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'Aliya, Yahudilerin kal~c~~ olarak yerle~mek amac~yla bir bölge ya da ülkeden Filistin'e yapt~klar~~göç anlam~na gelmektedir. Modern dönemlerde
Siyonizm idealini gerçekle~tirmek amac~yla yap~lan göçler için kullan~lmaya
ba~layan terim, ortaça~larda bir Yahudinin tekrar bir araya gelmeye çal~~an
milletin bir üyesi olarak manevi derecesini yükseltmek amac~yla "Filistin'e
yapt~~~~mukaddes yolculuk" anlam~nda kullan~lm~~t~r'. Misyonu ~slâmiyeeteki "hicret"e çok benzeyen bu göç, nitelik ve sonucu aç~s~ndan, normal
göçlerden farkl~l~k arz etmektedir. 1948 y~l~nda kurulan ~srail Devleti, XIX.
yüzy~ldan itibaren siyasi Siyonizm hareketiyle te~vik edilen bu göçlerin bir
neticesi olarak ortaya ç~km~~t~r.
Filistin'e ilk toplu Yahudi `aliyas~, I. Siyonist Kongre'den çok önceleri,
1882 y~l~nda gerçekle~mi~tir. Filistin'e göçü organize için Bilu (1"15.a) adl~~
bir örgüt kuran bu siyonistler Filistin'e geldiklerinde, günümüzde her biri
büyük ~ehirler halini alan Petah Tikva (Umuda Aç~l~~) ve Ri~on Le-Tsiyon'da
Bu çal~~ma, yazann Kudüs ibrani Üniversitesi'nde (Ben Zvi Enstitüsü-~srail) alan~yla ilgili konularda
ara~t~rmalar yapmak üzere bulundu~u dönemde (03.03.2010-21.11.2010) haz~ rlanm~~t~r. Yazar, bu dönemde
ara~t~rmalar~~için destek sa~layan Türk Petrol Vakffna te~ekkür eder.
Doç. Dr., Marmara Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi, ~slam Tarihi Anabilim Dal~. E-posta: noaharslan@hotmail.com
Misha Louvish-Fred Skolnik, "Aliyah", Ejd2'd (Enryclopedia judaica Jerusalem 2007), I, 660; "Aliyyah",
The Oxford Dictionary of the jewish Religion, eds. RJ.Zwi Werblowsky-Geoffrey Wigoder, New York 1997, s. 36.
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(~lk Siyon) çiftlikler kurmu~lard~'. Bunlara 1890-1891 y~llar~nda Rus zulmünden kaçan Yahudiler de kat~lm~~t~'''. Osmanl~~hükümeti, bu ilk `aliyan~n Siyonist bir giri~im oldu~unu anlamakta gecikmemi~, Temmuz 1882'de
Do~u Avrupa Yahudilerinin Filistin'e göçünü yasaklayarak toprak sat~n
alma ve in~aat faaliyetlerine s~mrlama getirmi~ti'.
Filistin'e ikinci toplu aliya 1904 y~l~nda ba~lam~~, I. Dünya Sava~~'na
kadar da devam etmi~tir. 1909 y~l~ nda Tel Aviv'in temelini atan bu yerle~imcilere zamanla yenilerinin de eklenmesiyle 1914 y~l~nda bölgedeki Yahudi nüfus 85.000'i bulmu~; dönemin ba~~nda Filistin'deki toplam nüfusun
% 5'ini olu~tururken, 1914'te bu oran % 1 l'e ç~km~~t~. 1909 y~l~nda Filistin'deki Yahudilerin güvenli~i için ha-~omer (Muhaf~zlar) ad~~ verilen bir
örgüt de kurulmu~tu'.
Filistin'e üçüncü büyük Yahudi i~liyasi 1919 ile 1923 y~llar~~ aras~nda
gerçekle~mi~tir. ha-Haluts (Öncü) örgütünün organize etti~i bu göç dalgas~~
ile de on binlerce Yahudi Filistin'e gelmi~ ti. Üçüncü `aliyadan sonra (1920),
daha önce kurulan güvenlik gücü ha-~omer la~vedilerek Hagana (Savunma)
adl~~ örgüt olu~turulmu~; 1948 y~l~nda modern ~srail ordusunun (Tsahal)
kurulmas~na kadar Yahudilerin güvenli~ini bu örgüt sa~lam~~t~r'.
1924'de Filistin'e dördüncü bir aliya dalgas~~ya~anm~~, özellikle Polonya'dan gelenlerin olu~turdu~u bu dalgada Filistin'e 34.000 civar~nda Yahudi yerle~tirilmi~ti'.
Filistin'e be~inci toplu `aliya ise 1929'larda ba~lam~~, 1933'lerde Hitler'in Almanya'da iktidara gelmesi ile h~z kazanm~~t~r. 1936 y~l~na gelindi~inde Filistin'deki Yahudi nüfus 400.000'i a~m~~t~'. Gelen Yahudilerin ço2 örgüt ad~n~~ Tevrat'ta geçen ~u pasaj~ n lusaltmasmdan alm~~t~ r: "Bel Ta'kov lehu ve nelha be-or Adonay: J~~
~lx4, n?'m
ipw" "Ey Yakup soyu! Haydi, Rabbin ~~~~~nda hep beraberyilrüyelim." Bkz. I~aya 2/5. Konu hakk~nda
blcz. Jacob A. Arikha, Restoration of Pk~ce Names in /srad,Jerusalem 1937, s. 15; Abraham P. Bloch, One Dry, An
Anthology ofjewish Historical Anniversaries fivm Eve~y D~ry of the Tear, Hoboken 1987, s. 307, 309.
3 Konuyla ilgili detaylar için bkz. Avigtor Levy, The Sephardim in the Ottoman Empire, New Jersey 1992, s.
118-120; Jean Christophe Attias-Ester Benbassa, Ptyla~~lamayan Kutsal Topraklar ve ~srail, çev. Nihal önol, Istanbul 2002, s. 184-185; Standford Shaw, Osmanl~~Imparatorlu~u'nda ve Türkiye Cumhuriyeti'nde Fahudiler, çev. Meriç
Sobutay, Istanbul 2008, s. 342.
Detaylar için blcz. M. Kemal öke, Slyonizm'den Uygarl~klar Çal~~mas~na Filistin Sorunu, Istanbul 2002, s. 6768; Jacob Landau-M. Kemal Oke, "Ottoman Perspectives on Arnerican Interests in the Holy Land", With Eyes
Toward Zion, ed. Moshe Davis, Colorado 1986, s. 265.
5 Solomon Grayzel, A History of the jews, Philadelphia 1952, s. 760; Shaw, 342-343; Attias-Benbassa, s.
205; Moshe Sevilla Sharon, Israil Ulusunun Tarihi, Yeru~alayim 1981, s. 273-276.
6 Attias-Benbassa, s. 204; Grayzel, s. 760.
7 Louvish-Skolnik, "Aliyah", Ejd (2TM/ ed.), I, 661.
Sharon, s. 287-288.
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~unlu~unu A~kenazlar olu~turmu~tur. Genel Yahudi nüfus içerisinde S~farad Yahudilerinin nüfusu ise % 15 civar~nda kalm~~t~r'.
~srail Devleti'nin kurulmas~ndan önce ba~layan göç dalgas~, kurulu~u
ile birlikte h~zlanm~~, özellikle M~s~r, Suriye, ~ rak, Yemen ve Kuzey Afrika'daki ~slam ülkelerinden toplu `aliyalar vuku bulmu~tur. Bu toplu göçlerin ilki Yemen'den gerçekle~mi~tir. 1900'lerden itibaren 40.000 civar~nda
Yahudinin geldi~i Yemen'den 1949-1950 y~llar~nda Kartal'~n Kanatlannda
(On Eagle's Wings) ve Uçan Halt (Magic Carpet) operasyonlar~~ile 48.818 Yahudi daha Filistin'e getirilmi~tir". ~slam ülkelerinden toplu göçlerin ya~and~~~~bir di~er ülke de, II. Dünya Sava~~~s~ras~nda 90.000'i Ba~dat'tan (~ehir
nüfusunun % 25'i) olmak üzere 140.000 kadar Yahudinin ya~ad~~~~
Irak't~r~~I. 1950 y~l~nda ~rak'tan Ezra ve Nehemya ad~~verilen bir operasyonla,
120.400 Yahudi ~srail'e göç ettirilmi~tir'. 1940-1950 y~llar~~ aras~nda Fas,
Cezayir ve M~s~r'dan da ~srail'e kitlesel Yahudi göçleri ya~anm~~t~r. Bu göçler neticesinde Cezayir'den gelen 135.000 Yahudi Filistin'e yerle~mi~tir.
Yine bu göçlerden sonra Fas'ta 300.000 Yahudiden geriye 18.000, M~s~r'da
ise 75.000 Yahudiden sadece üç-be~~yüzü kalm~~t~r". 1960-1990 y~llar~~aras~nda ise daha çok Sovyet Blo~u ülkelerinden (Polonya, Romanya, Rusya)
göç alan ~srail, son y~llar~n en büyük göçünü, 1990-1993 y~llar~~ aras~nda
alm~~t~r. Bu y~llarda Sovyetler Birli~i ve Etyopya'dan 500.000 Yahudi göç
etmi~tir. ~srail'in 1948'den 2000'1i y~llara kadar ço~unlu~u Avrupa ülkelerinden olmak üzere, 130 de~i~ik ülkeden iki milyon üç yüz elli bin Yahudiyi ülkesine kabul etti~i belirtilir".
O tarihten itibaren ülkede do~an Yahudiler de göz önüne al~nd~~~nda
bu say~~bölgeden sürülerek gayri menkullerine el konan Filistinli mültecilerin say~s~~ile de örtü~mektedir. ~srail Devleti'nin kurulmas~ndan bu yana,
kanunsuz bir ~ekilde sistematik olarak vatanlar~ndan uzakla~t~r~lan üç buçuk milyon civar~nda Filistinli Lübnan, M~s~r, Suriye ve Ürdün gibi ülkelerde çok zor ~artlar alt~nda mülteci olarak hayatlar~n~~devam ettirmeye
Heskel M. Haddad, jews of Arab and Iskunic Countries, New York 1984, s. 36.
° Konuyla ilgili detayl~~bilgi blcz. Joseph B. Schechtman, "The Repatriation of Yemenite Jewry",JSS 14
(1952), s. 209-224.
I I Worldjewly Todcry, ed. S. Federbush, Jerusalem 1959, s. 252.
12 Mordehay Ben-Porat adl~~Mosad görevlisinin yönetiminde gerçekle~tirilen bu güçle gelen Yahudiler Tel
Aviv yak~nlar~nda Or Yahuda'da iskan edilmi~lerdi. Konuyla ilgili detaylar için bkz. Joseph B. Schechtman,
"The Repatriation of Iraq Jewry", JSS 15 (1953), s. 151-172; Bloch, One Day, s. 141; World jewry Today, s. 352.
t' Bemard Lewis, Akl~n Ditnyannda Taltudikr, çev. Bahad~r Sina ~ener, Ankara 1996, s. 216. 1919-1951 }don aras~nda dünyan~n de~i~ik bölgelerinden ~srail'e yap~lan göçlerk ilgili resmi bir istatistik için blcz. Haddad, s. 36.
14 Don Peretz-Gideon Doron, 77ze Government and Polities in Israel, USA 1997, s. 4-5.
9
1

