın sağlanarak bir arada yaşama modelinin
(coexistence) yeniden hayata geçirilmesi ancak diğerini tanıma
politikasının uygulanmasıyla mümkündür. Osmanlı Devleti’nin aksine
kolonyalist bir devlet olan İngiliz idaresinin Siyonist işgale olan toleransı
bu topraklarda Siyonizm’i hâkim kılmıştır. Siyonizm’in öğretileri bugün
birlikte yaşamayı da olanaksız kılmış görünmektedir. Buna karşın zaman
zaman Filistinliler ile Yahudiler İsrail idaresinin uygulamalarına birlikte
karşı çıkmıştır. Bunlardan birisinde, 2004 yılında, İsrail’in ülkenin orman
arazilerini yok etmesiyle iki taraf birlikte gösteri düzenlemiştir.49
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Bir zamanlar kutsal kentlerdeki uzun misafirliklerinin karşılığı olarak
surre ile beslenen ve şehrin manevî havasından aldıkları ilhamla ibadet
ile meşgul olan mücâvirlerin yerini bugün murâbıtlar almıştır. Maddi
bir karşılığı olsun veya olmasın bugün el-Aksa’nın içinde nöbet bekleyen
murâbıtların gösterdikleri tepkinin toplumsal anlamda diğer alanlarda bir
karşılığının beklendiği açıktır. Zira 9 Temmuz 2004’de Uluslararası Adalet
Divanı’nın uluslararası hukuka aykırı olduğuna karar vermesine rağmen,48
İsrail Batı Şeria’yı çevreleyen duvarın inşasını sürdürmekte ve Batı Şeria’da
yerleşim yeri inşasına da devam etmektedir. Böylece İsrail’in sur içinde
ve dışındaki yerleşim alanlarında Yahudi nüfusunu arttırma politikaları
sürmektedir. İlaveten yeni yerleşim yerlerinin inşasında ucuz iş gücü olarak
Filistinlilerin çalışması ise acı bir gerçek olarak tarihe kaydedilmektedir.
2012 yılında misafir olduğum Beytüllahim’e bağlı ve Osmanlı döneminden
beri varlığını devam ettiren Nahhalin köyünün doğal yolunun yerleşimciler
tarafından kapatılması köyün yolunun uzamasına neden olmuştur. Buna
rağmen köylüler kendilerini çevreleyen yerleşimciler için potansiyel iş
gücü durumundadırlar.

Netice itibariyle söz konusu organizasyonun yüklendiği misyon tarihi
bağlamında ele alındığında murâbıtların Mescid-i Aksa’ya olan gönüllü
komşuluğu karşılaştıkları adaletsizliği anlatma imkânı vermektedir.
47 Daoud Kuttab, Filistinli Kadınların el-Aksa Direnişi, http://www.almonitor.com/pulse/tr/
originals/2014/10/women-protect-al-aqsa-mosque-jerusalem-radical-jews.html,
erişim
tarihi:
07.07.2017
48 Erdem Denk, “Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail’in İşgal Altındaki Filistin Topraklarında İnşa
Etmekte Olduğu Duvar Konusundaki Kararı”, Uluslararası İlişkiler, 1/3, 2004, s. 154.
49

Pappe, s. 423.
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Nöbetin doğasına uygun şekilde davranarak gelebilecek tehlikelere hazır
olmakta ve psikolojik baskı yapmaktadırlar. Bir zamanlar vakıf gelirleri
ve surrelerle desteklenen Kudüs’e komşuluğun başta Türkiye olmak üzere
Müslüman devletler tarafından desteklenerek yeniden canlandırılması
gereken bir organizasyon olması mevcudiyetin devamı açısından elzemdir.
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Kutsal Topraklarda Kurulan Bir
Haçlı Devleti: Regnum IerusalemKudüs Krallığı*
A Crusader State Established in the Holy Land: Regnum Ierusalem The Kingdom of Jerusalem

Sevtap GÖLGESİZ KARACA**

Kudüs Krallığı ya da Kudüs Latin Krallığı, Birinci Haçlı Seferi’nin
neticesinde, Avrupa’dan Doğu’ya gelen Haçlılar tarafından 1099 yılında
kurulmuş, Eyyûbî Devleti’nin sultanı Selâhaddîn Eyyûbî tarafından
Kudüs’ün alınmasıyla Kudüs merkezli krallık 1187 yılında sona ermiştir.
En geniş sınırları Beyrut’tan Akabe Körfezi’ne kadar uzanan, Ürdün
ve ötesini de içine alan Yakın Doğu’nun en büyük Haçlı devletlerinden
biridir. Adı geçen topraklara hâkim olduğu müddetçe Orta Doğu’da
yaşayan halkların yazgısı üzerinde etkili olmuştur. Bu Haçlı krallığının
siyasî, sosyal, ekonomik açıdan tarihteki yeri ve önemi oldukça ayrıntılı
ve kapsamlı bir mevzu olmakla birlikte, çalışmamızda konuya kısa ve öz
bir şekilde değinmeye gayret gösterdik.
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Öz

Anahtar Kelimeler: Kutsal Topraklar, Kudüs, Haçlılar.

Abstract
The Kingdom of Jerusalem, or the Latin Kingdom of Jerusalem, was
established in the year 1099 by the Crusaders from Europe coming to
*

Konu, (TTK tarafından desteklenmiş) Kudüs Haçlı Krallığı (1099-1187) isimli doktora tezinden
oluşturulmuştur. Ayrıca adı geçen tez, üzerinde çeşitli güncellemeler yapıldıktan sonra, kitap
olarak basılacaktır.

** Yrd. Doç. Dr. Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü segolgesiz@gmail.com.
Geliş tarihi: 02.08. 2017 / Kabul tarihi: 13.09. 2017
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the East after the First Crusade (1096-1099), and this kingdom based in
Jerusalem ended with the capture of Jerusalem by the Ayyubid sultan
Saladin Ayyubid in 1187. With its broadest boundaries extending from
Beirut to the Gulf of Aqaba including Jordan and even beyond, it was one
of the largest crusader states of the Near East. It had a profound influence
on the fate of the peoples living in the Middle East during the time it ruled
these lands. Efforts were made to address this subject briefly and to the
point, although the place and significance of this Crusader Kingdom in
history are, politically, socially and economically, quite a detailed and
extensive subject to deal with.
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Keywords: The Holy Land, Jerusalem, The Crusaders.

Filistin’in eski ve ünlü şehri Kudüs veya Beytülmakdis1, Yeruşalayim
yahut Jerusalem, konum itibariyle, yüksekçe bir yerde, kayalık bir arazi
üzerinde yer almaktadır. Şehrin bir tarafında doğuya doğru Zeytûn Dağı,
diğer tarafında ise, güney istikametine doğru Sion Dağı uzanmaktadır.
Ancak Kudüs, kendini çevreleyen dağlarla kıyaslandığında aslında bir
vadide bulunmaktadır2. Remle’den sonra, Filistin’in en büyük şehri
olan Kudüs3, doğu, batı, kuzey ve güney yönlü olmak üzere dört kapıya
sahiptir4. Mahalleleri, sokakları dik ve yokuşlu, ayrıca zeytin ve incir
ağaçlarıyla doludur5. Filozofların dediğine göre ise, dünyanın tam
ortasında yer almaktadır6. Kadim geçmişi boyunca Kudüs şehri, Asur’dan
Babil’e, Persler’den Roma’ya, Sâsânîler’den, Bizans’a kadar büyük güçlerin
egemenliğine girmiş, bunun yanı sıra çeşitli Arap ve Türk devletlerinin
hâkimiyetine dâhil olmuştur. Pek çok kez el değiştiren, bu görkemli ve
bir o kadar da güzel olan şehir, Haçlıların Kudüs’ü ele geçirmesinden kısa
bir süre önce, 1098 yılında Türklerin elindeyken sonrasında Fâtımîlerin
hâkimiyetine girmiştir. 1095 yılında yapılan tarihî çağrı ile başlatılan Birinci
Haçlı Seferi sonunda 1099 yılında ise, Haçlı egemenliğine dâhil olmuş ve
Haçlı Krallığı’nın merkezi haline getirilmiştir.1099 yılında kurulan Kudüs
Krallığı, 1187 yılında Selâhaddîn Eyyûbî’nin Kudüs’ü ele geçirmesine kadar
mevcudiyetini sürdürmüş ve bu tarihte Kudüs merkezli Haçlı Krallığı’nın
1

Ömer Faruk Harman, “Kudüs”, DİA, C. 26, Ankara 2002, s. 323.

2

Wilbrand von Oldenburg, Filistin ve Küçük Asya’ya Seyahat, Türkçe terc. Mehmet Ersan, İzmir 2000,
s. 59.

3

İbn Havkal, Kitâbu Sûretü’l-Arz, Beyrut 1992, s. 158; karş. İbn Havkal, 10. Asırda İslâm Coğrafyası, Türkçe terc.
Ramazan Şeşen, İstanbul 2014, s. 149.

4

Fetellus, açıklama ve İng. terc. J. R. Macpherson, Palestine Pilgrims’ Text Society, Londra 1896, s. 1.

5

Nâsır-ı Husrev, Sefernâme, Türkçe terc. Abdülvehhab Tarzî, İstanbul 1994, s. 30-31.

6

John of Würzburg, Description of the Holy Land by John of Würzburg, İng. terc. Aubrey Stewart,
PPTS, Londra 1890, s. 9-10.
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varlığı sona ermiştir. Bundan sonra, Akkâ Krallığı yahut İkinci Krallık
Devri (1191-1291) başlamıştır. Bu krallık, Kudüs krallığı kadar bölgede
etkili bir güç olamamış, Akkâ gibi yıldızı parlayan bir liman şehrine sahip
olmanın avantajını kullanmıştır.
Kudüs Krallığı’nın ağırlıklı olarak bölgedeki Fâtımîler, Dımaşk
Atabeyliği, Musul Atabeyliği ve Eyyûbîler gibi çeşitli devletlerle temas
halinde olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra coğrafî uzaklık dolayısıyla,
az da olsa, Bizans İmparatorluğuyla siyasî açıdan ve ayrıca evlilik
yoluyla ilişkiler tesis edildi. Ayrıca bölgedeki çeşitli Arap emirlikleriyle
de münasebeti bulunmaktaydı. Krallık, bu siyasî oluşumlarla sadece
mücadele-savaş halinde bir ilişki sürdürmedi. Kudüs kralları, çıkarları
doğrultusunda zaman zaman Müslüman hükümdarlar ile ittifak da
kurdular.
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Birinci Haçlı Seferi (1096-1099) sırasında Yakın Doğu’da kurulan Haçlı
Devletleri7 arasında en büyüğü olan bu devlet, ismini krallığın merkezi
olan Kudüs şehrinden almaktadır. Krallık, Batı Avrupalı Hıristiyan bir
azınlık tarafından yönetilmekteydi ve bu azınlık, çoğunluğu oluşturan
yerli ahalinin aksine Latin-Roma yani Katolik Kilisesi’ne bağlıydı.
Ayrıca çağdaşları tarafından Franklar veya Latinler (ve dolayısıyla Latin
Krallığı) olarak bilinmekteydiler. Doğu Akdeniz sahil kesiminin önemli
şehirlerine sahip olan krallık günümüzdeki İsrail, Filistin, Ürdün, Suriye
ve Lübnan’daki pek çok yeri içine almaktaydı. Kudüs şehrinin Haçlılar
nazarında kutsallığı da bulunmaktaydı. Onlara göre, Kudüs İsa’ya aitti
ve bundan dolayı oraya bir kral tayin etmek kutsala saygısızlık yapmak
demekti. Fakat büyük bir Müslüman ve Mûsevî kıyımının ardından, 15
Temmuz’da ele geçirilen şehre 17 Temmuz’da bir lider seçmeye karar
verdiler. Aslında bu konuda en uygun aday Toulouse Kontu ve seferin önde
gelen liderlerinden Raymond de Saint-Gilles olmasına rağmen, ordunun
büyük kısmı tarafından destek görmemesi dolayısıyla Aşağı Lorraine
Dükü Godefroi de Bouillon, 22 Temmuz’da Kutsal Mezarın Koruyucusu8
unvanını alarak yönetici seçildi9.
Böylece Kudüs Krallığı’nın ilk yöneticisi, kurucusu ancak İsa’nın
şehrinde kral unvanını almak istemeyen Godefroi de Bouillon oldu.
Godefroi, sefere katılmadan önce aile içerisindeki miras mücadeleleri ile
boğuşmaktaydı, onun tüm bu mücadelenin arasında seferi ilk ne zaman
duyduğu, katılmaya kesin olarak ne zaman karar verdiği ve onu bu
7

1098 yılında Urfa Kontluğu ve yine aynı yıl Antakya Prinkepsliği; 1109 yılında ise Trablus Kontluğu
kurulmuştur.

8

Advocatus Sancti Sepulchri.

9

Alan V. Murray-Helen Nicholson, “Jerusalem, (Latin) Kingdom of ”, The Crusades An Encyclopedia,
ed. A. V. Murray, II, Oxford 2006, s. 662.
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sefere katılmaya iten unsurun ne olduğu hakkında tahminde bulunmak
zordur. Muhtemelen Godefroi’yı harekete geçiren duygu, kendi ülkesinde
herhangi bir geleceğe sahip olamayacağı kaygısı ve aile mirasını kaybetmiş
olmasıydı10. Böylece Godefroi de Bouillon, sefere katılmak için hazırlıklara
başlamış ve bu amaçla ya kiliseleri yağmalamış ya da elinde kalmış olan
arazilerini satılığa çıkartmıştır. Kalabalık maiyetiyle beraber Lorraine’den
yola koyulmuş ve Macaristan üzerinden İstanbul’a ulaşmıştır. İstanbul’dan
Kudüs’e kadar geçen süre ve yaşanan olaylar esnasında diğer Haçlı liderleri
arasında pek sivrilememiştir. Hükümdarlık dönemi sadece bir yıl süren
Godefroi’nın ölümünün ardından krallığın esas kurucusu ve ilk olarak
kral unvanını alan kardeşi Baudouin de Boulogne (1100-1118), Kudüs
Krallığı’nın başına geçmiştir. I. Baudouin, 18 yıl süren hükümdarlığı
boyunca devletin sınırlarını genişletmek ve Filistin’de Haçlı nüfuzunu
arttırmak için çabaladı durdu. I. Baudouin’in hükümdarlığının ardından
tahtını bırakabileceği çocuğu olmadığından, uzaktan kuzeni olan Baudouin
du Bourg, II. Baudouin (1118-1131) olarak tahta çıktı. Onun döneminin en
önemli olayı, şövalye tarikatlerinin kurulması oldu. Ayrıca yine bu dönemde
Kral II. Baudouin’in I. Baudouin kadar seferlere girişmediği, Antakya
Prinkepsliği ve Urfa Kontluğu’nun iç işleriyle uğraştığı, bununla birlikte,
Müslümanlar aleyhine genişlemekten ziyade onlara karşı devletinin
sınırlarını savunmaya geçtiği de görülmektedir. II. Baudouin’in ölümü ile
kızı Melisende, Foulque de Anjou ile birlikte taç giydi. Onların hâkimiyetinde
(1131-1143) ise, Foulque’un halkını yönetme hususunda iyi olduğu, fakat
selefleri kadar diğer Haçlı devletleri üzerinde otorite kuramadığı, ancak
bir kral olarak Haçlı devletçiklerinin yardımına koştuğu ve üstüne düşen
görevi bu şekilde yerine getirdiği anlaşılmaktadır. Onun ölümünden sonra
Kraliçe Melisende ile evliliğinden olma Baudouin ve Amaury isimli iki
küçük oğlundan Baudouin, tahtın asıl sahibesi olan annesi tarafından ortak
kral tayin edildi. III. Baudouin’in, annesi Melisende ile iktidarı paylaştığı
(1143-1152) ve tek başına hâkimiyeti dönemine (1152-1162/3) gelindiğinde
ise, kralın annesinin baskısına karşı hâkimiyet mücadelesini sürdüren,
mücadeleci ve kararlı bir portre çizdiği ve bu meziyetleri ile en sonunda
tek başına iktidar olabildiği görülür. Söz konusu dönemin en önemli olayı,
İkinci Haçlı Seferi (1147-1148) ordusundaki kralların Kudüs’e gelmeleri
oldu. Bununla beraber, Haçlı ordusunun Dımaşk’a karşı giriştiği sefer
10 A. V. Murray, The Crusader Kingdom of Jerusalem A Dynastic History 1099-1125, Oxford 2000, s. 38;
aynı yazar, “Godefroi de Bouillon”, The Crusades An Encyclopedia, ed. A. V. Murray, II, Oxford 2006,
s. 534. Steven Runciman, onu harekete geçiren unsurlardan birinin dinî hisleri olduğunu ifade eder.
Ancak Thomas Asbridge, Godefroi’nın papanın en azılı düşmanlarından biri olduğunu dile getirir.
Bununla birlikte, Aşağı Lorraine Dükü unvanı taşımasına rağmen, bölgede gerçekten bir hâkimiyet
kuramamış olduğunu belirtir. Haça sarılmasının esas sebebinin de kutsal topraklarda yeni bir hayata
başlama düşüncesinden kaynaklandığını dile getirir. Türkçe terc. Fikret Işıltan, Haçlı Seferleri Tarihi,
C. I, 3. Baskı, Ankara 1998, s. 112. Ayrıca bkz. Thomas Asbridge, Haçlı Seferleri, İng. terc. Ekin Duru,
İstanbul 2014, s. 65; John Carl Andressohn, The Ancestry and Life of Godfrey of Bouillon, (Tekrar
Basım), Bloomington 1972, s. 27-46.
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önemli gelişmelerdendi. Ayrıca dönemin en parlak başarısı, uzun yıllar
boyunca Kudüs krallarının ele geçirmek için mücadele verdiği Askalân’ın
zapt edilmesi oldu. Bunun yanı sıra III. Baudouin’in, Haçlıların Bizans ile
münasebetlerini ılımlı bir hale getirmesi ve Bizans ile akrabalık ilişkileri
tesis etmesi de önemli hadiselerden idi. III. Baudouin’in de çocuksuz
ölmesi dolayısıyla kardeşi Amaury (1162/3-1174) krallık tacını giydi ve
krallık sınırlarını genişletmek için çaba harcayan son hükümdar oldu. Onun
zamanına damgasını vuran olay, Fâtımî Devleti’nin zayıflamasından ötürü,
kralın devamlı surette Mısır’a karşı girişmiş olduğu seferlerdi. Amaury’nin
oğlu IV. Baudouin dönemine (1174-1185) baktığımızda, krallığın artık
kabuğuna çekildiğini ve kendini müdafaaya geçtiğini görmekteyiz. Kral
önceleri Trablus Kontu III. Raymond’un naibliğinde, (1152-1187 yılları
arasında Trablus Kontu; 1174-1187 yıllarında Taberiye Lordu ve iki kez
1174-1176 ile 1185-1186 yılları arasında Kudüs Krallık naibi), sonraları
da dayısı III. Joscelin de Courtenay’in (1176-1193 yılları arasında Kudüs
Krallık Seneşali) etkisi altında kaldı. Bununla birlikte, IV. Baudouin’in
seleflerine nazaran, belki de (cüzzam) hastalığı dolayısıyla, diğer devletlerle
ilişkilerinde daha barışçıl ve ılımlı bir politika izlediği de görülmektedir.
Kuruluşunun ardından, III. Baudouin dönemi de dâhil olmak üzere devam
eden genişleme dönemi ve yayılma politikasıyla krallık, günümüzdeki
Lübnan’dan Mısır’a kadar olan topraklarda hâkimiyet tesis etti. Son olarak
da, Sibylle’in ilk kocasından olma oğlu Baudouin, yine Trablus Kontu III.
Raymond’un nâipliği altında Küçük Kral V. Baudouin (1185-1186) olarak
tahta çıktı. Ardından, Selâhaddîn’in Kudüs’ü fethini de içeren, Sibylle ve
Guy de Lusignan dönemi ile krallık son buldu. Böylece, bölgede önemli bir
güç olan Kudüs merkezli krallık ve Batı dünyası için, 1187 yılındaki Hittîn
Savaşı (4 Temmuz 1187) bir dönüm noktası oldu. Selâhaddîn’in Kudüs
Krallığı’na ait ellinin üzerinde şehri ve civar yeri, ardından da devletin
merkezi Kudüs’ü fethiyle (Ekim 1187) krallık sona erdi11.
Kudüs Krallığı ile alakalı Haçlı, İslâm, Bizans, Ermeni ve Süryânî kaynağı olmak üzere pek çok Orta
Çağ kaynağı bulunmaktadır. Ancak burada hepsini zikredemeyeceğiz. Özellikle, Birinci Haçlı Seferi ve
krallığın siyasî tarihi ile ilgili olarak belli başlı ana kaynaklardan alfabetik sırayla şu Haçlı kaynaklarına
bakılabilir: Albertus Aquensis, Liber Christianae Expeditionis pro ereptione et Restitutione Sanctae
Hierosolymitanae Ecclesiae, RHC Occ IV, Paris 1879, s. 265-713; ed. ve İng. terc. Susan B. Edgington,
Albert of Aachen: Historia Ierosolimitana, History of the Journey to Jerusalem, Oxford 2007;
Fulcherius Carnotensis, Gesta Francorum Iherusalem peregrinantium, RHC Occ III, Paris 1866, s.
311-485; İng. terc. R. Ryan, Fulcher of Chartres. A History of the Expedition to Jerusalem 10951127, Knoxville 1969; Gesta Francorum et aliorum Hierosolimitanorum, RHC Occ, III, Paris 1866,
s. 119-163, ed. ve İng. terc. Rosalind Hill, The Deeds of the Franks and other Pilgrims to Jerusalem,
Londra 1962; Guibertus Abbatis, Gesta Dei Per Francos, RHC Occ IV, Paris 1879, s. 113-263; İng.
terc. Robert Levine, The Deeds of God through the Francos, Woodbridge, Suffolk 1997; Ordericus
Vitalis, Historia Ӕcclesiastica, ed. ve İng. terc. M. Chibnall, The Ecclesiastical History of Orderic
Vitalis, I-VI, (Tekrar Basım), Oxford 2002-2004; Petrus Tudebodus, Historia de Hieorosolymitano
Itinere, RHC. Occ III, Paris 1866, s. 1-117; İng. terc. J. H - L. L Hill, Peter Tudebode, Philadelphia
1974; Radulphus Cadomensis, Gesta Tancredi in expeditione Hierosolymitana, RHC Occ III, Paris
1866, s. 587-716; İng. terc. Bernard S. Bachrach-David S. Bachrach, The Gesta Tancredi of Ralph of
Caen A History of the Normans on the First Crusade, Aldershot, Ashgate 2005; Raimundus Aguilers,
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Krallığın idarî, sosyal ve ekonomik durumuna baktığımızda, bütün
yapılanmanın Haçlıların etrafında şekillendiği görülmektedir. Politik
açıdan ve özellikle şehirdeki üstünlük bakımından Haçlıların siyasî erki
elinde bulunduran grup olduğu anlaşılmaktadır. Yönetim şekli açısından
da verasete dayanan bir krallık olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı
zamanlar Kudüs kralı, diğer tüm Haçlı devletlerinin de üzerinde bir
otoriteye sahip olarak kabul edilmekteydi. Ancak genel olarak resmiyete
dökülmüş bir durum yoktu ve bu devletçikler krallığın bir parçasını
oluşturmamaktaydılar. Krallığın idarî merkezi 1187’ye kadar Kudüs idi.
Krallık, Orta Çağ Avrupası’nın feodal özelliklerini bünyesinde barındırsa
da bulunduğu coğrafyanın şartlarından etkilenmiş gözükmekteydi.
Ekonomik yönden de son derece şanslı bir durumdaydılar. Haçlılar, XI.
yüzyıl sonlarında Filistin’e geldiklerinde, karşılarında son derece zengin
ve verimli topraklar buldular. Burada Sûr ve özellikle XIII. yüzyılda dünya
ticaretinin merkezi haline gelecek olan, İstanbul ve İskenderiye ile yarışacak
vaziyetteki Akkâ gibi geniş ve zengin limanlarla karşılaştılar. Hâkim
oldukları topraklarda, Avrupa’da tüketilen şekerin çoğunu oraya ihraç
eden büyük bir baharat ve ayrıca önemli bir köle pazarı bulunmaktaydı.
Aynı zamanda sahip oldukları mevcut limanları daha da genişlettiler
ve ticareti teşvik için çoğu İtalyan olan tüccarlara ayrıcalıklar verdiler.
Haçlıların kontrolü altında olduğu zaman zarfında (1099-1187 ve 12281244) Kudüs’ün demografik ve ekonomik açıdan özel bir durumu vardı.
Ayrıca burası bir hac ve yönetim merkeziydi. Şehir, XII. yüzyıl boyunca
daha çok Latinlere, diğer Doğulu Hıristiyan mezheplerinin üyelerine ve
geçici olarak da Batı’dan gelen hacılara ev sahipliği yaptı. Bununla beraber,
Müslümanların ve Yahudilerin şehirde oturmaları yasaktı. Şehrin idaresi
Haçlıların elinde olsa da Filistin’in toplam nüfusu içinde hiçbir zaman
çok büyük bir oranı oluşturamadılar. Toplumsal açıdan yerel ahali ile
kaynaştıkları ve bölgenin yerel unsurlarına fazlasıyla uyum sağladıkları
da anlaşılmaktadır. Zira Doğu’ya gelen Batılılar, Haçlıların alışkanlıkları
bakımından yerli unsulardan çok fazla etkilendikleri konusunda
şikâyet etmekteydiler. Bir noktaya kadar bu suçlamalarda haklılık payı
Historia Francorum Qui ceperunt Jerusalem RHC Occ III, Paris 1866, s. 231-309; İng. terc. J. H. HillL. L. Hill, Raymond d’Aguilers, Philadelphia 1968; Robertus Monachus, Historia Iherosolimitana,
RHC Occ III, Paris 1866, s. 717-882; İng. terc. Carol Sweetenham, Robert The Monk’s History of the
First Crusade, Aldershot, Ashgate 2005; Willelmus Malmesbiriensis, Gesta Regum Anglorum, ed. ve
İng. terc. R. A. B. Mynors-R. M. Thomson-M. Winterbottom, The History of the English Kings, I-II,
Oxford 1998-1999; Willermus Tyrensis, Historia Rerum in partibus transmarinis gestarum, RHC
Occ I, Paris 1844, s. 1 vdd; açıklama ve İng. terc. E. A. Babcock ve A. C. Krey, A History of Deeds
done Beyond the Sea, I-II, New York 1943. Ayrıca bkz. Steven Runciman, Türkçe terc. Fikret Işıltan,
Haçlı Seferleri Tarihi, C. I-II, 2. ve 3. Baskı, Ankara 1992-1998; Işın Demirkent, Haçlı Seferleri,
İstanbul 1997; aynı yazar, “Kudüs (Haçlılar dönemi)”, DİA, C. 26, Ankara 2002, s. 329-332; Birsel
Küçüksipahioğlu, Trablus Haçlı Kontluğu Tarihi, İstanbul 2007, s. 174 vd; A. V. Murray-H. Nicholson,
“Jerusalem, (Latin) Kingdom of ”, s. 662 vd; Alan V. Murray, “Raymond III of Tripoli (d. 1187)”, The
Crusades An Encyclopedia, ed. A. V. Murray, IV, Oxford 2006, s. 1007-1008; aynı yazar, “Joscelin III
of Courtenay”, The Crusades An Encyclopedia, ed. A. V. Murray, II, Oxford 2006, s. 698-699.
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bulunmaktaydı. Çünkü Haçlılar, yerel tarzda giysiler giyip yerel yemekler
yemekteydiler. Bunun da ötesinde, bölgedeki yerel unsurlarla anlaşmalar
yapıp bazen onlarla dostluk da kurabilmekteydiler. Buna rağmen çok az
Haçlı Arapça öğrenmekte, büyük çoğunluğu Fransızca konuşmakta ve
yazı dili olarak da Latinceyi kullanmaktaydılar. Bununla birlikte, Latin
Kilisesi’ne bağlı kalmaya özen göstermekteydiler. Onlar devamlı olarak
Müslüman hükümdarlar ile siyasî ya da ticarî ittifaklar yapmakta, fakat
bunu krallığın bekası için gerçekleştirmekteydiler. Ayrıca kasabalı kesim
ile yerli Hıristiyan ahali ve hatta İslâmiyet’ten dönenler ile de evlilik
gerçekleştirmekteydiler. Ancak yönetici sınıf yalnızca Frank, Bizanslılar,
Ermeniler ya da Avrupa’dan gelenler ile evlenmekteydi. Kudüs ve civarında
yaşayan yerli halk açısından, özellikle krallığın kurulmasından sonra
Müslümanların, Mûsevî ve Doğulu Hıristiyanların durumuna baktığımızda,
onlar için bölgede Haçlı hâkimiyeti altında yaşamanın çok kolay olmadığı
anlaşılmaktadır. Zira burada Latin hiyerarşi ve organizasyonunun
kurulmasından sonra, Katolik Hıristiyanlık ağırlıklı olarak ön plana
çıkmıştır12. Böylece, 88 yıl kutsal topraklarda hüküm sürmüş Kudüs
merkezli bu krallık aslında Orta Çağ’da Avrupa kolonizasyon hareketinin
önemli örneklerinden biri, en önemli temsilcisi ve simgesi olmuştur.

A. V. Murray-H. Nicholson, “Jerusalem, (Latin) Kingdom of ”, s. 670-671. Ayrıca bkz. Joshua Prawer,
The Latin Kingdom of Jerusalem: European Colonialism in the Middle Ages, Londra 1972; Işın
Demirkent, “Kudüs Haçlı Krallığında Devlet İdaresi”, Haçlı Seferleri Tarihi Makaleler-Bildirilerİncelemeler, yay. haz. Ebru Altan, İstanbul 2007, s. 249-259.
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The Ottoman-Jewish Relations until the Tanzimat in the View of
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Öz
Bu makale, Tanzimat’a kadarki Osmanlı-Yahudi ilişkilerinin İsrail tarih
ders kitaplarında geçmişten bugüne nasıl işlendiğini incelemektedir.
Osmanlı İmparatorluğu’nun klasik dönemi ile son yüzyıllarındaki ilişkiler
konusunda kitapların yaklaşımının oldukça farklı olduğu görülmüştür.
Klasik çağ işlenirken Yahudi cemaatine karşı Osmanlıların benimsediği
hoşgörülü tutumdan ve içişlerinde tanıdıkları geniş özerklikten
bahsedildiği gibi saraydaki Yahudilerin Sultan ile kurdukları yakın
ilişkilere de değinilmektedir. Sefarad Yahudilerinin kabulü anlatılırken
ise Osmanlıların ülkenin kalkınması bağlamında göçmenlerden
duydukları beklentilere ve bu beklentilerin fazlasıyla karşılandığına
vurgu yapılmaktadır. Buna karşılık Osmanlı’nın son yüzyılları işlenirken
Yahudilerin, özellikle de Filistin Yahudilerinin durumunda yaşanan
1
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bozulma ön plana çıkartılmakta; genel koşulların kötüleşmesinden
etkilenmenin yanısıra baskı, ayrımcılık ve keyfi muamelelere maruz
kaldıkları aktarılmaktadır. Ancak bu durumun başlıca sebebi olarak
Osmanlı merkezi yönetimindeki bir tavır değişikliğinden ziyade onun
zayıf düşerek artık yerel güçlere karşı Yahudilere koruma sağlayamaması
gösterilmektedir.
Anahtar kelimeler: İsrail, Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu, Yahudiler,
tarih ders kitapları
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Abstract
This article examines how the Ottoman-Jewish relations have been treated
in Israeli history textbooks from the past until today. It is observed that
the approach of the books regarding the relations in the classical period
and afterwards is quite different. In relating the classical period, the
books touch upon the tolerant attitude adopted by the Ottomans against
the Jews, and the considerable autonomy they allowed them in communal
affairs. In relating the last centuries of the Empire, on the other hand, the
books stress the deterioration in the status of the Jews, especially those in
Palestine, and relate how they were subjected to discrimination, arbitrary
treatment and exploitation. Nevertheless, they attribute the cause of this
deterioration not to any change of attitude on the part of the Ottoman
central government, but rather to its growing weakness and resulting
inability to offer the Jews protection against local powers.
Keywords: Israel, Turkey, Ottoman Empire, Jews, history textbooks
Giriş
Osmanlı İmparatorluğu uzun yüzyıllar dünyadaki en büyük Yahudi
cemaatlerinden birine ev sahipliği yapmış, özellikle İspanya ve Portekiz’den
sürülen Yahudilerin tarihinde İmparatorluğa gelişleri bir dönüm noktası
olmuştur. Burada başlıca gayrı-Müslim milletlerden birini teşkil eden
Yahudiler, diplomasiden ekonomiye ve tıbba kadar türlü sahalarda önemli
bir rol oynamışlardır. Sabatay Sevi’nin ortaya çıkması gibi zamanın tüm
Yahudi dünyasını sarsmış bir olay Osmanlı İmparatorluğu’nda gerçekleştiği
gibi Kudüs ve Filistin de dört yüzyıl boyunca Osmanlı idaresinde kalmıştır.
İşte bu çalışma, Tanzimat’a kadarki Osmanlı-Yahudi ilişkilerinin ve
Osmanlı Yahudilerinin durumunun 1950’lerden bu yana basılan İsrail
tarih ders kitaplarında nasıl işlendiğini araştırmaktadır. Konunun
incelenmesi, iki açıdan aydınlatıcı olacaktır. İlk olarak, İsrail’de ders
kitaplarına yansıyan resmî tarih anlatısının ve bu anlatının ders kitapları
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yoluyla biçimlendirdiği toplumsal algının Osmanlı-Yahudi ilişkilerini
nasıl gördüğü saptanmış olacak, böylece geçmişten bugüne İsrail-Türkiye
ilişkilerini etkileyen bir faktör hakkında yeni veriler sağlanacaktır. İkinci
olarak da vaktiyle Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yaşamış bir
milletin bugünkü varislerinin İmparatorluğa nasıl baktığını görme fırsatı
değerlendirilmiş olacaktır.
Son yıllarda tarih ders kitapları konusunda yapılan araştırmalardan bir
kısmı yabancı ülkelerin ders kitaplarında Türk tarihinin işlenişi konusunu
ele almıştır. Söz konusu çalışmalar, Almanya,2 Rusya,3 Azerbaycan,4
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İmajı”, Bilig, 2016, sayı: 76, ss. 1-31; Ahmet Şimşek ve Nigar Maharramova Cengiz, “Rusya Tarih
Ders Kitaplarında Türk-Osmanlı İmgesi”, Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 2015, cilt: 4, ss. 225-258; Nigar
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Dergisi, 2007, cilt: 5, ss. 1-13.
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Kosova,12 Makedonya,13 Bosna-Hersek,14 Hırvatistan,15 Orta Avrupa
ülkeleri,16 Suriye,17 Ürdün18 ve Suudi Arabistan19 kitaplarını konu edinmiştir.
Keza İsrail ders kitaplarında Arap imajı ve İsrail-Arap çatışmalarının
nasıl yansıtıldığını ele alan pek çok araştırma da vardır. Ancak İsrail
ders kitaplarında Türk tarihinin ve tarihte Türk-Yahudi ilişkilerinin nasıl
yansıtıldığına odaklanan müstakil bir inceleme bulunmamaktadır.20
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İsrail ders kitaplarında Osmanlı tarihinin nasıl işlendiğine kısaca
değinen iki eser vardır. Eyal Naveh, “La imagen de Europa y del mundo
árabe-islámico en el currículo escolar y los libros de texto de historia en
Israel” [İsrail’deki Okul Müfredatı ve Tarih Ders Kitaplarında Avrupa ve
Arap-İslam Dünyası İmgesi] adlı makalesinde konuya iki sayfa ayırmıştır.21
Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemine ilişkin bilgi veren iki ders
kitabını inceleyen Naveh, İmparatorluğun İslam dünyasının zayıflığının
tipik bir örneği olarak takdim edildiğini belirtir. Ancak Osmanlı-Yahudi
ilişkilerinin nasıl işlendiğine değinmez. Elie Podeh ise konuyu The ArabIsraeli Conflict in Israeli History Textbooks, 1948-2000 adlı kitabındaki
“The Ottoman Empire and the Image of the Turks” başlıklı dört sayfalık
kısımda ele almıştır.22 Yazar 1990’ların ortalarına kadar yayınlanan
kitaplarda Osmanlı İmparatorluğu ve Türk imgesinin son derece olumsuz
olduğunu, Osmanlı İmparatorluğu’nun Sultanın despotça yönetimi ve
valilerin keyfi idaresi altında soygun ve sömürünün kol gezdiği, Yahudilerin
can ve mal güvenliğinden yoksun bulunduğu, ayrıca dinî taassup ve
zenofobiden etkilendiği, yozlaşmış bir devlet olarak yansıtıldığını belirtir.
Osmanlıların Yahudilere karşı millet sistemi çerçevesinde hoşgörülü
bir siyaset benimsediği gerçeğine kitaplarda değinilmediği ve zaman
zaman Yahudilere karşı benimsedikleri sert tutumun arkasında yatan
geniş tarihsel bağlamın da işlenmediği eleştirilerinde bulunur. 90’lardan
beri bu imge iyileşse de hâlâ stereotiplere yer verildiğini not eder. Ancak
konuya kısıtlı bir yer ayırdığı incelemesinde, detaylara inmez; özellikle de
bu tespitlerin Osmanlı tarihinin tüm dönemleri için geçerli olup olmadığı
gibi önemli bir soruyu irdelemez. Mevcut çalışma ise konuya ayrılmış
müstakil bir inceleme olarak 1948’den günümüze kadar konuya değinen
tüm kitapları analiz etme ve Osmanlı-Yahudi ilişkilerinin her bir dönemi
hakkındaki anlatı ve yaklaşımlarını detaylı olarak değerlendirme amacını
taşımaktadır.
Doküman incelemesi modelinin benimsendiği çalışmada, 1948-2014
yılları arasında İsrail devlet okullarında okutulmak üzere yayınlanmış tarih
ders kitapları tarandı. Kuruluştan Tanzimat dönemine kadar OsmanlıYahudi ilişkilerine, 1959 ile 2012 arasında yayınlanmış toplam 17 İbranice
kitapta kayda değer bir yer ayrıldığı tespit edildi. Yıllara göre dağılımları
itibariyle, beşi 1950’ler ve 60’larda, dördü 70’lerde, biri 80’lerde, dördü
90’larda ve üçü de 2000’li yıllarda yayınlanmıştı. Bunlardan ikisi ilkokul,
beşi ortaokul, onu da lise seviyesindeki okullar için hazırlanmıştı.
Kitaplardaki ilgili pasajların önemlerine göre doğrudan veya özetlenerek
21

Eyal Naveh, “La imagen de Europa y del mundo árabe-islámico en el currículo escolar y los libros de
texto de historia en Israel” [İsrail’deki Okul Müfredatı ve Tarih Ders Kitaplarında Avrupa ve Arapİslam Dünyası İmgesi], Conociendo al otro: El islam y Europa en sus manuales de historia, Luigi
Cajani (edit.), Fundación ATMAN, 2008, Madrid, ss. 197-198.

22

Podeh, The Arab-Israeli Conflict in Israeli History Textbooks, 1948-2000, ss. 77-80.
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çevrilmesi yoluyla veriler temin edildi. Betimleme ve içerik analizi
yöntemlerinin uygulandığı araştırmada, kitapların konuya yaklaşımda
sergiledikleri tavır ve perspektif, alt metinde verdikleri mesajlar ve
bunlarda zaman içinde gerçekleşmiş olabilecek değişiklikler incelendi.
Makalenin geri kalan kısmında, analiz sonucunda ulaşılan temalar klasik
ve klasik sonrası dönem olmak üzere iki ana başlık altında ele alınacaktır.
Klasik Dönem
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Bu bölümde önce klasik dönemde fetihlerle birlikte Osmanlı idaresine
giren Romaniyot Yahudilere ve 1492’deki sürgünü takiben Osmanlı
İmparatorluğu’na sığınan Sefarad Yahudilerine ilişkin olarak kitapların
neler söylediğini inceleyecek, daha sonra da sırasıyla İmparatorluk
genelindeki ve Filistin’deki Yahudilerin durumu hakkında verilen bilgiler
üzerinde duracağız.
Osmanlı İdaresinde Romaniyot Yahudiler
Tarih ders kitaplarında Sefarad Yahudilerinin Osmanlı İmparatorluğu’na
gelişinden önce İmparatorluk topraklarında bulunan Romaniyot
Yahudiler hakkında kısıtlı da olsa bilgi verilmekte, durumları hakkında
son derece olumlu bir tablo çizilmektedir. 1972 tarihli Toldot Yemey haBeynayim ba-‘Amim uve-Yisrael kitabi buna bir örnektir. “Engizisyonun
İspanya’da ortalığı kasıp kavurduğu bir zamanda, Türkiye Yahudileri,
Türk yetkililerinin adaletli yaklaşımından ve tam bir din özgürlüğünden
faydalanıyorlardı. Daha fetih savaşları sırasında Yahudiler Türkleri
Bizanslı zalimin elinden kurtaran ve özgürleştiren kimseler olarak
görüyorlardı. Pek çok Yahudi Sultanın ordusunu katılarak ona Selanik’in
fethinde yardım etmişti” sözleriyle başlayan pasajda, devrin rabbilerinden
Yitzhak Sarfati’nin Avrupa Yahudilerine Osmanlı topraklarına yerleşme
çağrısında bulunduğu nakledilmektedir. Metnin devamında II. Mehmet’in
kent yaşamının tesisine ve ekonomik kalkınmaya yardımcı olacaklarını
düşünerek Yahudilerin de iskânına ilgi gösterdiği, fethettiği İstanbul’a
pek çok Yahudiyi yerleştirerek onlara çok sayıda hak tanıdığı ve sarayında
çeşitli mevkilerde görevlendirdiği, genel olarak da Türkiye Yahudilerine
tam bir dinî ve hukukî özgürlük tanıdığı anlatılmaktadır.23
Osmanlılar ile Romaniyot Yahudiler arasındaki ilişkiler, “Osmanlılar
ve Bizans Yahudileri” başlığı altında 1998 tarihli Mi-Dor le-Dor kitabında
da konu edinilmektedir. Kitapta Osmanlıların fethettikleri Balkan
ülkelerinde rastladıkları Yahudi cemaatlerine hoşgörüyle davrandıkları,
23 Shlomo Na’aman ve Aryeh Kasher, Toldot Yemey ha-Beynayim ba-‘Amim uve-Yisrael [İsrail ve
(Diğer) Halklar Arasında Ortaçağ Tarihi], ʻAmihai, Tel Aviv, 1972, ss. 467-468.
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zimmi statüsünü ve cizye ödemeyi kabul etmeleri karşılığında can
ve mal güvenliklerini sağlayıp dinî vecibelerini yerine getirmelerine
izin verdikleri belirtilmekte, “Hristiyan komşularından zulüm gören
Bizans Yahudilerinin Osmanlıları sevinçle karşılaması boşuna değildi”
denmektedir. Yine II. Mehmet’in İstanbul’daki Yahudi iskânına değinilerek
Sultanın fetih sırasında nüfusunun büyük kısmının kaçtığı şehre ülkenin
çeşitli yerlerinden çok sayıda insan getirip yerleştirdiği, bu kimselerin
arasında pek çok Yahudinin de bulunduğu kaydedilmektedir.24
Böylece iki kitapta da Bizanslıların Yahudilere sert muamelesi ile
Osmanlıların hoşgörülü tutumu arasındaki zıtlığın altı çizilmekte, ayrıca
daha Sefarad Yahudilerinin gelişinden önce bile Osmanlıların Yahudi
cemaatine İmparatorluğun kalkınmasında önemli rol oynayabilecek bir
unsur gözüyle baktığı mesajı verilmektedir.