644

NUH ARSLANTA~~

çal~~maktad~r. Öte yandan geride b~rakt~klar~~ topraklar ~srail hükümetleri
taraf~ndan aç~lan yeni yerle~imlerle küçültülmektedir.
Günümüzde idarecilerinin her f~rsatta dile getirdi~i "~srail Yahudi
Devleti"nin (Medinat Yisrael, Medinat Yahudit) bekas~~ hâlâ, Filistinlilerden
gasp edilip yeni yerle~im birimleri aç~larak yurtd~~~ndan getirilen Yahudi
göçmenlerde ('olim hada~im) görülmekte; Filistinli mültecilerin memleketlerine dönmeleri konusunda Birle~mi~~Milletler'in 14 Haziran 1967 tarih 237
say~l~~ karar~~ uygulanmad~~~~gibi, mülteciler meselesi müzakereler s~ras~nda
~srail taraf~ndan gündeme dahi al~nmamaktad~r". Bu yönüyle modern
dönem "i~liya"s~~ Yahudiler için siyasal önemini hâlâ muhafaza etmektedir.
Yukar~da anlat~lan göç hareketleri ve sebepleri modern dönemlerin
konusudur. Elinizdeki ara~t~rmada ise modern dönemlerden önce, fethinden Haçl~~Seferlerine kadar ~slami dönemde (638-1099) Yahudilerin Filistin'e göçleri ile bu göçlerdeki etkenler üzerinde durulacakt~r.
1. ~slâmi Döneme Kadar Yahudiler ve Filistin
1.1. Yerle~melerinden Sürg-tinlerine Kadar Yahudiler ve Filistin
Ad~n~~milattan önce XII. as~rda Kavimler Göçü s~ras~nda deniz yoluyla
buraya gelen Filistler'den (Pelustiyu) alan Filistin'de' ya~ayan kavimler ile
i~gal ya da istilâlarla bölgede hakimiyet kuran siyasi güçlerin tarihi, çok eski
zamanlara dayanmaktad~r.
Filistin'in ad~~bilinen ilk sakinleri, Tevrat'a göre dünyan~n en eski milleti olan ve ~slam tarihçilerinin Araplar~n atas~~ olarak kabul etti~i Amâlika
kav~ni idi. Milattan önce üçüncü bin y~ldan itibaren Filistin'de yine Sami
kavimlerden Ken'anl~lar, sahil kesimlerinde Fenikeliler, arkalar~ndan da
Aramiler görülmeye ba~lam~~t~r'''.
Tarih içerisinde Filistin ile ~branilerin kaderi ilk kez Ken'anl~lar~n bölgeye hakim oldu~u dönemde kesi~ir. Bat~~Samileri ya da Amori olarak isimi~~Israil i~galinden sonra ortaya ç~kan Filistinli mültecilerin durumu hakk~ nda detayl~~ bilgi için bkz. Sevinç Alkan Özcan, "Filistinli Mülteciler", Filistin-Ç~kmazdan Çözüme, haz. M. Ibrahim Turan, Istanbul 2003, s.
309-347.
16 ~emseddin Günaltay, Sunye ve Filistin- ralan ~ark III, Ankara 1947, s. 311; Lütfullah Karaman, "Filistin", DIA , XII1, 89.
17 ~emseddin Günaltay, Isld~n Öncesi Arap Tarihi, haz. M. Mahfuz Söylemez, Ankara 2006, s. 40-41; Cevad Ali, el-Mufassalft Tarihil-Arab kalthl-~skt~n, Beyrut 1976-1978, I, 345-347; Sargon Erdem, "Amâlika", D~A,
II, 557-558.

~SLAMI DÖNEMDE F~ L~ST~ N'E YAHUD~~GÖÇÜ (638-1099) 645
lendirilen a~iret gruplar~n~n Mezopotamya'dan Akdeniz'e do~ru göç etmeye ba~lad~~~~M.Ö. ikinci binin ilk yar~s~nda (yakla~~k M.Ö. 1900'ler), ~srail'in
atas~~ ~brahim (Avraham) Peygamber de Harran'dan Ken'an ülkesine do~ru
yola ç~kmas~~ için Tanr~'dan emir alm~~t~. Ken'an diyar~na geldi~inde bu
bölge (Filistin) Tanr~~ taraf~ndan ~brahim'in nesline vaat edilmi~tir'.
Arkeolojik bulgulardan anla~~ld~~~~kadar~yla ~brahim Peygamber'in
geldi~i dönemlerde Ken'an diyar~nda bölgenin iklimi ve düzensiz topografik yap~s~~nedeniyle siyasal ve ekonomik birlikten yoksun a~iretler ya~amakta idi. ~srail'in üç büyük atas~~ ~brahim, ~shak (Yitshak) ve Ya'kub (Ya'kov)
Filistin'de göçebe bir hayat sürmü~; bu dönemlerde ~srail a~iretleri kurak
mevsimlerde güneyde Nil Deltas~'na kadar inmek, Ken'an topraklar~~nemlendi~inde de tekrar Filistin'e dönmek ~eklinde bir hayat tarz~~benimsemi~lerdi~ 9.
~slam ve Yahudi kaynaklardan anla~~ld~~~~kadar~yla, ~srailo~ullarf n~n
M~s~r'a yerle~meleri de Filistin'de ya~anan böyle bir k~tl~k neticesinde gerçekle~mi~tir (M.Ö. 1700'ler). Karde~ler aras~~ bir k~skançl~k sonucu M~s~r'a
köle olarak sat~lan Yusuf un (Yosef), Sami kökenli Hiksos hanedanl~~~nda
ekonomiden sorumlu bakanl~~a getirildi~i dönemlerde M~s~r'a yerle~en
~srailo~ullar~, burada 430 y~l kalm~~"; M~s~r'da yönetimin Hiksoslardan
Firavunlar hanedanl~~~na geçmesinden sonra, Samilere dü~man olan bu
hanedan~n bask~~ve ~iddetinin artmas~~ üzerine Musa (Mo~e) Peygamber'in
önderli~inde M~s~r'dan ç~km~~lard~'.
Tevrat d~~~~kaynaklara göre Filistin bölgesinde ~srail ad~nda bir kavmin görülmesi ancak M.Ö. 13001ü y~llar~n sonuna rastlamaktad~r". II.
Ramses'in o~lu Mernepta Yaz~t~'n~n yaz~ld~~~~ y~llarda (M.Ö. 1220'ler)"
~srailo~ullar~~ da Filistin çevresinde ölüm-kal~m sava~~~vermekte

Tekvin 12/1-7.
Sharon, s. 3.
20 Bilginin kayna~~~Tevrat'ur. Bkz. Ç~k~~~12/40-41.
21 israilo~ullar~'mn M~s~r'dan ç~k~~~, Tevrat'~n ikinci kitab~~~enweta (Ç~k~~) detayhca anlat~lm~~t~r.
22 Günaltay, Suriye ve Filistin, s. 290; Karaman, "Filistin", DiA, XIII, 90.
" Mernepta, Filistin'de elde etti~i bir zafer sebebiyle yönetiminin be~inci y~l~nda diktirdi~i an~tta A~kelon
(Askalân) ve Gezer gibi tahrip etti~i Filistin ~ehirlerinden bahsederken ~srail halk~n~~da zikretmi~tir. An~ttaki
bilgiler, o bölgede yap~lan arkeolojik kaz~lardaki bulgularla da uygunluk arz etmektedir. Mernepta yaz~anda yer
alan ifadeler için bkz. Muhammed Hamidullah, ~slâm Pmamberi, çev. Salih Tu~, ~stanbul 1990, I, 548-549;
Günaltay, Suriye ve Filistin, s. 292 dipnot 3.
24 Sharon, s. 10.
19
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Musa Peygamber taraf~ndan M~s~r'dan ç~kar~larak Sina'ya getirilen ~srailo~ullar~, disiplinsiz davran~~lar~~ve emre itaatsizlikleri sebebiyle k~rk y~l
çölde dola~t~r~lm~~; Ken'an diyar~na yeni bir nesille ancak Ye~u'nun (Arapça kaynaklarda Yu~a) liderli~inde girebilmi~lerdir". Musa Peygamber
Ken'an diyar~ na girilmesinden önce her kabileye bir reis tayin etmi~; bölgeye girildikten sonra da her kabilenin nereye sahip olaca~~n~~ önceden tespit
edip ~srail boylar~~ aras~nda taksim etmi~ti26.
~srailo~ullarf n~n Filistin'e kal~c~~olarak yerle~meleri, Ye~u'dan sonra
ba~lam~~t~r. Ye~u, Musa'n~n emri gere~i Ken'an topraklar~n~~ ~srail boylar~~
aras~nda da~~tm~~t~r27. Ken'an'a giri~~süreci tamamland~ktan sonra ~srailo~ullar~~göçebe ya~am ~eklinden, küçük ve çevresinde sur bulunmayan merkezlerde, geçim kaynaklar~~ tar~ma dayanan yerle~ik düzene geçmi~lerdir.
Ancak Hakimler ve Samuel kitaplar~nda da bahsedildi~i üzere, ~srailo~ullar~'n~n Filistin'e yerle~ip ~srail krall~~~n~n kuruldu~u tarihler aras~nda kalan
düzensiz dönemlerde Yahudiler, bölgede varl~~~n~~devam ettiren kabileler
ve yerel kültürler kar~~s~nda var olma ve ayakta kalma mücadelesi vermi~lerdir".
Filistin, Yahudi tarihindeki önemini Davud (David) ve Süleyman (~/omo) peygamberler zaman~nda kazanm~~t~r. M.Ö. XI. as~rda ilk ~srail devletini kuran Davud'dan sonra ba~a geçen o~lu Süleyman, ba~ar~l~~fetihlerinin
yan~nda siyasi, ekonomik ve diplomasi alan~nda büyük a~ama kaydetmi~;
Davud zaman~nda yap~m~na ba~lanan Büyük Mabed'i (Bet ha-Mikda~) tamamlayarak Ahid Sand~~~'m yerle~tirmi~~ve Kudüs merkezli güçlü bir krall~k kurmu~tu".