Kitaplarda Sefarad Yahudilerinin Osmanlı İmparatorluğu’na kabulü,
Osmanlıların hoşgörüsünden ziyade ülkenin kalkınması için Yahudilerin
uzmanlık bilgilerine ihtiyaç duyulduğunun farkında olmalarıyla
açıklanmakta ve söz konusu uzmanlık bilgileri sayesinde Yahudilerin
Osmanlı İmparatorluğu’na zanaat, ticaret, tıp, ateşli silahlar yapımı ve
daha birçok alanda yaptıkları katkılar vurgulanmaktadır. Bu yaklaşımın
tipik örneklerinden biri, 1997 tarihli Masa’ el ha-‘Avar: Mi-Yemey haBeynayim ve-‘ad ha-‘Et ha-Hadaşa kitabının “Yahudilerin Osmanlı
İmparatorluğu’na Entegrasyonu” başlıklı bölümünde bulunmaktadır.
Burada Sultan Beyazıt’ın Osmanlı ekonomisine katkı sağlayacağını
düşündüğü için valilere Yahudilerin kabul edilmesi talimatını verdiği
anlatılmakta ve Sultanın bu kararı sayesinde Yahudilerin sürgün
felaketinin altından kalkarak yeni bir memlekete, dile ve geçim şekline
uyum sağlamalarının kolaylaştığı belirtilmektedir. “İspanya ve Portekiz
Sürgünleri Osmanlı Ekonomisine Katkıda Bulunuyor” alt başlıklı bölümde
ise Sultanın değerlendirmelerinde yanılmadığı, sürgünler arasındaki
sanatkâr ve zanaatkârların maden açma, metal işleme, barut imali ve yün
kumaş üretimi gibi alanlardaki bilgi ve tecrübeleriyle İmparatorluğun
ve özellikle de nüfusça yoğunlaştıkları Selanik ve Safet kentlerinin
ekonomisine büyük katkıda bulundukları kaydedilmektedir.25
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Sefarad Yahudilerinin Osmanlı İmparatorluğu’na Sığınması ve
Getirdikleri Katkılar

24 Akiva Doron ve Eva Frenkel, Mi-Dor le-Dor [Nesilden Nesile], Bölüm 3, Misrad ha-hinukh vehatarbut, Kudüs, 1998, s. 18.
25 Ketsi’ah Tabibiyan ve Shoshi Miran, Masa’ el ha-‘Avar: Mi-Yemey ha-Beynayim ve-‘ad ha-‘Et haHadaşa [Geçmişe Yolculuk: Ortaçağdan Yakınçağa], Matach, Ramat Aviv, 1997, s. 208.
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1974 basımı Yisrael veha-‘Amim kitabında ise Türklerin farklı fikir ve
inançlara hoşgörü göstermenin ötesinde, aktif bir biçimde ülkelerine gelip
yerleşecek sığınmacı İspanya Yahudilerini cezbetmek peşinde koştukları
belirtilmekte ve Türklerin askerlik dışındaki konularda var olan bilgisizliği
ile Yahudilerin uzmanlığı arasında keskin bir kontrast çizilmektedir:
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Çünkü ülkelerinin kalkınması ve devletlerinin varlığı için Yahudilere
ihtiyaç duyuyorlardı. Türklerin kendileri ne zanaat ne de ticaretle
meşgullerdi; onlar fethettikleri ülkelerde askerî olarak hüküm sürseler
de ekonomi ve finans meselelerinde uzman değillerdi. Yahudiler
ise tıp mesleği ile uğraşanların çoğunluğunu teşkil etmekteydi ve
Sultan ile ülkenin önde gelenleri Yahudi doktorların hizmetine ihtiyaç
duyuyordu.26
Konunun en detaylı olarak işlendiği kitap, 1998 tarihli Mi-Dor leDor’dur. Buradaki, “Osmanlılar Sürgünleri Kabul Ediyor” başlıklı bölümde
de konuya giriş yapılırken Osmanlıların İmparatorluğun genişlemesini
takiben ülkeyi kalkındıracak ve Avrupa’daki kalelerin fethedilmesine
yardımcı olacak uzmanlara ihtiyaç duydukları vurgulanmaktadır:
İspanya ve Portekiz sürgünleri arasında ateşli silahlar yapımı veya
iplik eğirmek için gerekli olan metal eşyaların ve üniforma dikilen
kumaşların üretimi gibi, doğuda henüz yaygınlaşmamış zanaatlarda
uzman olanlar da vardı. Yine sürgünler arasında geçmişte İspanya
hükümdarlarının saraylarında şair, ekonomi danışmanı ve doktor
olarak çalışmış pek çok eğitim sahibi insan da bulunuyordu. Onların
diplomasi, bilim ve uluslararası ticarette kazanmış olduğu büyük
tecrübeler, muhtemeldir ki İmparatorluğun ilerlemesine yardım
edecekti.27
Bunun ardından Eliyahu Kapsali’den naklen II. Beyazıt’ın bu Yahudilerin
ülkelerinden sürüldüğünü öğrenince danışmanlarına “İspanyol kralı
Yahudileri ülkesinden sürmekle son derece aptalca davrandı. Biz ise
bilgece davranacak ve Yahudileri kabul edeceğiz. Onlar bize pek çok fayda
getirecek ve ülkemizi zenginleştirecekler” dediği ve sürgünlerin ülkesine
gelip yerleşmesine izin veren bir ferman yayınladığı, kendi tebaasına da
“Kentlerimin valilerinin hiçbirinin Yahudileri kovmaya ve sürmeye
yetkisi olmayacak; herkes onları misafirperverlikle kabul edecek ve her
kim böyle yapmazsa ölüme mahkûm edilecek” diye ikazda bulunduğu
kaydedilmektedir. Sürgünler tüm İmparatorlukta Romaniyot Yahudilere
sağlanan koşullardan yararlanabildikleri için yeni yurtlarına hızla uyum
sağladıkları vurgulanmaktadır.28
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Jacob Kas ve Mosche Hershko, Yisrael veha-‘Amim [İsrail ve (Diğer) Halklar], Bölüm 2, Tel Aviv Dvir,
Tel-Aviv, 1974, ss. 184-185.

27

Doron ve Frenkel, age., s. 18.

28

Doron ve Frenkel, age., s. 19.

İsrail Tarih Ders Kitaplarının (1948-2014) Gözünden Tanzimat’a Kadar Osmanlı-Yahudi İlişkileri

Kitaplarda Sefarad Yahudilerinin yeni yurtlarına hızla entegre olup
katkıda bulunmalarına yapılan vurguyla koşut olarak 16. yüzyılda
İmparatorluk sarayında doktor ve diplomat gibi pozisyonlarda
bulunmuş kimi ünlü Yahudiler de tanıtılmakta, geniş nüfuzlarından ve
gerektiğinde bu nüfuzu diğer Yahudileri korumak için kullandıklarından
bahsedilmektedir. 1978 basımı ha-Yehudim be-Şilhe Yemey ha-Beynayim
kitabında Yasef Hamon’un tıp uzmanlığıyla kazandığı ünün II. Beyazıt
ve ardından I. Selim’in doktoru olmasını sağladığı, bu vesileyle aynı
zamanda iki Sultanın danışmanı ve yakın dostu da olduğu ve Filistin ile
Mısır alınırken ikincisine eşlik ettiği anlatılmaktadır. Yasef Hamon’un
oğlu Rabbi Moşe Hamon’un da I. Selim ve Muhteşem Süleyman’a doktor
ve danışman olarak hizmet verdiği anlatılmaktadır.31 1960 basımı Divrey
ha-Yamim kitabında da Yahudi saraylıların ülkedeki tüm Yahudileri
himaye ettikleri gibi gerektiğinde Avrupa ülkelerindeki Yahudiler lehine de
müdahalede bulundukları kaydedilmektedir.32 1972 basımı Toldot Yemey
ha-Beynayim ba-‘Amim uve-Yisrael’de de “Sultan Muhteşem Süleyman’ın
(1520-1566) zamanında, bazı Yahudilerin durumu her zamankinden daha
iyiydi. Sultan Yahudileri hem diplomaside, hem de tabip olarak istihdam
ediyordu. Hizmetinde çalışan en önemli kişilerden biri de Don Yasef
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Kapsali’den Beyazıt’ın sözlerinin nakledildiği sayfanın alt yarısında,
Sefarad Yahudilerinin Osmanlı İmparatorluğu’na getirdiği katkıları
sembolize eden bir resim yer almaktadır; söz konusu resim bir top döküm
atölyesini tasvir etmektedir. Resimdeki atölyenin sağ duvarında bulunan
pencereden, bir şehrin kuşatması sırasında surlara ateş eden toplar
gözükmektedir. Resmin yazısında, tasvir edilen top yapım prosedürü
anlatılmaktadır. Resme ilişkin sorulardan ilkinde top dökmesini bilmek
için hangi bilim sahalarının gerekli olduğu sorulduktan sonra üçüncü sırada
“Osmanlılar niçin toplar olmadan Avrupa’da toprak fethedemezlerdi?”
sorusu yöneltilmekte ve ipucu olarak resimdeki pencereden görülen
manzaraya dikkat edilmesi istenmektedir. Böylece açıkça Yahudilerin
uzmanlık bilgileri olmasaydı Osmanlıların bu fetihleri yapamayacağı ima
edilmiş olmaktadır.29 Aynı doğrultuda, bölüm sonunda verilen kaynak
metin okumalarında 16. yüzyılda İmparatorluğu ziyaret etmiş bir Fransız
seyyahın şu sözleri aktarılmaktadır: “[Yahudilerin] arasında her türlü
üretim faaliyetinde çalışanlar bulunabilir ve el sanatlarında da son derece
ustadırlar. Hristiyanların felaketine sebep olacak şekilde, Türklere yeni
icat edilen savaş alet ve makinalarını öğretmişlerdir”30

29 Doron ve Frenkel, age., s. 19.
30 Doron ve Frenkel, age., s. 61.
31

Shelomoh Shavit, ha-Yehudim be-Şilhe Yemey ha-Beynayim [Ortaçağın Sonlarında Yahudiler],
Misrad ha-hinukh veha-tarbut, Kudüs, 1978, ss. 55-56.

32 Mikhal Ziv ve Samuel Ettinger, Divrey ha-Yamim [Kronikler], Cilt 3, Bölüm 1, Yuval, Haifa, 1960, s.
327.
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Nasi idi” dendikten sonra Yasef Nasi’nin faaliyetleri ve nüfuzu üzerinde
durulmakta, hatta II. Selim’in Kıbrıs’ı Venediklilerden alırken Don Yasef’in
etkisinde kaldığı öne sürülmektedir.33 Böylece Saraylı Yahudiler hakkındaki
verilen bu bilgilerle 16. yüzyılda Yahudilerin Osmanlı yönetimiyle
ilişkilerinin ne kadar sıkı olduğuna dikkat çekilmekte, bu yakınlık sayesinde
diğer dindaşlarını da himaye edebildikleri vurgulanmaktadır.
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Bir bütün olarak bakıldığında, İspanya ve Portekiz Yahudilerinin
Osmanlı İmparatorluğu’na kabulünü konu alan kitaplarda Osmanlıların
Yahudileri asıl ülkelerinin kalkınmasına katkıda bulunacaklarını
umdukları için kabul ettikleri, onların da bu umudu boşa çıkarmadıkları
vurgusu öne çıkmaktadır. Türkler sadece savaştan anladığı halde Yahudiler
pek çok alanda uzmanlık sahibi oldukları için ülkenin gelişmesinde kilit
bir rol oynadıkları, hatta 16. yüzyılda yapılan Osmanlı fetihlerini de toplar
ve ateşli silahlar hakkındaki bilgileriyle onların mümkün kıldığı öne
sürülmektedir. Öte yandan Osmanlıların Yahudileri kabulünün sürgünler
üzerindeki olumlu etkisi de teslim edilmekte, bu kabulün ve kendilerine
tanınan geniş serbestiyetin sayesinde Sefarad Yahudilerinin sürgünün
travmasını kısa sürede atlatarak yeni ülkelerine başarıyla uyum sağladıkları
belirtilmektedir.
Genel İtibariyle İmparatorluktaki Yahudilerin Durumu
Özellikle eski tarihli ders kitaplarında, Yahudilerin Osmanlı
İmparatorluğu’nun klasik çağındaki durumu hakkında genel olarak son
derece olumlu bir tablo çizilmektedir. 1959 tarihli Divrey ha-Yamim
kitabında Osmanlı İmparatorluğu ile ona tabi Müslüman ülkelerin 16.17. yüzyıllarda Yahudiler için bir “inayet krallığı” olarak değerlendirildiği,
her ne kadar Müslüman nüfusun çoğunluğu Yahudileri hakir görse de bu
küçümseme hissinin çağdaş Hristiyan halklarınkine göre hafif kaldığı,
gerek ekonomik ve hukukî bakımlardan, gerek de yönetimle ilişkiler
açısından Yahudilerin o günlerin Türkiyesi’ne meyletmekte haklı oldukları
vurgulanmaktadır. Avrupa’da Yahudilerin durumunun kötüleşmesi
anlatıldıktan sonra da bu konuya dönülerek Türkiye’deki Yahudi
cemaatinin 17. yüzyıla kadar muzaffer ve müreffeh bir devlette İslam’ın
hoşgörüsünden yararlanarak yaşayabildiği belirtilmektedir.34 1960 basımı
Divrey ha-Yamim kitabında da Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan
Yahudilerin yerleşim haklarına ve geçim kaynaklarına yönelik bir kısıtlama
getirilmediği ve Sultanların Yahudileri ticari ve mali işlerinde teşvik
ettiği vurgulanmaktadır. Yönetimin Yahudi cemaatlerine pek çok yetki
33

Na’aman ve Kasher, age., ss. 469-471.

34

Mikhal Ziv, Haim Hillel Ben-Sason ve Jacob M. Landau, Divrey ha-Yamim [Kronikler], Cilt 2, Yuval,
Haifa, 1959, ss. 390-391.
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tanıdığı belirtilmekte ve Yahudilerin kendi mahkemeleri, devlete vergileri
ödemekten sorumlu bir cemaat önderleri ve İstanbul’da onları kadılara
karşı temsil eden bir hahambaşıları olduğundan söz edilmektedir.35

Zimmiler için öngörülen kısıtlamalara değinen diğer bir kitap olan 1998
tarihli Mi-Dor le-Dor’da ise kısıtlamaların uygulamaya geçirilmesinde
Osmanlı yöneticilerinin esneklik gösterdiği açıkça vurgulanmaktadır.
Her ne kadar Osmanlı Sultanları ve yöneticileri Yahudilerden cizye
vergisi toplama hususunda çok titiz olsalar ve hatta ek vergiler
ödemelerini talep etseler de Ömer Kanunlarının birçok maddesini de
gözardı etmeye eğilimli olduklarına dikkat çekilmektedir: Söz konusu
düzenlemeler hilafına İstanbul’da yeni sinagoglar inşa edildiği, zengin
Yahudilerin çoğunluğunun erkek ve kadın kölelere sahip olmasına rağmen
yöneticilerin onları efendilerinden kurtarma zahmetine girmedikleri
ve Yahudilerin Sultanın sarayında diplomasi, tıp ve maliye idaresi gibi
son derece prestijli işlerle uğraştıkları aktarılmaktadır. Aynı zamanda
Sultanların çoğunun Yahudilerin dirayetini ve onların ekonomik hayata
35

Ziv ve Ettinger, age., ss. 327-328.

36

Ömer Kanunları geleneksel olarak ikinci halife Hz. Ömer’e atfedilmekle beraber içerdikleri zimmilere
yönelik kısıtlamaların onu izleyen dönemlerde şekillendiği kabul edilmektedir. Bkz. Mustafa Fayda,
“Zimmi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, cilt: 44, s. 429-432.

37

Shulah Inbar ve Yaron Harel, Mahpekha u-Geula be-Yisrael uva-‘Amim [İsrail ve (Diğer) Halklar
Arasında Devrim ve Sürgün], Bölüm 1, Lilach, Petach Tikva, 2006, s. 16.
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Daha geç tarihlerde yayınlanan bazı kitaplarda ise Yahudi cemaatine
tanınan geniş özerkliğe yapılan müspet vurgunun yanısıra zimmi
statüsünün getirdiği kısıtlamalara da değinildiği göze çarpmaktadır. 2006
tarihli Mahpekha u-Geula be-Yisrael uva-‘Amim kitabında bu statünün
gayrı-Müslimlerin himaye edilmesini öngören, ancak siyasî nüfuz sahibi
olacakları bir makama geçmelerini ve Müslümanların üstünde saygın
pozisyonlar elde etmelerini men eden Ömer Kanunlarına36 dayandığı
belirtilmektedir. Zimmilere giyim kuşam, arazi alımı, meslek sahası
gibi çeşitli alanlarda getirilen kısıtlamalar sayılmakta ve zimmilerin
Müslümanlarca küçük görülen dericilik, tefecilik, metal işçiliği, seyyar
satıcılık ve hatta dışkı toplayıcılığı gibi sahalara yönlendirildikleri
kaydedilmektedir. Ancak buna rağmen Müslümanların cemaatin iç işlerine
karışmadıkları ve Yahudilere medeni hukuk, mahkemeler, eğitim, dinî
ritüel, vergilerin toplanması gibi konularda önemli ölçüde dinî ve kültürel
özerklik tanıdıkları, her ne kadar Yahudiler Müslümanlara nazaran aşağı
bir hukukî statüde de olsalar Müslüman hükümdarların çoğunun gerçekte
Yahudilere hoşgörüyle davrandığı not edilmektedir.37 Bu kitapta Yahudi
cemaatinin geniş bir özerkliğe sahip olduğu ve Sultanın kendilerine
hoşgörülü davrandığı teslim edilmekle beraber zimmi statüsünün
getirdiği kısıtlamalara da baştan vurgu yapılarak bir dengelemeye gidildiği
gözlemlenmektedir.

87

Selim TEZCAN - Alper SARIBAŞ - Mehmet Sadık GÜR

katılmasından sağlanabilecek faydaları takdir ettikleri, kendilerine
“inayetli hükümdarlar” diyen Yahudilerin sadakatinin garanti olduğunu
bildikleri not edilmektedir.38
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Aynı kitapta Yahudilerin Osmanlı İmparatorluğu’ndaki durumuyla
diğer İslam memleketlerindeki durumu arasında da Osmanlı lehine bir
karşılaştırma yapılmaktadır. Gerek Fas ve İran’da, gerek de Yemen gibi
fiilen özerk hale gelmiş Osmanlı vilayetlerinde yöneticilerin Yahudilerden
katı bir şekilde Ömer Kanunlarına ve kendi getirdikleri ilave yasak ve
kısıtlamalara uymalarını istedikleri, ayrıca bu memleketlerdeki merkezi
yönetimin zayıflığından dolayı da Yahudilerin zorluklar yaşadıkları
kaydedilmektedir.39 Başka kitaplarda da doğrudan Osmanlı kontrolünde
bulunan yerlerde yaşayan Yahudilerin görece iyi durumuyla uzak
vilayetlerde yaşayan Yahudilerin içinde bulunduğu olumsuz koşullar
arasındaki zıtlığa dikkat çekilmektedir.40
Bir bütün olarak bakıldığında, İsrail ders kitaplarında Osmanlı’nın klasik
çağında ve doğrudan idaresi altında yaşayan Yahudilerin durumu son derece
olumlu bir yaklaşımla aktarılmakta, Hristiyan ülkelerdeki Yahudilerin
durumlarıyla karşılaştırılarak aradaki müspet fark vurgulanmakta, cemaat
olarak kendilerine tanınan geniş hak ve yetkiler ile Osmanlı yönetiminin
hoşgörülü ve himayeci tutumu ön plana çıkartılmaktadır. Son dönemlerde
basılan kitaplarda zimmi statüsünün getirdiği kısıtlamalar üzerinde de
durulmasına rağmen Osmanlı yönetiminin bunların uygulanmasında
gösterdiği esneklik de teslim edilmekte, hem bu hem de diğer bakımlardan
Osmanlıların tutumu diğer İslam ülkelerindeki yönetimlerin tavrından
daha ılımlı bulunmaktadır.
Filistin Yahudilerinin Durumu
Yakınçağı işleyen ders kitaplarında Filistin Yahudi cemaatinin, yani
İbranice karşılığı ile Yişuv’un 1880’lerden itibaren gerçekleşen yeni
Yahudi göçleriyle nasıl çehre değiştirdiği anlatılmadan önce “Eski Yişuv”
adıyla anılan, bu zamana kadarki hali tasvir edilmektedir. Keza Yeniçağı
ve Osmanlı İmparatorluğu’nun klasik dönemini işleyen kitaplarda da
genellikle Filistin Yahudilerine ayrı bir başlık açılmaktadır. Bu bölümde
Eski Yişuv’un klasik dönemdeki durumunun kitaplarda nasıl işlendiği
incelenecektir.
38
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Doron ve Frenkel, age., ss. 43-44.

39

Doron ve Frenkel, age., s. 44.

40

Elie Bar-Navi, ha-Mea ha-20: Toldot ‘Am Yisrael ba-Dorot ha-Aharonim [20. Yüzyıl: İsrail Halkının
Günümüzdeki Tarihi], Sifre, Tel Aviv, 1998, s. 30; Israel Zingrov ve David Shahar, ‘Am ve-‘Olam [Halk
ve Dünya], Cilt 3, ʻIdan, Rehovot, 1998, s. 210.
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Böylece Filistin’in Osmanlıların eline geçmesini takip eden ilk
yüzyıllarda Yişuv’un durumu hakkında kitaplarda müspet bir tablo
çizilmekte, özellikle Sultan Süleyman’ın geniş çaplı imar faaliyetlerinin
olumlu etkisi vurgulanmaktadır. Bu faaliyetlerin ve bölgenin Osmanlı
İmparatorluğu’nun geri kalanıyla kurduğu ilişkilerin sayesinde ticaretin
canlanmasının Yahudi göçmenleri cezbettiği ve Yişuv’un toparlandığı
belirtilmektedir.
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Osmanlı İmparatorluğu’nun klasik dönemindeki Yişuv hakkında
en detaylı bilgiyi veren kitap, 1998 tarihli Mi-Dor le-Dor’dur. Kitapta
Osmanlıların Memluklar zamanında harap duruma düşmüş Filistin’i
(kitaplarda geçen adıyla Eretz İsrail’i) kalkındırmak için birçok girişimde
bulunduğu, özellikle Muhteşem Süleyman’ın bölgenin çehresini değiştirdiği,
şehre surlar inşa ettirip Kubbetü’s-Sahra’yı yenilettiği, su kemerlerini
onarttığı ve şehre su sağlayacak yeni göletler yaptırdığı, ticaret ve tarımı
teşvik eden yasalar çıkarttığı anlatılmaktadır.41 Kitaba göre Osmanlıların
bu imar faaliyetlerinin haberleri Yahudi diasporasının tüm merkezlerine
yayıldı ve özellikle sürmek zorunda kaldıkları ikiyüzlü hayatın baskısından
kurtulmanın yollarını arayan Marranoları atalarının yurduna çekti. Böylece
Osmanlı döneminde Filistin Yahudi nüfusunun tekrar kalabalıklaştığı,
gelenlerin çoğunun idarî merkez durumundaki Safed’e yerleştiği ve bu
şehrin halkının uluslararası ticarette önemli bir rol oynamaya başladığı
belirtilmektedir.42 1959 tarihli Divrey ha-Yamim kitabında da Filistin’in
Osmanlılara geçmesinin genel olarak Yişuv’un lehine olduğu belirtilmekte,
Türkiye ile kurulan bağlantıların mali desteğin yanısıra Kudüs’e yapılan
hac seferlerinde ve Osmanlı Yahudilerinin Filistin’e göçünde de artışa yol
açtığı ifade edilmektedir.43

Klasik Sonrası Dönem
Eski ve yeni tüm İsrail tarih ders kitapları, Osmanlı tarihyazımına uzun
süre egemen olmuş, ancak 70’lerin sonlarından itibaren sorgulanmaya
başlanarak günümüzde Osmanlı tarihçileri nezdinde geçerliliğini büyük
ölçüde yitirmiş bulunan gerileme paradigmasına bağlı kalırlar. Dolayısıyla
da klasik sonrası dönemi bir gerileme ve çöküş süreci olarak tasvir ederler.44
41

Doron ve Frenkel, age., ss. 26, 28.

42

Doron ve Frenkel, age., ss. 28, 31; ayrıca bkz. Tabibiyan ve Miran, age., s. 222.

43

Ziv ve diğerleri, Divrey ha-Yamim, Cilt 2, s. 418.

44

Osmanlının gerileme döneminden söz edilen pasajlara örnek olarak bkz. Bar-Navi, age., s. 28;
Tabibiyan ve Miran, age, s. 206; Doron ve Frenkel, age, s. 13. Gerileme paradigmasına yönelik olarak
getirilen eleştiriler için örnek olarak bkz. Jane Hathaway, “Problems of Periodization in Ottoman
History: The Fifteenth through the Eighteenth Centuries”, The Turkish Studies Association Bulletin,
1996, cilt: 20, ss. 25-31; Douglas Howard, “Ottoman Historiography and the Literature of ‘Decline’ of
the Sixteenth and Seventeenth Century”, Journal of Asian History, 1988, cilt: 22, ss. 52-77; Cemal
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Bu gerilemeye koşut bir şekilde, 17. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak
Yahudi cemaatinin durumunun da bozulduğunu anlatırlar. Bu bölümde
önce cemaatin durumundaki bozulmaya dair ilk değinileri içeren Sabatay
Sevi konulu pasajları inceleyecek, daha sonra da sırasıyla İmparatorluk
genelindeki ve Filistin’deki Yahudilerin bu dönemdeki durumunun
kitaplarda nasıl işlendiğini ele alacağız.
Sabatay Sevi Olayında Osmanlıların Rolü ve Yahudilerin
Kaygıları
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Ders kitaplarında Sabatay Sevi olayı oldukça uzun ve detaylı bir şekilde
anlatılmaktadır; ancak burada sadece Osmanlıların rolüne, özellikle de
Osmanlı yönetiminin Sabatay Sevi’nin siyasî iktidar iddiaları karşısında
gösterdiği tepkiye ve Yahudilerin bu tepkinin alabileceği şekillerden
duydukları kaygıya değinen pasajlar incelenecektir.
1998 tarihli Mi-Dor le-Dor kitabında, 1666’da İstanbul’a giden
Sabatay Sevi’nin burada Sultanın başından İmparatorluk tacını indirmeyi
hedeflediği, Sultan tarafından yönetilen topraklara kendi valilerini
atayacak kadar kendine güven duyduğu ve bunun da Yahudi cemaatindeki
Mesih beklentilerini arttırdığı belirtilmektedir. Sabatay Sevi’nin siyasî
planlarından ve Yahudilerde neden olduğu coşkudan kaygılanan
Osmanlı yetkililerinin onu tutukladığı, Sevi’nin Sultanın başından tacını
indireceğini açıklamasına rağmen idam edilmemesinin takipçilerini daha
da cezbettiği ve tutulduğu kaleye ziyaretçi akınına yol açtığı anlatılmaktadır.
Ziyaretçiler arasında bulunan Rabbi Nehemya Kohen’in Sabatay Sevi’nin
Mesihliğinden kuşku duyarak yetkililere tahta karşı isyan içinde olduğunu
ihbar ettiği, berikilerin de İmparatorluktaki tüm Yahudileri galeyana
getiren Mesih coşkusuna son vermeyi kararlaştırarak Sabatay Sevi’ye
ihtida veya ölüm seçeneklerini sundukları aktarılmaktadır.45 Bu şekilde
Osmanlıları harekete geçirenin hem Sevi’nin siyasî iktidar iddiası, hem de
İmparatorluk Yahudileri arasında yol açtığı galeyan olduğu yönünde bir
analiz sunulmaktadır.
1978 tarihli ha-Yehudim be-Şilhe Yemey ha-Beynayim kitabında
ise Sabatay Sevi’nin İmparatorluğun Yahudi vatandaşları arasında
sebep olduğu söylenen büyük coşku ve galeyanın Osmanlıların harekete
geçmesinde özellikle etkili olduğu vurgulanmaktadır: “İzmir şehrinin
caddeleri coşkuyla dolup taşıyordu… Geceleri İzmir Yahudileri bir araya
geliyor, meşalelerle dışarı çıkıp yüksek bir sesle: ‘Mesih Kral çok yaşa!,
Sultan Sevi çok yaşa!’ diyorlardı. Rabbiler, Sultan ve imparatorluk yerine
Kafadar, “The Question of Ottoman Decline”, 1997-98, Harvard Middle Eastern and Islamic Review,
cilt: 4, ss. 30-75.
45
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Doron ve Frenkel, age., ss. 197-199.
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artık Sabatay Sevi’ye dua ediyorlardı.”46 Türkiye Yahudilerini bu şekilde
coşkuyla kendinden geçmiş halde gören Türk makamlarının Sultan’ın
selameti ve güvenliğinden endişe duyarak Sabatay Sevi’yi Gelibolu’daki
bir kaleye hapsettikleri nakledilmektedir.47 Sabatay hareketinin coşkusu
içinde olan Yahudiler ile diğer dinlerden olan komşuları arasındaki
gerilimin artması üzerine Türk şehirlerinde kargaşanın yayılmasından
endişelenen Sultanın kendisini sert bir şekilde duruma müdahil olarak
rüzgârı dindirmek zorunda hissettiği, mahkemeye çıkarttırdığı Sevi’nin de
idam edilmektense Müslüman olmayı seçtiği nakledilmektedir.48
Bu iki kitapta da Osmanlı yönetiminin müdahalesine karşı eleştirel bir
tavır olmadığı göze çarpmakta, Sevi’nin saltanat iddialarına ve yol açtığı
galeyana rağmen Osmanlıların Yahudileri kolektif cezalandırma yoluna
gitmeyip Sevi’nin şahsına yönelik olarak yaptıkları usturuplu müdahaleyle
sorunu çözdükleri mesajı verilmektedir.

46

Shavit, age., s. 83.

47

Shavit, age., s. 86.

48

Shavit, age., s. 90.

49

Na’aman ve Kasher, age., s. 479.

50

Na’aman ve Kasher, age., s. 481.
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1972 tarihli Toldot Yemey ha-Beynayim ba-‘Amim uve-Yisrael
kitabında ise
buna karşılık Yahudi cemaatinde Sabatay Sevi’nin
siyasî iktidar iddialarına ve Sevi ihtida ettikten sonra bu hareketinin
eleştirilmesine Osmanlı yöneticilerinin verecekleri tepkiden, hatta
Yahudilere karşı girişebilecekleri kıyımlardan duyulan korkunun
vurgulandığı göze çarpmaktadır.49 Bu yönde ilk değini, Sabatay Sevi’nin
Kudüs ziyaretini konu alan kısımda yer almaktadır. Sabatay Sevi’nin
Sultanın tahtından devrileceği yolundaki kehanetlerinin Yahudilere karşı
pogromlara yol açmasından endişelenen Kudüs rabbilerinin, Sevi’yi
vaazlarından vazgeçmezse aforoz ve sürgünle tehdit ettiği ve Sevi’nin de
bunun üzerine İzmir’e dönmek zorunda kaldığı belirtilmektedir. Daha
sonraki bir pasajda, kıyametin kopacağı beklentisinin doruğa çıktığı 1666
yılında, Sevi “tacı Türk Sultanının elinden almak üzere” İstanbul’a geldiği
zaman onun yüzünden tüm Türkiye Yahudilerinin başına bir felaket, bir
kıyım (burada kullanılan şo’a kelimesi, aynı zamanda 20. yüzyıldaki Yahudi
Soykırımı için de kullanılmaktadır) geleceğinden korkan karşıtlarının
Sevi’nin siyasî planlarını sadrazama ihbar ettikleri anlatılmaktadır. Bu
iki pasajda Sabatay Sevi’nin Sultanın tahtından edilmesini içeren siyasî
planlarının pogromlara, hatta tüm Türkiye Yahudilerine yönelik bir kıyıma,
şo’a’ya yol açacağı korkularından bahsedilmesi, okurlarda Türkiye’deki
Yahudilerin bu dönemdeki durumunun güvende olmadığı ve kendilerinden
kuşkulanıldığı, bu kuşkuları doğrulayan en ufak bir şey olduğunda saldırıya
uğramaktan kaygı duydukları izlenimini uyandırmaktadır.50
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Kitapta Türkiye Yahudilerinin Sabatay Sevi olayından dolayı pogroma
uğrama korkularından bahseden üçüncü pasaj ise Sevi’nin ihtidasından
sonra gelmektedir: Ona güveni sarsılanların iki gruba ayrıldıkları, bir grup
Sevi’nin eski karşıtlarıyla birleşip onu açıktan kötülerken diğer grubun
padişahın desteğini kazanan bir mühtediye karşı mücadeleye girişecek
olurlarsa bunun Türkiye Yahudilerine karşı pogromlara yol açmasından
endişelenerek sessiz kalmayı tercih ettikleri ve bu işlerden ellerini
eteklerini çektikleri anlatılmaktadır. Üç pasaj bir araya geldiğinde 17.
yüzyılın ikinci yarısı itibariyle Osmanlı Yahudilerinin her an bir gerekçeyle
kıyıma uğramaktan korkan, padişah ve yönetim ile ilişkileri gergin, siyasî
iddiaların arayı daha da bozmasından ve bunun akabinde olacaklardan son
derece endişe duyan bir azınlık olarak resmedildiği ortaya çıkmaktadır.51
1974 tarihli Yisrael veha-‘Amim kitabında da Yahudilerin başlarına
gelebilecek pogromlardan ve hatta toplu kıyımdan duyduğu korkunun
yersiz olmadığı mesajını veren bir pasaj yer almaktadır. Pasajda
Yahudilerin boş hayaller kuran kimselerin teşvikiyle neredeyse yönetime
karşı isyan edecekken ne kadar büyük bir tehlike atlatmış olduklarını ancak
Sevi’nin ihtidasından sonraki hayal kırıklığının etkisiyle anladıkları, çünkü
Sultanın bu sırada ülkesindeki tüm Yahudilerin kökünü kazımak istediği
ve danışmanlarının ancak güçlükle onu bu kararından döndürdükleri
yönünde rivayetler bulunduğu belirtilmektedir.52 Bu pasajda Osmanlı
yönetimi Sabatay Sevi olayı bağlamında diğer kitaplara nazaran daha da
olumsuz bir şekilde resmedilmekte, önceki kitapta Yahudilerin kaygılarına
işaret edilerek yönetimin Yahudilere sertlikle mukabele edebileceği mesajı
dolaylı yoldan verilirken burada (rivayet şeklinde de nakledilse) bizzat
Sultanın kıyım kararı aldığına değinilmektedir.
Aslında Osmanlı merkezi yönetiminin Yahudilere karşı tavrını tüm ders
kitapları içinde en olumsuz gösteren pasajlar, Sabatay Sevi zamanında
Yahudilerin kolektif cezalandırma korkusundan bahsedilen bu kısımlardır.
Çünkü göreceğimiz gibi klasik sonrası dönemde Yahudilerin durumunun
kötüleşmesinden sorumlu tutulan; merkezi yönetimden ziyade onun
zayıflayarak Yahudileri koruyamaz duruma düşmesidir.
Genel İtibariyle Yahudilerin Durumundaki Bozulma
Osmanlı İmparatorluğu’nun klasik dönemi geride kalırken Yahudilerin
durumunda yaşanan bozulma konusunda en genişlemesine bilgi
veren kitap, 1960 tarihli Divrey ha-Yamim’dir. Bu kitapta söz konusu
bozulmanın başlangıcı 17. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmekte ve her ne
kadar Yahudiler Avrupa Yahudileriyle ilişkileri sayesinde İmparatorluğun
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2006 tarihli Mahpekha u-Geula be-Yisrael uva-‘Amim’de ise Osmanlı
Yahudilerinin 19. yüzyıl başlarındaki haline değinilmekte ve durumlarının
Mağriptekilerden daha kötü olduğu, çünkü Hristiyanlar Yahudilerin
geleneksel iş sahalarına girince çoğu Yahudinin bu iş sahalarından
uzaklaşarak yevmiyeli işçi durumuna düştüğü, her ne kadar canlı bir
kapitalist ekonominin var olduğu büyük şehirlerde kimi Yahudiler geniş
aile bağları sayesinde uluslararası tüccarlar ve yetenekli bankerler olarak
öne çıksalar da bu gibi münferit örneklerin İmparatorluk çapındaki kasvetli
tabloyu değiştirmediği ve pek çok Yahudi gencinin göç ederek geleceklerini
denizler ötesinde aramak zorunda kaldığı anlatılmaktadır.55
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ekonomik yaşamında önemli bir rol oynamayı sürdürseler de İmparatorluk
üzerindeki kontrolleri zayıflayan Sultanların artık Yahudilere etkili bir
himaye sağlayacak güçte olmadıkları, Yahudilere hukukî kısıtlamalar
dayatılmadığında bile kaderlerinin fiilen vezir ve memurların keyfiyetine
bağlı hale geldiği, bu devirde de kimi Yahudiler devlette maliye ve diplomasi
gibi alanlarda önemli pozisyonlara gelmiş olsalar bile İmparatorluktaki
Yahudileri koruma imkânını bulamadıkları kaydedilmektedir. 18. yüzyılda
merkezi yönetim daha da zayıf düştüğünde bunun her zamanki gibi
Yahudilerin aleyhine olduğu ve zor dönemlerden geçtikleri, güçlü ve yetkili
kimselerin Yahudilerin mal ve hatta can güvenliğini tehlikeye düşürdüğü,
Yeniçerilerin birkaç defa yangın söndürme bahanesiyle evleri soymak için
İstanbul’daki Yahudi mahallesini ateşe verdikleri anlatılmaktadır. Diğer
yandan bu yüzyılda Müslümanlar arasındaki taassup da güçlendiği için
Yahudilerin kıyafetlerine ve yaşadıkları mekânlara yönelik kısıtlamalar
getirildiği, ayrıca taşra kentlerinde ve yollarda askerler ile çetelerin
Yahudilere karşı soygun ve cinayetler işlediği belirtilmektedir.53 1986
basımı Perekim be-Toldot Yisrael ba-Me’ot ha-18 veha-19’da da benzeri
şekilde 18. yüzyılda İmparatorluktaki tüm Yahudilerin fötr veya kırmızı
renkte şapka takmasının ve lüks kıyafetler giymesinin yasaklandığı,
bundan da önemlisi yerel otoritelerin sömürüsü ve dayatılan yüklü vergiler
yüzünden Yahudi cemaatlerinin sürekli kan kaybettiği belirtilmektedir.54

Dolayısıyla kitaplarda Yahudilerin Osmanlı İmparatorluğu’nun son
yüzyıllarındaki durumu için son derece olumsuz bir tablo çizilmekte,
bunun sebebi olarak da merkezi yönetimin tavrını değiştirmesinden
ziyade zayıf düşerek özellikle taşra ve uzak vilayetlerdeki Yahudilere eskisi
gibi bir koruma sunacak gücü yitirmesi gösterilmektedir. Sonuç olarak
Yahudilerin memurların keyfi uygulamalarından, asker ve eşkıyaların
53

Ziv ve Ettinger, age., ss. 327-328.

54

Menahem Kedem, Perekim be-Toldot Yisrael ba-Me’ot ha-18 veha-19 [18. ve 19. Yüzyıllarda İsrail
(Halkı) Tarihinden Fasıllar], Or-ʻam, 1986, s. 80.

55

Inbar ve Harel, age., s. 10.
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soygunlarından ve güçlü kimselerin mali sömürüsünden muzdarip düştüğü
ve artan taassupla birlikte Ömer Kanunlarının uygulamasında daha katı
davranıldığı belirtilmekte, buna geleneksel zanaatlarının Hristiyanlar
tarafından ellerinden alınması eklenmektedir.
Filistin Yahudilerinin Durumundaki Bozulma
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Bu bölümde Filistin Yahudi cemaatinin 17. yüzyıl ortalarından
Tanzimat’a kadarki durumunun kitaplarda nasıl ele alındığı incelenecektir.
Önce genel koşullardaki kötüleme üzerinde kitapların ne dediği üzerinde
duracak, daha sonra da Mısır valisi Mehmet Ali Paşa’nın Filistin’e egemen
olduğu dönem ve bölge Osmanlı idaresine döndükten sonra Batı nüfuzu
ve Tanzimat reformlarıyla birlikte gelen değişimler hakkında neler
söylediklerini göreceğiz.
Genel Koşullar
Kitaplar Osmanlı’nın son yüzyıllarında Yişuv’un durumu hakkında klasik
devirdekinden çok farklı bir resim çizmektedirler. 1998 tarihli ‘Am ve‘Olam kitabında Filistin başkent İstanbul’dan uzak olduğu ve dolayısıyla
yerel yönetimin keyfiliğine maruz kaldığı için buradaki Yahudi cemaatinin
istikrarsızlık ve eşitsizlikten muzdarip düştüğü belirtilmekte,56 2006
tarihli Mahpekha u-Geula be-Yisrael uva-‘Amim’de de Filistin’deki
Yahudilerin fakirliğe, hastalıklara ve Müslüman halk ile yetkililerden gelen
fiziki saldırılara maruz kaldıklarından bahsedilmektedir.57 Bu dönemde
Yişuv’un durumuna dair en olumsuz ve detaylı tasvir ise 1960 tarihli
Kitsur Toldot Yisrael ba-‘Et ha-Hadaşa kitabında sunulmaktadır. Kitapta
Osmanlı fethi sonrasında Filistin’de görülen toparlanma emarelerinin
izleyen dönemde İmparatorluğun ekonomik gerileyişi yüzünden ortadan
kaybolduğu belirtildikten sonra uzunca olsa da alıntılanmayı hak eden,
dramatik bir üslupla kaleme alınmış iki ayrı pasajda Yişuv’un bozulan
durumu betimlenmektedir:
Kötülüğün sultasına, hukukun saptırılması ve utanmazca bir rüşvet
pazarlığı eşlik ediyordu. Mazlumların ahı, genelde İstanbul’daki
Sultan ve vezirlerinin kulaklarına erişmiyordu. Erişse bile, bu
gerileme ve yozlaşma çağında onları kurtarmaya güçleri yetmiyordu.
Paşalar ve memurlarının sistematik sömürüsüne, birbirine hasım
(Şam, Sayda-Akka ve Mısır yöneticisi) paşaların, nüfustaki birbirine
düşman değişik unsurların (Araplar ve Dürziler) ve muhtelif emirler,

94

56

Zingrov ve Shahar, age., s. 285.