Kudüs'ün ba~kent olmas~~ ile ~srail gelene~inde Musa'n~n vahiy ald~~~~
Sina Da~~'n~n yerini Kudüs'teki Siyon Da~~~alm~~t~r".

Ç~k~~~7. ve 40. Baplar; Tesniye 34/ 4-5; Ye~u 1/2.
Konuyla ilgili bkz. Say~lar, 34 ve 35. bap.
22 Ye~u'nun taksimi için blcz. Ye~u 13. bap.
28 Sharon, s. 10-12.
28 Natan ha-Bavli, "Seder 'Olam Zuta: HOIT o'ny -no", Seder ha-Hahanam ve Korot ha-ramim, n~r. Adolf
Neubauer, Oxford 1887, II, 69; Samuel S. Cohon, "Palestine in Jewish Theology", Hebrew Union Colkge jubike
Voltam (1875-1925), ed. D. Philipson et aL Cincinnati, 1925, s. 176.
Joshua Blau, "Pilgrims to Zion-Activists for Zion",,JSS 36 (1974), s. 97.
25

28
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1.2. Hasred Çekilen Topraklar Olarak ve Filistin ve Yahudiler
Süleyman'~n ölümünden k~sa bir süre sonra krall~k Yahuda ve ~srail
olmak üzere ikiye ayr~lm~~~(M.Ö. 931)31; Kudüs, Süleyman'~n torunu Ebiya'n~n krall~~~nda Yahuda ve Bünyamino~ullar~'mn elinde kalarak Yahuda
Krall~~~'n~n ba~kenti olmu~; kalan on ~srail boyu ise krall~~~n kuzey topraklar~nda Süleyman'~n azadl~s~~Yeroboam'~n (~slam kaynaklar~nda Yurbeam
b. Nab~t) idaresine girmi~ti".
~ki krall~~~n birbiriyle ili~kisi genelde mücadele ve dü~manl~k ~eklinde
geli~mi~tir. Birçok hükümdar ve sülale de~i~tiren ~srail Krall~~~~uzun müddet ya~ayamam~~; sürekli olarak yabanc~~ devletlerin ak~nlar~na maruz kalm~~t~r. Özellikle Omri Hanedanl~~~~s~ras~nda Asurlular'~n(*) ~srail üzerindeki
bask~lar~~ iyice artm~~t~. Asur imparatorlar~ndan V. Salmanasar (M.Ö. 727722) zaman~nda ~srail Krall~~~'na kar~~~ ba~lat~lan taarruzlar II. Sargon
(M.Ö. 722-705) taraf~ndan tamamlanm~~~ve nihayet krall~k y~k~lm~~t~r (M.Ö.
722). Krall~~~n y~k~lmas~ndan sonra ~srailo~ullar~~Asur topraklar~n~n çe~itli yerlerine sürgün edilmi~tir".
Kuzey ~srail Krall~~~'n~n y~k~lmas~ndan sonra, Yahuda Krall~~~~da Asur
~mparatorlu~u'na ba~l~~yar~~ ba~~ms~z bir krall~k haline gelmi~tir. Yahuda,
Babilliler taraf~ndan y~k~l~ncaya kadar M~s~r ve Babil devletleri aras~nda bir
rekabet unsuru olmu~, her iki devlet de bu krall~~~~nüfuzu alt~na almaya;
Yahuda da birine kar~~~di~eriyle ittifak kurmak suretiyle varl~~~n~~devam
ettirmeye çal~~m~~t~r". Ancak Yahuda, ~srail Krall~~~'ndan iki as~r kadar
sonra (M.Ö. 586) Babil imparatoru Buhtunnasr (Nabukodonosor)(*) tara3 ° ha-Bavli, s. 69; Taberi, Tailhu't-Taberi, n~r. Muhammed Ebu'l-Fadl ~brahim, Beyrut 1967, I, 517; Günaltay, Sun:ye ve Filistin, s. 329.
32 ha-Bavli, s. 70; Taberi, I, 517; Biruni, el-cfsel~ii'l-Bdk~ye `anil-Kuranil-Hâliye [Chronologie O~ientalischer Völlcer
von Alberuni n~r. C. Eduard Sachau, Leipzig 1923, s. 282; Ebül-Fidâ, Talcvfmül-Büld~ln, ed. Fuat Sezgin, n~r.
Farid Benfeghoul ve d~r., Frankfurt, 1992, s. 241.
(*) O dönemde Asurlular, III. Asur-nazirpal (MÖ. 884-858) zaman~nda bütün Mezopotamya'ya hakim
oldu. O~lu III. Salmanasar (MÖ. 858-824) Dima~k, Sâmiriye (Nablus), Kudüs ve Sur (Tyre) krall~klanm kendisine vergi vermeye mecbur etmi~ti. III. Tiglat-pasalar (MÖ. 745-727) zaman~nda imparatorlu~un nüfuzu
Arabistan içlerine kadar uzanm~~t~. Ölümünden sonra yerine o~lu V. Salmanasar (M.Ö. 727-722) geçti. Detaylar için bkz. Günaltay, Elam ve Mezopotamya, Ankara 1987, s. 552-557.
Krallar 15/29; Günaltay, Elam ve Mezopotamya, s. 558; Sharon, s. 28.
34 Bkz. II. Krallar 17/4-6.
" Günaltay, Suriye ve Filistin, s. 252, 345, 560.
(*) Tevrat'ta Nebukadnezzar (Yeremya 52/4), Tevrat d~~~~kaynaldarda Nabu-kudurri-usur veya Nabukudur-ussur olarak geçen Buhtunnasr, 11. Bâbil ~mparatorlu~u'nun kurucusu Nabupolassar'~n o~ludur. Babas~n~n imparatorlu~u s~ras~nda ordu komutanl~~~~yapan Buhtunnasr, M.Ö. 608 yffinda Suriye'nin istilâ'slyla görevlendirildi. Komutanl~~~~s~ras~nda Yahuda Krall~~~'m itaat alt~na ald~. Babas~n~n ölümünden sonra imparator
oldu. M.O. 601 y~l~nda M~s~r'la ittifak kuran Yahuda Krall~~~'m cezaland~rmak için bir sefer düzenledi. Ancak
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findan y~k~lm~~, Mabed yerle bir edilmi~, pek çok Yahudi öldürülmü~, geriye kalan Yahudilerin ço~u da sürgüne gönderilmi~tir».
Yahudilerin Kudüs ve Filistin'e özlemleri, i~te tarihlerinde ya~ad~klar~~
bu sürgünlerle ba~lam~~t~r. Sürgün dönemlerinde kaleme al~nan kutsal
metinlerde Filistin topraklar~~çe~itli kereler ~srailo~ullan'na ebedi mülk ve
miras olarak vaat edilmi~; ancak bu vaat onlar~n belli hususlan yerine getirmeleri ~artma ba~lanm~~t~r. Tanr~~olarak sadece O'nu tan~malar~, O'nun
emir, kanun ve ~eriatinin (Tora/Tevrat) gereklerini yerine getirmeleri, Tanr~~ile ~srailo~ullar~~aras~nda yap~lan çe~itli ahitlerde hat~rlatilm~~~ve yenilenmi~tir». Ahitler yerine getirilmedi~i takdirde, Tanr~'n~n ~srailo~ullan' na
verdi~i himaye kalkacak, ~srailo~ullan korkunç belalara maruz kalacak,
say~lan azalacak ve mülk edinmek için girdikleri ülkeden (Filistin) uzakla~t~nlarak lânedeneceklerdir». Ahit gere~i Yahudiler hal, tav~r ve davran~~lar~n~~~slah etmeli, adaletli olmal~, garip, öksüz, dul ve yetimi ma~dur etmemeli, suçsuz yere kan dökmemeli, tevhitten sapmamahd~r. Bunlar~~yapt~klar~~müddetçe vaat edilen bu topraklarda kalacaklard~r». Zira bu topraklar
dürüst ve iyi insanlara ait olup kötüler ve hainler burada barmamayacakt~r».
Ahd-i Atik'te Hezekiel Peygamber'in dilinden sürgünün geçici oldu~u,
Tanr~'n~n irade etti~i güne kadar onlar~n sürgünde kalaca~~~ve ~srail yurduna bir gün mutlaka dönecekleri belirtilmi~ti'''. Hatalar~~sebebiyle Filishaz~rl~ks~z bir sefer oldu~u için ba~ar~s~z oldu. Üç y~l sonra, M.O. 597'de tekrar bir sefer daha düzenledi ve
Kudüs'ü ald~. Mi Kral Yehoyakim'in (MÖ. 609-598) yerine Kudüs tahnna Tsedekiya'r geçirdi (M.O. 597587). Önde gelen Yahudileri sürgün etti. Ancak Tseclekiya'n~n da M~s~r'la ittifak ederek taahhüt etti~i vergiyi
vermemesi üzerine Kudüs'ü tekrar istilâ etti, kral~~öldürdü ve baz~~Yahudi boylann~~stirgiine gönderdi (M.O.
586). Buhtunnasr hakk~nda daha fazla bilgi için bkz Günaltay, Elam ve Mezopotamya, s. 586-590; Ali Osman Kurt,
"Yahudi Kaynaldannda Kral Tipolojileri: Nebukadnezzar ve Kore§ Örne~i", Cti/FD X/2 (2006), s. 425-432.
s~~Tevrat'~n Yeremya Kitab~'ndaki bilgilere göre tedrici olarak I. sürgünde 3.023, H. sürgünde 832, III.
sürgünde 745 olmak üzere, üç defada toplam 4.600 Yahudi sürgüne gönderilmi~ti (Yeremya 52/27-30). Tevrat'~n bir ba~ka yerinde ise sürülen Yahudilerin say~s~~10.000 olarak verilmektedir (II. Krallar 24/14). Yahuda'da sadece fakir halk ile ~i raade u~ra~an Yahudiler yerlerinde b~rak~lm~~t~~ (Yeremya 52/16). ~slâm kaynaldannda ise Bul~tunnasr'm Israilo~ullan'm üçe taksim etti~i; bunlardan bir k~sm~n~~öldürdü~ü, bir k~sm~n~~esir
ald~~~, bir k~sm~n~~~am'a yerle~tirdi~i ve 70.000 ki~iyi de %bire götürdü~ünden bahsedihnektedir. Konu ile ilgili
olarak bkz. Taberi, I, 553.
37 Hz. ~brahimle yap~lan ahit için bkz. Tekvin 15/18 vd.; ~shak ve Ya'kub'la yap~lan ahit için bkz. Tekyin 26/2-5, Ç~k~~~6/2-8; Musa ile yap~lan ahit için bkz. Ç~k~~~6/2 vd., 19/24.
" Tesniye 28/58-63; Yeremya 11/3.
" Bkz. Yeremya 7/1-7. Filistinle ba~lant~l~~olmaks~z~n ~srailo~ullan'mn bunlara benzer baz~~yükümlülüklerine Kur'ân'da da i~aret edilmi~tir. Bkz. Bakara 2/83-84. Konuyla ilgili detayl~~bilgi için bkz. Ömer Faruk
Harman, "On Emir", DIA, 300GII, 349-350.
Bkz. Süleyman'~n Meselleri 2/21-22.
41 Bkz. Hezekiel 36 ve 37. baplar.

~SLÂMi DÖNEMDE F~L~ST~N'E YAHUD~~GÖÇÜ (638-1099)

649

tin'den sürülen, de~i~ik halklar taraf~ndan a~a~~lanan ve eziyet gören Yahudiler tarihlerinde hep anavatana kavu~ma özlemi ile ya~am~~lard~r.
Sürgüne giden Yahudiler memleket özlemiyle Ken'an diyar~n~~ mukaddesle~tirmi~, Babil sürgününden dönü~ten sonra Mabed'in tekrar in~a
edilmesi, buraya yap~lan ziyaretlere dini bir ~ekil kazand~rm~~, Filistin'de
yerle~ik olmak din adamlar~~ taraf~ndan bir vecibe olarak Yahudi inanc~na
dahil edilmi~tir. Daha çok Talmud'da ifadesini bulan bu inan~~~ve kabullere
göre din adamlar~~Filistin'de ya~ayan bir Yahudinin ölüm sonras~~ hayat~n~~
garanti etti~i', Filistin'de oturman~n Tevrat'~n bütün vecibelerini yerine
getirmekle e~~de~er oldu~u", Filistin'de bir gayri menkulün ~abat'ta
(Sebt/Cumartesi) sat~n al~nmas~~ durumunda dahi ~abat'in ihlal edilmi~~olmayaca~~", evlilik hayat~nda erkek Filistin'de (özellikle de Kudüs'te) ya~amak ister kar~s~~da bunu kabul etmezse, bu durumda kocan~n ketubada yaz~l~~ hiçbir taahhüdü ödemeden kar~s~n~~ bo~ayabilece~i; tersi durumda ise
kad~n~n kocas~ndan tefrik edilerek ketubada yaz~l~~ olan tazminat~n~~ tastamam alaca~~', Filistin'e (Erets Yisrael) kaçan bir kölenin do~rudan hür olaca~~' gibi, bölgeye özgü hükümler ihdas edilmi~tir. Benzer ~ekilde mali bir
vecibe olan teruma, Mabed'in y~k~lmas~ndan sonra sürgünde olundu~u
müddetçe sadece Filistin'de (Erets Yisrael) oturan Yahudilerin bir yükümlülü~ü kabul edilmi~', Filistin'de ya~ayan kimselerin öte dünyada tekrar
dirilmelerinin kesin oldu~u ifade edilmi~tir". Din adamlar~~ sürgün ve Mabed'in y~k~lmas~na üzüntünün bir tezahürü olarak haz kayna~~~kabul edilen
~arap ve etin yenmesini", dü~ünlerde bir enstruman e~li~inde ne~eli ~ark~lar okunmas~n~~yasaklam~~lardr". O tarihten itibaren Mabed'in y~k~lma
zaman~~olan 17 Tamuz'dan Av ay~n~n 9'una (Ti~'a be-Av) kadar ki süre içeri-

" Kudüs Talmudu, ~ekalim 3, 3.
Bâbil Talmudu, Ketubot 110b.
44 Babil Talmudu, Bava Kama 80b.
45 Babil Talmudu, Ketubot 110b.
46 Babil Talmudu, Gitin 45a.
" Oppenheimer, "Terumot and Ma'aserot", Ejd, XV, 1025-1026. Yahudili~e sonradan girmi~~kimselerin Filistin'de toprak sahibi olsa dahi bu pay~~vermelde yükümlü olmad~~~~kabul edilmi~tir. "Ten~ma"n~n, "topraldann kendilerine vaat edildi~i israilo~ullan'na farz k~l~nan bir vecibe" oldu~u kabul edilmi~tir. Bkz. Daniel
Lasker, "Proselyte Judatsm, Christianity, and Islam", jQR n ~. LXXXI, nos. 1-2 (1990), s. 81; "Proselytes", Ejd,
XIII, 1183-1184.
" M. II. as~r Yahudi din adamlar~ndan (lanna) Ray Meir'in bu görü~ü için bkz. Gil, Erets-risrael bi'lkufat
ha-Müslimi t ha-Ri~ona n~~ ww~n 31'n.5o~nn np~ p~la `m-wp-rm, Yeru~alayim 1983, I, 516.
49 Israel Friedlander, "Jewish-Arabic Studies", JQR n.s. 3 (1912-13), s. 293. Bu yasak Islâmi dönemde ortaya ç~kan Karailerin s~k~~~ekilde riayet etti~i hususlar aras~ndayd~. Bkz. Friedlander, a.g.m., s. 294.
50 Bâbil Talmudu, Sota 49a.
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sinde dü~ünler yap~lmaz olmu~tur'. Hac' ve teruma" gibi baz~~ibadetler
mabede ba~l~~ olarak dü~ünüldü~ü için ilgâ edilmi~, kurban gibi ibadetlerin
yerine ise günlük ibadetler" ya da daha önce mevcut olmayan baz~~ oruçlar
ihdâs
Tanr~'n~ n vaat etti~i dönü~~günlerinin bitmesinin beklendi~i sürgün
psikolojisinin Yahudi tarihindeki bir yans~mas~~ da, bu topraklara sahip
olduklar~~fikrinin, Yahudi dü~üncesinde hep taze tutulmaya çal~~~lmas~;
dini ve edebi metinlerde i~lene gelmesidir. Sürgünlerle yerlerinden ayr~lsalar dahi Yahudiler kendilerini hâlâ Ye~u taraf~ ndan da~~t~lan topraklar~n
as~l sahipleri olarak dü~ünüyorlard~. O dönemlerde ço~u al~~veri~ler sadece
"topra~a ba~l~" yap~labildi~i için, her Yahudinin Kutsal topraklardan az da
olsa bir miktar topra~a sahip olmas~~ gerekti~i ~eklinde hukuki bir kurgu
geli~tirilmi~ti. Abbâsiler dönemi gaonlar~ndan Hayy (ö. 1038), arazi sahibi
Yahudilerin topraklar~n~~satarken sat~~~sözle~mesine Filistin'de (Erets Yisrael)
sahip oldu~u topra~~n 4 zira' karelik (erba' emot)(*) miktar~n~~da devretti~i
~eklinde sembolik bir cümle ilave edildi~ini belirtir". Geniza dokümanlar~ nda "arazi devri" listelerinde s~kça rastlanan, bir taraf~n di~er tarafa ~u
veya bu hakk~yla beraber kutsal topraklardaki hissesini de devretti~i ~eklinde yüzlerce belgede yer alan bu ifadeler, tamamen kurgusal olup gerçek-