57

Inbar ve Harel, age., s. 16.

İsrail Tarih Ders Kitaplarının (1948-2014) Gözünden Tanzimat’a Kadar Osmanlı-Yahudi İlişkileri

şeyhler ve aile reislerinin arasındaki sık savaşlar eşlik ediyordu;
Eretz, çoğunlukla silahlı, başıbozuk ve soyguncu çetelerle doluydu...
Zaten az ve kötü durumdaki yolların güvensizliği, ticaret yollarını
olumsuz etkiledi; bu da daha önceden Afrika’nın etrafından dolanan
deniz yolunun keşfiyle birlikte Hindistan ticaret yolunda meydana
gelen kaymadan dolayı Eretz İsrail’in (Suriye ve Mısır’la birlikte)
yediği darbenin üstüne geldi. Buna kuraklık seneleri ve (açlıktan,
pislikten ve sıhhiyenin ihmalinden kaynaklanan) salgın hastalıklar
gibi tabii afetler de eklendi. Tüm bunlar, nüfusun azalmasına yol açtı;
Eretz büyük oranda geriledi ve çoğu kısmı ıssızlaştı.58

2008 tarihli ha-Leumiyut be-Yisrael uv-‘Amim’de de 19. yüzyılın
başlarında Filistin’in geri kalmış bir bölge olduğu, Yafa-Kudüs arasında
demiryolu ve karayolunun bulunmadığı, limanların olmamasından
dolayı bölgenin dünyaya açılamadığı, Türk yönetiminin tarımsal altyapıyı
kuramadığı gibi tarımda ağır vergiler dayattığı anlatılmaktadır.60 2012
tarihli Tsemiha ve Maşberim ba-‘Idan ha-Moderni’de de benzeri şekilde
19. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle Filistin’in hala seyrek nüfuslu ve teknoloji,
tarım ve yönetim problemleriyle boğuşan, idarî ve hukukî birlikten yoksun,
ne güvenliği sağlayabilen ne de tarım ve sulamada bir gelişme kaydedebilen
bir yer olduğu aktarılmaktadır.61

58

Shelomoh Horowitz, Kitsur Toldot Yisrael ba-‘Et ha-Hadaşa [Yakınçağda Muhtasar İsrail Tarihi],
Bölüm 2, Bet ha-sefer ha-reʼali ha-ʻIvri, Haifa, 1960, ss. 27-28.

59

Horowitz, age., s. 33.

60

Eyal Naveh ve Ne’omi Vered, ha-Leumiyut be-Yisrael uv-‘Amim [İsrail ve (Diğer) Halklar Arasında
Milliyetçilik], Rekhes, Even Yehudah, 2008, s. 149.
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Eyal Naveh ve Ne’omi Vered, Tsemiha ve Maşberim ba-‘Idan ha-Moderni [Yakınçağda Kalkınma ve
Krizler], Rekhes, Even Yehudah, 2012, s. 206.
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Burada sözü geçen tüm dönem boyunca Filistin’deki Yahudi cemaati,
Osmanlı İmparatorluğu’nun gerilemeye başlamasından itibaren
daimi kaderi olmuş sömürüye ve soyguna, aşağılamalara ve ekonomik
darlığa karşı tüm gücüyle varlık mücadelesi veren küçük bir azınlık
teşkil ediyordu. Müslümanların dinî taassubu nedeniyle Yahudilere
karşı toplumsal açıdan negatif ayrımcılık yapılıyordu ve yetkililerin
buyruğuna göre elbiseleriyle “müminlerden” ayrılmak zorundaydılar;
vergilerin boyunduruğu taşımak için çok ağırdı; nüfusun geri kalanı
gibi yöneticilerin ve memurlarının despotluğundan muzdariptiler.
Buna ek olarak “kâfirler” kimliğiyle halk tabakasının (özellikle onları
sırf kötülükten dolayı alaya alan şehirlerdeki sokak çocuklarının)
sataşmalarından da mağdur oluyor, itiraz için ağızlarını açmaya veya
kendilerini savunmaya cesaret edemiyorlardı.59
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Tüm kitaplarda ortak olan anlatı; klasik sonrası dönemde merkezi
yönetimin zayıfladığı diğer bölgeler gibi Filistin’de de gerek yerel yönetici
ve memurların keyfî, baskıcı, açgözlü tutumları, gerek Müslüman halkın
taassubu, gerek de tarım, ulaşım ve sıhhiye altyapılarının ihmale uğraması
ve asayişin çökmesi gibi nedenlerle Filistin Yahudilerinin mağdur olduğu,
nüfuslarının azaldığı ve eski refahlarını kaybettikleri yönündedir.
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Mehmet Ali Paşa Dönemi
Kitaplarda Filistin’e Mısır valisi Mehmet Ali Paşa’nın egemen olduğu
1831-1840 arasındaki dokuz yıllık dönem, öncesi ve sonrasındaki Osmanlı
dönemiyle olumlu bir şekilde karşılaştırılmaktadır. 2006 tarihli Mahpekha
u-Geula be-Yisrael uva-‘Amim’de Filistin’in Mehmet Ali tarafından
alınmasının bölgenin durumunun iyileşmesine katkıda bulunduğu ve
onun yönetiminde “Osmanlı rejimi için tipik olan anarşi” yerine düzenin ve
merkeziyetçi yönetimin hâkim kılındığı nakledilmektedir.62 Klasik sonrası
dönemde Yişuv’un durumunu son derece olumsuz bir şekilde yansıttığını
gördüğümüz 1960 tarihli Kitsur Toldot Yisrael ba-‘Et ha-Hadaşa’da da
Muhammed Ali’nin oğlu İbrahim Paşa komutasındaki Mısır ordusunun
Filistin ve Suriye’ye gelmesiyle birlikte bölgenin tarihinde yeni bir
dönemin başladığı, Mısırlı yöneticilerin ilk iş olarak karmaşa içindeki
Filistin’de düzen ve güvenliği hâkim kılmaya giriştikleri ve genel olarak
Mısır yönetiminin Türk yönetimine nazaran daha olumlu bir görünüm arz
ettiği belirtilmektedir.63 Kitapların böylece Filistin’in Mehmet Ali Paşa’nın
idaresinde kaldığı kısa dönemi dahi kaos ve anarşinin hakim olduğunu
söyledikleri Osmanlı dönemine karşı olumlu bir alternatif olarak sunması,
Osmanlı idaresindeki Yişuv’un durumuna ne kadar olumsuz bir gözle
baktıklarını ortaya koymaktadır.
Batı’nın Nüfuzuyla ve Reformlarla Gelen Değişimler
Yukarıda Mehmet Ali Paşa dönemi için gayet olumlu bir tablo çizdiğini
gördüğümüz 1960 tarihli Kitsur Toldot Yisrael ba-‘Et ha-Hadaşa’da,
Türklerin sonunda Mısır ordusunu Batılı güçlerin yardımıyla Suriye ve
Filistin’den çıkardıktan sonra İmparatorluğu güçlendirmek için Batıyı
model alan merkeziyetçi reformlara giriştikleri, ancak buna karşın rejimin
daha önceki gibi bir “ihmal, yolsuzluk ve sömürü rejimi” olarak kaldığı,
anlaşmaların sürekli bozulduğu ve kan davaları ile isyanların olağan
işlerden sayıldığı belirtilmektedir. Ancak her hâlükârda Türk yönetiminin
Suriye ve Filistin’i geri alırken desteklerinden yararlandığı Avrupalı
güçleri eskisinden daha fazla hesaba katmak zorunda kaldığı ve sureti
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haktan görünerek de olsa din ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlarının
eşitliğini tanıdığı kabul edilmektedir. “Kötü Türk yönetimine ve tarımın
geri durumuna rağmen” aynı dönemde yeni kurumların gelişi, kültür ve
sağlık düzeyinin yükselmesi ve Avrupa’yla ilişkilerin sıkılaşması ile birlikte
Filistin’in de gelişme işaretleri sergilemeye başladığı kaydedilmektedir.64

Böylece Mehmet Ali Paşa’nın Filistin’den çekilmesini takip eden Osmanlı
dönemi de kitaplarda büyük oranda olumsuz bir şekilde yansıtılmaktadır.
Reformlara karşın asayiş ve can-mal güvenliği sorunlarının aşılamadığı
vurgulanmakta, 19. yüzyılın ortalarından itibaren yaşanan göreli kültürel
ve ekonomik gelişme ile gayrı-Müslimlere tanınan eşit hukukî statü ve
artan güvenlik, büyük oranda Batı’nın baskısı ile Batılı konsolosların
himayesine bağlanmaktadır. Ancak bir kitapta Sultanın yaptığı yatırım ve
reformların da bu toparlanmaya katkısı olduğu kabul edilmektedir.
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1973 tarihli Toldot ha-‘Amim ba-Zeman ha-Hadaş kitabında da benzer
bir yaklaşımla Mısır orduları Filistin’den çekildikten sonra “geleneksel
Türk kaosu”nun bölgeye yeniden hâkim olduğu, yaygın güvenlik sorunları,
adalet sistemindeki yolsuzluklar ve soygunculuk nedeniyle ulaşımın
aksadığı ve itfaiye ve posta gibi kamu hizmetlerinin durma noktasına
geldiği aktarılmaktadır. Bu ortamda Yahudiler ve diğer gayrı-Müslimlerin
emniyeti yalnızca güçlü devletlerin konsoloslarının himayesinde
buldukları belirtilmektedir.65 2006 tarihli Mahpekha u-Geula be-Yisrael
uva-‘Amim’de de kapitülasyonlardan yararlanan konsoloslukların
Yahudileri ve diğer azınlıkları himayelerine aldığından bahsedilmekte,
ancak Filistin’in 19. yüzyıldaki kaderi bağlamında Osmanlılar tamamen
olumsuz veya edilgen bir rolde de gösterilmemektedir. Kitapta 19. yüzyılın
ortalarında Filistin Yahudilerini dış yardımlara bağlı olmaktan kurtarıp
onları kendi emekleriyle ayakta durmaya iten üretkenliğe yönelik yeni
trendlerin ortaya çıktığından söz edilirken bunun nedenleri arasında ilk
sırada Osmanlı Sultanının çökmekte olan İmparatorluğu kurtarmak için
bir dizi reforma başlaması ve Yafa ile Kudüs arasında bir demiryolu inşa
ettirmesi sayılmaktadır.66

Sonuçlar
Mevcut araştırmanın sonuçları, Elie Podeh’nin İsrail tarih ders
kitaplarında son derece olumsuz bir Osmanlı imgesi bulunduğu
64 Horowitz, age., ss. 30-31.
65 Jacob Toury, Dan Helmut Schmitt ve Refaʼel Soferman, Toldot ha-‘Amim ba-Zeman ha-Hadaş
[Yakınçağda Halkların Tarihi], Cilt 3, Yavneh, Tel Aviv, 1967; ayrıca bkz. Mikhal Ziv, Samuel Ettinger
ve Jacob M. Landau, Divrey ha-Yamim [Kronikler], Cilt 4, Bölüm 1, Yuval, Haifa, 1963, s. 341 ve
Kedem, age., s. 113.
66
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yolundaki saptamalarının ancak kısmen doğru olduğunu ortaya koyuyor.
Osmanlıların klasik dönemde Yahudilere karşı sergilediği yaklaşım
hakkında kitaplarda söylenenlerin, Podeh’nin tespitlerine uymadığını
gördük. Söz konusu dönemi konu alan kitaplarda, Yahudilerin cemaat
olarak zimmi statüsünde himaye gördükleri ve kendilerine tanınan
geniş dinî, kültürel ve kurumsal özerklikten yararlandıkları, takdir
edici bir tarzda aktarılmaktadır. Gerek Romaniyot Yahudilere, gerekse
de Sefarad göçmenlerine karşı Osmanlıların benimsediği hoşgörülü
tutumdan söz edilmekte, Osmanlı yöneticilerinin genellikle zimmilere
yönelik kısıtlamaları uygulamak konusunda esnek davrandığına dikkat
çekilmektedir. Bu bakımdan Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Yahudilerin
durumu gerek Hristiyan dünyasındaki, gerek de diğer Müslüman
ülkelerdeki Yahudilerin durumuyla karşılaştırılmakta, aradaki müspet farka
dikkat çekilmektedir. Sefarad Yahudilerinin Osmanlı İmparatorluğu’na
kabul edilmesi anlatılırken Osmanlı hoşgörüsünü ön plana çıkartmaktan
ziyade Osmanlıların onlardan İmparatorluğun kalkınması bağlamında
duyduğu beklentiler vurgulanmakta, buna karşılık söz konusu kabulün ve
Yahudilere tanınan geniş serbestiyetin sürgün travmasını atlatmalarına
olumlu etkide bulunduğu da teslim edilmektedir.
Buna karşılık kitaplarda Osmanlı’nın “gerileme dönemi” olarak
değerlendirilen periyod işlenirken Podeh’nin işaret ettiği gibi Yahudilerin
içinde bulunduğu zor durum üzerinde uzun uzun durulmaktadır. Yerel
yöneticilerin ve eşrafın Yahudilere zulmederek haraca kestiği, buna asayiş
sorunlarının ve çatışmaların da eklenmesiyle can ve mal güvenliğinden
yoksun kaldıkları belirtilmektedir. Ayrıca artan taassup yüzünden yerel
nüfusun ayrımcılığına uğradıkları, zimmilere yönelik kısıtlamaların daha
katılıkla uygulandığı not edilmektedir. Öte yandan Podeh’nin değinmediği
önemli bir husus, kitaplarda Yahudilerin bu dönemdeki kötü durumundan
doğrudan Osmanlı Sultanı ve merkezi yönetiminin sorumlu tutulmadığı
gerçeğidir. Bozulma daha ziyade merkezi yönetimin zayıf düşmesi üzerine
özellikle taşrada ve Yemen gibi fiilen özerkleşen bölgelerde artık Yahudilere
eskisi gibi bir himaye sağlayamaması ile açıklanmaktadır. Bunun istisnasına
yalnız Sabatay Sevi olayı sırasında Yahudilerin yönetimin kendilerine karşı
kolektif cezalandırmaya gidebileceği endişesine değinen bazı kitaplarda
rastlanmaktadır. Sadece bu pasajlarda bizzat Osmanlı merkezi yönetimi
Yahudilere karşı sert bir tutum içinde gösterilmektedir.
Kitaplarda Yahudilerin durumu ve Osmanlı imgesi bakımından klasik
dönem ile onu izleyen dönem arasında görülen bu çarpıcı farkın, esas
olarak büyük oranda Osmanlı tarihyazımındaki gerileme paradigmasına
sadık kalmalarından kaynaklandığı söylenebilir. Söz konusu paradigma
günümüzde artık Osmanlı tarihi uzmanlarınca kabul görmediği halde
hem eski hem yeni ders kitaplarında Osmanlı İmparatorluğu 17. yüzyıldan
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itibaren sürekli bir gerileme halinde olan ve bu gerilemeye koşut
biçimde Yahudilerin durumunun da hızla kötüleştiği bir yer olarak tasvir
edilmektedir. Bu nedenle güncel kitaplarda söz konusu paradigmayı revize
eden son dönem çalışmalarının da göz önüne alınması ve bu dönemin daha
ziyade bir dönüşümler çağı olarak kabul edilmesi, Podeh’nin saptamış ve
mevcut çalışmanın da doğrulamış olduğu, klasik sonrası dönemde görülen
olumsuz Osmanlı imgesinin iyileştirilmesine katkıda bulunabilir.
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Modern İsrail’de Karâî Olmak:
Mısır Kökenli Karaîlerin İsrail’deki
Sorunları
Being A Karaite In Modern Israel:
The Problems of Egyptian-born Karaites in Israel
Muhammed Ali Bağır*
Öz

Bu çalışmada esas olarak, XX. yüzyılda Mısır’dan göç eden ve günümüz İsrail
devletinde yaşayan Karâîlerin çoğunluğunu oluşturan Mısır kökenli Karâîlerin
durumu ele alınacaktır. İlk bölümde, Karâîlik hakkında genel bilgiler verilecektir.
İkinci bölümde ise Karâîlerin İsrail’e göçleri, bu göç sürecinde yaşananlar ve göç
sonrasında devlet ve toplumla olan mevcut ilişkileri incelenecektir. Çalışma, genel
bir değerlendirme ile son bulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Karâîlik, Tanah, Talmud, İsrail, Rabbânî Yahudilik.
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Karâîlik, MS. VIII. yüzyılda Irak’ta doğan anti-Talmudist bir harekettir. Bu
hareketin, hâkim zihniyet olan Rabbânî Yahudilikle en büyük farkı, Tanah’ı dinî
hükümlerin yegane kaynağı olarak kabul etmesi ve Talmud muhalifi olmasıdır.
Günümüzde, başta İsrail olmak üzere Kuzey Amerika, Rusya, Litvanya, Ukrayna,
Polonya ve Türkiye’de az da olsa belli bir sayıya ulaşan Karâî nüfusu vardır. Bunlar
arasında İsrail, en fazla Karâî nüfusu barındırmasıyla ön plana çıkar.

Abstract
Karaism is an anti-Talmudist movement which was born in Iraq in the VIII.
century C.E. The greatest difference between this movement and mainstream
Rabbinic Judaism is that it regards Tanakh as the sole source of religious rules
and is the opposite of Talmud. At present, there are Karaite population reaching
a certain number in North America, Russia, Lithuania, Ukraine, Poland, Turkey
and especially in Israel. Among them, Israel comes to the forefront with the largest
population of Karaites.
In this study, the situation of the Egyptian-born Karaites who emigrated from Egypt
in the 20th century and constitute the majority of the Karaites living in present-day
Israeli state will be discussed basically. In the first chapter, general information
about Karaism will be given. In the second part, the Karaites’s migration to Israel,
*
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the events encountered in that migration process and the existing relations with the
state and society after the migration will be examined. The study will conclude with
a general evaluation.
Keywords: Karaism, Tanakh, Talmud, Israel, Rabbinic Judaism.
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A. Giriş
14 Mayıs 1948 tarihinde kurulan İsrail Devleti’nin nüfusu 2017 rakamlarına
göre 8.680.000’dir. Birçok farklı etnik, dinî, kültürel ve sosyal kökenlerden
gelen son derece çeşitli bir nüfus yapısına sahip olan İsrail toplumunun %
74.7’sini (6,484,000) Yahudiler; % 20.8’ini (1.808.000) Müslümanlar ve %
4.5’ni de (388.000) diğerleri (Hıristiyanlar, Bahaîler, Dürzîler ve dine göre
tasnif edilmeyenler) oluşturur. İsrail toplumunun dinî yapısı incelenirken,
mevcut dinler öncelikle iki gruba ayrılır: Yahudilik ve diğer dinler. Yahudiler
kendi içinde, devlet tarafından resmi olarak kabul edilmiş olan Yahudi
dinî cemaatleri ve devlet tarafından resmi olarak benimsenmemiş Yahudi
kökenli dinî cemaatler olarak ikiye ayrılır. İsrail devleti tarafından kabul
edilmiş, benimsenmiş Yahudilik anlayışı, Rabbânî Yahudiliktir. Bu tabir ile
MS. 70’de şekillenmeye başlayan, MS. 700’lerde tamamlanan ve Rabbânî
Yahudilik olarak adlandırılan Yahudilik kastedilir. Bu anlayış, yazılı vahyin
oluşturduğu Tanah’ı ve şifahi vahyin oluşturduğu Mişna ve Gemara’dan
müteşekkil Talmud’u yaşamın temel kaynakları olarak kabul eden ve önde
gelen Yahudi ulemasının yorumları üzerine oturan; sinagog etrafında
şekillenmiş olan Yahudilik anlayışıdır. Bu anlayış, biraz sonra kendisinden
bahsedeceğimiz Karâîlik dışında, ondokuzuncu yüzyıla kadar bütün
Yahudilerin içinde bulundukları, Yahudilik denince çoğunlukla kendisinin
anlaşıldığı anlayıştır. Bugün İsrail’de çoğunluğu oluşturan ve devletin
resmi din anlayışını yansıtan Rabbânî Yahudiliktir. Bunlar kendi içlerinde,
Siyonizm’in ortaya çıkışında ve İsrail devletinin kuruluşunda önemli rol
oynayan Avrupa kökenli Aşkenazlar, İspanya kökenli Sefaradlar ve özellikle
Müslüman ülkelerden gelen Mizrahim Yahudileri olarak üç ana gruba ayrılır.
Bunlardan, asıl hakim olan grup Aşkenazlardır, Sefaradlar ve Mizrahim
Yahudileri ise birinci gruba göre daha ikincil bir pozisyonu işgal ederler1.
Görüşleri, devlet tarafından resmi olarak benimsenmemiş ve marjinal
Yahudi gruplar olarak adlandırılan Yahudi kökenli gruplar ise üç ana başlıkta
incelenebilir: Sâmirîler, Falaşalar ve Karâîler. Sâmirîler, Filistin Sâmiriye
bölgesinde yaşayan, köken olarak kendilerinin İsrailoğulları’nın soyundan
1
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olduklarını iddia eden kadim bir topluluktur. Rabbânî Yahudiler tarafından
kadim dönemlerden günümüze hem köken hem de dinî mensubiyet açısından
Yahudi olarak kabul edilmemişlerdir. Günümüzde 800 kişiden oluşan bu
küçük topluluk, Filistin’in Nablus şehri yakınlarındaki Sâmirîlerin kutsal
saydıkları Gerizîm dağının eteklerinde bulunan Luza köyünde ve İsrail’in
Tel Aviv şehri yakınlarındaki Holon’da yaşamlarını sürdürürler. Falaşalar
ise asırlar boyunca Etiyopya’da yaşamış bir gruptur ve kendilerini İsrail’in
çocukları anlamına gelen Beta İsrael olarak adlandırırlar. İsrail soyundan
geldiklerini savunurlar ancak bunun nasıl olduğu hususunda bir uzlaşı
yoktur. 1974’de Etiyopya’da, rejimin değişmesi Falaşalar açısından hayatı
zorlaştırınca İsrail devleti tarafından yapılan operasyonlarla 27.000 Falaşa
İsrail’e getirilmiştir. Günümüzde toplam 120.000’den fazla Falaşa İsrail’de
yaşamaktadır2.

B. Karâîlik Hakkında Genel Bilgiler
1. Ortaya Çıkışı ve Günümüzdeki Durumu
Karâîlik, M.S. VIII. asırda Irak topraklarında ortaya çıkmış bir Yahudi
mezhebidir. “Karâî” kelimesi, Tanah’ı, özellikle de Tevrat’ı yoğun bir şekilde
okumalarından dolayı “kutsal kitabı, yani Tevrat’ı okuyan” ya da “insanları
hakiki Tevrat inancına çağıran, davet eden” olarak, bu mezhep müntesiplerini
tanımlamak için kullanılmıştır. Ayrıca, mezhebin en temel özelliği olan dinî
hükümlerin yegane kaynağı olarak sadece Tanah’ı kabul edip şifahi geleneği
reddetmelerinden dolayı “Bney ha-Mikra-Tevrat’ın Evlatları” ve “Ba’aley haMikra-Tevrat’ın Sahipleri” olarak da isimlendirilmişlerdir3.
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İsrail’deki Yahudi kökenli marjinal grupların sonuncusu Karâîlerdir.
Aşağıdaki çalışmanın ilk bölümünde Karâîlik hakkında genel bilgiler
verilecek, ardından da İsrail’de yaşayan Karâîlerin çoğunluğunu oluşturan
Mısır kökenli Karâîlerin, Mısır’dan farklı zamanlarda İsrail’e yaptıkları
göçler, bu göç sürecinde yaşananlar ve göç sonrasında devlet ve toplumla
olan mevcut ilişkileri incelenecektir.

Karâîliğin genel olarak Irak’ta Abbasi Halifesi Ebu Cafer el-Mansur
(M. 754-765) döneminde, Rabbânî Yahudilik anlayışına karşı çıkan antiTalmudist bir hareket olarak ortaya çıktığı kabul edilir. Dinî hükümlerin
yagane kaynağı olarak Tanah’ı, özellikle de Tevrat’ı esas alan ve din
2

Fuat Aydın, “Ortadoğu Ülkelerinin Dinsel Yapısı”, Ortadoğu Yıllığı 2011, Ed. Kemal İnat, Muhittin Ataman,
Açılım Kitap, İstanbul, 2012, ss. 535-540; İsrail’in nüfusu için bkn. http://www.jewishvirtuallibrary.org/
latest-population-statistics-for-israel, (erişim: 15.06.2017); Sâmirîler için bkn. Muhammed Ali Bağır,
“Samiriler: Köken Sorunu ve Günümüz İsrail Devleti’ndeki Yansımaları”, Milel ve Nihal, 2016, sayı: 13
(2), ss.101-128; Falaşalar için bkn. Dursun Ali Aykıt, “Falaşalar veya Etiyopya Yahudileri”, Milel ve Nihal,
2014, sayı: 11 (2), ss. 35-60.

3

Şaban Kuzgun, Hazar ve Karay Türkleri, Seda Yayınları, Ankara, 1985, ss. 154-155; Yaşar Kutluay, İslâm ve
Yahudi Mezhepleri, Anka Yayınları, İstanbul, 2001, ss. 257-263.
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adamlarının yaptıkları yorumları kabul etmeyen bu hareket, VIII. asırda
yaşayan ‘Anan ben David tarafından sistemleştirilmiş ve ilk Karâî cemaati de
bu dönemde ortaya çıkmıştır4.
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‘Anân’dan sonra yetişen güçlü şahsiyetler onun biraraya getirdiği bu
hareketi bir mezhep haline dönüştürdüler. Bu dönemde Karâîlik özellikle
İran, Ermenistan ve Kafkasya bölgelerinde etkili olmaya başladı. IX. yüzyılda
yaşayan ve Karâî ismini ilk defa kullanan Bünyamin en-Nihavendî ve öğrencisi
Daniel el-Kûmisî İran Karâîleri’ndendir. Karâî hareketinin bu bölgelerde
etkili bir şekilde yayılmış olması Hazarların da o dönemde Yahudiliğin Karâî
mezhebini kabul ettikleri görüşünü destekler. Suriye taraflarında bulunan
Karâîlerin bir kısmı X. yüzyıldan önce Bizans’a göç etmiştir5. XII. yüzyılda
Suriye ve Filistin taraflarında, özellikle de Kudüs’te hakimiyet kuran Haçlılar,
Rabbânî Yahudilere yaptıkları baskıları Karâîlere de uygulamaya başlayınca
Karâîlerin bir kısmı Mısır ve Kuzey Afrika’ya gitmek zorunda kalmışlardır.
Özellikle XII. yüzyıldan itibaren Mısır’da sayıları çoğalan Karâîler, çoğunlukla
Kahire’de büyük bir cemaat oluşturmuşlardır. XI. yüzyılda Karâîlik İspanya’da
da yayılmış, ancak XII. yüzyılda İspanyolların baskılarından dolayı bölgeyi
terketmek zorunda kalmıştır6.
Karâîlik, erken dönemlerden itibaren Kafkasya taraflarında yaşayan Türk
boyları arasında da yayılmıştır. Günümüzde hâlâ varlığını devam ettiren
Kırım Karayları arasında Karâîlik, onların ataları sayılan Hazarlar’ın bu
hareketi VIII. yüzyılın ortalarında kabul etmesiyle görülmeye başlamıştır.
VIII ile X.yüzyıllar arasında Bizans’tan kovulan Yahudiler Hazar ülkesine
sığınmışlar ve Hazarların Karâî mezhebini benimsemelerini sağlamışlardır.
Karâîlik, Güney Rusya steplerine ve Kırım’a ise Hazar Devleti yıkıldıktan sonra
geriye kalan Hazar Karâî Yahudilerinin Kırım’a göç etmeleriyle ulaşmıştır.
Bu dönemde, Güney Rusya’nın daha yukarılarına doğru giderek yayılmış ve
Kuman-Kıpçakların bir kısmı da Karâîliği kabul etmiştir. Kırım’da yayılan
Karâîlik, XIV. yüzyılda Litvanya ve Polonya’ya kadar yayılmıştır. XIV. yüzyılda
Kırım Karâîlerinin bir bölümü Litvanya ve Polonya’ya göç etmiş ve bugünkü
Doğu Avrupa Karâî cemaatini oluşturmuştur7.
4

Seyyar Suleymanov, Kırım Karayları, Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2012, s.
10.

5

X.-XI. yüzyıllarda Bizans topraklarında Karâîler Antalya, Kıbrıs, İstanbul, Kocaeli, Amasya, Edirne, Selanik, Trabzon
gibi şehirlerde kalabalık topluluklar halinde yaşamışlardır. Bizans topraklarında Karâîlerin yaşadıklarının en önemli
işaretlerinden biri, Sakaryalı olan İshak Sangârî’dir. Sangârî, Karâî kaynaklarında zikredildiği üzere, Hazarların
Yahudiliği Karâî inancı şeklinde kabul etmesinde etkili olan kişidir (Durmuş Arık, “Karaylar ve Türkiye’deki
Karay Cemaati Üzerine”, Bütün Yönleriyle Yahudilik, 18-19 Şubat 2012 (Uluslararası Sempozyum) Dinler Tarihi
Araştırmaları VIII, Ankara, 2012, s. 136 )

6

Kuzgun, age., ss. 166-170; Suleymanov, age., ss. 22-23; Mustafa Sinanoğlu, “Karailik”, Türkiye Diyanet Vakfı
Diyanet İslam Ansiklopedisi (DİA), İstanbul, 2001, c. 24, s. 424.

7

Durmuş Arık, “Türk Yahudiler: Kırım Karâîleri”, Dini Araştırmalar, Ankara, 2005, cilt: 7, sayı: 21, , s. 32-36;
Sinanoğlu, agm., s. 425; Kuzgun, age., ss. 177-179; Hazarlardan geriye kalan bir diğer etnik grup Kırımçaklar’dır.
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Günümüz itibarıyla, dünya üzerindeki Karâîlerin sayısının yaklaşık
olarak kırk-elli bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu sayının,
kırk bini İsrail’de, kalanı ise diaspora olarak adlandırılan diğer ülkelerde
yaşamaktadır8. Bir zamanlar belli sayıda Karâînin yaşadığı Kuzey Afrika,
İspanya, Portekiz, İran, Ermenistan, Hindistan, Irak ve Suriye’de artık Karâî
cemaati kalmamıştır. İstanbul dışında Trakya ve Anadolu’da da yoktur.
İsrail dışında Karâîlerin büyük çoğunluğu Kuzey Amerika, Ukrayna, Kırım,
Litvanya, Polonya, Rusya ve İstanbul’da yaşar.
2. Karâîliğin İnançları
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Karâîliğin en belirgin özelliği, yegane kaynak olarak Tanah’ı kabul etmesi ve
Rabbânî Yahudiliğin sözlü Tevrat olarak nitelendirdiği ve yazılı geleneğin
açıklaması olarak gördüğü Talmud literatürünün otoritesine karşı çıkmasıdır.
Karâîlere ayrı bir hareket olma vasfını, Yahudi din adamları tarafından
oluşturulan bu Talmud literatürüne gösterilen muhalefet verir. Onlar,
Tanah’ın otoritesini tanırlar, Tevrat’a ise ayrı bir önem verirler. Tevrat’ı
İbranice okumak ve anlamak gerektiğine inanırlar. Şifahi geleneği reddedip
Tevrat’ın okunması ve takip edilmesi anlayışına çok önem vermelerinden
dolayı “Bney ha-Mikra-Tevrat’ın Evlatları/Takipçileri” ve “Ba’aley haMikra-Tevrat’ın Sahipleri” olarak da bilinirler. Karâî anlayışında, Tevrat’ın
yorumlanması gerekli görülür ancak tartışmasız otorite olarak görülen
Rabbânî yorum geleneği kabul edilmez. Bunun yerine tüm farklılıklarıyla
beraber akılcı ve metnin lafzî/basit anlamına sadık kalan yorum anlayışı
savunulur. Hükümler çıkarılırken sırasıyla nass, kıyas ve icma olmak üzere üç
prensip esas alınmakta, ayrıca kıyasın kutsal metnin lafzına ters düşmemesi
şartı aranmaktadır. ‘Anân’a göre Tevrat’taki, “Size verdiğim buyruklara hiçbir
şey eklemeyin, hiçbir şey çıkarmayın. Ama size bildirdiğim Tanrınız Rabbin
buyruklarına uyun” (Tesniye 4/2) ifadesi gereği Yehova’nın emirlerini yerine
getirmek için Tanah yeterlidir ve sözlü geleneğe ihtiyaç yoktur9.
Sözlü geleneği kabul etmediklerinden dolayı Sadûkîlerin devamı olarak
görülen Karâîler, özellikle Daniel 12/210’de geçen ifadeyi yorumlamak suretiyle,
Kırımçaklar, Karâîlik inancını benimseyen Kırım Karayları’ndan farklıdırlar ve Talmudçu anlayışı benimsemişlerdir.
Talmudçu bir Türk-Yahudi topluluğu olan Kırımçaklar, asırlar boyunca Rus yönetimi altında kalmalarına rağmen
Türkçeyi unutmamışlar, gelenek ve göreneklerini muhafaza etmişlerdir (Arık, Türk Yahudiler: Kırım Karâîleri, s. 32;
Erdoğan Altınkaynak, “Karay-Kırımçak İlişkileri ve Musevi Dinli İki Türk Halkının Ayrışma Sebepleri”, Karadeniz,
2008, yıl: 1, sayı: 1, s. 36).
8

Moshe Firrouz, “The Karaite Jewish Community in Israel (20th and 21st Centuries)”, Karaite Archives, 2013, no: 1,
s. 36.

9

Salime Leyla Gürkan, Yahudilik, İsam Yayınları, İstanbul, 2012, s. 45; Kuzgun, age., s. 199; Sinanoğlu, agm., s. 425.

10

Daniel 12/2: “Yeryüzü toprağında uyuyanların birçoğu uyanacak: Kimisi sonsuz yaşama, kimisi utanca ve sonsuz
iğrençliğe gönderilecek”.
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Sadûkîlikten farklı olarak, ahiret gününe inanırlar. Ayrıca, ölümden sonra
dirilmeye, hesab vermeye, hesaptan sonra mükafat ve ceza görmenin hak
olduğuna da inanırlar. Rabbânîlerle sözlü gelenek hususunda anlaşamayan
Karâîler, ahiret, hesap, cennet ve cehenneme inanma gibi hususlarda onlarla
mutabık kalırken, Sadûkîlerle ters düşerler. Ahiret inancıyla ilgili olarak
‘Anân’ın tenasüh fikrini benimsediği, ancak sonraki birçok Karâî bilginin bu
düşünceyi reddettiği bilinmektedir. Bunlar arasında en dikkat çekici isim
el-Kirkisânî’dir. El-Kirkisânî, tenasüh fikrine karşı bir eser yazmış (Sefer
ha-Orot) ve ‘Anân’ı eleştirmiştir11. Ayrıca Kitâbu’l Envâr ve’l Merâkib adlı
eserinin bir bölümünü, kendi döneminde Yahudiler arasında da revaç bulan
tenasüh fikrinin bâtıllığı konusuna ayırmıştır.
Rabbânî Yahudilikteki en önemli inançlardan biri olan Mesih’in gelmesinin
hak olduğuna Karâîler de inanır. Onlara göre Davud’un soyundan olan Mesih,
Davud’un evine (Kudüs’e) gelecektir. Karâîlere göre bütün İsrailoğullarını
kurtaracak ve Kudüs’teki kutsal mabedi yeniden inşa edecektir. Bundan
dolayı Mesih’in ineceğine inandıkları Kudüs’te yaşamayı önemsemişlerdir.
İsrailoğullarının kurtarılması fikri, ilk Karâîlerde diğer Yahudilerden
daha kuvvetli olup, özellikle X. asırdan itibaren Kudüs’e gidip yerleşen ve
kendilerine “Şoşanîm” (daha bilinen isimleriyle “Siyonun Yaslıları”) adını
veren bir grup oluşmuştur. Bunlar, ilk dönemlerden itibaren Kudüs’e gitmeyi,
oraya yerleşmeyi teşvik eden faaliyetlerde bulunmuşlardır. Kudüs’e göç
edip yerleştiği bilinen en önemli Karâî din adamları Daniel el-Kûmisî (880
yılları) ve Yefet ben ‘Eli (950 yılları)’dir. Bunlar, İsrailoğullarının kurtuluşu ve
Mesihle ilgili düşüncelerinden dolayı Kudüs’te yaşamışlar ve takipçilerinden
de burada yaşamalarını istemişlerdir12.
Karâîliğin inanç esaslarıyla ilgili amentünün oluşturulmasına yönelik ilk
çalışmalar XII. yüzyıl Karâî bilginlerinden Yahuda Hadasi tarafından “Eşkol
Ha-Kofer” adlı eserinde ortaya konulmuştur. Buna göre Karâîlerin inançlarını
şu on temel husus oluşturur: 1. Her şeyi yoktan yaratan Tanrı’dır. 2. Her şeyi
yaratan Tanrı’dır, fakat O yaratılmamıştır. 3. Tanrı birdir, hiçbir şekilde
diğer yaratılanlara benzemez. 4. Tanrı, Musa’yı elçi olarak bize göndermiştir,
o peygamberlerin en büyüğüdür, onun gibi bir peygamber gönderilmemiş
ve gönderilmeyecektir. 5. Tanrı, Musa’nın aracılığı ile mükemmel gerçeğin
ve şeriatın bulunduğu tam ve yazılı olan Tevrat’ı bize göndermiştir. 6. Her
mümin Tevrat’ın orjinal dilini öğrenmelidir. 7. Peygamberlik dereceleri
Musa’nınkinden düşük olsa da Tanrı başka peygamberlere de vahiy
göndermiştir. 8. Tanrı ölüleri kıyamet gününde diriltecektir. 9. Tanrı ahirette
insanlara dünyadaki amellerine göre ceza veya mükafat verecektir. 10. Tanrı
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11

Gershom Scholem, “Gilgul”, Encyclopaedia Judaica (EJ), Second Edition, Ed. in Chief Fred Skolnik, Executive Ed.
Michael Berenbaum, Macmillan Reference, Detroit, 2007, Vol. VII, s. 602.

12

Yoram Erder, “The Mourners of Zion: The Karaites In Jerusalem In The Tenth And Eleventh Centuries”, Karaite
Judaism A Guide to its History and Literary Sources, ed. Meira Polliack, Brill, Leiden, 2003, s. 213-233.
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sürgünde olanları küçük görmez, aksine çektikleri meşakkatlerle onları
temizlemeyi diler, onlar da Tanrı’nın yardımını ve Mesihi beklemelidirler13.
Karâîlerde Şabat yasaklarıyla ilgili uygulamalar Rabbânî Yahudiliğe göre
çok daha sıkıdır. Örneğin, Rabbânîlikte de olan Şabat’ta ateş yakmama yasağı
bir yana, daha önceden yakılmış bir ateşin/ışığın bile söndürülmesi gerekliliği
vardır. Bundan dolayı, neredeyse tüm Ortaçağ boyunca Karâîler Cuma akşamı
Şabat’ı karanlıkta karşılamışlardır14. Ayrıca, Rabbânîlikte tavsiye edilen
Şabat gecesi cinsi münasebeti Karâîler Tevrat ifadelerine (“Altı gün çalışacak,
yedinci gün dinleneceksiniz. Ekim, biçim vakti bile olsa dinleneceksiniz”
Çıkış 34/21) dayanarak yasaklamışlardır. En dikkat çekici yasaklardan biri de
ibadet amacıyla kenesaya gitmek haricinde evlerden dışarıya çıkma yasağıdır.
Ateş/ışık yakma konusu hariç diğer bazı uygulamalarda sonraki dönemlerde
esnemenin olduğu görülmüştür15.

Bilindiği gibi, Yahudilikteki en önemli ibadetlerden biri, farklı zamanlarda
çeşitli şekilleriyle yerine getirilen kurban ibadetidir. Oldukça detaylı kuralları
bulunan bu ibadet, Rabbânî Yahudiler tarafından, MS. 70 yılında yıkılmış
olan Kudüs’teki mabedin mevcut olmamasından dolayı bu tarihten itibaren
yerine getirilememektedir. Karâîler ise bu konuda farklı yaklaşımlarda
bulunmuşlardır. ‘Anan ben David kurban ibadetine karşı çıkarken, Bünyamin
en-Nihavendî, Samuel b. Musa el-Mağribi (XV. yy) gibi ileri gelenler Rabbânî
anlayışı takip etmişlerdir. Daniel el-Kûmisî ve Yefet ben ‘Eli ise yenilmemesi
şartıyla bir kuzunun kurban olarak kesilmesi ve yakılması gerektiğini ileri
sürmüşlerdir. El-Kirkisânî ise bazı Karâîlerin kurban ibadetini, yerine
getirmeleri gereken zamandan bir ay sonrasına erteleyerek icra ettiklerini
haber verir17. Günümüzde, Kırım’daki Karâîlerin ileri gelenlerinden Kırım
13

Joseph Elijah Heller/Leon Nemoy, “Karaites”, EJ, Vol. XI, s. 797-798.

14

Bu yasak, Mısır’dan İsrail’e göç etmiş olan Karâîler tarafından günümüzde bile hâlâ yadedilmektedir (Emanuela
Trevisan Semi, “From Egypt to Israel: The Birth of a Karaite ‘Edah in Israel”, Karaite Judaism, s. 441).

15

Salime Leyla Gürkan, Yahudilik’te Şabbat (Sebt) -Kökeni, İlgili İnanç ve Uygulamalar-, Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1994, ss. 80-82.

16

Kuzgun, age., s. 208.

17

Lawrence H. Schiffman, The Halakhah at Qumran, Brill, Leiden, 1975, s. 130.
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Rabbânîlerde evlilikle ilgili kurallar, Karâîler kadar sınırlandırılmış değildir.
Karâîler Tevrat’taki evlenilmesi yasak olan kişiler listesini, rikkub denilen
genişletme metodu ile daha da artırmışlardır. Karâîlerde evlenilmesi yasak
olan akraba daha fazladır. Dikkati çeken bir diğer önemli farklılık da temizlik
kurallarıyla ilgilidir. Karâîlerde çok daha sıkı bir şekilde uygulanan temizlik
kurallarından en önemlisi tuvalete gittikten sonra, Tevrat okumak, kenesaya
girmek ve yemek yemek için ellerin ve ayakların yıkanması zorunluluğudur.
Kan, insan pisliği ve diğer pisliklerin Karâîlerde toprakla örtülmesi gerekir.
Rabbânîlerde ise bu türlü zorunluluklar yoktur16.
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Bilimsel Konsey Başkanı A. Polkanov’un verdiği bilgilere göre Karâîler
kurban ibadetini yerine getirirler. Ancak bu kurban, bir kohen nezaretinde
değil, şahsın bizzat kendisinin kurbanı Tanrı’ya sunması şeklinde olmuştur.
Hatta kurban takdim etmelerinden dolayı Çarşamba gününe özel olarak
Kankün (Kan Günü) demişlerdir. Kırım Karâîleri, yılda bir defa (Temmuz
sonu - Ağustos başı gibi) Kırım’daki Yevpatorya şehrinde bulunan “Kenesa
Kompleksi”nin bekleme avlusunda kurban ibadetini icra ederler18.
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C. İsrail Devletinde Yaşayan Karâîler
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Günümüz İsrail devletinde yaklaşık kırk bin Karâî yaşar. Bunların büyük
çoğunluğu (yüzde doksanı), 1948 yılında İsrail’in kurulmasından sonra
bölgeye farklı zamanlarda göç eden/sürülen Mısır kökenli Karâîlere dayanır19.
Dolayısıyla, bu bölümde ilk olarak Filistin ve Mısır’daki Karâîlik hakkında
kısaca tarihsel bilgi verilecek, ardından da modern dönemde yaşanan
gelişmelerden ve Mısır kökenlilerin çoğunluğunu oluşturduğu İsrail Karâîm
cemaatinden bahsedilecektir.
1. Filistin ve Mısır’da Karâîlik
‘Anan ben David, taraftarlarıyla beraber Irak topraklarından ayrılarak
Kudüs’e gelmiş ve burada bir cemaat oluşturmuştur. Hatta, Kudüs’teki en
eski Karâî kenesasını (‘Anan ben David Sinagogu) kurmuştur20. Bu dönemden
itibaren yaklaşık iki asır boyunca Kudüs, Karâîler için ilim merkezi olmuş ve
pek çok bilgin burada bulunmuştur. Daniel el-Kûmisî, Yefet b. ‘Eli (X.yy),
Şlomo ben Yeruhim (X.yy), Sehl İbn Masliah (X.yy), David ben Avraham
el-Fâsî (X.yy), Yusuf ben Nûh (X.yy), Yosef ben Avraham el-Basîr (XI.yy)
ve Ebu Ferec Harun İbn el-Ferec (XI.yy) gibi Karâîlerin ileri gelen âlimleri
Kudüs topraklarında yaşamışlardır. Filistin bölgesinde XI. yüzyılın sonlarına
kadar Karâîliğin yayılması ve gelişmesi devam etmiştir. Sadece Kudüs’te
değil, Filistin bölgesinde bulunan diğer şehirlerde de Karâî toplulukları
görülmüştür. Örneğin, günümüz Tel Aviv’in on beş km güneydoğusunda
bulunan Ramle şehrinde, tıpkı günümüzde olduğu gibi, önemli bir Karâî
cemaati oluşmuştu. XI. yüzyılda buradaki Karâîlerin sayısı arttığı için şehirde
18

Suleymanov, age., s. 15.

19

Firrouz, agm., s. 37; Mordecai Roshwald, “Marginal Jewish Sects in Israel (I)”, International Journal of Middle
East Studies, April 1973, Vol. 4, No: 2, s. 225; Albert Richard Newman, The Karaite Jews in Israel, Master Thesis,
University of South Africa Department Of Semitics, 1996, s. 66; Sumi Elaine Colligan, Religion, Nationalism
and Ethnicity In Israel: The Case Of The Karaite Jews, Doctoral Thesis, Princeton University Department of
Anthropology, Princeton, 1980, s. 61

20

Kudüs’te ‘Anan tarafından kurulan bu sinangog/kenesa, sonraki asırlarda Kudüs’teki Karâîlerin en önemli merkezi
olmuştur. I. Haçlı seferi (1096-1099) dönemine kadar ayakta kalmış, sonrasında ise yıkılmıştır. 1948 Arap-İsrail
savaşlarında tahrip olan ve 1981 yılında restore edilerek tekrar hizmete sunulan bu yapıya, Mezmurlar 130/1’de geçen
“derinliklerden sana sesleniyorum, ya Rab” ifadesi gereğince birkaç basamak aşağıya doğru inilerek girilir. Kudüs’ün
“Eski Şehir” adı verilen bölümünde bulunur. (Newman, age. s. 9; 88.)
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iki kenesa mevcuttu. Ayrıca, günümüze kadar ulaşan bir Karâî mezarlığının
bulunduğu el-Halil, Gazze, Samiriye ve Taberiye gibi bölgelerde de Karâîlerin
yaşadıklarına dair çeşitli kanıtlar mevcuttur. Ancak XI. yüzyılın sonlarında,
1099 yılında Haçlı ordularının Kudüs’ü ve bölgeyi ele geçirmesiyle, Kudüs’teki
ilk Karâî cemaatinin sonu gelmiştir. Haçlılar, şehre girdiklerinde burada
bulunan Rabbânî Yahudilerle beraber Karâîlere de zulmetmiş, Filistin
bölgesinde bulunan Karâî yapılarını yıkmış ve onları buradan sürmüştür21. Bu
durum, Kudüs’teki ilk Karâî cemaatinin tahrip edildiğini gösteriyor. Bölgeden
sürülen Karâîlerin, Müslümanların Selahaddin Eyyûbi önderliğinde 1187
yılında bölgeyi fethetmesinden sonra az bir kısmı Kudüs’e döndü. XV. ve XVI.
yüzyıllarda topluluğun az da olsa büyüdüğü ve hatta Kudüs’ün kuzeyinde
bulunan ve hem Yahudiler hem de Müslümanlar için hâlâ çok popüler bir
ziyaretgâh olan peygamber Samuel’in türbesinin (Nebî Şmuel) kontrolünün
Karâîlerde olduğu görülmektedir. 1642’de Yahudi gezgin Samuel b. David,
Kudüs’te sadece 27 Karâînin yaşadığı bilgisini verir. XVIII. yüzyılın başlarında
Karâîler, Rabbânî Yahudilere borçlarını ödeyemedikleri için Kudüs’teki
yerlerinden ayrılmak zorunda kalmışlardı. Ancak 1744 yılında, Kudüslü bir
Karâî ailenin soyuna mensup Samuel ben Abraham, Şam’dan Kudüs’e birkaç
Karâî aileyle birlikte döndü ve Kudüs’ün “Eski Şehir”indeki Karâî varlığını
yeniden başlattı22. 1948’deki Arap-İsrail savaşı sonunda, Ürdün Doğu
Kudüs’teki “Eski Şehir” bölgesini ele geçirdiğinde, orada sadece iki Karâî
yaşıyordu: Eliyahu Sinani ve oğlu Avraham Sinani. Askerler onları Ürdün’e
götürdü ve hapse attı. Birkaç yıl geçtikten sonra serbest bırakılan Eliyahu
ve oğlu, tekrar Kudüs’e geri döndüler. Ancak, kısa süre sonra babasının
zehirlenerek ölmesinin ardından Avraham Kudüs’ü terk etti ve İsviçre’ye
yerleşti. Böylelikle, asırladır Kudüs’te mevcut Karâî varlığı sona erdi23.
I. Haçlı Seferinin sonunda Filistin bölgesinden sürülen24 Karâîler çoğunlukla
Mısır’a ve Bizans taraflarına göç etmişlerdir25. Mısır’da zaten halihazırda
güçlü bir Karâî cemaati vardı. Özellikle X. asrın sonlarından itibaren Kahire
(Fustat)’de Karâî aileler yaşıyordu. Hatta XI. yüzyılın başlarında, Kahire’de
daha sonra camiye çevrilen bir kenesalarının olduğu bilinmektedir. 9091171 yılları arasında Kuzey Afrika, Mısır ve Suriye’de hüküm sürmüş bir Şiî
devleti olan Fatımîlerin, gayri müslimlere gösterdiği müsamaha sayesinde
Karâîler XI. asrın ikinci yarısında sosyal ve ekonomik olarak gayet rahat bir
21

Newman, age., ss. 25-28; Filistin topraklarındaki ilk Karâî yerleşimleri hakkında bkn. Moshe Gil, A History of
Palestine 634-1099, Cambridge University Press, Trowbridge, 1997, ss, 777-820.
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Heller/Nemoy, agm., s. 790.
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Newman, age., s. 66.

24

Karâîler, Filistin bölgesinde sadece Mısır’a komşu Aşkelon şehrinde, Haçlılar 1153 yılına kadar orayı alamadıkları
için yaşamaya devam etmişlerdir. 1170 yıllarında bölgeden geçen seyyah Tudela’lı Benjamin, şehirde kırk Karâî’nin
yaşadığı bilgisini verir (Tudelalı Benjamin, Ratisbonlu Petachia, Orta Çağda İki Yahudi Seyyahın İslam Dünyası
Gözlemleri, çev.: Nuh Arslantaş, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2001, s. 55).

25

Newman, age., s. 25.
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yaşam sürüyorlardı. Fatımîler tarafından tanınan kendi meşru mahkemeleri
vardı. Ekonomik olarak etkili bir durumda olmalarından dolayı, Fatımî
devleti nezdinde Rabbânîlerle olan mücadelelerinde zaman zaman üstünlük
kurabiliyorlardı26. Mısır’da önce Fatımîler, ardından Eyyûbîler, Memlûkler
ve Osmanlılar’ın hakimiyeti altında asırlar boyunca nisbeten rahat bir hayat
içerisinde varlıklarını devam ettirdiler.
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Modern dönemlerde Mısır’daki Karâîlerin varlığı ile ilgili olarak, XIX.
yüzyılda Karâîlerin çoğunlukla Kahire’de Karâî Yahudileri sokağında
yaşadıkları, iki kenesalarının bulunduğu ve ekonomik olarak çok da iyi
durumda olmadıkları bilinmektedir. 1821’de iki yüz olan sayıları, 1840’larda
bin iki yüze, 1877 yılında ise iki bine çıkmıştır. Bu dönemde, Mısır’daki Karâî
cemaati, hahambaşı (Haham Ekber) tarafından yönetilmekteydi. Herhangi
bir geliri ya da devlet desteği olmayan hahambaşı, cemaat üyelerinin yaptığı
yardımla geçiniyordu. Ancak, 1876-1906 yılları arasında hahambaşılık yapan
Şabtay Eliyahu Mangubi, Mısır devlet yöneticileri ve 1882 yılından itibaren
Mısır’a egemen olan İngiltere27 ile yakın temaslarda bulundu. 1890 yılında,
İngiltere temsilcisi Lord Cromer’in girişimleriyle Karâî Yahudi cemaati,
Rabbânî cemaatinden ayrı bir grup olarak Mısır hükümeti tarafından
tanındı. Hükümet tarafından tanınmasıyla Karâîlerin yaşamında da birçok
değişiklikler yaşandı. Örneğin, hahambaşı Mangubi, 1900 yılında ilk Karâî
Milli Meclisi’ni topladı ve takip edilecek kuralları belirledi. Burada alınan
kararlar ve bu yapılanma, Mısır’ın İçişleri Bakanlığı tarafından tanındı. Ayrıca
bu Milli Meclis, 1901’den 1940’a kadar Mısır’da yaşayan Karâîlerin en yetkili
makamı olarak görev yaptı ve sivil ve dinî mahkeme olarak verdiği kararlar üst
mercîlerce kabul gördü. 1940 yılında Mısır’ın, tanınan tüm dinî cemaatlerin,
kendi cemaat mahkemelerinin bulunmasını şart koşmasıyla Karâî Milli Meclis
bünyesinde bir Bet Din kuruldu. Verdiği kararlarla devlet tarafından tanınan
Bet Din, müstakil cemaat mahkemelerinin devlet mahkeme sistemine adapte
edildiği 1955 yılına kadar görevini devam ettirdi. Yine bu dönemde, 1896
yılında ilk defa kendi eğitimlerini verdikleri bir ilkokul açıldı. Hatta, erkekkız ve anaokulu olmak üzere üç ayrı okulda eğitim verildi. Bölgede yaşayan
Yahudilerin, az sayıda da olsa Müslüman ve Hıristiyanların da eğitim gördüğü
bu okul, 1956 yılına kadar Karâî yapısını korudu, 1956’da ise Mısır Eğitim
Bakanlığı’na devredilerek yapısı değiştirildi. XX. yüzyılın başlarında yaşanan
bu gelişmelere bağlı olarak, Karâî topluluğun yaşam biçimlerinde gözle görülür
bir gelişme yaşanmıştır. Ayrıca, bu dönemde Karâîlerin sayısı da artmış, 1940
yıllarında yaklaşık olarak beş-altı bin civarında bir nüfusa ulaşmıştır28.
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Judith Olszowy-Schlanger, Karaite Marriage Contracts from the Cairo Geniza: Legal Traditions and Community
Life in Mediaeval Egypt and Palestine, Brill, Leiden, 1998, ss. 59-68

27

1882-1922 yılları arasında Mısır’da egemenlik kuran İngiltere, 1945 yıllarına kadar bölgede etkili olmaya devam etti.

28

Joel Beinin, “The Karaites in Modern Egypt”, Karaite Judaism, ss. 417-421.
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2. İsrail Devleti’nin Kuruluşu ve Karâîlerin İsrail’e Göçü
14 Mayıs 1948 tarihinde, İsrail Devleti’nin kurulması, müslüman bir devlet
olan Mısır’da yaşayan Karâîleri hayati derecede etkiledi. Karâîliğin asırlar
boyunca yaşadığı Mısır’da düşüşe geçmesine ve nihayetinde neredeyse
yok olmasına neden oldu. Mısır’da yaşayan Karâîler, bu süreçte çoğunlukla
İsrail’e, az bir kısmı da ABD, Kanada, Avustralya ve Brezilya’ya göç etti. 194850, 1956-58 ve 1967-69 yılları olmak üzere İsrail’e Mısır’dan yapılan Karâî
göçü, başlıca üç safhada gerçekleşmiştir.
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1945 yıllarından itibaren, özellikle Filistin topraklarındaki Arap-İsrail
çatışmalarından dolayı Mısır’da birçok gösteriler düzenlendi. Çeşitli grupların
organize ettikleri bu gösterilerde, Yahudilere yönelik nefret söylemleri
belirginleşmeye başladı. Dolayısıyla, Mısır’da yaşayan Rabbânî Yahudiler
ve Karâîler de bu gösterilerden fazlasıyla etkilendi. Kahire’de 20 Haziran
1948’de hem Karâîlerin hem de Rabbânî Yahudilerin yaşadıkları mahallelerde
bombalar patladı. Bu eylemlerde, yirmi kişi öldü, yüz on dört kişi de yaralandı.
1948’de yapılan, içinde Mısır askerlerinin de bulunduğu Arap ordularıyla
İsrail arasındaki savaş döneminde, Mısır’da yaşayan Karâîler her ne kadar bu
durumdan olumsuz etkilenseler de, az bir kısmı hariç, Mısır’da yaşamaya devam
ettiler. Özellikle savaş sonrasında, Karâîlerin hahambaşısı Tuvia Babovitch,
Karâîlerin Mısır’da yaşamalarını teşvik etti ve siyonist örgütlerin öncülüğünde
İsrail’e yapılan göçlere karşı çıktı. Zaten Mısır devleti de Karâîlerin haklarını
sınırlayıcı bir karar almadı. Örneğin, el-Kelîm isimli dergilerinin yayın hayatı
devam etti. Yine bu dönemde Karâî okulları ve kurumlarına herhangi bir
kısıtlama getirilmedi. Bundan dolayı, 1948-1956 yılları arasında Mısır’dan
İsrail’e yapılan göç sadece birkaç yüz kişiyle sınırlı kaldı29.
Bu yıllarda Karâîler, aslında karmaşık duygular içerisindeydiler. Karaîlerin
büyük çoğunluğu kendilerini Mısırlı olarak görüyordu. Zaten onların çoğu ya
Mısır vatandaşıydı ya da vatandaşlık almaya hak kazanmışlardı. İlke olarak,
Mısır hükümeti Yahudileri vatandaş görüyor ve Yahudiler ile Siyonistler
arasında ayrım yapıyordu. Yahudi cemaati içerisinde değerlendirilen Karâîler,
“gerçek Mısırlı” olarak kabul ediliyorlardı. Ancak, 1949 yılında Mısır hükümeti,
Karâî Bet Din üyelerinin verdiği hükümleri, vatandaşlık sorunlarından dolayı
reddetti. 1952’de monarşiyi deviren ve iktidara gelen rejimin temsilcileriyle
hahambaşı Babovitch ve Karâî Millet Meclisi’nin üyeleri, sorunlarını anlatmak
29 Beinin, agm., s 422; Colligan, Religion, Nationalism and Ethnicity In Israel, s. 41; Bu dönemde İsrail’e yerleşen
Karâîlerin sadece Mısır kökenli olmadığını belirtmek gerekir. Örneğin, Fırat nehri kenarındaki Irak’ın Hit kentinden
yaklaşık on üç - otuz arası Karâî aile 1950’lerde İsrail’e göç etmiştir (E. Goldschmidt ve diğerleri, “The Karaite
Community of Iraq in Israel: A Genetic Study”, American Journal of Human Genetics, 1976 May, Vol. 28 (3), s. 243;
Newman, age., s. 66). Yine 1950’li yıllarda Polonya’dan otuz yedi Karâî ailesi İsrail’e göç etmiştir (Mikhail Kizilov,
The Sons of Scripture The Karaites in Poland and Lithuania in the Twentieth Century, De Gruyter Open, Varşova,
2015, ss. 371-372).
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ve çözümler bulmak amacıyla bir araya geldi. Rejim temsilcisi, 25 Ekim’de
Abbasiye’deki Musa el-Dar’i kenesasını ziyaret etti ve imanlarına bakılmaksızın
tüm Mısırlıların eşit olduklarını ifade etti. Dolayısıyla, Mısır Karâî topluluğu,
1948-1956 yılları arasında hem Yahudi hem de Mısır kimliklerini korumak ve
kötüye giden durumu normalleştirmek için mücadele etti30.
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Mısır’daki Karâîler, her ne kadar durumları kötüye de gitse Mısır’da
kalmaya devam ettiler. Ancak, yaşanan iki önemli hadise onları Mısır’ı terkedip
çoğunlukla İsrail’e gitmeye bir noktada mecbur bıraktı. İlki, tarihe “Lavon
Hadisesi31” olarak geçen olaydır. İkincisi ise 1956 yılındaki “Süveyş Kanalı”
savaşıdır. Özellikle, Lavon hadisesinde rol alan Mısırlı Karâî Musa Marzug,
İsrail devleti tarafından resmi olarak herhangi bir bağlarının bulunmadığı ilan
edilmiş olsa da İsrail adına casusluk faaliyetleri yapmak ve Kahire’de birçok
yeri bombalamak suçlarından yargılandı. Neticede, 1955 yılında idam edildi.
Bu hadiseler, Mısır’da yaşayan Rabbânîler ve Karâîler için 1956-1958 yılları
arasında yapılan yoğun göçün asıl sebepleri olmuştur. Döneme ait kayıtlara
göre, 1959 yılında Mısır’da iki binden daha az Karâî kalmıştır32.
Mısır’da kalan Karâîlerin, başta İsrail olmak üzere ABD ve çeşitli
Avrupa ülkelerine yaptıkları son büyük göç dalgası, 1967 ve sonrasında
gerçekleşmiştir. 1967 yılında yapılan üçüncü Arap-İsrail Savaşı (Altı Gün
Savaşı) sonunda, Filistin sorununun çözümü beklenirken İsrail’in sınırlarını
daha da genişletmesi Arap dünyasında büyük bir öfkeye neden olmuştur.
1956 sonrasında zaten iyice sayıları azalan Mısır’daki Rabbânî ve Karâî
Yahudileri için bu savaş aslında tam bir dönüm noktası olmuştur. Bu süreçte,
Ortadoğu’da yaşanan bu gelişmeler karşısında Karâîler düşman olarak
görülmüştür. Mısır hükümeti tarafından vergilerle ilgili birtakım kısıtlamalar
30

Beinin, agm., s 423.

31

İsrail İstihbaratı’nın başı Benyamin Givli, Savunma Bakanı Pinhas Lavon ve Başbakan Moşe Şarott’un haberleri
olmaksızın, Mısır ile ABD ve İngiltere arasındaki düzelen ilişkileri sabote etmek için çeşitli saldırılar düzenlenmesi
emrini verdi. Bu saldırıların Mısırlılar tarafından yapıldığı izlenimi verilecek ve böylece halkta kargaşa yaratarak
Batı’nın varolan rejime karşı duyduğu güven yıkılacaktı. Aralarında Mısırlı Rabbânî ve Karâî Yahudilerinin de
bulunduğu İsrail askeri gizli servis üyeleri, kısa bir süre sonra Mısır’da bombalama eylemleri gerçekleştirdi. Givli’nin
verdiği talimatlar doğrultusunda Temmuz 1954’de Kahire ve İskenderiye’de bulunan Amerikan ve İngiliz kültür
merkezleri, kamu binaları ve sinema salonları bombalandı. Olaylarda birçok kişi öldü ve yaralandı. Bu olaylarla,
Müslüman Kardeşler cemaati karalanacak ve dönemin Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdunnasır’ın da yabancıları
koruyamadığı imajı verilecekti. Fakat işler İsrail’in istediği gibi gelişmedi. Mısır istihbaratı bazı İsrail ajanlarını
yakaladı. Kahire’de görülen mahkemede olaylar deşifre edildi ve kanıtlara göre Savunma Bakanı Lavon’un
operasyondan haberdar olduğu ortaya konuldu. İsrail hükümeti, bu olayı önce İsrail Devleti’ne karşı atılmış büyük
bir iftira olarak yorumladı ve “kan iftiralarına” benzetti. Bir süre sonra da apaçık olan durumu kabullenmek zorunda
kaldı. İsrail’deki siyasi hayatı da etkileyen bu hadise, neticede İstihbarat başkanı Givli’nin, eylemlerin bizzat Lavon
tarafından verildiğini ilan etmesiyle tüm sorumluluk Savunma Bakanı Lavon’un üstüne yıkıldı. Lavon istifa etti ve
başarısız operasyon, tarihe “Lavon Olayı” olarak geçti. 1954 yılında meydana gelen “Lavon Olayı” İsrail’in bölgedeki
terör eylemlerinde parmağının olduğunu gösteren en bariz olaylardan biridir. Bu olayın gerçek kurbanları, Mısırlı
Yahudiler oldu. Sıradan Mısırlıların gözünde Mısır Yahudi toplumu Siyonist ve İsrail yanlısı olarak algılanmaya
başladı (David Hirst, Silah ve Zeytin Dalı: Ortadoğu’da Şiddetin Kökenleri, çev.: Timur Demirtaş, İyidüşün Yayınları,
İstanbul, 2015, ss. 333-349).

32

Beinin, agm., s 423; 427; Semi, agm., s. 434; Leah Abramowitz, “The Karaites in Israel” Hadassah Magazine, no. 7
(March 1979), s. 8.
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3. İsrail Karâîleri
İsrail’in kuruluşundan itibaren, çoğunlukla (yüzde doksan) Mısır’dan
olmak üzere Irak ve Doğu Avrupa’dan35 yapılan göçlerle oluşan İsrail Karâî
topluluğunun sayısı günümüzde yaklaşık olarak kırk bin kişiye ulaşmıştır.
Başta Ramle, Aşdod, Kudüs ve Ofakim olmak üzere, hergün ibadetlerini
düzenli olarak yaptıkları on dört kenesanın bulunduğu İsrail’in on iki farklı
şehrinde yaşamlarına devam ederler.
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getirilmiş, birçok Karâî erkeği, Yahudi
olarak görülmelerinden dolayı, iki-üç
yıllığına Ebu Zaal ve Tora hapishanelerine
konulmuştur. Sosyal ve ekonomik
hayatlarını devam ettirmek isteyen
Karâîler, ülkeden ayrılmak istediklerinde
vatandaşlıktan çıkarılma ve dolayısıyla
Mısır’daki her türlü taşınır-taşınmaz
varlıklarını kaybetme durumuyla karşı
karşıya bırakıldılar. Bu dönemde, hem
Mısır hapishanelerinde bulunan hem de
geride kalan Rabbânî-Karâî Yahudilerinin
kurtarılması
için
dünyanın
farklı
bölgelerindeki çeşitli Yahudi kuruluşlar,
ajanslar ve İsrail devleti birçok girişimde
bulunmuştur. Neticede, başta İsrail olmak
üzere ABD ve çeşitli Avrupa ülkelerine göç
etmişlerdir33. 1988-89 yıllarında Kahire’de
sadece elli dört Karâînin yaşadığı, ancak
iki binlerin başında ise hiçbir Karâînin kalmadığı görülmüştür34.

İsrail Karâîlerinin yasal ve sosyal durumları, İsrail’de yaşayan diğer
Yahudilerle aynıdır. Bu durum, 5 Temmuz 1950 tarihinde İsrail parlamentosu
tarafından kabul edilen “Geri Dönüş Yasası”yla garanti altına alınmıştır36. Bu
33

Ruth Tsoffa, The Stains of Culture: An Ethno-reading of Karaite Jewish Women, Wayne State University Press,
Detroit, 2006, ss. 45-46, 137.

34

Semi, agm., s. 435.

35

1991’de Sovyetlerin yıkılmasından sonra bu topraklarda yaşayan Karâî Türk topluluklarından yaklaşık bin kişi, dinî,
ekonomik ve siyasi sebeplerden dolayı İsrail’e göç etmiştir. Yine, 11 Eylül olayları sonrasında da ABD’de yaşayan
Karâî Türklerden beşyüz kişinin İsrail’e göç ettiği bilinmektedir. (Salih Yılmaz, “Karay (Karaim-Karaite) Türklerinin
İsrail’e Göç Serüveni: Sonun Başlangıcı”, Uluslararası Karay Çalışmaları Sempozyumu Bildirileri (5-8 Nisan
2010-Bilecik), Bilecik Üniversitesi Yayınları, Bilecik, 2011, ss. 511-519); Kizilov da 1990’larda ve 2000’li yılların
başında Kırım Karâîlerinin bir kısmının İsrail’e göç ettiği bilgisini verir. Ayrıca, İsrail Aşdod Karâî Cemaati’nin
hazanı Avraham Kefeli’yle yaptığı görüşmeden 2014 yılında İsrail’de iki yüz - üç yüz arasında Doğu Avrupa kökenli
Karâînin yaşadığı bilgisini aldığını aktarır (Kizilov, age., s. 458).

36

Roshwald, agm, s. 226.
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yasaya göre, dünya üzerinde her nerede yaşarsa yaşasın herhangi bir
Yahudinin İsrail devletine göçmen olarak gelme, yerleşme ve devlet
vatandaşlığını alma hakkı vardır. “Aliya” kelimesi ile isimlendirilen Filistin’e
Yahudi göçü, önemsenmiş ve Geri Dönüş Yasası gibi uygulamalarla teşvik
edilmiştir. Aliya, İsrail devletinin nüfus politikalarında çok önemli bir
yer teşkil eder. İsrail hükümetleri bünyesinde sadece aliyadan sorumlu
bakanlık vardır. Bakanlık ve bu bakanlıkla irtibatlı sivil ya da resmi
kuruluşlar dünyanın dört bir köşesine dağılmış olan Yahudilerin İsrail’e
göç etmelerini teşvik edici politikalar üretmektedir. Yeni aliya yapmış
olanlara sunulan teşvik paketleri içerisinde bir takım vergi muafiyetleri,
eğitim imkânları, kira yardımı gibi ekonomik yardımlar bulunmaktadır37.
İsrail’in kuruluşundan itibaren farklı tarihlerde buraya göç eden Karâîler
de bu yasadan yararlanırlar. Rabbânî Yahudilik anlayışından farklı bir
Yahudiliği savunmaları ve yaşamaları, onların Yahudi olarak kabul
edilmelerine ve İsrail’e göç etme haklarına herhangi bir olumsuz etkide
bulunmaz. İsrail devleti nezdinde Karâîler, Yahudi olarak görülürler ve
buna göre değerlendirilirler.
1948 yıllarından itibaren çoğunlukla Mısır’dan İsrail’e göç eden
Karâîlerin hayatı, ilk dönemlerde oldukça zor geçmiştir. Ramle, Ber-Şeva,
Aşdod, Yafa ve Kudüs başta olmak üzere yerleştikleri şehirlerde bir arada
kalmaya çalışmışlardır. 1948-56 yılları arasında, Mısır ve Irak’tan gelen
Karâî göçmenler, Ber-Şeva ve Ofakim şehirlerine yerleştirilmişlerdir. Bu
dönemde, dünyanın farklı bölgelerinden gelen Yahudi göçmenleri uygun
bir şekilde yerleştirmek isteyen İsrail yönetimi, yeni kurulan şehirlerin
yanısıra moşav38 adı verilen tarımsal üretimin yapıldığı büyük köyler
kurmuş ve göçmenler buralara yönlendirilmiştir. Karâîler, ilk defa 1950
yıllarında X. yüzyılda bölgede yaşamış büyük Karâî âlim Sehl İbn Masliah’a
atfen Ramle şehrine iki kilometre uzaklıkta kurulan Masliah moşavına
yerleştirilmişlerdir. Günümüzde nüfusunun yüzde yetmişini Karâîlerin
oluşturduğu bu yerleşim yerinde, Fas ve Hindistan göçmeni Yahudilerle
beraber yaşarlar. Az sayıda Karâînin yaşadığı bir diğer önemli yerleşim yeri
ise Ofakim şehri yakınlarındaki Ranen moşavıdır39.
37

Ufuk Ulutaş ve diğerleri, İsrail Siyasetini Anlama Kılavuzu, SETA Yayınları Ankara, 2012, ss. 18-21.
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Moşav, her ailenin kendi çiftliğine ve hanesine baktığı, kırsal bölgelerde kurulmuş olan kooperatif tarım
köyüdür. Her aileye eşit büyüklükte bir toprak verilir, aileler gelirlerini bu topraklar üzerinde tarımsal
üretimlerinden sağlarlar. Genelde tarımsal faaliyetlerde bulunurlar. Bir diğer tarımsal aktivite temelli ortak
yaşam komunleri olan ve hâlâ İsrail’in endüstri ve tarımsal üretiminin önemli bir kısmını sağlayan kibbutzların
aksine belli derecelere kadar özel mülkiyetlere izin verilmektedir. Geçmişte, işbirliğinin kapsamı satın alma ve
pazarlama işlerine uzanıyordu; bugün ise moşav çiftçileri ekonomik açıdan daha bağımsız olmayı seçmişlerdir.
441 moşav ülke nüfusunun yüzde 3,4 kadarını oluşturur ve tarımsal üretimin büyük kısmını sağlar. Moşavda
belli bir seviyeye kadar özel mülkiyet sahibi olunabilmektedir (Ulutaş ve diğerleri, age., s.17; İsrail Hakkında
Gerçekler, İsrail Enformasyon Merkezi, Yayına hazırlayan: Ruth Ben-Haim, Baskı: Keter Pres, Kudüs, 2008,
s.123).
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Newman, age., ss. 66-67.
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Moşavlar dışında, Mısır göçmeni Karâîlerin erken dönemlerden itibaren
yerleştikleri en önemli şehir Ramle’dir. Daha önceden Kahire’de İbranice
öğretmenliği yapan Süleyman Şabtay Nono, 1949’da İsrail’e göç ettiğinde
Ramle’ye yerleşti. Mısır’dan gelen Karâîlerin Ramle’ye yerleşmelerine
liderlik yaptı ve bu süreçte Ramle’de güçlü bir Karâî topluluğun oluşmasını
sağladı. İsrail Karâîlerinin temsil edilmesi, karşılaştıkları sorunların
çözümü ve güçlü bir birliktelik oluşturma adına Ramle’de bir genel merkez
ve kenesa açıldı. 1976’daki ölümüne kadar İsrail Karâî Yahudilerinin
başhahamı olarak görev yapan Nono, Karâîlerin temsil edilmesi ve sivil
toplum örgütü kurmalarında önemli hizmetlerde bulundu. 1960 yılında
ilk sayısını yayımladıkları “Bney Mikra” ismiyle Karâîler hakkında bilgi
veren bir dergi çıkardı40. Günümüzde Ramle, İsrail Karâîlerinin hem dinî
hem de yönetimsel anlamda yaşadıkları en önemli şehirdir. Ayrıca, İsrail
Karâîlerinin başhahamı Ramle’de yaşar.
TYB AKADEMİ / 2017 / 21: 105-127

Günümüzde, İsrail’de yaşayan Karâîler, kâr amacı gütmeyen
“Universal Karaite Judaism (UKJ) / Uluslararası Karâî Yahudileri /
ha-Yahudôt ha-Karaît ha-Olamît” kuruluşu
tarafından temsil edilir. 1982 yılında İsrail Dernekler Yasası’na uygun
bir şekilde kurulmuş olan UKJ, İsrail devleti ve dünyadaki bazı Yahudi
kuruluşları tarafından tanınan bir kuruluştur. Ramle’de kendilerine ait,
1960’lı yıllarda inşa edilmiş bir yönetim binası olan kuruluşun temel
amacı, Karâî cemaatinin İsrail’deki bütün üyelerini tek bir organizasyonda
bir araya getirerek topluluğun genel ya da özel sorunlarını çözmek, İsrail
ve dünyadaki Karâî toplumuna yönelik faaliyetlerde bulunmak ve onları
dinî,
eğitimsel,
kültürel,
ekonomik ve ahlâkî faaliyetlerle
desteklemektir. İsrail’deki on
iki şehirde yaşayan Karâîlerin
yerel cemaatleri tarafından
seçilmiş toplamda otuz altı
üyeli Yüksek Şura tarafından
yönetilen UKJ, temel olarak iki
ana bölümden oluşur: Dinî İşler
Şubesi ve Yönetim Şubesi41.
Dinî İşler Şubesinin başında
başhaham
vardır.
Çeşitli
üyelerden oluşan sekreterlik,
dinî kurul, bilgeler kurulu ve
dinî mahkeme (Bet-Din) gibi alt
40

Newman, age., ss. 69;

41

http://www.karaite.org.il/association/Amuta, (erişim: 09.06.2017, bu site UKJ’nin resmi sitesidir).
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birimleri vardır. 2011 yılında ilk defa, 2016’da da ikinci defa seçilen Moshe
Firrouz (d. 1972) başhahamlık görevini yürütür. Dinî İşler Şubesi’nin en
önemli görevi Dinî Mahkeme olarak, medeni hukuk alanında, özellikle
evlilik ve boşanma hususlarında hüküm vermektir. Ayrıca, hayvanların
Karâî hukukuna uygun olarak (koşer) kesilmesi, sünnet işlemleri,
cenazelerin dinî kurallara göre defnedilmesi, dinî günlerin hangi tarihlerde
kutlanacağının açıklandığı yıllık takvimin belirlenmesi, basımının
yapılması ve yerel cemaatlere gönderilmesi, eşyaların, özellikle de mutfak
araç-gereçlerinin Karâî kurallarına göre temizliğinin sağlaması gibi dinî
hayatla ilgili hususlarda cemaate yardımcı olur. Karâî askerlere din dersleri
vermek, gençlere yönelik Tevrat eğitimi düzenlemek ve yerel cemaatler için
dinî toplantılar ve faaliyetler yapmak gibi görevleri de vardır. Ayrıca, Karâî
din adamı olarak eğitim alanların dinî konularda yeterli olduğunu gösteren
resmi belge, hazanlık belgesi, hayvan kesiminde dinî anlamda yetkili ve
bilgili olduğunu gösteren yeterlilik belgesi gibi resmi sertifikaları verme
yetkisi UKJ’nin Dinî İşler Şubesi’ne aittir42.
Bir genel başkan, yönetim kurulu ve denetim kurulundan oluşan ve
çeşitli alt kurulları bulunan Yönetim Şubesi’nin en önemli görevi, İsrail
Karâîleri için yaşadıkları şehirlerde yeni kenesalar inşa etmek, mevcut
kenesaları koruyup geliştirmek ve bayram günlerinde ekonomik durumu
kötü olan cemaat üyelerine yardım etmektir. Ayrıca, cemaat üyeleri için
çeşitli kültürel ve sanatsal toplantılar, faaliyetler ve turlar düzenlemek de
görevleri arasındadır43.
4. İsrail Karâîlerinin Sorunları
Karâîler, her ne kadar İsrail devleti tarafından yasal vatandaş olarak
kabul edilseler de önemli sorunlarla karşı karşıya kalmışlardır. Karâîlerin,
özellikle medeni hukuk alanında belli yönleriyle hâlâ devam eden, oldukça
belirsiz ve sıkıntı verici bir durumları vardır. İlk dönemlerde, İsrail
Devleti kanunları dahilinde bağımsız bir dinî cemaat statüsüne sahip
değillerdi44. Bağımsız bir dinî cemaat olarak görülmemeleri, medeni hukuk
alanında ciddi sorunlarla karşılaşmalarına neden oluyordu45. Konunun
daha iyi anlaşılabilmesi için İsrail hukuk sisteminde özel mahkemeler
hakkında kısaca bilgi vermek yerinde olacaktır. İsrail hukuk sisteminde
özel mahkemeler, medeni hukukla ilgili konularda (evlenme, boşanma,
nafaka, velayet, evlat edinme) söz sahibidir. Bu anlamda yargılama
yetkisi, özel mahkemeler olarak kabul edilen farklı dinî cemaatlerin yargı
kurumlarına verilmiştir: Yahudi din adamlarının karar mercii olduğu
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Firrouz, agm., ss. 38-39.

43

Firrouz, agm., s. 40.

44

Roshwald, agm., s. 229.

45

Semi, agm., s. 436.
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haham mahkemeleri; Müslümanlar için şeriat mahkemeleri; Dürzi dinî
mahkemeleri ve İsrail’de resmen tanınan on Hıristiyan cemaatin kilise
mahkemeleri. Bu mahkemelerin kararları, İsrail Yüksek Mahkemesi’nin
sınırlı incelemesine tâbidir. İsrail devleti kurulurken, medeni hukuk
alanında varolan bu yapıya hiç dokunulmamıştır. Hâlâ sürdürülmekte olan
bu uygulamaya göre evlenme ve boşanma konularında dinî hukuk (Yahudi,
İslâm, Hıristiyan vs. hukuku) uygulanır. Devlet tarafından desteklenen dinî
mahkeme sisteminde, Haham (Yahudi) Mahkemelerinin yetki alanı Yahudi
İsrail vatandaşlarının veya İsrail’de ikamet eden Yahudilerin evlenme
ve boşanma konuları ile sınırlandırılmıştır. Ancak her iki tarafın da rıza
göstermesi halinde diğer kişisel anlaşmazlık meselelerinde de yargılama
yapabilirler. Daha geniş yetkiye sahip olan Müslüman Şer’i Mahkemeler
sadece evlenme ve boşanma konularına değil bütün kişisel konulara ilişkin
davalara bakmaktadırlar46.
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Karâîler, İsrail’e göç etmelerinden sonra, kanunlar dahilinde bağımsız
bir dinî cemaat olarak görülmemişler ve dolayısıyla medeni hukuk alanında
devlet tarafından resmi olarak kabul edilmiş Yahudilik olan Rabbânî
yoruma ve Rabbânî yoruma göre karar veren Yahudi mahkemelere
uymaları beklenmiştir. Oluşturdukları Karâî cemaatine ait kendi BetDin’lerinde, din adamlarınca onaylanan evlilikler ve boşanmalar, devlet
tarafından tanınan yasal ve geçerli bir statüden yoksun bir şekilde
gerçekleşmiştir. Aslında, Karâî Bet-Din’lerine evlilikleri onaylama yetkisi
verilmiş, ancak boşanma yetkisi tanınmamıştır. Ancak, verilen bu yetki
fiili olarak uygulamayı (de facto) ifade eder yoksa hukuki olarak (de jure)
tanınmış olmayı değil47. 1967’de dönemin Yüksek Mahkeme Başkanı Moshe
Silberg, bu durumun ne kadar trajik olduğunu şu sözlerle anlatır: “Büyük
bir grubun kişisel statüleriyle ilgili herhangi bir yasal düzenlemeye
tabi olmadan yaşamaları, evliliklerinin gerçek bir evlilik olmamaları
ve boşanmalarının da gerçek bir boşanma olmaması kabul edilemez”.
Ancak, her ne kadar İsrail tarafından yasal olarak kabul edilmese de,
Osmanlı döneminde bölgede bulunan Karâîlerin başhahamının medeni
hukuk alanında resmi olarak onay makamı olarak tanınmış olmasından
dolayı, Karâî Bet-Din’i evlilik ve boşanma hadiselerini kayıt altına alma ve
onaylama işlemlerine devam etmiştir48.
Buradaki sorunun en önemli kaynağı, Karâîlerin Osmanlı döneminde
yasal bir dinî cemaat olarak görülmelerinden dolayı Karâî Bet-Din’lerine
medeni hukuk alanında hüküm verme yetkisinin verilmesi, ancak İsrail’in
Osmanlı döneminde uygulanan bu tanınmış dinî cemaatlere medeni
46

Ulutaş ve diğerleri, age., ss. 46-47.

47

Sumi Elaine Colligan, “Living Liminality: Karaite Jews Negotiate Identity and Community in Israel and The
United States”, Karaite Judaism, s. 463.

48

Semi, agm., s. 436; Michael Corinaldi, “Karaite Halakhah”, An Introduction to the History and Sources of
Jewish Law, ed. N.S. Hecht ve diğerleri, Oxford University Press, New York, 2002, s. 264; 268.
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hukuk alanında hüküm verme yetkisini devam ettirmiş olmasına rağmen
Karâîleri tanınmış dinî cemaat olarak kabul etmemesidir. Dolayısıyla, göç
sonrasında oluşan Karâî cemaatin evlilik ve boşanma gibi hususlardaki
işlemleri yasal olarak sorunlu bir duruma dönüşmüştür. Sorunun bir
diğer yönü de Karâîlerin hem kendileri hem de Rabbânîler tarafından
Yahudi olarak kabul edilmiş olması gerçeğidir. İsrail devleti, Yahudi
dinî topluluğun evlilik ve boşanma ile ilgili hususlarında 1953’de kabul
edilen “Rabbinik Mahkemeler Yargı Kanunu”na göre hüküm verilmesini
kabul eder. Bu kanunda belirtilen, “İsrail’de yaşayan Yahudilerin evlilik
ve boşanmayla ilgili işlemleri Tevrat hükümlerine göre gerçekleştirilir”
ifadesi, sorunun düğüm noktasını oluşturur. Çünkü, buradaki “Tevrat
hükümlerine göre” ifadesi Rabbânî Yahudiler tarafından, tüm rabbânî
yorumları (Şifahi gelenek) içine alacak şekilde yorumlanırken Karâîler
tarafından daha kısıtlı bir şekilde yorumlanır. Dolayısıyla Karâîler, Yahudi
dinî hükümlerinin yorumlanması noktasında farklı bir yol izlemelerinden
dolayı, kendilerine yasal olarak verilen bu hakkı kullanamamaktadırlar.
Bu noktada, Karâîler açısından karşı karşıya kalınan açmaz çok nettir:
Rabbânî yasalar onların yorumlarını kabul etmez ve İsrail devleti de onlara
ayrı bir dinî cemaat olma statüsünü vermez.
Karâîlerin kendi aralarında yaptıkları evlilikler, İsrail devleti
nezdinde çok da sorunlu değildir. Çünkü, Rabbânî kurallara göre
Karâîlerin kendi aralarında yaptıkları evlilikler, tümüyle olmasa da belli
noktalarıyla kabul edilebilir ve onaylanabilir çerçevede değerlendirilir.
Dolayısıyla, Rabbânî açıdan onaylanabiliyorsa İsrail devleti tarafından
da tanınabilir hükmündedir. Buradaki asıl sorun boşanma ve karışık
evlilikler hususundadır. Örneğin, 1965’de bir Karâî erkeğin, kendi isteği
dışında Ramle Karâî Bet-Din’i tarafından eşinden ayrılmaya zorlanması
ve boşandıklarına dair bir belge düzenlemesine karşı çıkması meseleyi
gündeme getirdi. Konunun, İsrail Dinî İşler Bakanlığı’na intikal etmesi
üzerine bakanlık bir açıklama yapmış ve Ramle’deki Karâî Bet-Din’inin
boşanma işlemi gerçekleştirme yetkisinin bulunmadığını açıklamıştır.
Ancak, meselenin aslında ne kadar hassas olduğunu anlayan Bakanlık
yetkilileri, Karâîlerin hukuksal durumlarının ne olduğuyla ilgili bir
komisyon kurulmasını ve özellikle medeni hukukla ilgili Karâîlerin
sorunlarının çözülmesine yönelik kararlar alınmasını istedi. Neticede,
İsrail Yüksek Mahkemesi Başkanı’nın başkanlığında kurulan bu komisyon,
1967 yılında yayımladığı raporunda Karâîlerin sorunlarını çözmek için
atılması gereken hukuksal adımların neler olduğunu ortaya koydu. Ancak
sorun, tam olarak çözülemedi49. Son olarak 1995 yılında İsrail Yüksek
49
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Mahkemesi’nin aldığı karara göre, Karâî çiftler Karâî Bet-Din’inin verdiği
karara her iki taraf kabul ediyorsa uyabilirler. Ancak, taraflar bu konuda
uzlaşma içinde değilse o zaman Rabbâni Yahudi mahkemesine ya da sivil
mahkemeye başvurma hakkına sahiptir50.