' Bu konuya Islâmi dönemde dahi titizlikle riayet edilirdi. Bkz. Nuh Arslanta~, Ald~n Toplumunda Yahudiler,
Abbtisf ve Fiihmf Dönemi rahudilerinde Hukuki Dini ve Sosyal Hayat, Istanbul 2008, s. 378.
52 Makdisi, el-Bed ve't-Tarih, el-Bed' ve"t-Td~ll~, Kahire [ty.], IV, 38.
53 Jacob Mann, Texts and Studies in jewish History and Literature, Cincinnati 1931, II, 54.
54 Tevrat ve Talmud'da günlük ibadetlerin Mabed'in ayakta oldu~u zamanlarda yap~lan günlük kurbanlar~n yerine ilcâme edildi~i belirtilir: "Kurbanhklan dudaklanm~z ikmdl edecektir (Mâbed ayakta olmad~~~~için kurban
kesemiyoruz; ancak kurban yerine dua ediyoruz): "n'nDW 0.11) an'~ en~~ • u-ne~elma parim ~efateynu" (Ho~ea
14/2). Abbâsiler dönemi gaonlanndan Natronay'a ait bir responsada geçen bu bilgi için bkz. ~eelot u'T~~vot haGeonim min ha-Gniza a~ar be-M~straynn, ony~n. -m~< aman in oulma w ma~v~n~~ n~'mv.), n~r. Louis Ginzberg,
New York 1968, II, 114. Konunun Talmud'taki yeri için bkz. Bâbil Talmudu, Berahot 26b. Bu dü~ünce Karailer taraf~ndan da kabul edilmektedir. Mezhebin kurucusu `Ar~ân ben David'in konuyla ilgili görü~ü için bkz.
Mann, "Anan's Liturgy and his half-yearly Cycle of the Reading of the Law",ELP 1 (1919), s. 330, 348.
" Av ay~n~n 9. günü (T~~'a be-Av), Yahudi tarihinin en anh günüdür. Bu günde tutulan oruç, Yahudi
oruçlann~n en mukaddeslerinden biri olup Mabed'in y~k~lmas~~ annum ebedile~tirilmesi için ihdâs edilmi~tir.
Bkz. Ya'kubi, Tarih, Beyrut 1960, I, 66; Biruni,
s. 282; Malcrizi, el-H~MMI-Makriz~jrye (KitdbülMemliz vel-'itibd~~bi Zikril-Haat~~vel-Asdr), Kahire [ty.], II, 474. Orucun Mi~na ve Talmud'taki kökeni için bkz.
Mi~na, Ta'anit: 4: 6; Bâbil Talmudu, Ta'anit 29a. Filistin'e özgü olarak ihdas edilen di~er hususlar için bkz.
Cohon, "Palestine in Jewish Theology", s. 196 vd.
(") Dirsekten orta parma~~n ucuna kadar olan mesafeye e~it eski bir uzunluk ölçüsü. 45 ila 56 cm.ye e~it
bir uzunluk ölçüsü.
56 Mann, "The Responsa of the Babylonian Gemim as a Source of Jewish History", jQR n.s.10 (19201921), s. 316. Moshe Gil, bunun, sonraki dönemlerde geli~tirilen bir kurgu oldu~unu kabul etmektedir. Bkz. beMal/tut Amma( bi'Tkufat ha-Geonim w~ lx2n np~ r~na "nonw. n~ n'~ n, Yeru~alayim 1997, I, 596.
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likle herhangi bir alakas~~yoktu'. Ancak, Filistin'e özlem gibi bir dürtüden
kaynaklanan bu uygulama oldukça yayg~nd~~ ve Yahudiler aras~nda vuku
bulan sat~~ larda bütün belgelere mutlaka yaz~hrd~. Müellifi meçhul bir responsada yer alan bilgiye göre M~s~ r'da ya~ayan bir Yahudinin Ma~rib'teki
arazisini satmak üzere vasi tayin etti~i bir arkada~~na verdi~i vesâyetnamesine
bu ifadeyi (erba' emot) yazmamas~~tepkiyle kar~~lanm~~t~".
Sürgünden sonra Filistin, Bâbil ve di~er Yahudi cemaatleri aras~ ndaki
irtibatlar kesilmeksizin devam etmi~tir. Bundan sonra Siyon Da~~~Yahudili~in fiziki ve ruhani gayesi haline gelmi~; Kudüs, Mabed alan~~ve Filistin'e
ziyaretler de artmaya ba~lam~~t~r".
II. Mabed döneminde pek çok Yahudinin bu maksatla Filistin'i ziyaret
etti~i bilinmekle beraber, Mabed'in ikinci kez y~k~lmas~ndan sonra, Roma
idaresinin bask~~ ve ~iddet politikas~~nedeniyle diyasporadan Filistin'e yap~lan ziyaretlerde önemli azalmalar olmu~tu'.
Talmudik dönemde Bâbirden Filistin'e yap~lan göçlerdeki esas etkenin, dini ve ekonomik oldu~u belirtilmelidir. Bu göçlerden s~radan halk~n
yapt~~~~göçler genelde ekonomik; din adamlar~n~nki ise dini ve ilmi amaçl~~
idi. Bâbil ye~ivalar~ nda görev yapan din adamlar~n~ n ekonomik güvenceleri
cemaat taraf~ndan sa~lanan menkul ve gayri menkullerle garanti alt~na
al~nd~~~~için, bunlar~ n göçlerinde ekonomik sebepler etken olmam~~t~r.
Talmud'ta Ray Abba'n~ n Filistin bölgesi ile ipek', Hanina bar Hama'n~n
bal" ticareti yapt~klar~~ ~eklindeki bilgilerin, kural~~ bozmayan istisnalar oldu~u belirtilmelidir.

~lomo Dov Goitein, Yahudiler ve Araplar, çev. Nuh Arslanta~-Emine Buket Sa~lam, ~stanbul 2004, s.
133-134; a.mlf., A Medikrranean Sockp,, Berkeley: University of California 1967-1988, II, 329. Geniza dokümanlann~n bu ve benzeri siyasi, sosyo-ekonomik ve kültür tarihi ara~t~rmalar~~ile ilgili kaynald~~~ n~n önemi haldunda
bkz. a.mlf., "Akdeniz Sosyal Tarihinin Bir Kayna~~~Olarak Kahire Genize Vesikalar~", trc. Altan Çetin-Murat
Keçi~, Belleten 269 (Nisan 2010), s. 227-242.
58 Ancak gam, arazinin Yahudi olmayan birine sat~lmas~ ndan dolay~~bu ifadenin yer almamas~n~n daha
uygun oldu~unu ifade etmi~ tir. Zira Filistin'de küçük de olsa bir topra~a sahibi olmak Yahudilere özgü bir
dü~üncedir. Eh. T~~tmot ha-Geonim 11:191N.U1 n~a~wn, n~r. Simha Assaf, Yeru~alayim 1942, s. 7 (5. responsa).
59 Joshua Blau, "Pilgrims to Zion-Activists for Zion", ,ISS 36 (1974), s. 97; Cohon, "Palestine in jewish
Theolog-y", s. 201.
60 Cohon, "Palestine in Jewish Theology", s. 177; Ze'ev Safrai-Aren M. Maeir, "(An Epistle Came from
the West, ma-11nm ~nam ?<TIM): Historical and Archaelogical Evidence for ties between the Jewish Communities
in the Land of Israel and Babylonia during the Talmudic Period", JQR n.s. XCIII, nos. 3-4 (2003), s. 504.
61
Blcz. Bâbil Talmudu, Bava Kama 117b.
62 Kudüs Talmudu, Pe'a 7: 4, 201~.
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Yukar~da belirtildi~i üzere, bu dönemde din adamlar~~tarafindan Filistin'e yap~ lan göçlerdeki en önemli etken, Filistin'de dini tahsil görme amaçl~~idi. Talmudik dönemde me~hur pek çok Babilli din adam~, Filistin'de
ya~ayan din büyüklerinden ders almak amac~yla ilim yolculuklar~~yapm~~lard~r. II. Mabed döneminde Medli Nahum ile Hilel, bu amaçla Filistin'e
göç eden me~hur kimselerdendir".
Din adamlar~n~n göçlerindeki bir di~er etken de, Filistin'deki meslekta~lar~n~n yetkilerine sahip olma, Sanedrin ad~~verilen dini-idari kurumda
görev alma, senelik takvimin tespitine i~tirak veya Filistin'deki e~itim kurumlar~ndan birine atanma amaçl~~idi".
Talmudik dönemde Filistin'e yap~lan göçlerdeki bir di~er etken de
Sâsâniler tarafindan Yahudilere yap~lan zulüm ve bask~lard~ . Bâbil Talmudu'nda yer alan bir pasajda Ray Kahana'n~n, Sâsâni idaresinin tutuklama
karar~~üzerine kaçt~~~~belirtilir". Bu göçler Bâbil'de ortaya ç~ kan dini gelene~in (Minhag Bad) Filistin bölgesine ta~~nmas~ nda da etkili olmu~tur.
Bâbirden s~ radan Yahudilerin ise daha çok ekonomik gayelerle göç ettikleri anla~~lmaktad~ r. Bu göçmenler genelde tekstil ve kuma~~boyama
endüstrisinde faaliyet göstermekte ve iki bölge aras~ndaki ticari ili~kilerde
arac~l~k yapmakta
Kökeni sürgünlere dayanan Arabistan Yahudileri de67 Filistin'le irtibatlar~n~~hep sürdürmü~lerdir. Medine Yahudilerinin dini uygulamalar
bak~m~ndan Filistin gelene~ine (Minhag Yeru~almi) ba~l~~olmalar~'', Kaynuka', Nadir ve Hayber' Yahudilerinin sürülmelerinden sonra Irak'a de~il

Safrai-Maeir, "An Epistle Came from the West", s. 506.
Joshua Schwartz, "Aliya from Babylonia during the Amoraic Period (200-500)", The jen~salem Cathedra,
ed. Lee I. Levine, Jerusalem 1983, III, 60-61. Bâbilli din adam~~Ray El'azer b. Pedat'~n, Hezekiel 13:9'u ~erhinden anla~~ld~~~~kadar~yla bu güçlerin San~drin'de ya da cemaat idaresinde görev almak amaçl~~yap~ld~~~~anla~~lmaktad~r. Bkz. Kudüs Talmudu, Ro~~ha-~ana 2, 58b.
65 Bâbil Tal~nudu, Bava Kama 117a.
" Konuyla ilgili olarak bkz. Jacob Neusner, A Histo9, of the jews in Balylonia, Leiden 1965-1970, I, 88-93.
61 Islâm kaynaklannda Yahudilerin kökeni Bâbil sürgününe dayand~r~lmaktad~r. Buhtunnasr'~n Yahuda
Krall~~~~üzerine yürüyüp Mabed'i tahribinden sonra Isrâilo~ullan'ndan bir k~sm~n~ n Arap Yar~madasfna
kaçarak Yemen'le ~am aras~nda, Vâdilkurâ, Teymâ, Yesrib ve Eyle'ye yerle~tikleri belirtilir. Konuyla ilgili
detaylar için bkz. Nuh Arslanta~, Emearler Döneminde rahudiler, Istanbul 2005, s. 34 vd.
Yahudilerin
" Konuyla ilgili olarak detayh bilgi için bkz. Nuh Arslanta~, "Hz. Muhammmed'in Ça~da~~
Inanç-Ibadet ve Dini Hayatlan ile ~lgili Baz~~Tespitler", MCIFD 34 (2008/1), s. 86-90.
" Hz. Muhammed zaman~ nda Medine'den sürülen Kaynuka' Yahudileri Filistin'in Ezri'at, Nadiro~ullan ise Eriha'ya; Hz. Ömer zaman~ nda Hayber'den sürülen Yahudiler de yine Filistin'in Eriha ~ehrine gitmi~lerdi.
Abdürrezzak, el-Musannef, n~r. Habibürrahman el2A'zarni, Beyrut 1403/1983, VI, 55 (Hadis no: 9989).
63
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~SLAMI DÖNEMDE F~L~ST~ N'E YAHUDI GÖÇÜ (638-1099)