Karâîlerin İsrail’de karşılaştıkları bir diğer sorun eğitim alanındadır.
Karâîler’in, kendi dinî anlayışlarına göre eğitim yaptıkları bir okulları
yoktur. Dolayısıyla Karâîler, ya seküler eğitimin verildiği devlet okulları
ya da Rabbânî anlayışa göre ağırlıklı olarak Yahudi dinî eğitimin verildiği
okulları tercih etmek zorunda kalmaktadır54. Belli dönemlerde kendi
okullarını açmak için bazı girişimlerde bulunmuşlar, ancak hem yasal hem
de finansal sorunlardan dolayı başarısız olmuşlardır. Bundan dolayı, Karâî
toplumu tarafından okul sonrası ve yaz tatili gibi boş zamanlarda çocuklara
Karâî inançlarını ve geleneklerini öğretmek için kenesa ziyaretleri ve Tevrat
okumaları gibi etkinlikler düzenlenir. Topluluk, kendi dua kitaplarını, dinî
günlerin hangi tarihlerde kutlanacağını gösteren takvimlerini ve önemli
Karâî bilginlerin eserlerini kendilerine ait yayınevlerinde neşrederler.
1991’de kendi din adamlarını yetiştirmek amacıyla Kudüs’te bir Karâî
50

Colligan, Living Liminality, ss. 463; Corinaldi, agm., s. 265.

51

Semi, agm., ss. 436-437.

52

Colligan, Religion, Nationalism and Ethnicity In Israel, s. 235.

53

Firrouz, agm., s. 41; UKJ’nin Dinî İşler Şubesi’nin başkanı Moshe Firrouz, kendisiyle Haziran 2017’de
yaptığımız e-mail görüşmesinde, UKJ’nin İsrail devleti tarafından “de facto” olarak tanındığı, burada bulunan
Bet-Din’inde verilen kararların diğer dinî cemaatlerin Bet-Din’lerinde verilen kararlar gibi kabul gördüğü
bilgisini vermiştir.

54

İsrail eğitim sistemi, toplumunun çok-kültürlü niteliğine göre şekillenmiştir. Okullar dört gruba ayrılır:
öğrencilerin çoğunluğunun devam ettiği devlet okulları, Yahudilikle ilgili araştırmaların, gelenek ve göreneklerin
vurgulandığı devlet din okulları; eğitim dilinin Arapça olduğu, özellikle Arap ve Dürzi tarihi, dini ve kültürü
üzerinde odaklanan Arap ve Dürzi okulları ve çeşitli dinî ve uluslararası himaye altındaki özel okullar (İsrail
Hakkında Gerçekler, s.171).
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Karışık evlilikler hususunda ise, hem Rabbânîler hem de Karâîler bu tür
evliliklere dinî kuralların yorumlarında farklılıklar olması nedeniyle kesin
olarak karşı çıkarlar51. 1950’li yıllardan itibaren karışık evlilik yapmak
isteyenlere, Rabbânî mahkemeler daima olumsuz cevap vermişlerdir.
Zaman zaman görülen karışık evlilikler sorununu çözmek için bazı
girişimler olmuş, 1976 yılında Seferadların Başhahamı Ovadia Yosef,
karışık evliliklerin meşru olduğunu bildiren bir fetva yayımlamıştır52.
Günümüzde, UKJ bünyesinde kurulmuş olan Karâî Bet-Din’i, Karâîlerin
kendi aralarındaki evliliklerin ya da boşanmaların tescilini yapmakta
ve medeni hukuk alanında verdiği kararlarla resmi makamlarca
tanınmaktadır. Ancak, karışık evlilikler sorunu hâlâ devam etmekte ve
İsrail Karâîlerinin devlet nezdindeki resmi temsilcisi UKJ, bu konuya
çözüm bulmak için çabalamaktadır53.
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Bet-Midraş açılmıştır. Bu okula özellikle üniversite eğitimi alan gençlerin
gelmesi beklenmiş, modern dünya düzeni içinde din eğitimi almaları ve
aynı zamanda kendi kariyerlerini gerçekleştirmeleri amaçlanmıştır. Ancak,
finansal sorunlar yüzünden bu okulun işleyişi planlandığı gibi devam
edememiştir55. Yine son dönemlerde UKJ’nin girişimleriyle gerektiği gibi
din hizmet alamayan Karâîlere, on iki şehirde bulunan merkezlerde ve
okullarda, özellikle öğleden sonraları Karâîliğin temellerinin öğretildiği
dinî içerikli dersler verilir. Ayrıca, kuruluş binlerce çocuğun eğitimi için her
hafta Tevrat, İbranice dilbilgisi, ibadetler ve diğer dinî konuların öğretildiği
otuz altıdan fazla dersin okullarda verilmesini sağlar ve organize eder56.
Karâîlerin, Rabbânî Yahudilerden farklı olduğu en önemli hususlardan
biri de dinî bayramların kutlanma zamanıyla ilgilidir. Günümüz İsrail’inde
Karâîler, dinî takvimlerini ayın bizzat müşahede edilmesi üzerine
dayandırır. Bu nedenle bayram günleri herhangi bir güne denk gelebilir.
Rabbânîler ise sabit bir takvim sistemini kabul ettikleri için bayram günleri
belirli günlere denk gelmelidir. Örneğin, Fısıh bayramının birinci günü
Cumartesi, Pazar, Salı ya da Perşembe günlerinden biri olmalıdır. Şavuot
bayramı, Fısıh bayramının ikinci günüyle; Roş Haşana, Fısıh’ın üçüncü
günüyle; Simha Tora, dördüncü günüyle; Yom Kippur, beşinci günüyle
ve Purim bayramı altıncı günüyle aynı güne denk gelmelidir. Karâîler, bu
tür bir hesaplamanın kutsal metinde hiçbir temelinin bulunmadığına ve
Rabbânî bilgelerin icadı olduğuna inanmaktadır57. Ayrıca, İsrail’de bayram
olarak kutlanan Hanuka bayramını da aynı gerekçeden dolayı kutlamazlar.
Dinî takvim sistemindeki bu farklılıktan dolayı, Karâîler bayram günlerini
İsrail’deki Rabbânî Yahudilerden birkaç gün farkla kutlarlar. Bu durum,
özellikle yirmibeş saate yakın orucun tutulduğu ve hemen hemen hiçbir
işin yapılmadığı Yom Kippur günü farklı bir güne denk gelmişse, zaman
zaman iş hayatında, okulda ve orduda çalışan Karâîler için sorun teşkil
eder. Karâîler, Yahudi komşuların rahatsız olmaması için tüm hazırlıklarını
genellikle Yom Kippur vakti girmeden yapmaya özen gösterirler58.
Son olarak da Karâî toplumunda yaşanan toplumsal, kültürel ve dinî
değişim üzerinde duracağız. Karâîler, XX. yüzyılda içinde yaşadıkları
İsrail toplumunda, daha önceden sıkı bir şekilde yerine getirdikleri dinî ve
kültürel uygulamaların bir kısmını terkedip değiştirdiler. Bu değişimdeki
en önemli etkenlerin modernite ve İsraillileşme olguları ile hijyen ve
sağlık hassasiyetleri olduğu görülmüştür. Örneğin dinî anlamda kirlenen
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http://www.karaite.org.il/node/469, (erişim: 15.06.2017).
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Colligan, Living Liminality, ss. 461-463.
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bir kişinin arınmak için girdiği ritüel bir banyo olan mikve, geçmişte
tevila yapmak için kullanıldığı halde günümüzde kullanılmaz. Mikve
yerine evlerde bulunan duşlar kullanılır. Değişimin gözlendiği bir diğer
uygulama, et ve sütün birlikte tüketilmesiyle ilgilidir. Rabbânî Yahudiliğin
aksine, Karâî hukukunda et ve süt ürünlerinin birlikte tüketilmesiyle ilgili
herhangi bir yasak yoktur. Ancak, günümüzde İsrail’de yaşayan Karâîler
çoğunlukla et ve süt ürünlerini, sağlıkla ilgili sebeplerden dolayı birlikte
tüketmezler. Yine, sünnet törenini icra eden mohelin (sünnetçi) seçimi
hususunda da birtakım farklı kriterler gözetilmeye başlanmıştır. Geçmişte
mohelin mutlaka Karâî olması şartı aranırken, günümüzde tecrübeli ve
işinin ehli bir kişi/doktor olması şartı daha önemli kabul edilir. Değişimin
en fazla yaşandığı alanlardan biri de âdetli kadınlarla ilgili uygulamalardır.
Özellikle göç öncesi Mısır’da bulundukları dönemde, Karâî kadınları âdet
dönemlerinde oldukça sıkı kurallara tâbi tutuluyorlardı. Cinsel yasakların
yanına bir de yeme-içme ile ilgili yasaklar uygulanıyordu: Âdetli kadınların
yiyeceklere dokunması, yemek hazırlaması, diğer aile üyeleriyle beraber
yemek yemesi yasaktı. Evde bulunan diğer eşyalara da bir şekilde kirlilik
bulaştırdığına inanıldığı için mümkün olduğunca herhangi bir eşyaya
dokunmamaları gerekirdi. Hatta üzerine basıp da kirletmemeleri için
kadının âdetli olduğu dönemde evdeki halılar kaldırılır ya da ters çevrilirdi.
İsrail’de yeni bir sosyal çevrede yaşayan Karâîler, geçmişte uygulanan bu
yasakları zamanla terkettiler. Günümüzde âdetli bir kadın rahatlıkla evinde
yemeğini yapmakta ve aile bireyleriyle beraber yemek yiyebilmektedir.
Arapça’nın zamanla terk edilerek İbranice öğrenimi ve kullanımına
geçilmesi, Karâîlerin İsraillileşme sürecine verilecek en açık örneklerden
birini teşkil eder. Günümüz İsrail Karâîlerinin ana dili İbranice’dir. Yaşlı
nesil Arapça, yeni nesil ise İbranice bilir. 1970 yıllarına kadar, Karâîlerin
çıkardıkları gazeteler ve dergiler hem Arapça hem İbranice yayımlanırken,
sonrasında tamamen İbranice kullanılmıştır. Yahudilerin mutlaka icra
ettikleri ergenliğe giriş töreni diyebileceğimiz bar-mitsva töreni, Tanah
kökenli olmadığı gerekçesiyle Karâî geleneğinde yer bulmamıştır. Ancak,
İsrail toplumuna entegre olan günümüz Karâîleri, bu töreni yaygın bir
şekilde icra etmekte ve topluluğa ait dergi ve gazetelerde bar-mitsvası
yapılan gençlerin listelerini yayımlamaktadır59.
D. Sonuç ve Değerlendirme
Yahudilikteki şifahi gelenek anlayışına bir tepki olarak ortaya çıkan
ve genel kabule göre MS. VIII. asırda Irak topraklarında ‘Anan ben
59

Semi, agm., ss. 442-446.
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David tarafından sistematize edilen Karâîlik hareketi, özellikle Tevrat’a
verdiği değerle temayüz etmiştir. Bazı konularda ana damar Yahudilikle
benzerlikleri olsa da günlük yaşamı etkileyen birçok hususta farklı
kabulleri ve uygulamaları vardır. Asırlar boyunca hem Rabbânî Yahudilik
anlayışına hem de diğer dinlere karşı farklı coğrafyalarda yaşam savaşı
vermiştir. Geçmişle kıyaslandığında günümüzde çok az sayıyla temsil
edilen Karâîler, Kuzey Amerika, bazı Avrupa ülkeleri ve İsrail olmak üzere
belli başlı ülkelerde yaşamaktadır. Bunlar arasında İsrail, en fazla Karâî
nüfusu barındırmasıyla göze çarpar.
İsrail’de yaşayan Karâîlerin büyük çoğunluğu, 1948 ve sonrasında
Mısır’dan göç eden Karâîlerden oluşur. Az sayıda da olsa Irak’tan ve
özellikle 1990’lardan itibaren Doğu Avrupa ülkelerinden İsrail’e göç eden
ve yerleşen Karâîler de vardır. Yaklaşık olarak kırk bin kişiden oluşan bu
küçük dinî grup, “İkinci Çıkış” olarak adlandırdıkları Mısır’dan İsrail’e
göç sonrasında, ülkenin on iki farklı şehrinde yaşar ve kendilerine ait
kenesalarda ibadet ederler. Ayrıca, Ramle şehrinde bir yönetim merkezleri
ve Bet-Din’leri de mevcuttur.
İsrail yasalarına göre Yahudi vatandaşı olarak kabul edilen Karâîlerin,
belli ölçülerde kendi dinî bağımsızlıkları ve topluluğun devletle ve halkla
olan ilişkilerini düzenleyen ve yaşanan aksaklıkları çözmeye çalışan kendi
organizasyonları (UKJ) vardır. UKJ, topluluğun Karâî dinî hukukuna
uygun bir hayat yaşamasına yardımcı olur ve Karâî kimliğinin korunmasına
yönelik faaliyetlerde bulunur. Ancak, İsrail devleti tarafından resmi olarak
benimsenen Rabbânî Yahudilik anlayışını yansıtan kurumların otoritesini
tanımadıkları için, çeşitli sıkıntılara neden olmaya devam eden ve çözülmesi
beklenen sorunlar da mevcuttur. Bu sorunların başında, Karâîlerin medeni
hukuk alanında yaşadıkları sorunlar gelmektedir. Yine aynı anlayışın bir
yansıması olarak, çocuklarına istedikleri gibi dinî eğitim verebilecekleri
okulları açamadıkları ve dinî bayramları kendi uygulamalarına göre
istedikleri gibi kutlayamadıkları görülmektedir. Ayrıca, modern dünyanın
getirmiş olduğu bir takım gelişmeler ve İsrail toplumuna entegre
olma sürecinde yaşanan değişimler de Karâî toplumunu tehdit eden
unsurlardandır. Topluluk, uygun alternatiflerle bu tür zorlukları aşarak
ayakta kalmaya çalışmaktadır.
İsrail hükümeti, Karâî Yahudilerinin kişisel statülerine uygun bir çözüm
bulmadığı sürece sorunlar büyümeye devam edecek ve bu durum daha da
karmaşık bir hale dönüşecektir. Tüm bu sorunlara rağmen, İsrail Karâîleri,
ataları tarafından aktarılan inançlarını, gelenek ve kültürlerini yaşatmak ve
gelecek kuşaklara doğru bir şekilde aktarabilmek için sorumluluk duygusu
içinde çalışmalar yapmaya devam etmektedirler.
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Yazımızda kadınların cemaatle ibadet etmelerine ve mabetlere girişlerine
yönelik kısıtlamalar, radikal dindarların şiddet ve muhalefetine rağmen
hak arama mücadelelerini hukukî, idarî ve siyasî yollardan sürdüren
ve dünya çapında seslerini duyurmayı başaran bir Yahudi kadın
hareketinin serüveni yer almaktadır. Kendilerini Women of The Wall
olarak adlandıran kadınlar WOW kısa adıyla bilinmektedirler. Onların
mücadelesi, Yahudiliğin kutsal mabedinin M. 70’teki ikinci yıkımından
sonra geriye kalan tek duvarı olan Batı Duvarı’nda erkeklerle aynı
şartlarda, cemaat halinde ve yüksek sesle, ibadet giysisi kuşanarak
görevlerini yerine getirme hakkı arayışıdır. Ancak yazımızda görüleceği
üzere görünürdeki anlamın ötesinde bu, kadınları kamusal alanın
dışına iten, seslerini kısan, onların Tanrı’ya ulaşmasını erkeğe itaate
şartlandıran ataerkil dinî gelenek yapısına bir başkaldırıdır.
80’lerin sonlarında örgütlenmiş olan kadınların gayretleri dünya
çapında Yahudi cemaatler arasında yankı bulmuş olsa da İsrail’de halen
tartışılmaya devam eden aktüel bir konudur. Ülke genelinde herkes
için eşit ibadet hakkını savunanların ve kendilerine destek verenlerin
sayısında özellikle son birkaç yıldır artış gözlense de Ağlama Duvarı
Kadınları’nın, Ortodoks ve Ultra-Ortodoks cemaatler içerisinden erkekkadın fark etmeksizin, katı bir muhalefetle karşılanması yakın zamanda
son bulacak gibi görünmemektedir.
Taassup ve cehaletten beslenen ortamlarda insanların kendilerinden
başkasına eşit şartlarda hayat hakkı tanımadığı tahammülsüz
uygulamalara şahit olmaya devam edeceğimiz aşikardır.
Anahtar Kelimeler: Yahudilik, Ağlama Duvarı, Kadın, İbadet
özgürlüğü, Mabet
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In this paper, a story is told about a Jewish woman movement that fight
for their rights continued in legal, administrative and political fields and
became popular worldwide, despite the restraints for women worshiping
with community and entering the temples and violence and opposition
of radical religionist. They are known as WOW which is abridgment of
the name they gave to themselves: Women of the Wall. Their fight is to
gain the right for to fulfill their religious duty with the same rights as
men, with community and out loud, with their worshiping clothes at the
West Wall which is the only wall remained after the destruction of the
holy sanctuary of Judaism in 70. However, as it can be seen in this paper,
beyond the apparent meaning, this is a rebellion against the patriarchal
religious traditional system which pushes women outside of the public
space, silences them, conditions their path to God to obedience to system.
Although the efforts of the women whom organized at the end of 80s
made a tremendous impact on the Jewish community worldwide, it is
still a much-debated current topic in Israel. Although the number of
people supporting their cause and supporting equal rights for worship is
increasing especially in the last years nationwide, it seems like the hard
opposition from the Orthodox and Ultra-Orthodox communities, whether
men or women, will not stop anytime soon against the Women of Wailing
Wall.
In environments lived in bigotry and ignorance, it is obvious that we
will continue to see intolerant practices which people does not give any
chance to anybody but themselves to live equally.
Keywords: Judaism, Wailing Wall, Woman, Freedom of Worship,
Sanctuary

Giriş
Dinin ana kaynağından ve bunun sonucunda da itidalden uzaklaşmanın
kaçınılmaz bir sonucu olarak birtakım mesnetsiz yasaklar zincirinin
inananlara din adına dayatılması, yaptırımlara maruz bırakılması gibi
hadiseler her inanç sistemi içerisinde karşılaşılan temel sorunlardandır.
Bu çalışmamızda Yahudilik özelinde olmakla beraber, kadınları hemen her
dinî sistemde yakından ilgilendiren bir konuyu; kadınların mabede girmesi
ve ibadetlerini cemaat halinde yapmasına geleneksel tavrın müdahale
ve kısıtlamaları, kadının sesinin –ibadet esnasında dahi- duyulmaması
gerektiği düşüncesi, mabette kadının inanan toplumun eşit haklara sahip
bir ferdi olarak değil kendisine lütfen yer verilmesi ve ataerkil yapının
kadınları kendilerine adeta bir tehdit unsuru olarak görmesinin somut bir
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örneğini temsil etmesi sebebiyle dilimize Ağlama Duvarı Kadınları olarak
çevirdiğimiz Women of The Wall cemaatinin oluşumu ve mücadelesini
konu etmeyi arzu ettik.

Batı Duvarı veya Ağlama Duvarı olarak bilinen İbranice Kotel’in yer
olarak seçilmesi de Yahudiliğin Kutsal Mabedi olan Bet ha-Mikdaş’tan
geriye kalan tek unsur olması sebebiyledir. Burası Dünya çapında Yahudi
birliğinin sembol mekanı, atalarının Tanrı’yı aramak, O’na seslerini
duyurmak için gittikleri yer olduğu halde kadınların aynı amaçla ibadet,
ta’zim ve huzur için bulundukları mekanda engelle karşılaşmalarını
Yahudilerin Kudüs’e yeniden dönüşüne gölge düşüren bir uygulama
olarak görmektedirler. Onlara göre özellikle de tarihte Mabed’in yıkıma
uğramasının sebebinin nedensiz bir öfke olduğu akılda tutulursa şimdi
kadınların sesini duyurmasına izin verilmesi hoşgörüsüzlük tarihini
düzeltmek adına yapılacaklar içerisinde az bir şey olmayacaktır.
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Kısa adı WOW olarak bilinen Women Of The Wall, 1988 yılından bu yana
çoğunluğunu dindar kadınların oluşturduğu, Kotel’de1 Tevrat rulosunu
cemaat halinde ve Tallit (ibadet esnasında erkekler tarafından kullanılan
dua şalı) giyerek okumalarına izin verilmesi gerektiğine inanan ve bunun
için mücadele vermek üzere örgütlenen bir kadın grubudur. İbranice
Neshot ha-Kotel olarak bilinmektedirler. Aslında İbranice tekili İşa olan
kadın kelimesinin çoğulu kural dışı olarak Naşim’dir. Genel kural olarak
“im” çoğul eki eril kelimelerin, “ot” çoğul eki de dişil kelimelerin sonunda
kullanılır. Naşim (kadınlar) kelimesi bu kuralın istisnalarındandır. Bu
nedenle Duvarın Kadınları Cemaati Naşim kelimesinin sonundan “im”
ekini kaldırıp “ot” eki ilave ederek kelimeyi Naşot şeklinde kullanmayı
tercih etmişlerdir. Tıpkı Amerikan Feministlerin woman (kadın) ve
women (kadınlar) kelimelerinde erkek anlamına gelen man ve çoğulu olan
men eklerinde değişiklik yaparak womyn ve wimmin kullanımlarını tercih
etmeleri gibi. Neşot ha-Kotel tamlaması da Kotel’in, Batı Duvarı ya da sık
kullandığımız şekliyle Ağlama Duvarı’nın Kadınları anlamına gelmektedir.

Grubun başkanlığını aynı zamanda kurucusu da olan Anat Hoffman
yürütmektedir. 1954 Kudüs doğumlu olan Hoffman, İsrailli bir aktivisttir.
1974’te İsrail Savunma Kuvvetleri’nde askerlik görevini yaptıktan sonra
öğrenimi için Amerika’ya gitmiştir. 1980’de Los Angeles Kaliforniya
Üniversitesi’nde psikoloji alanında yüksek lisansını tamamlamıştır.
Orada reform Yahudiliğiyle tanışmış ve Yahudiliğin, Ortodoksluktan
ibaret olmadığının farkına varmıştır. 2002 yılından beri İsrail Dinî Eylem
Merkezi’nin (IRAC) de yöneticisidir. Burası İsrail Reform Hareketi’nin
hukuksal işlemlerinin yürütüldüğü koludur. Daha öncesinde de Kudüs
1

Kotel: Beyt-i Makdis’ten geriye kalan tek unsur olan ve Dünya Yahudilerinin en kutsal mekanı olan
Batı Duvarı’nın İbranice adıdır. Ağlama Duvarı olarak da anılmaktadır.
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şehir meclisi üyesi olarak on dört yıl boyunca şehrin sağ kanadı ve UltraOrtodoksların politikalarına karşı muhalif konumda yer almıştır. İlerleyen
dönemlerde Yahudiliğin “Tikkun ha-Olam”2 (Dünyanın düzeltilmesi) ilkesi
gereğince dünyayı ıslah etme gayesine kendisini adamıştır. 2013 yılında
İsrail’in ulusal gazetesi Haaretz ona “Yılın İnsanı” ünvanını vermiştir. Yine
Jerusalem Post gazetesi, Batı Duvarı’nda kadınların hakları konusunu
zorlu süreçlerden geçerek ve başarılı bir şekilde dünya Yahudilerinin
gündeminde ön sıralara taşıması sebebiyle onun ismine elli en etkili
Yahudi listesinde beşinci sırada yer vermiştir.
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Dünya çapında binlerce müntesibi bulunan hareket, Ağlama Duvarı’nda
ibadet özgürlüğü arayışına kendini adamıştır. Ortodoksluk dahil olmak
üzere Yahudiliğin her kolundan üyeleri bulunmaktadır. Bir de örgütle çok
yakın çalışmalar sürdüren ve onlara İsrail dışından da destek kazandırmaya
yardımcı olan uluslararası bir kadın komitesi bulunmaktadır.
WOW, Aralık 1988’de Kudüs’te gerçekleştirilen ilk Uluslararası Yahudi
Feminist Konferansı esnasında kurulmuştur. Konferans katılımcılarından
oluşan yaklaşık yüz kadar kadın Ağlama Duvarı’na ibadet etmeye
gittiklerinde Ultra-Ortodoks grupların (erkek ve kadın) sözlü ve fiili
saldırılarına maruz kalmışlardır. Daha sonra örgütlenecek olan bir grup
Kudüslü kadın, konferans bittikten sonra da sık sık Ağlama Duvarı’nda
ibadet etmeyi –uğradıkları saldırılara rağmen- sürdürmüşlerdir. Özellikle
bazı kötü olayların yaşanmasıyla birlikte Ağlama Duvarı Kadınları, İsrail
Hükümetine isteklerini resmî kanallarla ilettiler. Aldıkları ilk cevap
olumsuz olmuş; kadınların cemaat halinde ibadet etmelerini, Tevrat
rulosuna dokunmalarını, tallit kullanmalarını yasaklayan radikal halakik3
görüşlerin yer aldığı bir yasaklar listesiyle karşılaşmışlardı. Birçok Yahudi
-hatta çoğu Ortodoks Yahudi bile- bu görüşleri doğru kabul etmemektedir.
Zira Yahudi Hukuku bakımından Tevrat rulosu ritüel olarak temizliğini
hiçbir durumda kaybetmeyeceği için kadınların ona dokunması ve
tutmasında -hiçbir zaman için- mahzur yoktur.
Konuyla ilgili bir Ortodoks hahamın söyledikleri, Ortodoks Yahudiliğin
kadının mabetteki yerine ve ibadete katılımına bakışını net bir biçimde
özetlemektedir: “Bet-Midraş’ımı4 ikiye bölmeye hazırım ancak sinagogumu
asla! Ortodoks kadınlar kesinlikle bilmelidir ki sinagoga gelebilirler, ancak
onlar orada sadece misafirdir”. Dr. Debby Koren, -bilgi teknolojileri
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2

Tikkun ha-Olam: İbranice “Dünyayı Düzeltmek” anlamındaki terim Lurianik Kabbala ile
özdeşleştirilmiş ve birçok Yahudi organizasyonu tarafından da benimsenmiştir. Buna göre her bireyin
dünyanın ıslahı için üstüne düşen bir görev vardır.

3

Halaka: İbranice yol anlamına gelen kelime Talmud’un Yahudi Hukukunu ilgilendiren kısmı için
kullanılmaktadır.

4

Bet-Midraş: İbranice öğrenme, çalışma evi anlamına gelir. Tora öğrenimi ve yorum çalışmalarının
yapıldığı mekanlara verilen addır.
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uzmanıdır ve İsrail Raanana’da yaşamaktadır- kadının sinagogda misafir
olarak bulunması düşüncesinin köklerinin gelenekte yer etmiş tarihsel bir
davranış olduğunu ancak toplumun bir parçası olarak toplu ibadet için
erkeklerle birlikte ister tercihen isterse bazı zorunlu emirler için orada
bulunmasının köklerinin Talmud’a dayandığını belirterek sinagogun
kadının evi olduğunu, İsrail’in her yerindeki mabetlerde kendi evinde
hissetmesi gerektiğini ifade eder. Ona göre Sinagogun, toplumun bütün
fertleri için, ihtiyaçları her ne olursa olsun, ulaşılabilir bir toplumsal hizmet
kurumu olarak görülmesi gerekmektedir.
a) Yahudi Kutsal Kitabında Kadının Yeri

Tevrat’ın Yaratılış bölümünde “Tanrı, adamı Kendi görüntüsünde erkek
ve dişi olarak yarattı. Tanrı onları mübarek kıldı” (1:27-28) ifadeleri yer
almaktadır. Burada Tanrı’nın insanı, Kendi benzeri olarak6 yaratmada ve
kutsayıp mübarek kılmada erkek ve kadını birlikte zikrettiğini görüyoruz.
Yaratılış (Genesis) 2:18-23 arasındaki pasajda ise Tanrı’nın, adamın yalnız
kalmaması için ona yardımcı bir eşi, erkeğin kaburga kemiğinden inşa
ederek ona getirmesi ve devamında kadının “erkekten alınan” anlamında
İbranice İşa kelimesi ile isimlendirilmesi (erkek için İş) dikkat çekicidir.
Yaratılış 3:1-24’te yasak ağaçtan yemeleri, bu konuda sorumluluğun adam
tarafından kadına yüklenmesi ve cennetten çıkarıldıktan sonra kadının
ızdırap içinde çocuk doğurmakla cezalandırılması anlatılmaktadır.
Talmud’da kadınlar lehine de aleyhine de ifadeler bulunmaktadır.
Kadınların birçok emirden muaf tutulduğu, Tevrat ve Talmud öğreniminin
kadınlar için gerekli olmadığı, emirleri yerine getirmede erkekle eşit bir
konumda olamayacağı, bazı durumlarda henüz dinen sorumlu olmayan
çocuklarla benzer durumda zikredildiği vb. örnekler kadınlarla ilgili
5

Rav Yehuda Adari’nin Tanakh’ta adı geçen bütün kadınlara yer verdiği Naşim be-Tanakh (Tanah’ta
Kadınlar) adlı eseri 2009’da İbranice olarak İsrail’de yayımlanmıştır.

6

Yahudi düşüncesinde Tanrı’dan antropomorfik özelliklerle söz eden Kutsal Kitap pasajlarının nasıl
anlaşılması gerektiğine ilişkin görüşlerden en yaygın kabul göreni, Rabbi Moşe b. Meymun’a aittir
(1135-1204). İbn Meymun, More Nevuhim (Yolunu Şaşırmışların Rehberi) adlı eserinin ilk bölümünü
bu konuya ayırmış, bu tür ifadeler Tanrı hakkında kullanıldığında mecazi anlam içerdiğini, Tanrı’ya
asla suret ve cismani bir özellik isnat edilemeyeceğinin altını çizmiştir.
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Ağlama Duvarı Kadınları örgütünün yıllar süren hukukî hak arayışına dair
bilgilerden önce Yahudi yazılı ve şifahi kaynaklarında kadından ne şekilde
bahsedildiğine bir göz atıp örnekler verelim: Öncelikle On Emir’de annebabaya saygı her ikisine birlikte zikredilmektedir. Kadınların peygamber
olabileceği inancı mevcuttur ve elli beş Yahudi peygamberden yedisinin
kadın peygamber olduğuna inanılmaktadır. (Sara, Miryam, Dvora, Hanna,
Abigail, Hulda ve Ester). Kitab-ı Mukaddes zamanlarından beri Yahudilikte
saygın yeri olan birçok kadın bulunmaktadır.5
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olumsuz yorumlardan yalnızca birkaçıdır. Talmud’un bu tarz yorumları
Rabbani gelenek içinde yer ederek uygulanagelmiş ve kadının dinî gelenek
içerisinde geri planda tutulması sonucunu beraberinde getirmiştir.
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b) Duvar’ın Kadınları Hareketi’nin Ortaya Çıkışı ve Mücadelesi
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Mevcut İsrail yasaları, kadınların erkeklerin yaptığı şekilde cemaat
halinde, sesli ve tallit, tefillin gibi ibadet giysileri kullanarak ibadetine izin
vermemektedir. Bu uygulamada bulunanları para cezasına çarptırabilmekte
ya da altı aya kadar hapis cezası verebilmektedir. Buna rağmen her ayın
ilk günü (Roş Hodeş)7 –ayda bir kez- Duvar’ın Kadınları grubu üyeleri
Minyan (Yahudilikte ibadet için gereken on kişilik cemaat sayısı) oluşturup
Kotel’de ibadet etmek üzere toplanmaktadırlar. Saharit adı verilen sabah
ibadetini ve Hallel’i8 ağlama duvarı önünde tamamlamalarının ardından
Tora okumalarını yapmak ve ibadetlerini tamamlamak üzere arkeolojik
alana geçmektedirler.
Şimdi örgütlendikleri yıllardan bu zamana kadar neler yaptıkları;
toplumun çeşitli kesimlerinden, hükümetten, siyasilerden, ülkenin
aydınlarından, yargıdan nasıl karşılık bulduklarına dair yazılanlardan ve
medyaya yansıyanlardan bazılarını önemine binaen zikredeceğiz.
1991 yılında Duvarın Kadınları cemaati Yüksek Mahkemeye başvurarak
âdetleri üzere güvenlik ve emniyet içerisinde ibadet etmelerine izin
verilmesini talep ettiler. Konu mahkemede birkaç yıl süreyle tartışıldı
ve 1994 yılında WOW davayı kaybetti ancak mahkeme, konuyu çözüme
kavuşturması için bir komisyon kurulmasına karar verdi.
Yüksek Mahkeme, cemaatin 1995’teki müracaatını reddetmiş olmasına
rağmen hâkimler oy çokluğu ile, bu cemaatin prensipte oraya giriş ve ibadet
özgürlüğü haklarını tanımıştır. Mahkeme başkanı olan yargıç Shamgar,
Ağlama Duvarı’nda yapılan Yahudi ibadetleri için ortak paydanın Halaka
kuralları ile değil, orada hüsn-i niyetle ibadet etmeyi arzu eden herkese
müsaade edilmesiyle gerçekleşmesi gerektiğini belirtmiş ve hükümete bu
konuyla ilgili Duvarın Kadınları lehinde bir çözüm önerisinde bulunmuştur.
Tavsiyesini insan onuruna saygı temelinde cemaatler ve farklı fikirler
arasında karşılıklı hoşgörü ihtiyacına dayalı olarak vermiştir. -Eşitlik
konusunda sessiz kalmakla beraber- kadınların Ağlama Duvarı’nda ibadet
esnasında seslerini yükseltmeleri konusunda İsrailli olsun olmasın oraya
gelen inananlar ağırbaşlı oldukları sürece yasak gerektiren bir durum
7

Roş Hodeş: İbranice “ay’ın başı” anlamına gelir. Kadınlar için her ayın 1’i küçük bir festival niteliğindedir.
Bu günde çalışmazlar. Midraş’ın öğretisine göre altın buzağıya tapmayı reddetmelerinden dolayı bu
günle ödüllendirilmişlerdir.

8

Hallel: İbranice Övgü anlamına gelir ve Mezmurlar kitabının 113-118 arasını kapsayan bölümdür.
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olmaması ve Ortodoks cemaatlerin de bunu, şarkıcılarla aynı kefeye
koymak gibi bir hataya düşmemesi gerektiğini belirtmiştir. Davanın diğer
yargıcı Levin de Duvarın Kadınları cemaatini haklı bulmaktaki dayanağını
açıklarken sadece dinî değil milli ve tarihi önemi dolayısıyla da Ağlama
Duvarı’na iyi niyetle gelmiş olan bütün farklı cemaat ve bireylerin ister
ibadet amacıyla isterse başka bir meşru amaçla olsun bu hakları olduğu
şeklinde beyan etmiştir.

Mahkemenin tavsiyesine cevaben Hükümet, çeşitli bakanlıklardan bir
Genel İdare Komitesi oluşturdu. İki yılın sonunda bu komite Cemaatin
kendi tarzlarında ibadet edebileceği yönünde görüş bildirdi. Ancak
ibadetlerini yapacakları yer Batı Duvarı’nın güney-doğusunda bir yerde
duvara biraz uzakta yer alıyordu. Bunun da gerekçesi güvenlik ve huzurun
sağlanabilmesi idi. Hükümet bunun üzerine bir bakanlık komitesi atadı
ve olumlu yönde gelişme kaydedildi. Şöyle ki; Cemaat Batı Duvarı’nda iç
güvenlik endişesiyle ibadetini yapamazken teklif edilen diğer alternatif
yerlerde de dış güvenlik riskleri sebebiyle ibadetini yapamamaktaydı.
Ortodoksluk dışındaki oluşumların tartışıldığı üçüncü komitede bu
konuda en uygun alternatif yerin Robinson Kemeri olduğuna kanaat
getirildi. Bu alan Duvar’ın güneydoğusunda bulunan arkeolojik bölge
içindedir. Doğrudan Duvar ile bağlantısı yoktur ve alanın ayrı bir girişi
bulunmaktadır.
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Yargıçların çoğunluğu bu konuda cemaatin haklarını ibadet özgürlüğü
çerçevesinde ele almış ve meselenin özü olan eşitlik konusunda herhangi
bir ifade sarfetmekten kaçınmışlardır. Çoğulculuğu korumanın bir
gereklilik olduğunu kabul etmekle beraber “dinî ataerkillik” konusunu
da gündeme getirmemişlerdir. Azınlıkta kalan üyelerden konuyu ele alan
tek kişi mahkemenin “dinî üyesi” olan yargıç Menahem Elon olmuş ve
o da Yahudiliğin bu kadar merkezî önemini teşkil eden bir kutsal alanın,
eşitlikle ilgilendirilmesinin mümkün olmadığına hükmetmiştir. 1996’da
komisyon, Duvarın Kadınları cemaatinin Old City’nin9 dışında Kudüs’ün
güneydoğusunda bir köşeye taşınmasını önermiştir. Cemaat bunu
kabul edilemez bulmuş ve yeni bir komisyon oluşturulmasını istemiştir.
Yüksek Mahkeme cemaatin uzun süren davada zaman kaybı ve avukat
masraflarının tazmini olarak beş bin şekel ödenmesine karar vermesiyle
kadınlar küçük de olsa bir zafer kazanmış oldu.

1997’de yeni bir komisyon kuruldu ve Yüksek Mahkeme bu defa,
yasal sürecin daha hızlı işlemesini sağladı. Meclis’te Shas partisi, Batı
Duvarı’nın statüsünü ulusal bir yer olmaktan çıkarıp Ortodoks Sinagoguna
9

Kudüs’ün modern şehir merkezi içerisinde kalmış 220 km civarında ve etrafı Kanuni Sultan Süleyman
(1520-1566) tarafından surlarla çevrilmiş olan alandır. Hıristiyan, Ermeni, Müslüman ve Yahudi
mahallesi olmak üzere dört kısma ayrılmıştır. Mescid-i Aksa ve Batı Duvarı bu alan içindedir. Toplam
on bir kapısı bulunan alana açık bulunan yedi kapıdan giriş yapılabilmektedir.
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dönüştürecek bir yasa tasarısı sundu; fakat tasarı meclisten geçmedi.
Daha sonra kadınlar tekrar mahkemeye gitti. 22 Mayıs 2002’de mahkeme,
onların lehinde bir kararla, kadınların Kotel’de ibadet şalı takabilme, sesli
olarak Tevrat Rulosundan pasajlar okuyabilme hakkına sahip olduğuna
karar verdi. Bu karar dünya çapında Yahudi feministleri memnun etse
de kısa süre sonra hükümetin kararı temyiz etmesiyle mutlulukları uzun
sürmedi. Shas Partisi de bu durumdaki kadınların ceza almasına ve yedi
yıla kadar hapse mahkum edilmesine yönelik kanun maddelerini gerekçe
göstererek karara tepki gösterdi.
Yahudi dininin tanımlanmasında -birçok noktada- Ortodoks Yahudilik
diğer Yahudi akımlarına göre belirgin bir üstünlük ve önceliğe sahiptir.
1967’deki Kutsal Alanları Koruma Kanunu kapsamında yer alan başka
konularla birlikte Batı Duvarı da bu yasa bağlamında (Ortodoks Yahudilik
bakış açısından) idare edilen konulardandır. Bu kanun, Kutsal Bölgede bir
hürmetsizlik yapılmaması için gerekli önlemlerin alınmasını zorunlu kılar
ve giriş özgürlüğünün engellenmesi veya dinî cemaatlerin hassasiyetlerinin
göz ardı edilmesi gibi davranışlara karşı da önlem alır ve düzenlemeler
getirir. Kanunun uygulanması, Din İşleri Bakanlığı tarafından atanan bir
yönetici eliyle sağlanır ki o da görevini Hahambaşıya danışarak yerine
getirmektedir. Ultra-Ortodoks Haham olan bu yönetici, WOW cemaatinin
bu şekilde ibadet etmesini engellemek için bir genelge yayınladı. Polis de
huzurun ihlali ve Duvar’a hürmetsizlik edildiği gerekçesiyle kadınların
ibadetini önlemek için müdahale etti. Cemaat, bunun üzerine Yüksek
Mahkemeye başvurarak kendilerinin ibadet şekline hükümetçe yapılan
muhalefete tepki gösterdi. İtiraz noktaları ibadet özgürlüğü kısıtlamasına,
Batı Duvarı’na girişin engellenmesine karşı ve kadınların eşitliğine dayalı
anayasal haklarını aramak üzerine idi. Yöneticinin, yasal gücünü aşan
bir tavır sergilediğini iddia ettiler. Onların başvurusu üzerine Din İşleri
Başkanlığı hemen Kanun maddesinde açıklayıcı bir düzeltme yaparak
“kutsal alanın kurallarına uygun olmayan ve yine ibadet eden insanların
hassasiyetlerini gözetmeyen hiçbir seremoniye izin verilmeyeceği...”
ifadesini ekledi.
İlk komitenin kararlarının açıklanmasından sonra Cemaat bir kez daha
Yüksek Mahkemeye gitti. Mahkeme cemaatin yeni müracaatı üzerine bir
karar yayınladı ve 24 Eylül 1998’de onların dinlenmesine karar verdi.
Cemaat, Hükümetin mahkeme kararlarını uygulamakta açıkça başarısız
olduğunun, kadınların Ağlama Duvarı’na giriş ve ibadet etme haklarını
koruyamadığının görüldüğünü ve son çarenin yine mahkemenin kendisi
olduğunu söyledi. Bu arada ilk karar esnasında tüm hâkimlerin erkek
olduğunu, ikincisinde iki kadın ve bir erkek hâkimin yer aldığını da
belirtmekte yarar var.
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Davanın ikinci oturumunda yargıç Eliyahu Mazza mahkemenin
kararını yazmış, yargıç Dorit Beinish ve Tova Strasberg-Kohen de
onaylamıştı. Mahkeme birinci oturumda oy çokluğuyla cemaatin Ağlama
Duvarı’nda kendi tarzında ibadet hakkı olduğu hükmünü vermişti. Bundan
dolayı bu kadın cemaatinin ibadeti için çeşitli hükümet komitelerine
alternatif yer aramaları doğrultusunda tavsiyelerde bulunuldu. Ancak
tavsiye edilen yerlerin hepsi mahkemenin belirttiğinin aksi yönünde idiler.
Mahkeme, Hükümetin altı ay içinde cemaatin ibadet haklarını yerine
getirebilmesine yönelik adımların atılmasını istedi. Bu durum, cemaatin
daha önce elde ettikleri hakların uygulanması noktasında ileriye doğru
atılmış önemli bir adım ve cesaret verici bir karar oldu.
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Mahkemenin ikinci oturumunda alınan karar İsrail’de şiddetli tepkilere
yol açtı. Dinî partiler vakit geçirmeden bir kanun tasarısı hazırlayarak
Batı Duvarı’nın önündeki bölgenin Ortodoks dinî uygulamaları için özel
bir dinî alana çevrilmesini ve Ağlama Duvarı’ndaki mevcut Ortodoks
ibadet geleneğini ihlal eden kişilere yedi yıl hapis cezası verilmesini
istediler. Tasarı yalnızca Ortodoks ve Ultra-Ortodoks desteğiyle sınırlı
kalmayıp meclisteki seküler vekillerin de bir kısmı tarafından onaylandı.
Dindar sağ kanat tahmin edileceği gibi saldırgan bir tutum takındı. Hatta
akademisyenler, aydınlar ve gazeteciler bile -liberal görüntülerine rağmenkadınlara karşı hasmane bir tavır sergilemekten geri durmadılar. Köşe
yazılarında ve kamusal tartışmalarda kadınların eylemlerinin provokasyon
niteliğinde olduğu iddiasında bulundular. Bu iddia şaşırtıcı değildi çünkü
İsrail’de seküler çoğunluğun bakış açısı genelde Ortodoks kurumların
söylemi ile pek farklılık göstermemektedir. Seküler liberal toplum,
kadınların Ortodoksluğa karşı mücadelesi ve onu daha eşitlikçi yapma
gayreti ile ilgilenmemektedir.
Mahkeme Başkanı Aharon Barak, davayı yeniden görüşmek için dokuz
yargıçtan oluşan bir heyet atanmasını talep etti. 2000 yılındaki üçüncü
duruşmada mahkeme üyeleri ayrılığa düşerek çelişkili bir karara imza
attılar. Yargıçların çoğu Ağlama Duvarı’nda cemaatin kendi tarzında
ibadet hakkı olduğu kararını destekledi. Ancak bu mutlak karar değildi
ve onu uygulamanın en iyi yolu cemaatin ibadet edeceği alternatif bir
alan temin ederek diğer ibadet edenlerin rahatsız olmamasını sağlayacak
bir tarzda Robinson Kemeri’nde amacına uygun bir ibadet alanının
belirlenmesi yönünde idi. Robinson Kemeri Batı Duvarı’nın güneyinde
uzanan arkeolojik bir alandı ve doğrudan orayla bağlantılı değildi. Burası
Yahudi dindarların geleneksel olarak ibadet ettikleri bir yer değildir.
Ağlama Duvarı’nda erkek-kadın ayrılmış halde bulunan ibadet alanlarına
katılmayan Reformist ve Muhafazakar Yahudiler (WOW grubunun aksine)
tarafından kullanılmaktadır. 6 Nisan 2003 tarihinde, Hükümetin on iki
ay boyunca Robinson Kemeri’ni uygun bir ibadet alanına dönüştürmekte
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başarısız olması nedeniyle cemaatin Batı Duvarı’nda kendi tarzlarında
ibadet etme hakkı bulunduğuna oy çokluğuyla karar verildi. 5 Nisan 2004
tarihinde on iki ay dolduğunda devlet Robinson Kemeri’nde bir ibadet
alanı hazırlığına başladı ancak tamamlayamadı. Bu nedenle cemaat, Batı
Duvarı’nın kadınlar bölümünde ibadetlerini yapmaya başladı. Sonuçta
mahkeme hazırlıkların tamamlanması için hükümete bir ay ek süre
tanıdı. Bu süre Eylül 2004’te sona erdi. Ağustos 2004’te Robinson Kemeri
kazı alanında alternatif bir ibadet yeri nihayet açıldı. Sadece elli kadının
sığabileceği alanın hazırlığı için üç milyon şekelin üzerinde harcama
yapıldı.
2005 yılında dokuz kişilik bir jüri beşe dört oyla tamamen Cemaatin
aleyhinde bir karara imza attı. Davayı kaybetmelerine rağmen kadınlar,
her ayın başlangıcında toplu ibadet eylemlerini sürdürdüler. Grubun
üyeleri yine her Purim bayramında Ester pasajını ve her Tiş’a beAv’da Ağıt
kitabını toplu halde okumaktadırlar. (Burada Kudüs’ün yıkılışına ithafen
yazılmış olan ve Tanakh’ın bölümlerinden olan Ketuvim içerisinde yer alan
pasajlar yer alır.)
Nisan 2013’te Kudüs Bölge Mahkemesi, daha önce sulh mahkemesinin
“Kadınların Ağlama Duvarı’nda ibadet şalı takması “yerel örf” e aykırı
değildir veya kamuyu rahatsız edecek bir durum değildir bundan dolayı
tutuklanamazlar” şeklindeki kararı onaması, 2003 yılında Yüksek
Mahkemenin kendileri aleyhindeki kararının tam tersi bir hüküm oldu.
Grubun lideri Anat Hoffman bunu “Bu, Yahudiliğin ıslahı, değerlerimizin
yeniden tanımlanması ve Ağlama Duvarı’nın yeniden değerini kazanması!
adına büyük bir önem taşımaktadır. Women of the Wall hareketimiz,
İsrail toplumu ve tüm Yahudi dünyası için önemli bir başarı elde etmiştir”
şeklinde yorumladı. Bölge mahkemesinin bu kararı ve Batı Duvarı’nda
grubun üyelerince yapılan birçok protestonun ardından Yüksek Mahkeme,
cemaatin üyelerine ibadet ve ritüellerinin “yerel örf”e aykırı olmadığı
hükmüyle onlara ibadet izni verdi ve kadınların fiziksel ve sözlü olarak
şiddete başvurmadıklarından dolayı ortaya çıkacak huzursuzluklardan da
sorumlu tutulamayacaklarını açıkladı.
Ultra-Ortodoks Yahudi erkekler, otobüslerde kadınların Batı Duvarı’nda
ibabetini reklam ve teşvik eden reklamları protesto etmek amacıyla
tekerleri kesip otobüsleri taşladılar. Saldırı Ultra-Ortodoks yerleşim birimi
Mea Sharim’de gerçekleşti ve yüzlerce radikal Yahudi şiddet eylemine
dahil oldu. Bu reklam afişleri, kadınlar cemaati üyelerince otobüslerin
yanlarına yapıştırılmıştı ve ibadet şalı kuşanmış ve Tora rulosu tutan
kadınları resmetmekteydi. Otobüslerdeki resimlerin üzeri spray boyalarla
“İğrenç resimlere son” yazılarıyla kaplanmıştı. WOW tarafından yürütülen
bu reklamların yarısı 12 Ekim’deki kampanya başlangıcından itibaren
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barbarca saldırılara uğradı. 2013’te İsrail Mahkemesi’nin, kadınların
duvarın istediği kısmında ibadetine izin vermesine rağmen, cemaat, Tora
rulosu ile duvarda ibadetten hâlâ engellendiklerini iddia etmişlerdir.

Kadınların tam boy Tevrat rulosunu yeniden okumalarına mani
olmak amacıyla Batı Duvarı polisleri, 18 Mayıs 2015’te erkek tarafını
kadınlarınkinden ayıran kapıyı kilitlediler. Aynı günün erken saatlerinde
bir Tevrat’ı kadın tarafına geçirmeye çalışan bir erkek tutuklandı. Kadınlar
bir protesto göstergesi olarak sandalyeleri üzerinde ayağa kalktılar ve
Tevrat’a ulaşmak için kilitli kısmın üzerinden kollarını uzattılar.
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Duvarın Kadınları cemaati, Rabbani otoritelere meydan okumak için
23 Ekim 2014 tarihinde Ağlama Duvarı’nın kadınlar için ayrılan bölümüne
ibadet amaçlı ince bir Tora rulosu getirmişlerdi. Bu olayın, son 25 yıldır
Ağlama Duvarı’nda kadınlar tarafından gerçekleştirilen ilk Tora okuması
olduğu belirtilmiştir. Sasha Lutt ismindeki Beer Shevalı bir genç kız bu
ince Tora rulosundan Bat-Mitzva10 töreninde bazı pasajlar okumuş ve
tüm törenin Kotel’de gerçekleştiği ilk Bat-Mitzva törenini yapmakla adını
duyurmuştur. Kotel’e ibadet için gelen kadınlara, Duvar’da ibadet için
bekletilen 300 Tevrat’a dokunma izni verilmez; çünkü onlar erkekler için
ayrılmıştır. Bahsi geçen ince Tora rulosu yalnızca 28 cm uzunluğundadır ve
Batı Duvarı alanına bir Tallit çantası içerisinde gizlice sokulmuştur. Tora
rulosu 1880’de Litvanya’da yapılmış, sonra Güney Afrika’da kullanılmış ve
nihayet Birleşik Krallığa ulaşmıştır. Duvar’ın Kadınları grubu, bu Tevrat’ı
İngiltere’deki sahiplerinden ödünç almıştır. Kadınlar ondan okurken
güvenlik görevlileri izlemiş ancak ibadeti kesintiye uğratmamışlardır.
Kadınların cemaati, tam boy Tevrat rulosunu Ağlama Duvarı’nda ilk defa
20 Nisan 2015’te okuyabildiler. Kadınlar cemaatinin erkek destekçileri,
yüz adet tam boy Tora rulosundan birini kadın tarafında kullanılması için
oraya geçirmeye çalışırken Ortodoks erkeklerin sözlü ve fiziksel saldırısına
maruz kalmışlardır. Ortodokslar, Erkek ve kadın tarafını ayıran bariyeri
yıkıp bu Tevrat rulosunu kadınların elinden almaya teşebbüs ettilerse de
polis engeline takılmışlardır. Bu karmaşanın ardından kadınlara saharit
(sabah) ibadetlerini bitirmeleri için müsaade edilmiştir.

İsrail Hükümeti, 31 Ocak 2016 tarihinde Batı Duvarı’nda Ortodoks
olmayan erkek ve kadınların birlikte ibadete katılabileceği eşitlikçi bir
alan oluşturulmasına onay verdi. Bu karar, dünya çapında bir yandan
Yahudi liderlerin övgüsüyle karşılanırken diğer yandan Ortodoks ve UltraOrtodoks İsrail vatandaşları ve hükümet temsilcilerinin muhalefetiyle
karşılaştı. İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu, bu kararı, bölgede
10

Bat-Mitzva: İbranice kız çocuğu ve emir kelimelerinin birleşimi olan terim artık dini emir ve yasakların
muhatabı olunan yaşa gelindiğinin göstergesidir. Yahudilikte kız çocuklarının 12-13 yaşlarında
yetişkinliğe geçiş adımlarını ilan ettikleri törendir. Erkek çocuklar için Bar-mitzva olarak adlandırılır.
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tırmanan gerginliğe karşı “adil ve yaratıcı bir çözüm” olarak nitelendirdi.
Cemaat, hükümetin bu kararı tanımasını bir zafer olarak addetmiştir.
Frances Raday “Bu tarihî evrede aydınlanma ile köktencilik arasında,
ataerkillik ve feminizm arasında bir mücadele kendini göstermektedir.
Bunun sonuçları yalnızca Ağlama Duvarı Kadınları hareketi için değil,
İsrail’deki insan haklarının geleceği açısından da oldukça önem arz
etmektedir” şeklinde ifade etmiştir. Duvarın Kadınları’nın cemaat halinde
ibadet yapmak, ibadet şalı takmak ve Tevrat rulosundan sesli olarak
okuma yapmak şeklindeki uygulamaları, erkekler için ibadet geleneğidir
ve Ortodoks Yahudi otoritelerine tamamen zıt bir durumdur. Birçok
Ortodoks din adamı tarafından da Yahudi Şer’i Hukuku yasaklamalarının
ihlali, en azından Batı Duvarı âdetlerinden bir sapma oluşumu olarak
görülmüş ve izin verilemez olduğuna hükmedilmiştir. Bununla birlikte,
bazı Ortodoks yetkililer tarafından kadın cemaatin bu uygulamalarına
göz yumulmuş ve Reformist ve Muhafazakar Yahudi uygulamalarından
ayrı tutulmuştur. Ayrımın gerekçeleri ise; Duvarın Kadınları cemaatinin
Reformist ve Muhafazakarların uygulamasında olduğu gibi kadın-erkek
karışık grupla değil, Batı Duvarı’nın kadınlar için ayrılmış bölümünde
(ezrat nashim) de erkeklerden ayrı olarak ibadet etmeleridir. Yine onlar
minyan için gerekli on erkek şartı aramaksızın ibadetlerini bir grupla
yaparlar ve minyan şartı olan kısımları okumazlar. Kısacası, bu grubun
yapmaya çalıştığı şey -Ortodoksluk sınırları içerisinde-, erkeklerde olduğu
gibi bir cemaatle, ibadet şalı takarak, Tevrat Rulosunu alarak ve seslerini
ibadet esnasında yükselterek ibadet yapmak şeklindedir. Ortodoks Yahudi
geleneği içinde ibadet hakkı arayışı içindedirler ve sessiz, pasif ve de
erkeklerin gölgesinde kalmak istemiyorlar. Kadınların bu şekildeki ibadeti
kadın-erkek diğer Ortodoks dindarlar tarafından şiddetli bir muhalefetle
karşılanmıştır. Benzeri sözlü ve fiili şiddetle karşılaşan bir diğer kesim de
Ağlama Duvarı’nda kadın-erkek karışık ibadet etme girişimleri sırasında
Reformist ve Muhafazakar Yahudi cemaatler olmuştur. Tükürme ve
dışkı atma gibi çirkin sahneler dünya televizyonlarında da gösterilmiştir.
Saldırıların faillerinin küçük fanatik gruplardan oluşan ve çoğunlukla da
Ağlama Duvarı yakınında yaşayan ve dinî öğrenim gören öğrenciler olduğu
bildirildi. Bununla beraber, fanatik olarak tanımlanamayacak birçok kimse
de karışık ibadeti açık bir dille kınayarak adeta şiddeti teşvik etmiştir.
Güvenlik güçleri, saldırgan fanatiklere mani olmak yerine kadınlar cemaati
ile Reformist ve Muhafazakar grupları engellemişlerdi.
c) Günümüzde Durum
Kadınların cemaatine karşı uygulanan bu şiddet, radikal dindar eylemcilerin
kendi ataerkil üstünlüklerini korumak adına girişimlerinin göstergesidir.
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Aynı zamanda bu tür eylemlerin Yahudilik ya da Kudüs için bir ilk
olmadığını da ifade edelim. Manevî sembollerin “dinî önderler” tarafından
ataerkil yapıyı korumak için kullanmaları yeni bir yöntem değildir. Hatta
çağımızda kullanılan en etkili yöntem olduğu söylenebilir. Radikal dinciliğin
ajandasında büyük oranda kadınların boyunduruk altına alınması vardır.
Dinî kurumlar, ataerkilliği sadece tavsiye ya da vaaz etmekle kalmaz,
feminist değişime ve bu yönde bir olası dönüşümün meşrulaştırılmasına
direnmek için propagandasını da yaparlar. Duvarın Kadınları, dinî bağlam
içerisinde feminist bir söylem ile yeni bir tür aktivizmi temsil etmektedir.
Nitekim kendilerinin bütün ibadetlerinde dinin ataerkil üstünlüğüne bir
meydan okuma vardır. Duvarın Kadınları cemaatinin ibadet biçimlerinin
“saldırgan” olarak nitelendirilmesinin sebebi, feminist söylemde yoğun
olarak ataerkil semboller barındırılmasındandır. Kadınların halk içinde
Tevrat okumalarını engelleme girişimi aslında kadının kamusal alandan
ve oradaki fonksiyonlardan dışlamanın çok belirgin bir göstergesidir.
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Yüksek Mahkemedeki iki Halaka (Yahudi Hukuku) uzmanı,
Rambam’ın (Rabbi Moşe b. Meymun 1135-1204) yazılarına dayanarak,
kadınların ibadet şalı kullanabilecekleri sonucuna vardı. Bir başka Halaka
uzmanı (Eliav Shochetman) daha geç dönem Halaka ve responsa uzmanı
Moses b. İsrael’in (1530-1572) yazılarına dayanarak kadınların bunu
kullanamayacakları sonucunu çıkarmış ve teorik olarak kullanmalarında
sakınca olmasa da -ilginç bir yorumla- bunun bir “kibir” göstergesi
sayılabileceğini söylemiştir. Kibir, kabalığın, gururlu olmanın ve başkalarını
aşağılamanın bir belirtisidir ve toplum için alışılmadık bir durumdur;
hanımlar tarafından sergilenen böyle bir tavır özellikle de halk arasında
olduğunda uygunsuzdur ve buna müsaade edilemez. Neredeyse kadınlara
özel bu tevazulu olma gereği ve halk içindeki görünmezlik, kadının ataerkil
yapı tarafından kamusal alan dışına itilmesinin bir başka örneğidir.
Shochetman, kadının Tallit giyinmesinin, Tevrat’ın “Kadınlar erkek giysisi
erkekler de kadın giysisi giymesin”11 emrine de karşı olduğunun altını
çizmiştir.
Ağlama Duvarı Kadınları’nın uygulamalarına getirilen en duygusal
itiraz belki de -ibadet esnasında terennüm eden- kadının sesini duymanın
yasaklanmasıdır. Kadın sesi “baştan çıkarıcı” olması nedeniyle rahatsız
edici kabul edilmiştir. Talmud geleneğinde kadını susturmaya yönelik
bu örnek çarpıcı bir göstergedir ve feminist literatürde bunun analizi
yapıldığında temelinde yalnızca ataerkil hegemonya yer almakla kalmayıp
aynı zamanda kadının duygusallığından korkmanın da bulunduğu ifade
edilmiştir.

11

Tesniye 22:5

141

Hatice DOĞAN

TYB AKADEMİ / 2017 / 21: 129-144

Kadınların ibadetine getirilen tüm kısıtlamalar ataerkilliğe dayalı
söylemlerdir ve şu an bu kadın cemaatine karşı geliş de ataerkil gücün
otoritesini yeniden kurma iddiasıdır. Batı Duvarı’ndaki bu patriarkın
yeniden alevlendirilmesi, Yahudiliğin yirminci yüzyılda, geldiğimiz
noktada merkezi sembolüdür. İsrail’de seküler otoritelerin bu meseleye
nasıl yaklaştığını anlamak için konunun hukukî zeminde nasıl ele alındığını
akılda bulundurmak gerekir. Burada devlet desteğinden kaynaklanan
sonuçlar da açıkça gözlemlenmektedir. Duvarın Kadınları’na karşı ilk
saldırılar gerçekleştiği zaman, seküler otoritelerin de kadınların Ağlama
Duvarı’nda kendi tarzlarında ibadet etmelerini kabul etmediklerini hatırda
tutmak gerekir.
Ağlama Duvarı Kadınları’nın mücadelesini duyuran ve ses getiren
önemli bir prodüksiyondan da bahsetmekte yarar var. Yapımcılığı ve
yönetmenliği Dan Katzir, Yael Katzir ve Ravit Markus tarafından üstlenilen
WOW cemaatini konu edinen belgesel bir yapım olan Praying in Her
Own Voice (Kendi Sesiyle İbadet Etmek) filminin 2007 yılında İsrail’de
Doc Aviv Film Festivali’nde, 2008 yılında da San Fransisco Yahudi Film
Festivali’nde gösterimi yapıldı. Altmış dakikalık yapım İngilizce dilinde
ve İbranice dilinde İngilizce altyazılı olarak izleyiciyle buluştu. Çarpıcı
görsellerin yer aldığı film, kısa sürede çok sayıda kişiye ulaştı ve olumlu
eleştiriler aldı.
Mayıs 2013’te İsrail Demokrasi Enstitüsü tarafından yapılan bir
anket sonucuna göre İsrail kamuoyunun yarısının WOW’u desteklediği
görülmüştür; ancak kadın ibadet grubuna erkeklerin desteği %51.5 iken
kadınların oranı %46 olması oldukça dikkat çekicidir. Jerusalem Post
gazetesinin 24 Mayıs 2017 tarihli bir köşe yazısında Jeremy Sharon’un
verdiği istatistikler kısa sürede bu desteğin arttığını gösteriyor. Neredeyse
İsraillilerin üçte ikisinin Batı Duvarı’nda eşit ibadet etme hakkını
desteklediğini gösteren anketin yapıldığı Schechter Enstitüsü’nün başkanı
Prof. Dr. Doron Bar’ın ifadesiyle “İsrail kamuoyunda giderek artan sayıda,
Ağlama Duvarı’nın onlardan (kadınlardan) çalınmış olduğunu hissettiği
görülüyor”. “Ağlama Duvarı’nda herkese eşit ibadet hakkı izni verilmeli
mi?” sorusunu katılımcıların %62’si “evet” diye yanıtlarken, %17’si
herkesin orada ibadet edebileceği bir çözüme olumlu bakmakla birlikte
önceliğin Ortodoksluğa ve geleneksel uygulamalara verilmesi gerektiğini
düşünüyor. %9 oranında katılımcı Ortodoksluk dışı uygulamaların ve
Duvarın Kadınları grubunun ibadetlerinin yasaklanması gerektiğini ifade
ediyor. Son %6.1’lik kısım ise Ortodoks olmayan uygulamalara öncelik
verilmesini istiyor.
Duvarın Kadınlarının davası Yahudi dünyasında önemli bir sembolik
anlam kazanmıştır. Kendilerine karşı gerek halk içinden, gerek resmî
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kanallardan şiddetli muhalefet yapılması kadınların çağlar boyunca
sessizleştirildiğinin ve bu durumun Yahudi milliyetçiliğinin merkezindeki
geleneğin ataerkil temellerinin göstergesidir. Cemaatin mahkemeye çeşitli
zamanlardaki müracaatları evrensel ve feminist bir etiği yansıtmaktadır.
Ve onların kaderi sadece dindar kadın ve erkekler için değil, aynı
zamanda seküler dünya ve anayasal değerler açısından da büyük bir önem
taşımaktadır. Onların bu başarısı köktencilik üzerinde çoğulculuk ve
hoşgörünün zaferini simgelemektedir.
Yahudilik özelinde örneğini sunduğumuz bu konudan hareketle sonuç
olarak belirtmek gerekir ki dinin insana sunduğu özgürlük ve haklardan
bir başkasını cinsiyet, köken, mezhep ayrımı yaparak mahrum bırakmak,
üstelik bunu “Din’in Sahibi” adına uygulamak din adına yapılacak en
vahim hatalardandır.
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1917’de Filistin’i işgal eden General Allenby ile birlikte bölgede askerî
yönetim başlamıştır. Aynı yıl İngiltere, 1917’de Balfour Deklarasyonu’nu
yayınlayarak Siyonistleri destekleyeceğini ilan etmiştir. Bu tarihten
itibaren Siyonistler Filistin’de yönetim kademesinde aktif olmuş ve
gölge hükümet gibi çalışmıştır. İngiltere ve Fransa’nın San Remo
Konferansı’nda anlaşmasıyla Filistin’in idaresi İngiltere’ye bırakılmıştır.
Böylelikle 1920’de Filistin’de İngiliz Sivil Yönetimi resmen başlamıştır.
Siyonistler, İngiltere’den aldıkları destek ile Yahudi göçlerini organize
etmiştir. Ayrıca İngiliz sivil idaresi içerisinde önemli mevkilerde görev
almışlardır. Bu süreç Filistinli Arapların siyasal, sosyal ve ekonomik
durumlarını olumsuz etkilemiştir. Filistinli Araplar yaşadıkları toprakları
kaybedeceklerini düşünmüş, Siyonistlere ve onlara destek olan İngiliz
sivil yönetimine tepkilerini 1921’de meydana gelen Yafa olaylarında
göstermiştir.

Abstract
Military administration began in the region by General Allenby, who
occupied Palestine in 1917. In the same year, Britain announced that it
would support the Zionists by issueing the Balfour Declaration. Since then,
the Zionists have been active in the administration of Palestine and have
worked as shadow governments. By a agreement between Britain and
France at the San Remo Conference, the Palestinian administration was
left to England . Thus, in 1920, the British Civil Administration officially
started in Palestine. The Zionists have organized Jewish immigration
with support of the United Kingdom. They also served in important
*
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positions within the British administration. This process has adversely
affected the political, social and economic conditions of the Palestinian
Arabs. Palestinian Arabs have increased their sense of losing of their
lands. As a result of this process, Palestinian Arabs showed their reaction
to the Zionists and the British civilian government that supported them in
the Jaffa events that took place in 1921.
Key words: Balfour Declaration, Jewish immigration, Arab Reaction,
Jaffa Events
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Giriş
Filistin 1517’den 1917’de İngiliz General Allenby işgal edene kadar
Osmanlı Devleti tarafından yönetilmiştir. Osmanlı Devleti yönetiminde
Filistin’de Arap ve Yahudi ilişkileri sorunsuz bir şekilde devam etmiştir.
Çünkü Osmanlı Devleti’nin sınırları içerisinde yaşayan Yahudiler ayrılıkçı
tutum geliştirmedikleri sürece bir sorun çıkmamıştır. Fakat Filistin’in
1897’den itibaren Siyonistlerin politik hedefi olmasıyla durum değişmiştir.1
1897’de İsviçre’nin Basel kentinde toplanan ilk Siyonist kongrede Theodor
Herzl’in “Biz, Yahudi ulusunu bandıracak olan evin temelini atmak için
buradayız.”2 Açıklamasıyla Siyonist programın yegâne hedefi Filistin’e
yerleşmek olmuştur. Basel Kongre’sinde alınan önemli kararlar arasında
Yahudi yurdunun kurulması için büyük bir gücün desteğinin alınması
maddesi vardır. Bu doğrultuda hareket eden Siyonistler davalarını anlatmak
ve destek bulmak amacıyla bütün büyük güçler nezdinde girişimlerde
bulunmuştur. Siyonistler, Herzl’in 1904’de vefatından sonra Siyonizm’in
merkezini Almanya’dan İngiltere’ye taşımıştır. Bu hamle Siyonizm’in hangi
büyük gücün desteğini alacağını kararlaştırdığı anlamına gelmekteydi.
İngiltere’de Siyonistlerin liderliğine 1905’de Manchester Üniversitesi
Kimya Fakültesi öğretim üyesi olan Chaim Weizmann geçmiştir. Bu
tarihten itibaren Weizmann, İngiltere devlet adamlarıyla ilişkilerini
geliştirerek Siyonist tezlerini onlara kabul ettirmeye çalışmıştır.3
Weizmann, 1906’da Arthur James Balfour, 1914’de Herbert Samuel,
1915’de ise Lloyd George ile tanışmış ve Siyonistlerin hedeflerini
anlatmıştır. Bu kişiler belirtilen tarihlerde İngiltere kabinesinde önemli
görevlerde bulunmamaktadır. Birinci Dünya Savaşı’nda yaşanan kayıplar
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1

Osmanlı Devleti’nin Filistin dışındaki topraklarında yaşayan Yahudiler, Siyonistler gelene kadar siyasî
bir konuya bağlı sorunla karşılaşmamıştır. Bkz. Stanford j. Shaw, Osmanlı İmparatorluğu’nda ve
Türkiye Cumhuriyeti’nde Yahudiler, çev. Meriç Sobutay, Kapı Yayınları, 2008, s. 148.

2

Alan R. Taylor, İsrail›in Doğuşu 1897-1947 Siyonist Diplomasinin Analizi, Pınar Yayınları, İstanbul,
2001, s. 16, 18.

3

Mim Kemal Öke, Siyonizm’den Uygarlıklar Çatışmasına Filistin Sorunu, İstanbul, 2002, Ufuk
Kitapları, s. 33, 56.
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nedeniyle 1916’da İngiltere’de hükümet değişmiş; Lloyd George Başbakan,
Arthur Balfour Dış İşleri Bakanı olmuştur. Herbert Samuel ise 1920’den
itibaren Filistin’in ilk Sivil Yöneticisi olarak atanmıştır.4 Artık Siyonistlerin
yıllardır amaçlarını anlattıkları kişiler, Ortadoğu ve Filistin’in geleceğini
belirleyen, devlet sınırlarını çizen devlet adamlarıdır.

Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle Osmanlı Devleti’nin Ortadoğu
hakimiyeti sona ermiştir. Büyük güçler 1919 Paris Barış Konferansı’nda
Osmanlı topraklarında yaşayan halkların taleplerini dinlemiştir.
İngiltere’nin açık desteğini alan Siyonistler Filistin’le ilgili taleplerini ve
projelerini 27 Şubat 1919’da anlatmışlardır. Filistinli Araplar ise herhangi
bir temsilci gönderememiştiler. Çünkü İngiltere, Suriye, Lübnan, Filistin
ve Ürdün topraklarını temsilen sadece Şerif Faysal’ın katılmasına izin
vermiştir. Yaşadıkları topraklarla ilgili kritik kararlar alınırken Filistinli
Arapların talepleri sorulmamıştır. Konferans esnasında Siyonistler,
Filistin’de İngiltere’nin mandater güç olmasını istemiştir. Şerif Faysal’da
büyük bir Arap krallığı kurulması karşılığında Filistin’de yaşanacak
gelişmelere destek vereceğini açıklamış ve İngiltere’nin bölgede hâkim
olmasını talep etmiştir.6 Fakat Fransa ve İngiltere arasında Ortadoğu’nun
paylaşımı konusunda sorun çıkmıştır. Her iki devlet arasında 1919 Paris
4

Weizmann’ı çeşitli tarihlerde İngiliz devlet adamlarıyla tanıştıran kişi Cyril P. Scott’dır Howard
M. Sachar, A History Of Israel, Alfred A. Knoff, Newyork,1989, s. 98, Barnet Lıtvınoff ,The Letter
and Papers of Chaim Weizmann, Transaction Books Rutgers Unıversıty Israel Uıversıtıes Press,
Jerusalem, 1983 s. 122.

5

İngiltere Savaş Kabinesinin 31 Ekim 1917’de ki toplantısında alınan Balfour Deklarasyonu metni için
bkz. FO\371\3083 DOCUMENT NO: 88, Declaration of sympathy authorised by The War Cabinet, 31
October 1917.

6

Siyonistlerin Paris Barış Konferansı’ndaki sunumları ve kendi aralarında yaşadıkları tartışmalar için
bkz. Foreign Relations of the United States, the Paris Peace Conference 1919, Usa Goverment Printing
Office, Washington 1943, Vol. 3, s. 161-170, Şerif Faysal’ın Paris Barış Konferansı’ndaki sunumu için
bkz. Foreign Relations of the United States, the Paris Peace Conference 1919, Usa Goverment Printing
Office, Washington 1943, Vol. 3, s. 888,
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Birinci Dünya Savaşı esnasında İngiltere’nin, Avrupa’da diğer devletler
ile yaşadığı güç mücadeleleri neticesinde gerçekleşen Hindistan ve
Ortadoğu politikaları Filistin stratejisini etkilemiştir. Filistin, İngiltere’nin
denizlerde kurmaya çalıştığı hâkimiyeti tamamlayan önemli bir kara
parçasıdır. Bu çerçevede İngiltere Filistin’de batı tarafından kabul gören
Siyonistleri desteklemeye karar vermiştir. İngiltere kabinesi yaklaşık 6
aylık bir tartışma sonrasında 2 Kasım1917’de Balfour Deklarasyonu’nu
yayınlayarak Siyonistlere politik destek vereceğini ilan etmiştir. Böylelikle
Siyonistler ilk defa büyük bir güç tarafından tanınmış ve uluslararası bir
konum kazanmıştır. Deklarasyon Filistin tarihî açısından yeni bir dönemi
başlatmıştır. Çünkü Filistinli Arapların topraklarında hak iddia eden
Siyonistler, bölgeyle ilgili hedeflerini gerçekleştirmek için ciddi bir destek
kazanmıştır.5
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Barış Konferansı’yla başlayan görüşmeler 24-26 Nisan 1920’de San Remo
konferansıyla sonuçlanmıştır. Anlaşmaya göre, İngiltere Irak ve Filistin’in,
Fransa ise Suriye ve Lübnan’ın mandaterliğini almıştır. San Remo
Konferansı’nda Filistin yönetimini üstlenen İngiltere, 1917 Balfour
Deklarasyonu’nu ana metin kabul etmiştir. Bu durum Siyonistler tarafından
memnuniyetle, Filistinli Araplar tarafından tepkiyle karşılanmıştır.7
Filistinli Araplar, İngiltere›nin Siyonistlere 1917 Balfour
Deklarasyonu’ndan itibaren verdiği aktif desteğe ilk tepkilerini Kudüs’te
4 Nisan 1920’de düzenlenen Nebi Musa Şenlikleri’nde vermiştir. Kudüs’te
4-6 Nisan 1920’de yaşanan olaylar 5 Yahudi’nin ve 4 Arap’ın ölümüyle
ve her iki taraftan toplamda 244 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanmıştır.8
Llyod George, San Remo Konferansı öncesinde gerçekleşen bu olaylar
neticesinde Filistin’deki İngiltere askerî yönetimini sonlandırmaya
karar vermiştir. Böylece Filistin’de askerî yönetimin yerine Sivil Yüksek
Komiserlik kurulmuştur. Lloyd George, Filistin’in ilk sivil yöneticisinin
bölgeyle ilgili ayrıntılı bilgiye sahip İngiliz Yahudi’si Sir Herbert Samuel
olmasına karar vermiştir.9 Dış İşleri Bakanı Lord Curzon, 19 Haziran
1920’de Herbert Samuel’in görev ve sorumluluklarını belirleyen atama
belgesini Samuel’e göndermiştir. Samuel, atama belgesinde Filistin’deki
askerlerin başkomutanı sayılmıştır.10
Samuel, kendi atanma yazısı ve aldığı kararları 5 Temmuz 1920’de
İngiltere’nin Filistin’de çıkardığı resmî gazetede yayınlamıştır. Öncelikle
General Allenby tarafından Aralık 1917’den itibaren kullanılan “İşgal Edilen
Toprakların Yönetimi” ismini “Filistin Hükümeti” şeklinde değiştirmiştir.
Yönetim merkezinin Mısır’dan Filistin’e tamamen aktarıldığını ve
Kudüs’ün Filistin hükümetinin merkezi olduğuna dair kararı onaylamıştır.11
Siyonistler, Samuel’in bir İngiliz Yahudi’si ve Weizmann’ın dostu olması
nedeniyle memnun olmuştur. Haliyle bu durum Filistinli Araplar tarafından
endişeyle karşılanmıştır. Çünkü Filistin’in İngiltere desteğiyle bir Yahudi
Yurdu’na dönüştürüldüğüne olan inançları artmıştır. Herbert Samuel’in
birinci yılını tamamladığı Mayıs 1921 itibariyle Filistin’de iki toplum
7

Weizmann ve Sokolow San Remo’dan istediklerini aldı. The Times, 26 April 1920, s. 15, Yahudiler,
İngiltere sokaklarında San Remo konferansı kararlarını kutladı. The Times, 27 April 1920, s. 15-16.

8

Michael J. Cohen, Britain’s Moment in Palestine Retrospect and Perspectives 1917-48, Routlegde,
London, 2014, s. 86, Sir Ronald Storrs, Memoırs, Putnam’s Sons, New York, 1937, s. 347-349, Zvı
Elpeleg, Filistin Ulusal Hareketinin Kurucusu Hacı Emin El-Hüseyni, çev. Dilek Şendil, İletişim
yayınları, İstanbul, s. 28, Filistin genelinde bulunan kutsal mekanlar adına düzenlenen şenlikler için
bakınız. Tevfik Canan, Mohammedan Saints and Sanctuaries in Palestine, Ariel Publishing House,
Jerusalem, 1927.

9

Elie Kedourie, Sir Herbert Samuel and the Goverment of Palestine, Middle Eastern Studies, Vol. 5/1,
s. 44, Neil Caplan, Palestine Jewry and the Arab Question 1917-1925, Routledge, London, 2015, s. 65.

10 Atanma belgesi için bkz. FO/371/5205/ E. 7101/1136/Earl Curzon to Sir Herbert Samuel (Jerusalem),
19 Haziran 1920.
11
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arasında gerginlik had safhaya ulaşmıştır. İşte Bu çalışma İngiltere’nin
Siyonistlere verdiği destek nedeniyle gelişen ve literatürde “Yafa Olayları”
olarak anılan, aslında Filistinli Arapların tepkilerini dile getirdikleri süreci
incelemektedir.
1. Yafa Olaylarının Nedenleri

İngiliz idaresi altında Siyonistlerin en fazla faaliyet gösterdiği alan
Herbert Samuel’in 1 Eylül 1920’de faaliyete geçirdiği Filistin Göç ve
Seyahat Departmanıydı. Samuel, departman görevlerini; Filistin›e yapılan
göçleri kontrol etmek ve düzenlemek, Filistin’e gelen yolcuların ayrılış ve
yerleşme izinlerini belirlemek, Filistin’e yerleşenlere geçici vatandaşlık
belgesi vermek şeklinde tanımlamıştır. Göç departmanının siyasî
görevi ise Filistin’e düzenlenen Yahudi göçlerinin sorunsuz bir şekilde
gerçekleştirilmesiydi.13
Herbert Samuel, göç departmanı yönetim kadrosuna İngiliz ve
Yahudilerden meydana gelen beş kişi atamıştır. Albay Morris, Göç
Departmanı direktörlüğüne geçici olarak getirilmiştir. Filistin’e göçler
çoğunlukla limanlar üzerinden düzenlenmiştir. Yafa limanı göç konusunda
yoğun ve merkezi bir konuma sahiptir. Samuel, N. I. Mindel’i Yafa
limanı direktörü atamıştır. Kudüs ise göç ile gelenlerin takip edildiği ve
kişilerin temel kayıt işlemlerinin gerçekleştirildiği merkezdi. Buradaki göç
bürosu Dennis Cohen’in sorumluluğuna verilmiştir.14 Göç Departmanı
direktör yardımcılığına ise Albert Montefiore Hyamson getirilmiştir. Bu
isimlerin hepsinin ortak özelliği Siyonist ideallere olan yakınlıklarıydı.
Albert Hyamson, Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere’de bulunan
Dünya Siyonist Organizasyonu merkezinde aktif çalışan birisiydi. Ayrıca
12

Viscount Sir Herbert Samuel, Memoirs, Cresset Press, London 1945, s.169, Yehoshua Porath, The
Emergence of the Palestinian-Arab National Movement 1918–1929, Cass, London, 1974, s.60.

13

M. Mossek, Palestine İmmigration Policy under Sir Herbert Samuel British Zionist and Arab
attitudes, Frank Cass, London, 1978, s. 7

14

Nick Reynold, Britain’s Unfulfilled Mandate for Palestine, Lexıngton Books, London, 2014, s. 159.
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Filistin’de Nisan 1920’de gerçekleşen Nebi Musa olaylarının üzerinden bir
yıl geçmesine rağmen sular bir türlü durulmamıştır. Filistinli Arapların
rahatsız olduğu temel konu Filistin’de Yahudi nüfusunun artması ve bu
nüfusun İngiltere sivil yönetimi içerisinde görevler almasıydı. Samuel,
hiçbir din ve ırk gözetmeksizin sivil yönetimde Yahudilere de yer
vermiştir. Yahudiler özellikle nüfuslarının yoğun olduğu şehirlerin yerel
yönetimlerinde görev yapmıştır. Bu sayede Siyonistler siyasal, ekonomik
ve sosyal alanlarda yürüttükleri faaliyetlerini daha kolay gerçekleştirmiştir.
Bu faaliyetlerin başında Yahudi göçlerinin organizasyonu, gelen insanların
toprağa yerleştirilmesi ve o insanlara iş bulmak gelmekteydi.12
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Hyamson, 1917’den beri Siyonist organizasyonun politik komitesinde
Weizmann’ın danıştığı Siyonistler içerisindedir.15 Haliyle bu atamalar
Filistin’e düzenlenecek Yahudi göçlerini kolaylaştırmıştır. Göç
departmanına Filistinli Araplardan herhangi bir görevli atanmamıştır.
Herbert Samuel, Filistinli Arapları bu departmana dahil etmeyerek Yahudi
göçlerinin duraksamasını önlemeye çalışmıştır.
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Filistin Göç Departmanı´na yapılan Siyonist yanlısı atamaların yanı
sıra Yüksek Komiserlik, Dünya Siyonist Organizasyonu’nu Yahudi göçleri
konusunda yetkili tek resmî kurum olarak 1 Eylül 1920’de tanımıştır. Buna
göre Siyonist Organizasyon yıllık 16.500 kişiyi Filistin’e göç ettireceğini
taahhüt etmiştir. Siyonist Organizasyon, göç eden kişilerin Filistin’e
gelmeleri, yerleşmeleri ve yaşamaları için gerekli tüm maddi desteği
karşılamayı da kabul etmiştir. Bu doğrultuda 1921 Yafa olayları sırasında
üçüncü dönemine giren Yahudi göçlerinde 1 Ekim 1920’den 30 Nisan
1921’e kadar 8.030 Yahudi Filistin’e göç etmiştir. Bu rakamın % 62’sini
erkekler, % 22’sini kadınlar ve % 16’sını aile bakımına muhtaç çocuklar
oluşturmuştur. Göç edenler sırasıyla Polonya, Rusya, Romanya, İngiltere,
Asya’dan gelmiştir. Ayrıca aynı dönem aralığında 2.031 Yahudi kendi
imkânlarıyla Filistin’e göç etmiştir.16 Böylelikle Filistin’de Yahudi sayısı
80.000’i aşmıştır.17
Görüldüğü üzere üçüncü göç dalgasıyla gelen Yahudi sayısı Siyonistlerin
taahhüt ettiği 16.500 rakamının çok altındadır. Ayrıca gelenlerin tamamı
Filistin’deki herhangi bir iş kolunda çalışmak için gelmemiştir. Sayısal
verilerde tespit edildiği üzere kadın ve çocuklar bu kategoriye dâhil
edilmiştir. Herbert Samuel tarafından verilen desteğe rağmen Siyonistlerin
bu başarısızlığının nedeni yeteri kadar finansal kaynak bulamayışlarıdır.
Weizmann, Yahudi göçlerinin her yıl sabit bir şekilde devam edebilmesi
15

Albert M. Hyamson, Palestine Under The Mandate 1920-1948, Methuen, London, 1920, s. 51, Albert
Montefiore Hyamson 1917’den itibaren Siyonist organizasyonun politik komitesinde görev almıştır.
Litvinoff, a.g.e., s 155.