653

de Filistin'e göç etmeleri, Filistin'le olan dini, tarihi ve ticari ili~kilerini devam ettirdiklerini göstermektedir.
2. ~slami Dönemde Yahudiler ve Filistin
~lk ~ slâmi dönemde Yahudilerin Filistin'e göçleri ile ilgili çok fazla bilgi yoktur. Zira ~ slam öncesi dönemden Yahudilerin ~slam idaresine giri~lerinden sonraki ilk iki veya iki buçuk as~ rl~k dönem, bir di~er tabirle, hicretin ilk iki buçuk asr~ , Yahudi tarihinin bilgi aç~s~ ndan en karanl~k dönemini
te~ kil etmektedir. Bu dönemlerle ilgili olarak hem ~slam hem de kendi
kaynaklar~ nda Yahudilerle ilgili çok fazla bilgi yer almamaktad~r". Buna
kar~~l~k ~slami dönem Yahudilerinin klasik ça~~~olarak kabul edilen Sa'diya
Gaon (ö. 942) ile Maimonides'in o~lu Avraham (ö. 1237) aras~ndaki dönem
hakk~nda ise çok fazla bilgi vard~ r. Bu bilgi bollu~u ise XIX. as~rda ke~fedilen Geniza dokümanlar~ ndan kaynaklanmaktad~ r. Yahudi tarihi ara~t~rmac~lar~= "Geniza Dönemi" (950-1250) olarak tan~mlad~~~~bu devrede", bir
di~er deyi~le, Fât~ miler döneminden itibaren (969 ve sonras~ ) Yahudilerin
Filistin'e göçü ve sebepleri konusunda Geniza dokümanlar~na k~ymetli
bilgiler yans~m~~t~r.
Kaynaklara yans~masa da ilk ~slami dönemde de çe~itli nedenlerle Filistin'e Yahudi göçü devam etmi~~olmal~d~r. Zira, ~slam idaresinin Atlas
Okyanusu'ndan Orta Asya içlerine kadar uzanan geni~~co~rafyaya hakim
olmas~~ ve ~slam hukukunda gayri müslimlerin seyahat, ta~~nma ve ikametleri konusunda herhangi bir engel bulunmamas~ , Yahudilerin sadece Filistin'e de~il, ~slam dünyas~n~n de~i~ik yerlerine göçlerini kolayla~t~rm~~t~r.
Oysa, yukar~da da belirtildi~i üzere, önceki dönemlerde siyasi amaçlarla
Sâsâni ve Roma idareleri taraf~ ndan Yahudilerin göçleri zaman zaman
engellenmi~ti72.
Pirkoy ben Baboy'un Kuzey Afrika cemaatlerine gönderdi~i bir mektuptan (800'ler), Bâbirden Talmudik dönemde ba~layan göçlerin ~slami
dönemde de devam etti~i anla~~lmaktad~ r. Ben Baboy, Filistin'de, ibadet70 Bu durum, Yahudi tarihi ara~t~ rmac~lann~n payla~ug~~ genel bir kanaatt~r. Meselâ bkz. Walter J. Fischel, "Re~~Galuta (Re'sül-calut) be-Sifrut ha-'Aravit 71311n1 n~~Do3.(,~t.11 u.1 .)) 1171152-YJ'1", Magnes Anniversa
Voltam, Jerusalem 1938, s. 181; Avraham Grosmann, "ha-'Aliya le-Erets-Yisrael bi'Tkufat ha-Kivu~~ha-Muslimi
ha-Ri~ona
'n'~onn v~a,Dn np~pna 7~ner-y1N5 won~n", Catitedra 8 (1978), s. 136; Goitein, Yahudiler ve
Araplar, s. 123-124; Norman Stillman, The jews of Arab Lands, Philadelphia 1979, s. 27-28.
Meselâ bkz. S.D. Goitein, "`Meeting in Jerusalem': Messianic Expectations in the Letters of the Cairo
Geniza", AJSreview 4 (1979), s. 44.
72
Meselâ bkz. Safrai-Maeri, "An Episde Came from the West", s. 505.
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lerde okunan Kidu~~berahasm~n Filistin ve Babil gelene~ine ba~h cemaatler
taraf~ndan farkl~~zamanlarda okundu~unu belirtir".
Müslüman hakimiyetinden önce Kudüs'te hiç Yahudi ya~amamaktayd~. ~ehri temsilen Hz. Ömer'le anla~ma yapan H~ristiyan patrik, halifenin
emriyle ~ehre yetmi~~veya yüz Yahudi ailesinin yerle~mesini kabul etmi~ti'.
Sonraki dönemlerde ~ehre yerle~en Yahudilerden Babil gelene~ine ba~l~~
olanlar~n da bulunmas~'', ilk ~slami dönemde Filistin'e göçün devam etti~ini gösteren bir di~er delildir.
Haçl~~seferlerine kadar ~ehirdeki Yahudi nüfusun artarak devam etti~i
anla~~lmaktad~r. Müslüman müellif Mukaddesi (ö. 380/990) X. as~rda Kudüs'teki gayri müslim nüfusun ~ehre galebe çalmas~ndan yak~mr".
~slami dönemde Yahudilerin Filistin'e göç sebeplerini siyasi, dini, mesihi beklentiler ve ekonomik olmak üzere dört ba~l~k alt~nda de~erlendirmek mümkündür:
2.1. Siyasi Sebepler
Ba~hktaki "siyasi sebepler" ifadesinin, Yahudilerin bir devlet kurmak
için yapt~klar~~göçler için de~il, Müslüman idarecilerin bölgedeki hakimiyetlerini güçlendirmek amac~yla iskan faaliyetleri çerçevesinde Yahudilerden de istifade etmeleri ba~lam~nda kullan~ld~~~~belirtilmelidir.
~slam öncesi dönemde Filistin ve Suriye'deki toplam Yahudi nüfusunun 1.5 milyondan fazla oldu~u, bunun 1 milyonunun Suriye, kalan~=
ise Filistin'de ya~ad~~~~belirtilirse de" bu tahminin mübala~ah oldu~u
a~ikard~r. Ancak kesin olan husus, bu bölgelerde yo~un bir Yahudi nüfusun ya~ad~~~d~r.