16

FO/371/5121 E: 11947/86/441, Sir H Samuel, Jerusalem, to Earl Curzon, 13 September 1920,
Government of Palestine Report, Report on Palestine Administration 1921, Printed & published by
His Majesty’s Stationery Office (HMSO), London, 1922, s. 128, Siyonistler, Yahudilerin yerleşmek için
bir ülkeden Filistin’e düzenledikleri göçlere yükseliş manasına gelen Aliya kavramını kullanmıştır.

17

Shmuel Ettinger and Israel Bartal, the Fisrt Aliyah İdeological Roots and Practical
Accomplishments, içinde Jehuda Reinharz and Anita Shapira, Essential Papers on Zionism,
Cassel, London, 1996, s. 69-70, Tarihte Filistin’e düzenlenen beş büyük Yahudi göçü vardır. İlk
iki Aliya neticesinde Yahudiler tarıma dayalı toplu yerleşim yeri manasına gelen Kibbutz’ları ve
Yahudi nüfusunun yoğun yaşadığı Tel Aviv gibi şehirleri kurmuştur. Yosef Gorny, Changes in
the Social and Political Structure of the Second Aliya between 1904 and 1940, içinde Jehuda
Reinharz and Anita Shapira, Essential Papers on Zionism, Cassel, London, 1996, s. 373-375,
İngiliz yönetimi tarafından 1922’de gerçekleştirilen nüfus sayımına göre Filistin’de 752,048 kişi
vardır. Bunların dinî gruplara göre dağılımı; 572,992’si Müslüman, 83,794’ü Yahudi, 73,024’ü
Hristiyan, 7,028’ü Dürzi ve 2,446’sı diğer şeklindedir. Daha ayrıntılı tablo için bkz. Justin
McCarty, The Population of Palestine Population History and Statistics of the Late Ottoman
Period and Mandate, Columbia Unıversty Press, Newyork, 1990, s. 29-30.
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için 2.000.000 milyon sterlin gerektiğini hesaplamış ve bu rakamın
özellikle ABD’de yaşayan Yahudilerin bağışlarıyla karşılanabileceğini
düşünmüştür. Weizmann, Temmuz 1920’de Londra’da gerçekleştirilen
Siyonist konferansında bu fikrini ABD’li Siyonistlere açmasına rağmen
Nisan 1921’e kadar göçler için sadece 100.000 sterlin toplanabilmiştir.18
Yahudi göçlerinin taahhüt edilen sayılara göre gerçekleşmemesi,
göçlerin kontrolsüz bir şekilde legal ya da illegal yollardan devam etmesini
beraberinde getirmiştir. Özellikle Polonya’da ve Doğu Avrupa’da yaşam
standardının düşmesi göç etmek isteyen insanları tetiklemiştir. Bu
durum Filistin ekonomik gelişimini sekteye uğratan süreci başlatmıştır.
Herbert Samuel, Yahudi göçleriyle Filistin’in nitelikli işçi ihtiyacının
karşılanacağına dair beklentisinin gerçekleşmemesi ve gelenlerin çoğunun
işsiz kalarak ülke ekonomisine ekstra yük bindirmesi nedeniyle arayışlara
girişmiştir.1 Mayıs 1921’de meydana gelen Yafa olayları Herbert Samuel’e
aradığı fırsatı sunmuştur.19
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Filistin’e, üçüncü göç dalgasıyla gelen Yahudiler; ilk iki göç dalgası ile
gelenlere nazaran, daha genç, Yahudi devletini kurma konusunda istekli
kişilerdi. Aslında Filistin’e ibadet için değil kendilerine yeni bir devlet
kurmak ve Siyonist bir toplum inşa etmek için gelmişlerdi. Aynı zamanda
bu Yahudiler arasında sosyalist ideolojiyi hayat tarzı olarak benimseyen
gruplar vardı. Filistin’e gelen Yahudiler taşıdıkları bu özelliklerin yanı sıra
yeni örgütlenmelere gitmiştir. Üçüncü göç ile gelen sosyalist Yahudiler,
1920 yılı içerisinde Histadrut isimli işçi örgütünü ve Yahudileri korumak
için Haganah isimli savunma teşkilatını kurmuştur. Müslüman ve
Hristiyan Araplar, sosyal ve askerî örgütlenmelerin kurulması nedeniyle
komünizmin Filistin’e girdiğine inanmıştır. Bu nedenle Filistinli Araplar
kendi inanç ve yaşam tarzlarından farklı Yahudileri benimsememiş ve
her iki grup arasında çeşitli zamanlarda gündelik hayata ilişkin küçük
tartışmalar yaşanmıştır. Her tartışma neticesinde iki toplum arasındaki
anlaşmazlıklar artmıştır. Toplumların tarihinde bireyin hayat tarzına
yapılan müdahalelerin tepkiyle sonuçlandığına dair sayısız örnekler vardır.
Araplar da yeni gelen Yahudilerde bu hissiyata kapılmıştır.20
Filistin’deki Yahudi varlığı kendisini devlet kurumlarında da göstermeye
başlamıştır. Herbert Samuel’in Filistin’deki ilk yılında (1920-1921) şehir
yönetimlerinde ve departmanlarda işe alınan Yahudi sayısı artmıştır. Buna
göre hükümet departmanlarında çalışan kıdemli yönetici kadrosunda 14
18

Sachar, a.g.e., s.141, Litvinoff, a.g.e., s. 408, Government of Palestine Report 1921, a.g.e., s. 128

19

Mossek, a.g.e.,17-19, Sachar, a.g.e., s.125,

20

Cambridge Archive Editions, The Middle East İntellıgence Handbooks Palestine and Transjordan,
Printed By CPI Antony Rowe, 1987, Oxford, s. 116, 120, Mark Tessler, A History of the İsraeliPalestinian Conflıct, Indıana Universıty Press, USA, 1994, s.165, Tom Segev, One Palestine Complete
Jews And Arabs Under The Brıtısh Mandate, Abacus, London, 2000, s. 180.
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İngiliz Yahudi’si ve 165 Hristiyan görev yapmıştır. Aynı kadroda Filistin
kökenli 82 Hristiyan, 36 Yahudi, 63 Arap çalışmıştır. Departmanların
bütün iş takibi ve planlamalarının yapıldığı bir alt kadroda ise 76 Hristiyan,
13 İngiliz Yahudi’si görev yapmıştır. Aynı kadroda Filistin kökenli 967
Hristiyan, 553 Yahudi, 521 Arap çalışmıştır.21 Samuel’in, Yahudilere yoğun
bir şekilde görev vermesinin temel dayanağı Balfour Deklarasyonu’nda
verilen vaadi gerçekleştirmekti. Filistinli Araplar her gittikleri belediye ya
da devlet kurumunda Yahudileri görmüş ve Yahudi Ulusal Evi için yoğun
bir şekilde çalıştıklarına tanıklık etmiştir.

Yönetici Kadrosu
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Departmanlar İngiliz
ve İl, İlçeler

Filistinli

İngiliz

Filistinli

Hris.

Yah.

Hris.

Yah.

Müsl.

Hris.

Yah.

Hris.

Yah.

Müsl.

Beerşeba

2

-

-

-

-

-

-

3

2

2

Celile

5

-

-

-

-

-

-

15

4

1

Gazze

2

-

2

-

-

-

-

4

2

3

Yafa

4

-

2

1

1

1

-

12

6

2

Kudüs

6

1

3

1

2

2

-

21

7

-

Phoenicia

4

-

2

2

2

1

-

13

2

-

Samarya

4

-

1

-

1

1

-

8

-

4

Merkezi
yönetim

2

1

-

-

-

3

1

-

-

1

Sekreter

7

1

-

-

-

12

4

10

9

4

Finans

2

-

1

-

-

2

-

3

-

-

Hukuk-Hâkim

9

2

5

9

39

1

-

20

33

119

TarımBalıkçılık

6

-

-

5

5

4

1

17

20

9

21
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CMD. 1499, Interim Report on the Civil Administration of Palestine during the year ended 30th June
1921,His Majesty Staionary Office, London, 1921, s. 25.
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2

-

-

2

1

3

-

-

-

-

Ticaret ve
Endüstri

1

1

-

-

-

1

-

4

1

1

Gümrük

1

-

7

-

-

-

-

58

19

22

Eğitim

3

-

3

-

1

1

-

6

2

8

Göç ve Turizm

3

3

-

-

-

1

-

10

17

3

Toprak
komisyonu

2

-

-

1

-

-

-

2

3

3

Toprak kayıt

1

-

2

-

-

-

-

10

18

31

Limanlar

3

-

-

-

-

1

-

4

3

1

Posta

12

-

-

-

-

-

-

156

144

56

Kamu Müşteri
Tem

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Sağlık

16

-

37

6

6

12

1

115

28

37

Güvenlik

20

1

5

1

2

5

-

31

18

7

Kamu
çalışmaları

11

1

-

4

1

4

3

12

39

1

Gelir idaresi

2

-

7

-

2

-

-

58

6

97

Demiryolları

21

-

2

2

-

-

-

331

126

104

Depolar

1

1

-

-

-

5

1

6

18

5

Anket

2

-

-

-

-

-

-

1

-

-

Hazine

11

1

-

1

-

13

3

37

26

-

TOPLAM

165

14

82

36

63

76

13

967

553

521
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Antik eserler

Filistin Hükümeti Departman ve İl Yönetimlerinde Çalışan Filistinli
Dinî Grupların Dağılımı22

22

CMD 1499, s. 25.
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2. Yafa Olaylarının Gelişimi

TYB AKADEMİ / 2017/21: 145-165

Filistin’de herhangi bir departman, il yönetim bürolarında yada gündelik
hayatta Yahudi görünürlüğünün artması neticesinde Araplar arasında
Filistin’de İngiltere’nin desteğiyle Yahudi Ulusal Evi kurulacağına dair
kuşkular hat safhaya çıkmıştır. İki toplumun bir biriyle çatışması için
gerekli zemin oluşurken yaşanan bir olay süreci tetiklemiştir. İngiliz
İdaresi, üçüncü göç ile gelen sosyalist Yahudilere 1 Mayıs 1921’de işçi
bayramı nedeniyle yürüyüş yapmaları için resmî izin vermiştir. Tel Aviv ve
Yafa’da gerçekleşen işçi bayramı yürüyüşü Filistin’in Sovyetler tarafından
yönetilmesi için eyleme dönüşmüştür. Sosyalist grup, “çok yaşa Sovyet
devrimi, çok yaşa sosyalist Filistin” sloganları atmıştır. Bu arada bu
grubun ideolojik argümanlarına karşı çıkan 50 kadar Yahudi, komünist
yürüyüşe karşılık vermiş ve Yahudiler arasında olaylar başlamıştır.
İngiliz sivil yönetimi, kendi aralarında çatışan Yahudileri durdurmak için
müdahale etmiştir.23

154

Yafa’da olaylar çıktığı anda, İngiliz Güvenlik Bürosuna bağlı görev
yapan 10 komiser, 53 atlı ve 135 yaya polis vardır. Komiserler; 2 İngiliz,
5 Müslüman, 2 Hristiyan ve 1 Yahudi’den meydana gelmektedir. Bu
polislerin nüfusa göre dağılımı ise 141 Müslüman, 19 Hristiyan ve 21 Yahudi
şeklindedir. Ayrıca polislerin iki yıllık eğitimleri vardır. Sayılarının azlığı
ve eğitim yetersizliği nedeniyle İngiliz Güvenlik Bürosunun yerel halktan
meydana getirdiği polis gücü iki grup arasındaki olaylara müdahalede
yetersiz kalmıştır.24 Bu noktada Müslüman ve Hristiyan Araplar polislere
yardım için harekete geçmiştir. Araplar kendi toprakları üzerinde çıkar
çatışmasına giren Yahudilerle karşılaşınca iki toplum arasında şiddetli
çatışmalar başlamıştır. Yafa’da başlayan olaylar hızlı bir şekilde civar
yerleşimlere yayılmıştır. Yahudilerin vahşi bir katliam yaptığına dair
dedikoduların artması Araplar arasında infiale neden olmuş ve olaylar çok
hızlı yayılmıştır. Rehovoth, Petah Tikva, Hadera ve Yahuda gibi Yahudi
yerleşim yerlerinde yoğun çatışmalar yaşanmıştır. Araplar, yeni gelen
Yahudilerin kaldığı Yafa göçmen hoteline saldırmış, Yahudiler de Arap
köylerine misilleme yapmıştır.25
23

CMD. 1540, Report of the Commission of Enquiry into the disturbances in Palestine in May 1921
with correspondence relating thereto (Disturbances), His Majesty’s Stationery Office, London, 1921,
s. 20,23, Segev, a.g.e., s. 168.

24

Government of Palestine Report, Report on Palestine Administration July 1920-December 1921,
Printed & published by His Majesty’s Stationery Office (HMSO), London, 1922, s. 97-99, CMD 1499, s.
47-50.

25

Cmd, 1499, s. 49, Sahar Huneidi, A Broken Trust Herbert Samuel, Zionism and the Palestinians
1920-1925, I.B.Tauris Publishers, London, 2001, s. 128, Yafa olaylarıyla ilgili genel literatürde
Müslüman Araplar ile Yahudilerin çatıştığına dair bilgiler vardır. Fakat Yafa olaylarında Hristiyan
Araplar da Yahudilerle çatışmıştır. Charles Smith, Palestine and the Arab-İsraeli Conflict a History
with Document, Bedford/St. Martins, Boston, 2013, s. 107, David Fromkin, Barışa Son Veren Barış,
çev. Mehmet Harmancı, Epilson yayınları, İstanbul, 2004, s. 441.
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Gazze’de 4 Mayıs 1921’de olay çıkma ihtimaline karşılık İngiliz yöneticiler
önlemler almıştır. Özellikle Yahudilerin yaşadığı yerlere silahlı polis gücü
sevk edilerek iki toplumun karşılaşması engellenmiştir. Bunun yanı sıra
İngiliz yöneticilerle Yafa olaylarıyla ilgili görüşen Arap ileri gelenlerine
düzenli bir şekilde bilgi akışı sağlanmıştır. Birüssebi’de daha önceden
milliyetçi hareketlere mesafeli olan ve İngilizlere ılımlı yaklaşan Arap ileri
gelenleri dahi Yafa’dan gelen haberlerden etkilenmiş ve tüm Filistinlilerin
alacakları kararları koşulsuz destekleyeceklerini İngiliz yöneticilere
aktarmışlardır. Nablus’ta ise Araplar bir temsilci grubu oluşturarak
İngiliz yöneticilerle görüşmüştür. Yafa’da yaşananları öğrenmek için
bir Müslüman ve Hristiyan Arap’ın Nablus’a getirilmesini istemişlerdir.
Çünkü Nablus’lular İngiliz yöneticilerin yaptıkları resmî açıklamaları
Siyonistlerin etkilediğini düşünmekte ve onlara inanmamaktaydılar.
Hükümet yetkilileri taleplerini yerine getirememiş, Yafa’dan gerçek
bilgileri alamamış ve Nablus’lulara aktaramamıştır. Bu nedenle Nablus’ta
da sokak tepkileri başlamıştır.27
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Çatışmaların artması üzerine Fransa, İspanya ve İtalya başkonsolosları
2 Mayıs 1921’de Yafa’da bulunan İngiliz idare merkezine giderek durumun
ciddiyetiyle ilgili İngiliz idarecileri uyarmıştır. Çünkü çatışma esnasında
kendilerinin sorumluluğunda bulunan toplulukların zarar görmesi söz
konusudur. Bir ara Fransa’nın Yafa’daki konsolosluk binasının bayrakları
göstericiler tarafından indirilmeye çalışılmıştır. Konsolosluk çalışanları
bu durumu çok zor engellemiştir. Yafa’da meydana gelen olaylar sadece
civar yerleşimlere değil Arapların yoğun yaşadığı şehirlere yansımıştır. 1
Mayıs 1921’de Hayfa’da düzenlenen işçi bayramı gösterilerine 160 kadar
Yahudi katılmıştır. Bu grubun gösterisi herhangi bir olay yaşanmadan
sona ermiştir. Fakat daha sonra Sovyet devrimini savunan 50 kadar
Yahudi tekrar eylem yapmıştır. İngiliz polisler derhal müdahale ederek
bayraklarını ve posterlerini toplamıştır. Daha sonra Arap ve Yahudi
ileri gelenleri arasında küçük bir görüşme olmuş ve çatışmalar son anda
engellenmiştir. Anlaşmaya rağmen Yafa’dan gelen gerçek ve gerçek dışı
şiddetli çatışma haberlerinin her iki toplum arasında olayların yaşanma
riskini devam ettirmiştir.26

Şehirlerde gerilimli süreç yaşanırken Herbert Samuel Filistin genelinde
sıkıyönetim ilan etmiştir. Samuel, Lloyd George tarafından Haziran 1920’de
kendisine verilen başkomutanlık yetkisini ilk kez kullanarak, Akdeniz’de
bulunan İngiliz savaş savaş gemilerine Yafa ve Hayfa limanlarına intikal
etmeleri emrini vermiştir. Gemiler limanlara varana kadar olaylar ağır
silahlı askerî araçlar ve hava saldırılarıyla durdurulmuştur. Samuel
26

CO/733/3/30264, Samuel to Churchill Report on the Political Situation in Palestine For May 1921, 6
Haziran 1921.

27

CO/733/3/30264 May 1921 Report, Porath, a.g.e., s. 60.
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döneminde hava saldırılarının Filistin halkına karşı kullanılması da ilk
kez yaşanmıştır. Samuel’in hava saldırılarına yönelmesinin temel nedeni
olayların devam etmesi halinde Filistin’in ekonomik zararının artmasından
endişe etmesidir. Kudüs’te görevli Albay Brunton, İngiltere Sömürgeler
Bakanlığı’na yazdığı raporunda yaşanan olayın büyüklüğünü anlatmak için
“Eğer İngiliz politikası değiştirilmezse bugünün çatışması yarının devrimi
olacak” cümlesini kullanmıştır. Değiştirilmesi gereken İngiliz politikası
Siyonistlere destek verme konusunun yeniden değerlendirilmesiydi.28
İL

Tarih
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Yafa

1 Mayıs 1921

Araplar

Yahudiler

Ölü

Yaralı

Ölü

Yaralı

3

34

27

104

Yafa

2 Mayıs 1921

10

11

13

26

Yafa

3 Mayıs 1921

1

4

3

4

Petah Tikva

5 Mayıs 1921

14

-

4

12

Yahudiye

5 Mayıs 1921

14

15

-

-

Rehovot

6 Mayıs 1921

3

5

-

-

Hadera

6 Mayıs 1921

3

4

-

-

Toplam

48

73

47

146

İllere göre Yafa olaylarının hastane kayıtları29

Herbert Samuel’in askerî müdahalesi sonrasında 1 Mayıs 1921’de
başlayan Yafa olayları 7 Mayıs 1921’de sona ermiştir. Filistin’deki İngiliz
Sağlık Departmanı raporlarına göre 47 Yahudi, 48 Arap ölürken, 146
Yahudi 73 Arap yaralanmıştır. Bunun yanı sıra Herbert Samuel, olaylardan
maddi zarar gören kişilerin tespiti için bir Arap ve Yahudi’den oluşan küçük
bir komisyon kurmuştur. Buna göre, 450 adet dükkan, iş yeri vb. yer hasar
görmüştür. Bunların maddi zararı ise 150.000 sterlindir. Samuel, zararın
karşılanması için İngiliz hükümetinden yardım istemiştir. Fakat İngiliz
hükümeti olaylarla ilgili soruşturmaların tamamlanmasını bekleyeceğini
ifade ederek Samuel’in talebini ret etmiştir.30
Çatışmalar durdurulmasına rağmen Filistin’de genel durumun
kırılganlığı devam etmiştir. Çünkü Arapların tepki göstermesine neden
olan Siyonist yanlısı İngiliz politikası devam etmektedir. Araplara göre
28

156

Huneidi, a.g.e., s. 128, Cmd. 1540, s. 10, 25 ve 42, Caplan, Palestine Jewry..a.g.e., s. 86.

29

CMD, 1540 s. 60.

30

CO/733/3/30264 Despatch no. 234, Samuel to Churchill Report on the Political Situation in Palestine,
18 July 1921.
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Yahudi göçlerinin durdurulmaması İngiliz politikasının devam ettiğinin
bir göstergesidir.31 Bu nedenle Filistinli Arapların her yıl topladıkları
Filistinli Araplar Kongresi Yürütme Kurulu 8 Mayıs 1921’de, “ülkede
yıkıcı sürecin sona ermesi için Yahudi göçlerinin derhâl durdurulmasını”
içeren bir telgrafı İngiltere kralına, Lord’lar ve Avam Kamarası’na, Papa,
Fransa, ABD, İtalya İspanya yöneticilerine ve dışişleri bakanlıklarına
çekmiştir. Telgraf gönderilirken Kudüs üzerinde ruhani hakka sahip
ülkeler ve Siyonistlere destek veren devletler seçilmiştir.32Böylelikle
Filistin’de yaşananlara dair Arapların tepkileri uluslararası kamuoyuna
iletilmiştir. Filistin’de Siyonist yanlısı İngiliz politikasının devam ettirildiği
sürece bölgeye huzur gelmeyeceğini anlayan Herbert Samuel, politika
değişikliğine gitmeye karar vermiştir. Bu sayede Filistin’de artan Arap
tepkisini dindirmeyi hedeflemiştir. Bu doğrultuda Yafa olaylarının şeffaf
bir şekilde araştırılması için komisyon kurmuştur. Komisyon çalışmalarını
4 ay içerisinde tamamlamıştır. Samuel, diğer önemli kararını ise Yahudi
göçleriyle ilgili vermiştir.

3.1. Yahudi Göçlerinin Askıya Alınması
Samuel, Filistin’de gerilimi azaltmak için ilk olarak ülke içinde olayların
çıkmasına neden olan sosyalist Yahudileri Filistin’den deport etmiştir.
Alınan karar Arapların beklentilerini karşılamazken Siyonistlerin
tepkisine neden olmuştur. Samuel, aldığı önlemleri anlatmak için
Filistin’de yaşayan tüm kesimlerin davet edildiği bir toplantı düzenlemek
istemiştir. Fakat Siyonistler ve Araplar Samuel’in düzenleyeceği toplantıya
katılmayacaklarını açıklamıştır. Samuel’in aradığı fırsat İngiltere kralının
doğum gününün kutlanacağı tören ile gelmiştir. İngiltere’nin dünya
çapında yönettiği kolonilerde her yıl bir gelenek şeklinde kralın doğum
günü resmî bir tören ile kutlanmakta ve yerel halkın ileri gelenleri bu
davete katılmaktaydı. Davet İngiliz Kralı’nın o bölge insanı için yazdığı
mesajın okunmasıyla başlamaktadır. Daha sonra o bölgeyi yöneten İngiliz
idareci bir konuşma yapmaktadır.33
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3. İngiliz Sivil Yönetiminin Aldığı Önlemler

Samuel de bu tören vesilesiyle Filistin’de yaşayan tüm kesimleri Kudüs
hükümet konağına davet etmiştir. Samuel´in 3 Haziran 1921´de yaptığı
konuşmada üç ana başlık vardı. İlk olarak Filistin’de ekonomi, güvenlik,
eğitim, tarım ve hayvancılık alanlarında bir yıl içerisinde yapılanları
31

Cmd, 1540 s. 60, Segev, a.g.e., s. 183, Sachar, a.g.e., s. 174.

32

Bernard Wasserstein, Herbert Samuel and the Palestine Problem, The English Historical Review,
october 1976, Vol 91, No. 361, s. 766, Huneidi, a.g.e., s. 129.

33

Cohen, a.g.e., s. 118, Huneidi, a.g.e., s. 130.
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anlatmıştır. İkinci konu Filistin’de gerilimi azaltmak için aldığı Yahudi
göçlerinin durdurulması kararıdır. Konuşmasında vurguladığı üçüncü
konu ise Balfour Deklarasyonu’yla ilgilidir.34 Samuel, Arapların tepkilerini
azaltmak amacıyla Yahudi göçlerinin geçici süreyle durdurulduğunu 3
Haziran 1921 itibariyle ilan etmiştir. Yahudi göçlerinin askıya alınması
bir önceki yıl göç departmanının yaptığı düzenlemenin iptal edilmesidir.
Aslında Samuel doğrudan Yahudi göçlerini yasaklamamıştır.35
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Samuel, Siyonist organizasyona verilen 16.500 kişilik göç hakkını askıya
alarak yeni bir süreci başlatmıştır. Buna göre Filistin’e kimlerin gelebileceği
ve yerleşebileceği çeşitli şartlara bağlanmıştır. 3 Haziran 1921’den itibaren
şu grupta yer alan kişiler Filistin’e gelme hakkına sahiptir. Filistin’e en
fazla üç aylığına gezmeye gelen turistler, herhangi bir organizasyona bağlı
olmadan Filistin’de yaşamak isteyen bireyler, Filistin’de kendi sermayesiyle
iş yapmak isteyen meslek sahipleri, geri kalan hayatlarını Filistin’de
geçirmek isteyen kadınlar, çocuklar ve yaşlılar, son yıllarda Filistin’e
ibadet etmek amacıyla gelen ve kendi maddi durumunun olduğunu
kanıtlayan bireyler ile özel uzmanlık isteyen işletmelerde istihdamının
sağlandığını belgeleyen kişilerin Filistin’e gelmesine ve yerleşmesine izin
verilmiştir. Bunların dışında yer alanlara Filistin’e giriş hakkı verilmemeye
başlanmıştır.36
Samuel, 3 Haziran 1921’den itibaren göçlerin yukarıdaki şartlar
çerçevesinde yapılacağını Avrupa’da yer alan limanlara iletmiştir. Bu
karar öncesinde Filistin’e gelmek için başvuran ve Avrupa limanlarında
bekleyen Yahudiler muaf tutulmuştur. Samuel, bu kararıyla Filistin’e
giriş için verilen vizelerin şarta bağlandığını, toplu ve organize bir şekilde
gerçekleştirilen göçlerin iptal edildiğini Araplara açıklamıştır. Bu noktada
dikkat çeken husus Samuel’in yayınladığı kararda herhangi bir millet ya
da din belirtilmemesidir. Bu nedenle şartları taşıyan her hangi bir Yahudi
rahatlıkla Filistin’e girebilmiştir. Aslında Yahudi göçleri durdurulmamıştır.
Sadece göçler şartlara bağlanmış ve sınırda denetim yoğunlaştırılmıştır.
Samuel, bu göç sistemiyle nüfusu ve ülke ekonomisini kontrollü bir
şekilde geliştirmeyi amaçlamıştır. Samuel, gümrük kapılarında bireysel
göçleri kontrol eden yerel makamların yeniden belirlenmesine ve sınır
geçişlerinde göç departmanından gönderilen listelerin dikkate alınmasına
da karar vermiştir.37
34

FO/141/742: E/7350/35/88, Sir Herbert Samuel’s Speech delivered at Jerusalem, 3 June 1921, s.
1,Samuel’in Kralın doğum günü konuşmasını içeren diğer belge için bkz. FO 141/439/2, Herbert
Samuel, Speech on the King’s Birthday, 3 Haziran 1921, Caplan, Palestine Jewry..a.g.e., s. 88.
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Aynı dönem içerisinde kendi imkanlarıyla Avrupalı devletlerden edindikleri vizeler ile 2.031 Yahudi
Filistin’e göç etmiştir. Government of Palestine Report, Report on Palestine Administration July
1920-December 1921, Printed & published by His Majesty’s Stationery Office (HMSO), London, 1922,
s. 127.

36

Government of Palestine Report, a.g.e., s. 127, FO/141/742: E/7350/35/88, s. 3.

37

Government of Palestine Report, a.g.e., s. 128, FO/141/742: E/7350/35/88, s. 3.
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Samuel’in kararı sonrasında Yahudi göçleri azalmasına rağmen
durmamıştır. Bu azalmada Siyonistlerin Filistin’e göç ettireceği Yahudilere
ekonomik imkân sağlayamaması etkilidir. 3 Haziran 1921’den göçlerin
Sömürgeler Bakanlığı tarafından yeniden Siyonistlerin yetkili kılındığı 31
Aralık 1921’e kadar Filistin’e 4.784 Yahudi göç etmiştir. Bu kişiler başta
Rusya, Polonya, Romanya, İngiliz dominyonları ve diğer ülkelerden
Filistin’e gelmiştir.38

Samuel, Balfour Deklarasyonu’nun “dünya çapında dağıtılmış bir
şekilde yaşayan Yahudilerin, ekonomik kaynaklarını ve siyasal güçlerini,
Filistin’i ve orada yaşayan insanları geliştirmek için kullanmak
istemektedir.” şeklinde anlaşılması gerektiğini söylemiştir. Samuel’in,
deklarasyonun çevirisinde hata var iddiasına Araplar inanmamıştır.40
Samuel’in bu iddiasını çürütmek için 1921 öncesinde yaşanan birkaç
olaya bakmak yeterlidir. Bilindiği üzere Siyonistlere destek verilmesinin
sorunlara yol açacağını iddia eden ve Balfour Deklarasyonu’nu İngilizceden
okuyarak bu sonuca ulaşan birçok devlet adamı ve hatta Yahudi asıllı
kişiler vardır.
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Samuel, 3 Haziran 1921 konuşmasında Arapların endişe kaynağı
Balfour Deklarasyonu’na da değinmiştir. Samuel, Deklarasyon’da yer
alan Yahudiler için Filistin’de bir ulusal ev kurulacağı cümlesini Arapların
yanlış yorumladığını söylemiştir. Samuel, bu cümlenin “Müslümanlar
açısından kutsal sayılan yerlerin onlardan alınarak yabancılara
verileceğini” içermediğini ve İngiltere hükümetinin böyle bir niyeti
taşımadığını ifade etmiştir. Samuel’e göre, Arapların yanlış anlamasının
nedeni deklarasyonun İngilizce ’den Arapçaya çevrilirken yaşadığı anlam
kaymasıdır39

Balfour Deklarasyonu’nun yayınlanması için Temmuz-Eylül 1917 İngiliz
kabinesinde düzenlenen toplantılarda Yahudi asıllı İngiliz devlet adamı
Edwin Montagu deklarasyon içeriğine karşı çıkmıştır. Ona göre Siyonizm’e
verilen destek Filistin’e huzurdan çok çatışma getirecektir. Diğer bir örnek
ise deklarasyonun İngilizce metninin içerdiği anlamın 1918’den itibaren
Fransa, ABD, İtalya ve Vatikan tarafından kabul edilmesidir. 24-26 Haziran
1920’de gerçekleştirilen San Remo Konferansı’nda yapılan tartışmalar
neticesinde Filistin mandaterliğinin İngiltere’ye bırakılmasının ardında
yatan nedenlerden birisi de deklarasyonu yayınlamış olmasıdır.41 Bu gibi
38

Government of Palestine Report, a.g.e., s. 128.

39

FO 141/439/2, Herbert Samuel, Speech on the King’s Birthday, 3 Haziran 1921, Kedourie, a.g.m., s.
46.

40

FO 141/439/2, Herbert Samuel, Speech on the King’s Birthday, 3 Haziran 1921.

41

Edwin Montagu’nun Balfour Deklarasyonu’nun İngilizce metnini okuyarak eleştirdiği raporu için
bkz. CAB\24\24\71, Edwin Montagu, The Anti-Semitism of the Present Government, 23 August 1917,
CAB\24\28\63, Edwin Montagu, Zionism, 9 October 1917, s. 1-4. San Remo Konferansı’nda Balfour
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örnekler mevcut iken Araplar Samuel’in bu argümanına inanmamıştır.
Samuel’in göçleri sınırlandırması ve deklarasyonun içeriğine dair yeni
bir yorum getirmesi Siyonistler arasında tepkiyle karşılanmıştır. Dünya
Siyonist Organizasyonu başkanı Weizmann, Dış İşleri ve Sömürgeler
Bakanlığında Samuel aleyhine girişimlerde bulunmasına rağmen onu
görevden aldıramamıştır. Araplar ise bu kadar basit bir göç düzenlemesi
ve deklarasyonu kendilerinin yanlış anladığına dair iddialar karşısında bir
kez daha hayal kırıklığı yaşamıştır.42
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3.2. Haycraft Soruşturma Komisyonu
Samuel’in Filistin’de var olan gerilimi azaltmak amacıyla aldığı diğer
bir önlem ise Yafa olaylarını araştırmak üzere bir komisyon kurmasıdır.
Samuel, Haycraft soruşturma komisyonunu Yafa olayları devam ederken
kurmuş ve hazırlanan raporu Filistin Yüksek Komiserliği’nde yayınlamıştır.
Samuel, raporu yayınlayarak liberal, şeffaf bir yönetime sahip olduğunu
Filistinlilere kanıtlamak istemiştir. Samuel, soruşturmayı yürütmek
üzere Filistin Baş Yargıcı Sir Thomas Haycraft, Kudüs vali yardımcısı H.
C. Luke ve Filistin hukuk departmanından Mr Stubbs’u 7 Mayıs 1921’de
görevlendirmiştir. Komisyon üç aşamalı bir soruşturma yapmıştır. Sir
Thomas Haycraft, Samuel’e ilk raporu 1 Temmuz 1921’de, ikinci raporu 10
Ağustos 1921’de ve nihayet son raporu da 25 Ağustos 1921’de sunmuştur.
Araştırma sonuçları ve önerileri 21 Eylül 1921’de Sömürgeler Bakanlığı’na
gönderilmiştir.43 Haycraft raporu, Filistin’de ilerleyen yıllarda gerçekleşen
her olay sonrasında İngilizler tarafından kurulan komisyonlara bilgi
kaynaklığı etmiştir.
Haycraft raporuna göre, Osmanlı Devleti döneminde sahip oldukları
ekonomik ve siyasal ayrıcalıkları kaybeden küçük bir Filistinli Arap
grubu Siyonist karşıtlığına dayalı propaganda yapmıştır. Çünkü Filistin
yerel yönetiminde çeşitli departmanlarda aktif olan Siyonistler Arapların
ayrıcalıklı konumunu sarsmış ve ekonomik gelirlerini sonlandırmıştır.
Filistin’de yaşanan karışıklık sayesinde Araplar İngiltere’nin Filistin
yönetimini bitirerek eski günlerine geri dönmeyi planlamıştır. Bu
hedef ile tüm Filistinli Arapları ayaklandırmayı göze almışlardır. Rapor
değerlendirildiğinde bazı sorunları ihtiva etmektedir. Örneğin, rapor bu
küçük gruba dair fazla bir veri içermemiştir. Bu durum doğruluk payının
Deklarasyonu’nun İngilizce metni üzerinden değerlendirilmiş ve içeriği Filistin’i yöneten güç için ana
metin kabul edilmiştir. Osman Olcay, Sevres Antlaşmasına Doğru Çeşitli Konferans ve Toplantıların
Tutanakları ve Bunlara İlişkin Belgeler, Ankara Üniversitesi SBF Yayınları, Ankara 1981, s. 548
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sorgulanmasını beraberinde getirmektedir. Bu iddia etrafında bakıldığında
soruşturma komisyonu, Araplar arasında geniş çaplı, yoğun bir Yahudi
düşmanlığının bulunmadığını, Arap karşıtlığının yapay ve yüzeysel bir
yapı arz ettiğini öne sürmüştür. 44 Fakat Yafa olaylarının neredeyse bütün
Filistin şehirlerine yayılması ve geniş bir Arap kitlesinin tepkisel eylemlere
katılması komisyonun bu tespitini tartışmalı hale getirmiştir.

Haycraft raporu, Arapların Yahudi göçlerine gösterdiği tepkileri ise
haklı bulmuştur. Samuel’e Arapların Yahudi göçlerini ekonomik açıdan
tehlikeli gördüğü rapor edilmiştir. Filistin’e yeni gelenlerin ekonomide
rekabeti ortaya çıkardığı ve bu durumun Arapların maddi kaybıyla
sonuçlandığı vurgulanmıştır. Raporda dikkat çekilen diğer nokta ise
Siyonistlerin Araplar karşısında böbürlenmesi neticesinde Arapların
rencide olduğudur. Bu duygunun nefreti körüklediği ifade edilmiştir.
Bolşevik göçmenlerin denetim yetersizliğinden Filistin’e girdiği ve
sosyoekonomik problemlere neden oldukları vurgulanmıştır. Nitekim
Samuel aldığı önlemler ile sosyalist ve komünist göçmenleri Filistin’den
çıkarmıştır. Çünkü Sömürgeler Bakanlığı Filistin’de Rusya’nın ideolojik
alt yapısını savunan bir topluluk istememektedir. Bu durumun Ortadoğu
genelinde bir çatışmaya neden olacağından korkmuşlardır. Hatta bir
dönem Yafa olaylarını Rusya’nın organize ettiğine dair raporlar Londra’ya
ulaşmıştır. Fakat Haycraft komisyonu Rusya’nın Filistin’de bu kadar geniş
çaplı bir topluluğa sahip olmadığını tespit etmiştir.47
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Soruşturma komisyonu, Samuel’e ve Sömürgeler Bakanlığına bazı
politika değişiklikleri yapılması konusunda önerilerde bulunmuştur.
İngiltere’nin Siyonistlerle Yahudi Ulusal Evi’ni kurmak amacıyla birlikte
çalışması Filistin’de yaşayan tüm toplulukların çıkarını zedelemektedir.
Buna göre Siyonist organizasyonun resmî danışman sıfatıyla Filistin’de
faaliyet göstermesi rahatsız edicidir. 45 Bilindiği üzere İngiltere böylesi bir
resmî danışmanlığı bölgede yaşayan Müslümanlar, Marunîler, Katolikler,
Ortodokslar ve diğer gruplar için tanımlamamıştır. Samuel, neredeyse
Filistin hakkında tüm sorunları, çözümleri, önerileri Siyonistlere
danışmaktadır. Rapor Samuel’e tüm grupların yer alacağı bir yönetim
modelinin kanunla belirlenmesini tavsiye etmiştir.46

Samuel, Haycraft komisyonu raporunu Filistin yönetiminin resmî
yayını şeklinde bastırmıştır. Bu sayede Filistinli Arapların endişelerini
gidereceğini düşünmüştür. Nitekim Samuel Ekim 1921’de raporun Araplar
arasında olumlu karşılandığını Sömürgeler Bakanlığına rapor etmiştir.
44

Cmd. 1540, Haycraft Report, s.43, Wasserstein, a.g.m., s. 767.
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Cmd. 1540, Haycraft Report, s.50, Cohen, a.g.e., s. 87.

46

Cmd. 1540, Haycraft Report, s.44, Fraser, a.g.e., s. 265.

47

CMD. 1540, Haycraft Report, s.51, Caplan, Palestine Jewry..a.g.e., s. 94.
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Rapor, Arap tezlerini dile getirerek kamuoyuna ilan edilmesi bakımından
önemlidir. İlerleyen yıllarda Araplar, Haycraft raporunu Siyonistlere
karşı propaganda malzemesi şeklinde kullanmıştır. Siyonistler ise
Samuel’in Yafa olaylarından sonra aldığı kararlardan rahatsız olmuştur.
Weizmann, Haziran 1921’den itibaren Yahudi göçleri kısıtlanması, Balfour
Deklarasyonu’nun yeniden yorumlanması ve Arapları destekleyen Haycraft
Raporunun yayınlanması karşısında İngiltere’nin desteğinin azaldığına
dair şüphelerini Sömürgeler Bakanı Winston Churchill’e aktarmıştır.
Çünkü bu konular 1897’den itibaren belirli bir hedef ile Filistin’e yerleşmek
isteyen Siyonist projeleri tehlikeye atma özelliği taşımaktadır. Sömürgeler
Bakanı Churchill deklarasyonun Filistin’de Yahudi Ulusal Evi’nin
kurulacağını taahhüt ettiği konusunda Weizmann’a garanti vermiştir.
Churchill’in cevabıyla Haycraft Raporu tavsiyeleri hiçbir zaman gündeme
alınmamıştır. Haliyle bu durum Arapların memnuniyetsizliğini devam
ettirmiş ve Samuel’in Filistin’i yönetmesini zorlaştırmıştır.48

Sonuç
İngiltere’nin, batılı bir milliyetçi grup olan Siyonistlere verdiği destek
Filistin tarihî açısından telafisi mümkün olmayan sonuçları ortaya
çıkarmıştır. İngiltere, Siyonistleri destekleyerek Süveyş kanalı, Hindistan
hattında kendisiyle hareket eden bir yapı kurmuştur. Böylelikle 1897’de
küçük bir grup olarak yola çıkan Siyonist Organizasyon, 1917’de uluslararası
bir güç merkezine dönüşmüş ve daha sonrasında devletleşme noktasında
hızla ilerlemiştir. Siyonist organizasyonun temel gayesi Filistin’de bir
Yahudi yurdu kurulmasını sağlamaktır. Bu hedefin önemli aşamalarından
birisi ise Filistin’e bir İngiliz Yahudi’sinin Herbert Samuel’in yönetici
olarak atanmasıdır. Bu hamleyle Siyonistler Filistin’de merkezi otoritede
söz sahibi bir konum elde etmişlerdir. 1917-1921 arası yaşanan bu süreçten
Filistinli Araplar olumsuz etkilenmiştir.
Filistinli Arapların, uluslararası tanınırlık kazanmaları ve taleplerini
dile getirmeleri İngiltere tarafından engellenmiştir. Fakat 1921 Yafa
olayları yeni bir süreci başlatmıştır. Filistinli Arapların, yaşam alanlarının
ellerinden kayıp gittiğini canlı bir şekilde gözlemlemesi onları harekete
geçirmiştir. Böylelikle tepkilerini Yafa olaylarıyla dile getirmişlerdir.
Yafa olayları, İngiltere’nin 1917 Balfour Deklarasyonu’na bağlı geliştirdiği
Filistin politikasını gözden geçirmeye mecbur etmiştir. Yafa olayları
sonrasında İngiliz Sivil İdaresi, Filistin’i yönetmek istiyorsa Arapları göz
ardı etmemesi gerektiğini anlamıştır. Bu nedenle Herbert Samuel, 1921’den
sonra Filistin’de yaşayan tüm kesimleri kapsayan adımlar atmıştır.
48
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Filistinli Arapların topraklarını korumak adına gösterdikleri kitlesel
tepki ilerleyen yıllarda örgütlenmelerini kolaylaştırmıştır. Yafa olayları
esnasında toplanan Filistinli Araplar Kongresi Yürütme Kurulu belirli
bir dönem bu kitlesel tepkiyi organize etmiştir. Yafa olayları sayesinde
Filistinli Araplar arasında Siyonistlere karşı ortak tepki verilmesi gerektiği
düşüncesi hâkim olmuştur. Bu sayede Hristiyan ve Müslüman Araplar
beraber hareket etmeye başlamışlardır. 1921’den sonra Filistin’deki Arap
siyaseti daha örgütlü ve kurumsal bir hal almıştır.
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İsrail ve Filistin İlişkilerinin
Sosyal, Siyasal, Dinî ve Kültürel
Boyutları
Söyleşi: Turgut Alp BOYRAZ*
Konuşan: Enes DAĞ**

Turgut Alp BOYRAZ: İsrail, Mısır’da darbeden sonra gelen yönetimle
çok iyi ilişkiler geliştirdi. Dolayısıyla İsrail bir izolasyon sorunundan kurtulmaya başladı. Yani bugün Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail işbirliği denildiğinde artık insanlar buna şaşırmıyorlar. Bu olaylardan sonra Kudüs’te
kalan üç yüz bin kişi müthiş bir direniş örneği sergiledi. Sokaklarda nöbetler tutuldu. Hemen ardından Filistin’in diğer işgal edilmiş topraklarındaki,
yani Batı Şeria’daki insanlar da sokaklara çıktılar. Burada İsrail bir geri
adım atma yoluna gitti. Benim kanaatime göre atılan bu geri adımın ardında, İsrail’in dikkate aldığı iki şey vardır: Birincisi, dünya kamuoyundan
yükselen tepkilerdir. Şimdi Ürdün halkının %75’i Filistin asıllıdır. Yani günümüzde Ürdün, İsrail kurulduğunda vatanından sürülen Filistinliler tarafından oluşturulmuştur. Oradaki yönetim her ne kadar İsrail’le işbirliği
içinde olursa olsun, mesela Mescid-i Aksa’ya doğrudan bir müdahale olduğunda kendi tabanını da düşünerek buna tamamen sessiz kalamıyor. Tabi
Türkiye gibi hassasiyetlerini ifade etmekten geri durmayan hükümetlerin iş
başında olduğu ülkelerden gelen tepkiler de çok etkili olmaktadır. İkincisi,
birincisiyle paralel olarak, İsrail’in gelen tepkileri göz önünde bulundurarak gereksiz bir gerilimden kaçınma isteğidir. Zaten, nasıl olsa peyderpey
Filistin’i, yani işgal altındaki Doğu Kudüs’ü, Batı Şeria’yı mahalle mahalle,
sokak sokak, bina bina Yahudileştiriyor. Dolayısıyla bu çerçevede devam
edegelen bir süreç var. Onun için insanların Mescid-i Aksa’ya doğrudan bir
müdahale ederek bir intifada çıkarmasını, bu yakaladığı süreci, Araplarla
geliştirdiği ilişkileri vs. bozmayı gereksiz gören bir İsrail söz konusu oldu.
Dolayısıyla İsrail taktiksel bir geri adım atma yoluna gitti. Ama İsrail, söz
konusu demografi ile oynama asıl gayesini, yani Yahudileştirme politikası*
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Enes DAĞ: İlk sorum şöyle; İsrail’e ilk gittiğiniz andan itibaren şimdiye
kadar geçen süre içerisinde neler değişti, ilerleme ve gerileme hangi noktalarda oldu?

Anadolu Ajansı Kudüs Temsilcisi

** AYBÜ, Felsefe Bölümü, Arş. Gör.
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nı uygulamakta ve bu sebeple Yahudilerin sayısını arttırıp Filistinlilerin sayısını azaltma temel amacından vazgeçmiş de değildir. Bugün Doğu Kudüs
ile ilgili bir hadise söz konusudur. Şuanda yüzlerce Filistinlinin yaşadığı
bir mahalle boşaltılıyor. Üstelik bu, mahkeme kararıyla gerçekleştiriliyor.
Yani söz konusu böyle bir şeyin gerçekleştirilmesi değişik katakullilere
getirilerek yapılıyor. Örnek vermek gerekirse, biri diyor ki, “1967’de İsrail
Doğu Kudüs’ü işgal etti, daha önce ilk savaş 1948’de meydana gelmişti,
yani 1967’de savaş çıkmadan önce biz Yahudiler Osmanlı zamanında burayı yüz seneliğine kiralamıştık. Ama daha sonra savaş olduğunda biz buradan çekilmek zorunda kaldık. Dolayısıyla burası bizimdi”. İsrail’in şuanda
1948’den beri sürdüğü altı milyona yakın Filistinli var. Onların hiçbirinin
mülkünü geri vermiyor. Çıkarmış olduğu bir kanun ile bütün bu mülklerin hepsini hazineye devrediyor. Söz konusu sürülen bu insanlar, evlerini, arazilerini, her şeylerini kaybetmiş olarak dünyanın çeşitli yerlerinde,
hala, mülteci konumundadırlar. İsrail’in çıkardığı tırnak içinde yasa olarak
ifade edebileceğimiz kanununda, deniliyor ki, mevcut olarak kendi mülklerinin başında bulunmayanların bütün servetleri hazineye devredilecektir.
Dolayısıyla böylesi değişik yollarla bir mahalle boşaltılma yoluna gidilebiliyor. Vergi borcu vardır deyip evler boşaltılabiliyor, yahut Yahudi biri
Filistinli kılığında gelip, ben Filistinliyim deyip gerçek bir Filistinlinin evini satın alabiliyor. Dolayısıyla çok çeşitli ayak oyunları yapılıp Filistinlileri
Filistin’den boşaltma çabaları sürekli devam ettiriliyor. Velhasıl, İsrail’in
işgal ettiği bir toprak var ve bu toprak peyderpey Yahudileştiriliyor. En
çarpıcı örneklerden biri de, sizin de bildiğiniz gibi, Filistin, doğum oranının yüksek olduğu bir toplum; yani insanlar ortalama 6-7 çocuk sahibi olabiliyorlar. İnsanların çocukları olunca dolayısıyla ev yapmaları gerekiyor. Ancak İsrail Doğu Kudüs’te, Batı Şeria’nın önemli bir kısmında
Filistinlilerin ev yapmalarına izin vermiyor. İnsanlar çocukları evlendiği,
aile bireyleri çoğaldığı için kaçak ev yapmak zorunda kalıyorlar. Bu kaçak
yapılar tespit edildiğinde de polis ve askerler eşliğinde gelen dozerler bu
yapıları derhal yıkabiliyorlar, üstüne üstlük bütün yıkım masraflarını, oraya gelen asker ve polislerin yevmiyesi de dâhil o Filistinliye ödetiyorlar.
E. D. : Buraya kadar tam anlamıyla bir zulüm portresini tasvir ettiniz.
Pek çoğunu daha önce de bildiğimiz böylesi adaletsizlikler vicdan sahibi
her insanı aşırı derecede rahatsız edecek boyuttadır. Kaçak yapılar tespit
edildiğinde yıkım masrafları, güvenlik güçlerinin yevmiyeleri vs. oradaki
Filistinli kardeşlerimize ödetiliyor, dediniz. Orada yaşayan Filistinli kardeşlerimizin ortalama sosyo-ekonomik durumları ortadayken, diyelim ki
bu masrafları ödemeye gücü yetmiyorsa bu durumda ne yapılıyor?
T. A. B. : Maalesef böyle bir hal-i pür melal ile karşı karşıyayız. Bu masrafları ödemeye gücü yetmeyen bir Filistinli, bunun karşılığında hapis yatmak
zorunda bırakılıyor. Diyelim ki işte elli bin dolar vermesi lazım, farazi günlüğü üç yüz dolar olarak sayılıp hapis yatılıyor. Günlüğü yüz dolar karşılı-
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ğı da hapis yatılabiliyor (dolayısıyla bu da daha fazla gün hapiste kalmak
anlamına geliyor). Dolayısıyla sahada zaten bütün bunları duraksamadan
yapan bir İsrail, zaman zaman taktiksel geri çekilmeler yapıp dünya kamuoyunu susturmayı hedefliyor. Aslında artık İsrail’in yaptıklarına karşılık
bağışıklık kazanmış bir dünya kamuoyu oluştu. Artık birçok şey normal
olarak karşılanabiliyor. Mesela, havalimanında insanları sekiz saat, on
saat bekletebilen, dilediğinde onları geri gönderebilen bir İsrail var. Ama
artık böylesi hukuksuzluklara bile artık dünyanın pek çok yerinde, hatta Türkiye’de bile “İsrail bu, yapar!” şeklinde yaklaşılabiliyor. Yani artık
İsrail’in yaptığı normalmiş gibi kabul edilebiliyor.
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Geçenlerde bir gazeteci bir ifade kullanmıştı: “Girdiği bir dükkanda ya da
evde mendilini düşürüp, daha sonra geri gelip, o ev üzerinde hak iddia
eden bir İsrail toplumu ile karşı karşıyayız.” Bu ifadeyi çok beğenmiştim,
yaşanan bu süreci çok iyi bir şekilde özetleyen bu ifade Ömer Lekesiz’e
aittir. Yani bir şekilde Filistin topraklarına kendilerininmiş gibi bir algı
yaratmak istiyorlar. Mesela, bir yere gidip burada önemli bir azizimiz yatıyordu, mezarı buradaydı diyebiliyorlar. Mesela Doğu Kudüs’te Shimon
Hatzadik dedikleri bir yer var. Orada mesela bir Yahudi evliyanın yattığını
iddia ediyorlar. Toparlayacak olursak Netenyahu’dan tutun en alt tabakaya kadar genel anlamıyla Filistin topraklarını Yahudileştirmek isteyen bir
İsrail ile karşı karşıyayız. Bu İsrail’in değişmez stratejisidir. Hatta bunu
açık açık da ifade ediyorlar. Doğu Kudüs’ü zaten ilhak ettiler. Burası bizimdir, kıyamete kadar da Doğusuyla Batısıyla birleşik başkentimiz, dolayısıyla burayı vermeyeceğiz diyorlar. Bu stratejiyi de peyderpey gerçekleştirmeye çalışıyorlar; mesela Mescid-i Aksa çevresini Filistinlilerden izole
etmeye çalışıyorlar. İsrail, Batı Şeria için ise Yahudiye ve Samarya ismini
kullanıyor. Bunlar, tarihte kurulmuş iki krallıktan biri İsrail Krallığı, diğeri
Yahudiye krallığıdır. Yahudiye krallığı Batı Şeria’nın olduğu yerde kurulmuştur. Dolayısıyla İsrail burayı da vermeyeceğini söylüyor. Her ne kadar Uluslararası Milletlere göre, BM ve Amerika da dâhil Doğu Kudüs’ü ve
Batı Şeria’yı işgal altında saysa da İsrail’in bu planlarını engelleyebilecek,
durdurabilecek bir adım da atmış değillerdir. Dolayısıyla hem Uluslararası
hem de Müslüman ülkelerin tepkisi yetersiz kalıyor. O nedenle İsrail’in bütün Filistin topraklarını Yahudileştirmek stratejisinde değişen bir şey olmuyor. Bunlardan bir tanesi de geçen aylarda Mescid-i Aksa’nın kapısına
konulan detektörlerdi.
E.D. : Yani İsrail’in Filistin’i işgal etmesinin arka planında, onlara göre
“eski vatanı” geri alma düşüncesi mi yatmaktadır?
T. A. B. : Evet, kesinlikle, tam da bu düşünce hâkimdir.
E.D. : Mescid-i Aksa demişken, malumunuz ilk kıblemiz olan bu mabedimizin biz Müslümanlar için büyük bir ehemmiyeti haizdir. O nedenle bu
meseleye tepkisiz kalan samimi hiçbir Müslüman nerdeyse yoktur. Şunu
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sormak istiyorum: Son zamanlarda gündemi çokça meşgul eden Mescidi
Aksa meselesi neye işaret ediyor, Müslüman coğrafyada gösterilen tepkilerin oradaki izdüşümleri neler oldu?
T. A. B. : Öncelikle Mescid-i Aksa meselesi söz konusu olduğunda
Müslümanlar, ciddi bir şekilde hem Filistin’de hem de dünyada bir kamuoyu oluşturdular. Batı Şeria’da da halk sokaklardaydı, Gazze’de de halk
sokaktaydı. Filistin yönetimi, Gazze’deki Hamas yönetimi ve diğer fraksiyonlar tek bir ses halinde İsrail’in bu politikasını, yani söz konusu Mescid-i
Aksa olduğunda, diğer anlaşmaların hepsinin rafa kalktığı yönünde bütün
her şeyin bir kenara bırakılacağı duruşunu sergilediler. Bu duruş, yani,
Mescid-i Aksa artık son çizgimizdir, son kalemizdir, buraya müdahale
edemezsin anlamını taşıyordu. Dolayısıyla hem Filistin sokağı, hem de
arkasından Filistin siyaseti, uleması tamamen yekvücud oldu. Böylelikle
İsrail’e şunu gösterdiler; yani şuanda, evet, böyle bir şeyi yapabilecek gücü
kendinde hissediyorsan, yani bunu yapmak istiyorsan, karşılığında sokaktaki insanların hepsinin, yediden yetmişe direnişiyle karşılaşacaksın. Bu
birinci kısımdı, yani Filistin sokağı ve kamuoyu, siyaseti, uleması vs. ile
ilgili iç kısımdı. Bunun bir de dış kısmı diyebileceğimiz, dünyadan gelen
sesler vardı. Bunlar da hem Filistin sokak direnişinin güçlenmesine hem
de İsrail’in geri durmasına sebep oldu. Tabi burada önemli olanın Filistin
sokak direnişi olduğu göz ardı edilmemeli. Onun dışında, Ürdün’ün,
Türkiye’nin verdiği tepkiler, bunlar çok önemliydi, asla yadsınamaz. Yani
İsrail Türkiye’yi ciddiye alıyor, Arap ülkeleri ile ilişkilerini ciddiye alıyor;
bunları şuanda bozmayı göze alamadı ve şimdilik geri adım attı. Ancak
bütün bunların hepsinin temelinde, hem Filistin siyasetini arkasından sürükleyen, hem de dünyadaki devletleri harekete geçiren, mesela BM’nin,
Arap Liginin/Birliğinin acil toplanmasını sağlayan asıl unsur Filistin sokak
direnişidir. İsrail de bu direnişe ve tepkilere karşı, gücü yetmediği için değil, sadece şimdilik taktiksel bir geri adım attı. Ancak İsrail, Doğu Kudüs’ü,
Batı Şeria’yı, Mescid-i Aksa’yı Yahudileştirme politikasından vazgeçmiş
değildir. Bu politikanın gerçekleşmesi noktasında on sene ile şimdiyi kıyas
ettiğimizde, İsrail’in ne kadar ilerleyeceğinin on sene sonrasını da görebiliriz.
E.D. : Filistin sokak direnişinin etkili olmasında Türkiye’nin vermiş olduğu tepki nasıl bir etki uyandırdı? Daha geniş bir ifadeyle, Türkiye ve diğer Müslüman devletlerinin vermiş olduğu tepki bu sokak direnişini daha
güçlü hale getirebildi mi?
T. A. B. : Kesinlikle. Bu sokak direnişi, verilen tepkilerle daha fazla güç
kazanmış oldu. Türkiye bu olaylara karşı hasbi olarak vermesi gereken tepkiyi verdi. Türkiye dışındaki diğer ülkeler Filistin’deki bu direnişin oluşturduğu kamuoyu neticesinde bir araya geldiler; ancak Türkiye’nin tepkisi

172

İsrail ve Filistin İlişkilerinin Sosyal, Siyasal, Dinî ve Kültürel Boyutları

TYB AKADEMİ / 2017 / 21: 169-180

çok daha önemli bir yerdeydi. Dolayısıyla verilen tepkiler Filistin sokak direnişi ile birleşti diyebiliriz. Bu tepki ve direniş şunu gösterdi: Yani İsrail
sorunsuz bir şekilde, tereyağından kıl çeker gibi Mescid-i Aksa’ya müdahale edemeyecek, eğer müdahale edecekse sokakta tam manasıyla bir savaşla karşılaşacak, Filistinli sivillerin ellerinde ne imkân varsa, taş mı var,
sopa mı var, bu imkanlarla bir şekilde İsrail’e karşı göğüslerini gererek on
binlercesi, yüzbinlercesi direnecektir. Bunun sonucunda bir şekilde insanları hapse atmakla birlikte, yıllarca sürecek bir intifada sürecine girilmeye başlanacaktı. İsrail birinci olarak bunu göze almadı. Bu intifadanın, bu
sokaktaki direnişin neticesinde Türkiye gibi, Arap ülkeleri gibi ülkelerle
de ilişkilerinin bozulmasını göze almak durumunda kalacaktı. Netice itibariyle İsrail her hafta sokakta yüzlerce kişiyi öldürürken, ciddi bir savaş
ortamındayken, Türkiye ile ilişkilerinin iyi gitmesini bekleyebilir mi? Bir
kere Türkiye hassasiyetleri olan bir ülkedir. Türkiye’de hem kamuoyunun,
hem de hükümetin hassasiyetleri, Filistin davasındaki duruşları bellidir.
Bu noktada muhakkak ilişkiler bozulacaktı. Türkiye elbette bunlardan
sadece birisidir, aynı durum diğer ülkeler için de geçerli olacaktı. Mesela
daha dün Netenyahu’nun söylediği cümle çok önemlidir, diyor ki, “biz şuanda hiç olmadığı kadar Arap ülkeleriyle iyi ilişkiler gerçekleştirdik, Arap
ülkeleri İsrail’le ilişki kurmaktan artık çekinmiyorlar”. Dolayısıyla bütün
bu süreç sekteye uğrayacaktı. Bu sebeple, İsrail yakaladığı tarihî fırsatı
Filistin sokak direnişi yüzünden kaybetmek istemedi ve geri adım attı.
Çok da memnun olarak geri adım atmadı elbette, biraz da zor geldi, yani
İsrail’in gururu sürtüldü. Ama asıl strateji değişmiş değildir. Tabi önümüzdeki günler neyi gösterir, Allah Kerim’dir. Yani İsrail her şeye muktedirdir,
bu stratejisinde başarılı olacaktır da demek istemiyorum. Ancak şuanda eldeki veriler, mevcut durum, onların lehinedir, yani altın çağlarını yaşıyorlar. Suriye’de, Irak’ta, Libya’da olan durum ortadadır. Öbür yandan Körfez
ile olan durum ortadadır, Katar’la birbirilerine düşmüş durumdalar. Mısır,
malumunuz, belki onlarca yıl kendisini toparlayamayacak bir darbe yaşadı. Mısır’da ayakta kalabilmek için İsrail ile dost olmak zorunda kalan bir
yönetim geldi. Nihayetinde, belki İsrail’le çok fazla samimi oldukları için
-Filistin’i destekleyemiyordu Irak’taki Saddam yönetimi ama- bir şekilde
geleneksel olarak Filistinlilere destek veren bir Saddam da vardı, artık o
bile yok. Ülke üçe, dörde bölünmüş durumda, kaos içerisindedir. O nedenle Ortadoğu’daki bu gelişmeler İsrail’e altın çağını yaşatıyor şuanda.
İzlediği politikalar hem görmezden gelinebiliyor, hem buna tepki verecek
bir Arap âleminden bahsetmek imkansız. O nedenle bölgede taktiksel olarak adımlar atan bir İsrail söz konusudur.
E.D. : İsrail devlet politikalarını, siyasî düşüncelerini bir kenara koyacak
olursak, yaşanan sürecin İsrail halkı üzerindeki etkisi nasıl değerlendirilebilir? Diğer bir deyişle, İsrail halkının son olaylara ve özellikle Filistinİsrail ilişkilerine tepkisi nedir, mevcut politikaya mesafeleri ne ölçüdedir?
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T. A. B. : Öncelikle şunu belirtelim; İsrail toplumunda aşırı bir sağcılaşma var. İsrail, malumunuz, solcu bir devlet olarak solcular tarafından
kuruluyor, çünkü Siyonizm sol bir harekettir. Tabi şunu da parantez içinde belirtmek lazım, sözünü ettiğimiz bu sol dünya standartlarında bir sol
değildir. Yani sol deyince özgürlük vs. savunan bir soldan bahsetmiyoruz.
İlerleyen süreçte İsrail’de sağ partiler ortaya çıkıyor. Şuanda mevcut politikalara itiraz eden toplum kesimlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, akademisyenlerin sayısı yok denecek kadar azdır. Yani çok küçük bir kesimin
itiraz ettiğini söylemek mümkündür. Ki bunların sesi çok cılız çıkıyor. Bu
son Mescid-i Aksa olaylarında İsrail muhalefeti, sözümona “sol muhalefet”, ağzını bile açamadı, yani olumlu ya da olumsuz herhangi bir şey dahi
söylemedi. İşte bu olaylar devam ettikten sonra birkaç yüz solcu aktivist
İsrail’in bu politikalarını protesto eden, Filistinlilere destek veren bazı gösteriler yaptılar. Verilen tepkiler de ancak bu kadardı, bunun ötesine geçemedi. Ben de bunu yakından takip ediyorum, birkaç yüz tane aktivist
var, bizim de dönüp dolaşıp konuştuğumuz kişiler bunlardır. Yani mevcut
politikaların sürdürülebilir olmadığını savunan toplumun çok küçük bir
kesimi vardır. Sözün özü, genel anlamıyla İsrail politikalarını savunan bir
İsrail toplumu var. Aynı zamanda İsrail siyaseti de bu aşırıcılığı destekleyen sağın oy-unu almak için birbiri ile yarışıyor. İsrail’de şuan yedi partili
bir koalisyon hükümeti var. Koalisyon ortaklarından bir tanesi mesela bir
Yahudi yerleşim yeri yapılması için ya da işgali daha da katmerlendirecek
bir teklifte bulunabiliyor. Diğer bir ortak, mesela Netenyahu’nun partisi,
puan almak için daha radikal bir teklifte bulunabiliyor vs.
E.D. : Bütün bunlar da Filistin’in aleyhine oluyor…
T. A. B. : Kesinlikle. Siyaset ve toplumun bu aşırılığı bir birini beslemektedir. Yani siyaset toplumun aşırı sağcı olması yönüne doğru evrilmekte ya
da şekillenmektedir. İsrail toplumunun önemli bir kısmı İsrail devletinin
izlediği mevcut politikalardan rahatsız değil. Seçim sonuçlarına yansıyan
da bu oluyor zaten…
E. D. : “Yani İsrail halkını mevcut politikalar karşısında tek tipleştirmek
mümkündür” mü diyorsunuz?
T. A. B. : Yani, hiçbir halkı tek tipleştirmek doğru değildir ama büyük
oranda mevcut aşırı sağcı radikal İsrail hükümetinin uyguladığı politikaların çoğunu onaylayan bir halk ile karşı karşıyayız. Yani İsrail’de işgale karşı
olan insanlar elbette var, sivil toplum kuruluşlarından, farklı toplumsal kesimlerden gelen karşıt sesler var. Aynı zamanda farklı söylemler geliştiren
ve eleştiriler yönelten akademisyenler var. Medyada cılız da olsa böyle sesler var. Ancak bunların, yani İsrail politikalarına karşıt söylemlerin etkisi,
çok yetersizdir. Bir oran vermek istemiyorum ama orada yaşayan, bölgeyi
yakından tanıma fırsatı edinmiş biri olarak şunu net bir şekilde söyleyebi-
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lirim ki, İsrail toplumunun çok küçük bir kısmı buna karşı çıkıyor. Büyük
oranda izlenen politikaları destekleyen bir halk var.
E. D. : Hal böyle iken, barışa dönük alternatif politikaların ihtimalinden söz etmek mümkün müdür? Daha net bir soruyla, olasılığın varlığı
olanağın varlığını gerektireceği için Müslüman coğrafyayı tatmin edecek
bir İsrail ve Filistin barışı ufukta gözüküyor mu?
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T. A. B. : Kısa ve orta vadede bir barış çok zor, hatta benim kanaatimce
nerdeyse imkânsız gözüküyor. Çünkü İsrail kendi lehine esen bir rüzgar
yakalamış durumdayken neden vazgeçsin ki? İsrailli bir sözcünün bana
söylediği bir şey vardı: Eğer sahadaki mevcut durum sürekli sizin lehinize
işliyorsa neden alternatif bir yol arayasınız ki? Dolayısıyla ben bir barışın
olacağına inanmıyorum. Tabii ki çabalar devam ediyor, her yeni iş başına,
yönetime gelen Amerika yönetiminin ilk yaptığı işlerden bir tanesi İsrail ve
Filistin müzakerelerini yeniden başlatmaya çalışmaktır. D. Trump da aynısını yapıyor. Yani son derece radikal bir şekilde İsrail’i destekleyen söylemlerle iktidara geldi, kurduğu ekibin çoğu Siyonist Yahudilerden oluşuyordu
ama buna rağmen bir şekilde İsrail ve Filistinlileri bir araya getirmeye çalışıyor. Buna inanan var mı derseniz, yani benim kanaatimce buna inanan
pek kimse yoktur. Ama işte, bir şekilde, dostlar alışverişte görsün mantığı
ile yapılıyor bu. Dolayısıyla, kısa ve orta vadede barışın imkânından söz
edilemez. Hatta birçok yorumcu artık iki devletli çözümün bile artık mümkün olmadığını düşünüyor. Çünkü İsrail sürekli sahadaki durumu kendi
lehine değiştiriyor. Dolayısıyla barışın imkânının olmadığını sahadaki gerçeklerden yola çıkarak yorumluyoruz. Ama elbette mücadele devam ediyor. Az önce de ifade ettiğim gibi destansı bir direniş sergileyen bir Filistin
halkı var, hem de tüm bu acılara rağmen. Bu direniş hareketi İsrail’i taktiksel bir şekilde de olsa geri adım attırmak durumuna götürüyor. Kesinlikle
bu direniş küçümsenecek bir boyutta değildir. Yani dengeler değişebilir.
Filistin’in süren bir canlı sosyolojisi var. Direniş devam ediyor. Ancak dünya konjektörüne baktığımızda İsrail’deki aşırı sağcı toplum kesiminin ne
kadar büyük bir oranda olduğunu, İsrail siyasetinin de aşırı sağcı olduğunu
ve seçimlerde buna bağlı olarak bunların iktidara gelmesini de hesaba katarsak ve uygulanan politikaları da göz önünde bulundurursak kısa vadede
bir barışı ön görmek çok zor.
E. D. : Pekiyi iktidarın değişmesi herhangi bir umut doğurur mu?
T. A. B. : Yani İsrail’de Netenyahu gider, Herzog gelir, o gider başkası gelir, ancak İsrail’in izlediği bu politikalar değişecek gibi gözükmüyor. Bunu
neye dayanarak söylüyoruz; işte İsrail medyasına, İsrail toplumunun iç
dinamiklerine dayanarak, siyasette ve toplumda aşırı sağcı ve radikal bir
duruşun hakim olmasına bakarak görebiliyoruz. Bütün bunlara baktığımızda mevcut hükümetin değişmesi İsrail devlet politikalarının değişeceği
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anlamına gelmiyor. Yani siz uluslararası toplumu ve Müslümanları tatmin
eden bir barışın imkânından bahsettiniz; onu bırakın İsraillilerin lehine
dostlar alışverişte görsün diye bir barışın bile İsrail tarafından kabul edileceğini ben şahsen düşünmüyorum. Mesela Netenyahu, Ürdün nehrinden
Akdeniz’e kadar olan coğrafyayı istediklerini belirtiyor. Bu ne demek? Yani
Netenyahu, bir barış olsa bile, bütün Filistin toprakları, güvenlik açısından, bizim kontrolümüzde olacak diyor. Zaten böylesi söylemlerle bile bir
barışı beklemek, İsrail’in anlaşmaya yanaşacağını düşünmek açıkçası çok
da gerçekçi değildir. Hükümet değiştiğinde gelecek hükümetin de bu konuda farklı bir politika izleyeceğini düşünmek de gerçekçi değildir.
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E.D. : İnsanların vicdani ret haklarını kullandıklarını biliyoruz, bunlar
hangi gerekçelerle oluyor ve etkisini nasıl değerlendirirsiniz?
T. A. B. : İsrail’de üç yıl zorunlu askerlik vardır. İşte vicdani retçi olanlar
senede on beş yirmi kişi olabilmektedir. Geçtiğimiz günlerde vicdani retçi
olan iki hanım efendi ile mülakat yapmıştık. Şimdi şunun da ayırımını yapmak gerekir; dinî gerekçelerle askere gitmeyenler var. Bunlar vicdani retçi
değil. Bu, toplumun Ultra-Ortodoks ya da Haredi denilen kesimini oluşturur. Siyah kıyafet giyen dindar kesimdir bunlar. Bunların önemli bir kısmı
askere gitmiyor; tabi bunların askere gitmeme gerekçesi işgale karşı çıkmak değil. Bunlar diyorlar ki, Yahudi şeriatını askerde yaşayacak koşullar
yoktur. Bu farklı bir şey tabii. Bildiğimiz vicdani retçiler ise ayrı. Vicdani
retçilerle ilgilenen bir dernek var, biz onlardan sayı da aldık. Bu vicdani
retçiler senede 20-30 kişi kadardır. Bunların büyük bir etkilerinin olması
da çok fazla söz konusu değildir. Mülakat yaptığımız hanımefendilerden
biri şöyle demişti: “Evet biliyorum sayımız çok az, ama birilerin alternatif
ses olarak İsrail hükümeti ve toplumuna şunu hatırlatması lazım -ben
bu hatırlatma görevimi yaptığımı düşünüyorum- : Artık bu toprakların
%70’sini, %80’ini işgal etmişiz. Bu mevcut çatışma durumu Filistin halkının da Yahudi halkının da lehine değildir. İki toplumun da yan yana
yaşayacağı bir çözüm gerekir. Ben bu çözümden yanayım, vicdanen ahlaken bunun böyle olduğunu düşünüyorum ve askere gitmiyorum.” İşte
dediğimiz gibi bunların sayısı çok azdır. Ki zaten bunlar, böyle bir şeye giriştiklerinde toplum tarafından linç ediliyorlar. Neticede çıkıp da, bütün
her şeyi güvenlik politikası endeksli olan İsrail gibi bir toplumda, ‘ben askere gitmiyorum, çünkü biz yanlış bir politika izliyoruz’ demek o kadar da
kolay değildir, anında sizi linç ederler, onun için bunu göze alabilen insan
sayısı çok fazla değildir.
E. D. : Pekiyi bu vicdani retçilerin herhangi bir vatandaşlık hakları kısıtlanıyor mu?
T. A. B. : Hapse atılıyorlar. Çünkü zorunlu bir askerlik var. Mesela bu görüştüğümüz kişilerden birisi 120 gün hapis yattı, mahkeme süreci ise hala
devam ediyordu. Böyle de bir bedel ödüyorsunuz. Yani keyfi olarak, size
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sorulmuş bir şey değildir. Kimseye askere gidiyor musun, gitmiyor musun
diye sormuyorlar. Zorunlu olarak yapılması gereken üç yıllık askerlik var.
Eğer gitmezseniz bedelini ödersiniz.
E. D. : Soru soruyu doğuruyor, ancak şunu merak ettim; bu zorunlu askerlik görevi hanımefendiler için de mi geçerlidir?

E . D. : Çünkü vicdani ret devlete karşı bir başkaldırı olarak anlaşılmaktadır…
T. A. B. : Tabii, tabii, bu tam da bir başkaldırıdır ve bu insanlar askerî
mahkeme tarafından yargılanıyorlar. Daha da ötesi, vicdani retçiler sadece
devlet tarafından linç edilmiyorlar. Aynı zamanda arkadaşları, aileleri tarafından da linç ediliyorlar. Görüştüğümüz vicdani retçi olan bir kişi, Batı
Kudüs’lü -Yahudi tarafından- ablası kendisine “sen vatan hainisin, seninle görüşmek istemiyorum” demiş. Annesi, babası bir şekilde kabul etmiş
ama toplum içerisinde iki arada bir derede kalmışlar. Neticede kızı askere
gitmeyen bir aile… Dolayısıyla toplum ve eğitim düzeni bu insanları askere gitmeye teşvik eden, istihbarat örgütlerine girmeye, askere gidip kalıcı
olarak asker olmaya yönlendiren bir sistem olarak kurulmuştur. İsrail Milli
Eğitim Bakanlığı’ından izin alarak Gazze sınırındaki okulları ziyaret etmiştim. Okullarda genelkurmay başkanı ile cumhurbaşkanının resimleri yan
yanadır. Dolasıyla tamamen militarize olmaya odaklanmış bir toplum var.
O nedenle vicdani retçi, toplum, medya ve siyaset tarafından linç edilir.
Aynı zamanda böyle kişiler sadece kendilerini değil, ailelerini de zora koymuş olmaktadırlar. Bu militarize edilmiş toplum, kendi varlığını ötekisinin
–Araplar, Müslümanlar, Filistinliler- yok olmasına adamış ve bunun böyle
olması gerektiğine inanan bir İsrail’le karşı karşıyayız. Hal böyleyken devam eden bu çatışmaların bitmesini beklemek pek gerçekçi değildir.
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T. A. B. : Tabi, kesinlikle. Kadınlar için de bu zorunlu askerlik süresi erkeklerde olduğu gibi üç yıldı. Ama şimdi kadınlar için bunu iki buçuk yıla
düşürdüler. Dolayısıyla kadınlar iki buçuk yıl, erkekler üç yıl askerlik yapmak zorundadırlar. Askere gitmeyen, yargılanıyor, hapse atılıyor bir şekilde bedelini ödüyor. Geri sivil hizmetlerde bazı görevler verilebiliyor bazılarına, ama muharip olarak devletin istediği herhangi bir yere gönderilenler
de vardır. Bir de askerliğin yaşı on sekizdir. Yani çocuk denecek yaşta alıp
insanı “militarize” ediyorlar. Yani işte, tamamen militarize bir toplum ile
karşı karşıyayız. Herkesin üç yıl askerlik yaptığı, karşındaki toplumu şeytanlaştıran bir medyanın, bir siyasetin var olduğu bir toplum düzeni ile
karşı karşıyayız. Sayıca pek az olan vicdani retçilerin bu toplum ve siyaset
üzerinde etki bıraktıklarını söylemek çok zor olur.

E. D. : Diğer sorum şöyle; İsrail’in din ile ilişkisi oldukça önemlidir, bu
manada İsrail bir din devleti midir, seküler midir?
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T. A. B. : Öncelikle, bu sorunun oldukça zor bir soru olduğunu ifade edeyim. Yani ikisi de değildir aslında. İsrail’in kendisine özgü bir yapısı var.
İsrail hem “batılı demokratik seküler bir devlet” olma iddiasında, hem dinî
referansları kullanarak Yahudi bir devlet olma iddiasındadır. O nedenle,
aslında şunu diyebiliriz: İsrail hem seküler, hem din, hem de bir ırk devletidir. Bütün bunlar iç içe geçmiş bir şekli yansıtır. Mevcut olarak İsrail’in
gündeminde bir “Yahudi Devleti Yasası” var. İsrail bir ulus devletidir deniliyor. Bunun bir ırk karşılığı, bir din karşılığı hem de seküler bir yapısı
var. Mesela, diyelim ki Tevrat’ta eşcinsellik yasak ama işte -seküler olma
iddiasıyla- İsrail buna farklı bakabiliyor. Öbür yandan bu üç kalıp da aslında İsrail’i tam açıklıyor değildir. Çünkü İsrail bu üçünün birleşimidir
diyebiliriz.
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E. D. : Pekiyi dinin politikaya yön verme gücü ne ölçüdedir?
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T. A. B. : Dine dayanan yasalar pek fazla değildir, ama din referans alınarak siyaset yapılmaktadır. Mesela evlilik, boşanma vs. dinî yasalarla yapılıyor. Ancak genel anlamıyla Yahudi Şeriatı’nda yasak olan hususların
tamamı İsrail’de uygulanmıyor. Yani Yahudi Şeriatı tamamen İsrail’e şekil
vermiyor. Din ve ırkın iç içe geçtiği seküler bir devlet var çünkü. Ama şunu
da söyleyebiliriz; İsrail’in tarihî Filistin toprakları üzerinde kurulmasının
meşrulaştırılması “din”e dayanıyor. Ne deniliyor, işte burada bizim atalarımız vardı, enbiyalar vardı, İsrail toplumu vardı ve Tanrı onlarla bir sözleşme yaptı, bu toprakları onlara verdi.
E. D. : Yani bir Yahudi ağzıyla konuşacak olursak; “dinimiz mi emrediyor Filistin topraklarını işgal etmeyi”?
T. A. B. : Tabii bu hangi Yahudi ağzıyla konuştuğunuza göre değişir. Yani
İsraillilerin büyük çoğunluğu sekülerdir. Ama seküler olmakla birlikte milliyetçi de olabilir. Çok radikal sağcıların hepsi de dindar değil. Onların içinde çok laik yaşayan ama radikal bir şekilde İsrail işgalini savunan insanlar
da var. Dindarların söylemine bakacak olursak, evet öyle, burası vaat edilmiş topraklardır. Sekülerlerin bakışıyla bakacak olursak belki bu umurlarında olmayabilir. Tel Aviv’deki seküler bir Yahudi’nin burayı Tanrı’mı
bana vaad etti vb. düşünceler umurunda olmayabilir. Yani Yahudi toplumu
zihninin şekillenmesinde birkaç unsurun etkisi söz konusudur. İşte sürgün
olayı, bulundukları toplumda zulmedilme, Holocaust dedikleri Hitler’in
uyguladığı soykırım… Bunun neticesinde Yahudiler bir paranoya yaşıyorlar ve bu paranoya ile birlikte kimi dinî saikleri kullanarak, kimisi sürgün
edebiyatını kullanarak bir şekilde, netice itibariyle, Filistin topraklarına
çökmüş durumdalar. İster dindar olsun ister seküler olsun artık gelinen
noktada herkes, Filistin toprakları üzerinde bir İsrail devletinin kurularak
oranın Yahudilere vatan kılınması fikrini benimsemiş durumdadır. Tabii ki
bunda dinin payı belki de en büyük paydır. Ülkenin başbakanı bile, ihtilaflı
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bir coğrafya olan Batı Şeria’dan bahsederken bile -ki bütün dünya orayı işgal edilmiş sayıyor- oradaki varlığını savunmak için Kutsal Kitap’tan metin
okuyabiliyor. Din bu kadar siyaseti etkileyecek boyuttadır.
E. D. : Mensubu olduğumuz İslam dininin bir evrenselliği söz konusudur.
Bu evrensellik gayesiyle, Müslümanlar olarak, kutsal kitabımız Kur’an-ı
Kerim’in bütün çağlara hitap ettiğine inanıyor ve yaşantımızı bu uğurda şekillendiriyoruz. M. Akif Ersoy çağımızı şekillendirmesi noktasında
“asrın idrakine Kur’anı söyletmeli”yiz diyor. Bu açıdan baktığımızda
İsrail’in Tevrat metnini güncelleştirerek kendi toplumuna yön verdiğini
söyleyebilir miyiz?
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T. A. B. : Tabii İsrailiyyât, uzmanı olmadığım için, sadece kendi düşüncelerimle bu soruya cevap verebilirim. Birincisi evrensellik iddiasında olan
bir din ile karşı karşıya değiliz. Kendi ırklarının üstün olduğuna inanan bir
din ile karşı karşıyayız. Kendi içerisinde bazı içtihatların olduğunu söyleyebiliriz. Birçok açıdan İslam’a benzer tartışmalar, içtihatlar söz konusudur. Pek çok fraksiyonların olduğunu söylemek mümkündür. Yani mevcut
Yahudi toplumunun ihtiyaçlarını karşılamak yönünde içtihatlar var. İşte
reformcu Yahudiler, muhafazakâr Yahudiler, Ortodoks, dindar Yahudiler
ve Siyonist seküler Yahudiler var. Ateist olsa bile tamamen bu ırkın üstünlüğünü savunan, Tanrı’nın bu ırk ile anlaşması olduğunu savunan kesimler var. Dolayısıyla çok karmaşık bir yapı söz konusudur. Dolayısıyla tüm
tartışmalar kendi içlerinde olana yöneliktir. Yani benim görebildiğim, onlarda da herkes için genel geçer ve evrensel olan bir Tevrat metni anlayışı
var, ama Tanrı anlaşmayı sadece İsrail ırkı ile yapmıştır, inancı hâkimdir.
Bu çok karmakarışık bir yapı… Onlar Hz. Musa’nın en üstün peygamber
olduğuna inanıyorlar, onlara verilen emirlerden bahsediyorlar. Asırlar
içinde, böylece bir Yahudi amentüsü oluşmuş. Aslında baktığımızda bu
amentünün on bir madde olması gerekiyor. Bildiğim kadarıyla en son İbn
Meymun yazıyor. Bu amentünün oluşturulmasında İslam’dan da etkilenme söz konusudur. Yazılan amentüde, imanın şartları, yani aslında bunların bir kısmı İslam’la örtüşüyor, İslam’a ters olan şeyler değil. Allah’ın
bir olduğu, her şeyin O’nun tarafından yaratıldığı vs. gibi birçok açıdan
İslamiyet’le çok fazla benzeyen itikâdî bir yapı var. Ancak temelde ayrışan
şey, bunun bir ırka mahsus kılınması ve bu temel hususa bağlı olarak gelişen diğer hususlar… Uzmanlarınca da şaşırtıcı bir şekilde ortaya çıkarıldığı
gibi, İslamiyet’te var olan tartışmaların benzeri onların kendi içlerinde de
vardır.
E. D. : Bütün bu işgal ve direniş faaliyetleri sürerken, Filistin’de düşünce,
kültür, sanat veya kapsamlı bir ifade ile sosyal hayat ne boyuttadır?
T. A. B. : Filistin’de bütün sosyal ve kültürel faaliyetler tamamen direniş
eksenli olarak gerçekleşmektedir. Özellikle Filistin şiirleri direniş edebi-
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yatı diyebileceğimiz bir içeriğe sahiptir. Tabi uzun yıllardan beridir çeşitli
savaşlar, sürgünler, çatışmalar, acılar yaşayan Filistin halkının doğal olarak edebiyat, sanat ve kültürel aktiviteleri tamamen bu konular üzerinden
şekillenmiştir. Mahmud Derviş, Fetva Tukan, İbrahim Tukan’ın şiirleri
var. Hatta İbrahim Tukan’ın yazdığı “Mavtini”1 şiiri yıllarca Filistin’in milli
marşı oldu. Daha sonra değişti. İşin ilginci, aynı şiir Irak’ın da milli marşı
oldu. Yanılmıyorsam aynı şiir Cezayir’in de bir dönem milli marşı oldu.
Filistin’de üç kuşak boyunca devam eden bir savaş var. Burada insanlar
vatanlarını müdafaa savaşı, hayatta kalma savaşı, topraklarını, dinlerini,
namuslarını, kutsallarını koruma savaşı veriyorlar. Dolayısıyla bütün kültürel aktiviteler de böylesi konular üzerinde şekillenmektedir. İsrail’de bu
işgal edebiyatı üzerine konuşan akademisyenler vs. var mı, hani bu işgal,
medyada entelektüeller arasında vs. konuşuluyor mu derseniz, evet, aslında “takdir edilebilecek” bir İsrail akademisinden bahsedebiliriz. Bu akademisyenler mevcut işgalin ne kadar sürdürülebilir olacağını, Filistin halkının direnişlerinin İsrail ekonomisine ne kadar yük olacağını vs. tartışıp
bilimsel veriler sunmaktadırlar!

1
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