74 S.D. Goitein, "Congregation Versus Cornmunity, an Unknown Chapter in the Communal History of
Jewish Palestine", JQft n.s. 44 (1956), s. 294. Abbisiler dönemi Sura gaonlar~ndan Yahuday (757-761) da
K~dul'un ~rak gelene~ine ba~l~~cemaader~ie her gün, Filistin gelene~ine ba~l~~cemaaderde ise sadece Sel~t ve
bayram giinlerindeki sabah ibadederinde °kurdu~unu belirdr. Bkz. ~eelot n'T~tvot, n~r. Ginzberg, II, 51-52.
74 Goitein, Yahudiler ve Araplar, s. 146; Salo W. Baron, A Social and Religious Iftstory of the Jetta, New York
1957, III, 101. Kudüs'ün anla~ma ~artlar~~için bkz. Belazuri, Fradhul-Billddn, n~r. Abdullah Enis et-TabbâÖmer Enis et-Tabbâ, Beyrut 1987, s. 189; Ya'kubi, Tarth, II, 146-147; Taberi, Tarfh, M, 609; Mustafa Fayda,
Müshml~r, Istanbul 1989, s. 146.
Hz, Ömer Zaman:nde
74 Bkz. Gn~smann, "ha-'Aliya le-Erets-Yisrael...", Cathedra 8 (1978), s. 138.
76 Müslüman müellif bu durumu ~ehrin olumsuzluklan aras~nda sayar. Bkz. Akenül-Tdcd.st~nfl Ma'nfetilEkdtin~, n~r. MJ.de Goeje, EJ.Brill: Leiden 1906, s. 167.
77 Eliyahu Ashtor, "Prolegomena to the Medieval History of OrientalJewry",M n.s. 50 (1959-1960), s. 56.
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Hulefâ-yi Ra~idin ve Emeviler döneminde Suriye ve Filistin'in sahil
kentlerine Bizans'~n deniz bask~nlar~na kar~~~savunma amac~yla do~u bölgelerinden, özellikle de ~ran'dan pek çok insan getirilip iskân edilmi~ti. K~y~~
~eridine iskân edilen askeri güçler, Arap kökenlilerden ibaret de~ildi. Iskan
konusunda ~ranl~lar, K~ptiler, Esâvire olarak adland~r~lan Hint kökenli Zutt
ve Seyâbice (Seylanl~lar) gibi, Yahudilerden de istifade
Hz. Osman döneminde fethedilen Trablus~âm'a Muaviye tarafindan
askeri amaçla pek çok Yahudinin yerle~tirildi~i bilinmektedir'''. Bu Yahudilerin kökeni hakk~nda herhangi bir bilgi yoktur. Ancak, bunlar~n Iran bölgesinden getirildi~ini söylemek mümkündür. Zira IX. as~r Müslüman co~rafc~lar~ndan Ya'kubi, Muaviye tarafindan Trablus~âm'a yerle~tirilen kimselerin ~ran'dan getirildiklerini (Fürs) nakletmektedir ki'', bu bilgiden muhacir Yahudilerin kökeninin de ~ran oldu~u ve Filistin'e iskân faaliyetleri
neticesinde getirildikleri anla~~lmaktad~r.
2.2. Dini Sebepler
~slami dönemde Filistin'e Yahudi göçündeki bir di~er sebep de
dinidir. Filistin, Yahudilere ait dini, tarihi ve kültürel mekânlara sahip
olmas~~sebebiyle mukaddes kabul edilip göç alm~~t~r. Yahudiler nezdindeki
bu konumundan dolay~~ Filistin'de Yahudilere ait kurumlar, ba~ta
Irak'takiler olmak üzere, di~er bölgelerdeki kurumlara nazaran daha prestijli kabul edilmi~~ve baz~~yetkileri de tekelinde tutmu~tur. Mesela Yahudiler aras~nda senelik takvimin tespit ve duyurulmas~~Filistin'deki Yahudi
otoritelerin yetkisinde kabul edilmi~ti. Mabed'in ayakta oldu~u dönemlerde yeni ay~n do~umu ve takvim tespiti yetkisi Büyük Kohen'e (Kohen Gadol)
ait iken, Mabed'in y~k~lmas~ndan sonra bu yetki Sanedrin kurumuna geçmi~ti. Y~la ay eklenip eklenmeyece~ini düzenli olarak kurumun "nasi" ad~~
verilen "ba~kan"~~ ya da onun tayin etti~i görevliler tarafindan ilan edilirdi'l.
~slami dönemde bu yetkiler Filistin Ye~ivas~'mn sorumlulu~unda bulunu78
faaliyetleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi için bkz. Halil Esamine, "Emeviler Döneminde Araplar~n isküm", çev. Nuh Arslanta~, MÜSBE (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü) Dergisi ÖNERI 12 (1999),
s. 275.
79 Bkz. Belazuri, Fütiihul-Bülddn, s. 174; Ashtor, "Tripoli", Ejd, XV, 1396. iranl~lar ise Antakya,
Ba'lebek, Humus, Sür, Akka, Sayda, Beyrut ve Cübeyfe; gemicilik ve marangozlukta mahir K~pfiler Alcka'ya;
Zutelar Antakya ve Suriye sahil ~eridine; Suriyeli H~ristiyan Araplar ise Bülis'e yerle~tirilnni~lerdi. Bkz. Esamine,
s. 275; irfan Aycan, Saltanata Giden Yolda Muaviye b. Ebu Süftan, Ankara 1990, s. 83-84.
8° Ya'kubi, el-Bükldn, n~r. MJ. de Goeje, Brill 1896, s. 327.
81 Bkz. Bâbil Talmudu, Sanedrin, 106-11a. Nasinin görev ve yetkileri için blcz. Jacobs-Kohler, "Nasi",
JE, VII, 171-172.
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yordu. Bu dönemde takvim düzenlemeleri Zeytin Da~~'nda (Har ha-Zeytim)
ye~iva üyelerinin de kat~ld~~~~bir toplant~~ile ilan edilir; bu ilanlar yerel cemaatlere ~ehirlerdeki bet dinler vas~tas~yla duyurulurdu". Fât~miler döneminde ya~anan bir iktidar kavgas~nda Filistin Ye~ivas~, 1082-1094 y~llar~~
aras~nda M~s~r'da (Fustat) cemaat liderli~ine soyunan David b. Danierin
gerçek manada lider olamayaca~~n~; zira takvim tespitinin bir liderlik meselesi oldu~unu belirterek konuyla ilgili yegâne otoritenin kendileri oldu~unu duyurmu~tu".
Bu kutsiyetinden dolay~d~r ki ~rak bölgesinde, cemaatleri ile s~k~nt~~ya~ayan din adamlar~~da yerle~mek amac~yla genelde Filistin'i tercih etmi~lerdir. Mesela, Emevilerin sonu ile Abbâsi idaresinin ba~lar~nda ya~am~~~Yahudi din adam~~Ahay, bunlardan biridir. 680 y~l~nda Basra yak~nlar~ndaki
Sebha beldesinde do~an Ahay, 730'1u y~llarda re'sül-dilialuk meselesi yüzünden ye~ivalar aras~ndaki tart~~malara(*) i~tirak etmemi~, 748'de Pumbedita Ye~ivas~'nda bo~alan gaonluk koltu~una oturmay~~beklerken, kurum
ba~kanl~~~na kendisinin de~il de yeti~tirdi~i ö~rencisi Natronay'~n (Kahana
ben Emuna) atanmas~n~~kabullenmedi~i için Irak'~~terk ederek Filistin'e
yerle~mi~tiTM.
Filistin Ye~ivas~~Yahudili~in do~du~u merkez olmas~ndan hareketle
~rak (Babil) ye~ivalarmdan daha üstün ve mukaddes oldu~unu iddia etmekteydi. Bu sebeple ekonomik aç~dan s~k~nt~~ya~ad~~~~dönemlerde diyaspora
cemaatlerinden yard~m talebinde bulunurken bu tarihi geçmi~~ve prestijine
vurgu yapmay~~ihmal etmezdi".
Bölgenin mukaddes olmas~~dolay~s~yla, buraya yerle~mek amac~yla baz~~
adaklar da yap~lm~~t~r. Islami dönemin me~hur müstensihi (sofer) Yisrael
Jacob Mann, 77zejews in Egypt and in Palestine under the Fatimid Caliph.s, Oxford 1969, I, 50.
Gil, "Megilat Eviyatar- Makor le-Toldot Maavakiya ~el Ye~ivat Yeru~alayim be-mi-Hatsit ha~iniya ~el ha-Mea he-yod-alef, 5v.) r~..~wn r~.xnna clo~v~n. naw..7W wr~amn i~~~5m7 l~p~~~— -mum 317.2n
n'rann '~m~~nyrrn n~c~i~~~e".n n~mn", Per~ki~n be-Tolelot Ye~walayim be-Ye~ney ha-Beynayim, ed. Benjamin Z. KedarZvi Baran, Yeru~alayim 1979, s. 91.
(') re~ivalar aras~ndaki tart~~malar için bkz. Arslanta~, E~neoiler Döneminde Yahudiler, s. 45 vd.
m ~erira Gaon, keret Ray ~e~ira Gaon-Metu~ga~n le-La~on ha-Kode~~~~xa n~nw a TI12N, n~r. ve Ibraniceye
çev. R. Nosson Dovid Rabinowich, Yeru~alayim 1991; Ing. çev. 77~t Iggeres of Ray She~ira Gaon, çev. R. Nosson
Dovid Rabinowich, Yeru~alayim 1988, s. 142, Ing. çev. 127; Avraham Ibn Daud, Sefer ha-Kabala '15 n'~apn ~go
.1'~n TINT
on-w<, n~r. Gerson D. Cohen, Philadelphia 1967, s. 37, Ing. çev. 47; Samuel Poznanski, "Inyanim ~onim ha-Noga'im li'Tkufat ha-Geonim og~man 3191-~n* »al~n cv~lw og.~v", ha-Kedem no. 1-4 (1907), s.
144; Simha Assaf, Tekufat ha-Geonim ye Sifiutel~a, Hartza'ot ve ~i'mim on~vv~~ n~~<r~n n~~ngo~~ w~l~on np~pn, n~r.
Mordehay Margoliot, Yeru~alayim 1955, s. 154.
85 Bir gaonun fetvas~na yans~yan bu bilgi için bkz. Bkz. ~eelot u'T~wot, n~r. Ginzberg, II, 118.
82

83 Moshe
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ben Sahlun aslen Fustatl~~olmas~ na ra~men, Bizansl~~ bir han~mla evlenmi~;
Bizans'ta ya~ad~~~~s~rada ba~~ndan geçen bir meseleden dolay~~hapse girmi~ti. Müstensih, hapiste iken sa~-salim kurtulursa Kudüs'e gidip yerle~meyi
adam~~t~. Hapisten kurtulan müstensih 1051 y~l~nda Kudüs'e gelip yerle~mi~~ve ölümüne kadar da burada kalm~~t~'. 1061 y~l~ na ait bir Geniza doküman~ nda da Bizans'tan gelip Anadolu ve Filistin üzerinden M~s~r'a gitmek üzere yola ç~kan bir Yahudinin Kudüs'te ikamet etmeye karar vererek
~ehre yerle~ti~i belirtilir".
Genelde Filistin, özelde ise Kudüs'ün dini gayelerle ziyareti daha çok
hac yolculuklar~~ vas~ tas~yla gerçekle~iyordu". Roma ve Bizans döneminde
Yahudilere Kudüs'e giri~~yasa~~~konmu~tu. Bu sebeple Yahudiler ~ehre
senede sadece bir gün (Ti~'a be-Av'da) girebiliyorlard~". Filistin'in Müslümanlar taraf~ndan fethiyle beraber Yahudilerin dini maksatlarla bölgeyi ve
Kudüs'ü ziyaretlerinin önündeki bütün engeller de kalkm~~t~r. ~slami dönemde Bizans ve di~er yerlerden pek çok Yahudi hac yapmak üzere Kudüs'e gelirdi'. 1026 tarihli bir dokümanda ~slam dünyas~ n~n d~~~ndan Kudüs'e gelen Yahudi ziyaretçilerin giri~~kap~s~ nda (~a'ar) iki buçuk dinar
(~iney zahovim ve hatsi) ödedikleri belirtilir'. Ancak devletin tebaas~~ Yahudiler ise cizyelerini ödemeleri sebebiyle böyle bir vergiden muaf idiler". Nahoray b. N~ssim gibi zengin ve dindar Yahudi tüccarlar genelde her y~l
Gil, "Aliya ve 'Aliya le-Regel bi-Tkufat ha-Kivu~~ha-Müslimi ha-Ri~ona np~pna 5a-17-n.o7V~~ nu`n~~
m~ v_nc~n .n`~c~~nn w~a.pn", Cathedra 8 (1978), s. 128; a.mlf, Erets-Tisrael bi'Tkufat ha-Müslimit ha-Ri~ona "nnw.-ru~~
r~m.5o~nn nprinu, Yeru~alayim 1983, I, 128.
" Gil, "Aliya ve `Aliya-le-Regel...", Cad~edra 8 (1978), s. 128.
9° Kudüs'ün bir hac mekân~~ olarak önem kazanmas~~ Davud Peygamberle ba~lam~~; milli birlik ve beraberli~i peki~tirmek için Kudüs'ü ba~kent ilân eden Davud (MÖ. 1000 y~llan civan), ~ehrin prestijini Ahid
Sand~~~'m (Tdbf~tül-Ahd) getirmek suretiyle peki~tirmi~ti (Günaltay, Suriye ve FUiSI~J~, s. 318). Davud'tan sonra
Süleyman (~lomo ha-Mekh) ise babas~~ zaman~ nda yap~ m~ na ba~lanan Büyük Mabed'i tamamlayarak Ahid Sand~~~ n~~ da bu Mabed'e yerle~tirmi~ti. Böylelikle Mabed bütün Yahudilerin hayat~ nda önemli bir merkez haline
gelmi~ti. Bkz. Ya'kubi, Tarih, I, 58; ha-Bavli, s. 69; Taberi, I, 484-485; Mes'üdi, Münkii'z-Zeheb ve MeddinülCevher, n~r. M. Muhiddin Abdülhamid, M~s~ r 1964, I, 57.
Gil, "ha-Yi~uv ha-Yahudi, .-r~n.n a~ wun", Sefer Feru~alayim, ha-Tela~fa ha-Müstunit ha-Keduma 0.`TY../11' 190
nn~~im rvn5o~nn npr~ n~n, ed. Joshua Prawer, Yeru~alayim 1987, s. 135, 2. dipnot.
9° Nas~ r-~~ Hüsrev, SOrnâme, n~r. Yahya el-Ha~~âb, Beyrut 1983, s. 159; Yakât, Mu'cennil-Bülda'n, Beyrut
[ty.], III, 447.
9' Mann, Texts and Studies, II, 369; Gil, "ha-Masim be-Erets Yisrael bi'Tkufat ha-Kivu~~ha-Müslimi haRi~ona (638-1099) n~mm~n .n7o~nn w~a.)n np~pna 5rnw n~~) wona", Tsiyon 45 (1980), s. 274. Filistin
Ye~ivas~~gaonu ~lomo ben Yahuda (1025-1051), Sahlan ben Avraham'a yazd~~~~bir mektupta, bu vergi ile Yahudilerin Kudüs'e rahatça girerek Mabed'in bulundu~u k~s~mda (hor ha-bi) dua yapuklan ve Zeytin Da~~'nda
dualann~~ sesli olarak okuyabildiklerini kaydeder: "... le-sovev ~a'arey ha-mikda~, ve le-hitpakl alehem be-kal ram...ve
be'olaiam 'al hor ha-Zrytim be-~ir ve be-'amadam 'alay beyemey ha-hagim...: 05 5~pa orv'm 550TIn51v.rrin~n .~yu~alo'n
.7D'n 5~n ounn .n.a 1.7y ~rr~~val Twa 0.319-il -In 5v on~'va~~ wr~pa". Bkz. Gil, Erets >Israel, II, 195.
92 Goitein, Medilerranean Socie, I, 62.

Belleten, C. LXXV, 42
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Kudüs'e hac ziyareti yapard~". O dönemde ~ehirleraras~~yolculu~a ç~kan
kimselerin yanlar~ nda vergilerini ödediklerine dair "berat" ad~~verilen bir
"belge"yi ta~~ma zorunlulu~u vard~. Normal ~artlarda çok s~k~~takip ve
kontrol edilen bu beratlar, Müslüman idareciler taraf~ndan Kudüs'e ibadet
maksad~yla gelen hac~lardan sorulmuyordu".
Kudüs sadece hac aylar~nda de~il, bu aylar d~~~nda da ziyaret edilirdi.
1059 tarihinde k~~~mevsiminde ~ehre yolculuk yapan Yahudi ~lomo ben
Mo~e Safaksi, patronu Nahoray ben N~ssim'e yazd~~~~mektupta ba~~ndan
geçenleri ~öyle anlat~r: "~ükürler olsun! Tanr~~bu günleri de gösterdi... Muhterem Efendim, dün sakselamet Kudüs'e ula~t~ m. Ancak yolda ~iddetli bir kar ve dolu
f~rt~nas~na yakalanchm. G~da ihtiyaçlar~m~~ kar~~lamak için Remle'ye gidece~im.
Orada ne kadar kahr~m bilemem; ama ~ehirdeki (Kudüs) f~rt~na henüz dinmi~~de~il.
~imdi de biteviye ya~mur ya~makta." 95
Kudüs'ü ziyaret için adaklar da yap~l~rd~ . Akdeniz'de batan bir gemiden sa~~olarak kurtulan bir Yahudi, izinsiz girmesi dolay~s~ yla Müslüman
idareciler tarafindan cezaland~r~ lmak istenmi~, ancak iskenderiye cemaatinin tavassutuyla ceza almaktan kurtulmu~tu. Yahudi, olaylar~n ya~and~~~~
s~rada bu zorlu ~artlardan kurtulmas~~ halinde Kudüs'ü ziyaret edece~ine
dair adakta bulunmu~tu".
Kudüs'te yap~lan dualar~n makbul oldu~una inan~lmas~, ~ehre yap~lan
ziyaretlerin bir di~er önemli sebebidir". Yahudiler Mabed'in bulundu~u
sahada, Kudüs'ün do~u kap~lar~ndan Bâbürrahme (~a'ar ha-Rahamim)" ile
Goitein, Medikrranean SocieN I, 240.
" Gaon ~lomo ben Yahuda, ~ehre hac maksad~yla gelenlerin vergileri ile ilgili herhangi bir sorgudan
geçmediklerini belirtir: "loyiteffl~~ha-'olin~~el ha-'ir ha-Kode~~be-in~ut pitkay ha-mas...: vyr~pn 1.1/171 'n< oom~n IW911'. 1<7
.01]11
Bkz. Mann, The jews in Egypt, II, 186. Doküman~n yeniden ne~ri için bkz. Gil, Erets Y~srael,
II, 194-196. Metinde geçen "pitka" kelimesi Talmud'a Grekçe'den girmi~tir. Bu kelimenin Arapça kar~~l~~~~
"berat"fir. Bkz. Git, "ha-Masim be-Erets Yisrael...", Tsiyon 45 (1980), s. 280, 27. dipnot; a.mlf., Erets Yisrad, I,
130, 261. dipnot.
Git, "Aliya ve 'Aliya le-Regel...", Cathedra 8 (1978), s. 130.
96 "bik,su ha-gyin~~ k-'one~~oto...nadarti k-yeleh
yr'? m~-r~~ MIK w~nh 0.12i1 lespa
rpown.5..." Bkz. Assaf; Makorot u Mahkarim be-Toldot Yisrael 'nem. n~~~5~na o.-~pnn~~ nn~rm, Yeru~alayim
1946, s. 59.
9' Goitein, "Religion in Everyday Life as Reflected in the Documents of the Cairo Ger~iza", Religion in a
Religious Age, ed. S.D. Goitein, Massachusetts 1974, s. 14.
98 Kudüs Yahudi cemaati görevlilerinden biri, Fustat'tald arkada~~~el-Kohen Eli ben Yehezkiel'e yazd~~~~
mektupta, Allah'~n kendisine sa~l~k ve s~hhat vermesi için Bâbürrahme'de dua etti~ini belirtir: "... el ~~l'ar haRahamim ve bike~ti mi-Elohim,yikadel ve yi~tabeah ~e-ya'ase lo hesed veyiten lehu bi~iut..: o.F1'no~~
n.~~n~n ~l~vi 'n<
...nl~v~i 17 plu~~ bn 1.7 nw~rw ~~ n~nv.p~~
Bkz. Git, Erets Yisrael, II, 358. 1059 tarihli bir mektupta ise
Ben Natan isimli bir müstensih (sofer), Nahoray ben N~ssim'e her Pazartesi ve Per~embe günü Bâbürrahme'ye
giderek dua etti~ini yazar: "Harini mitpalel be-kol 'et le-ma'anha ve le-ma'ano "alyad ~a'arg, ha-Rahanzim ki hokh beyem~y
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Zeytin Da~~~ve Kohen Kap~s~'nda (~a'ar ha-Kohen) yap~lan dualarm makbul
oldu~una inan~rd~'.
Filistin ve Kudüs'ün kutsiyetinin bir tezahürü de, diyasporadan ald~~~~
yard~mlard~. Sürgündeki Yahudiler gerek ~slâm öncesinde!' gerekse
~slami dönemde!' Kudüs'e yard~mlar~n~~hiçbir zaman kesmemi~lerdir.
Kudüs Yahudilerinin ticaret ve hac maksath ziyaretlerden ba~ka gelir kaynaklar~~yoktu. Ancak ~ehrin Yahudiler nezdindeki kutsiyeti dolay~s~yla Kudüs'teki ye~iva ve cemaate yard~m etmek, Mabed'in ayakta oldu~u zamanlarda yap~lan yard~mlar kadar makbul görülüyor; kar~~l~~~n~n öte dünyada
bolca almaca~~nal", yard~m edenlerin de ilahi affa mazhar olarak cennete
girece~ine inamhyordu". Kaynaklarda Kudüs'e yap~lan yard~mlar hakk~nda IX. asra ait bir bilgi d~~~nda daha eski örnekler yer almamaktad~r. Bu
örnek d~~~ndaki di~er bilgiler ise ço~unlukla Geniza dokümanlarma dayanmaktad~r. Geniza'da konuyla ilgili oldukça fazla bilgi bulunmaktad~r.
O dönem Yahudi dünyas~nda Kudüs'e yard~m için özel kampanyalar
düzenlenirdi. Baz~~dokümanlarda bu kampanyalardan "tefrikatia-makild
' ise"
(mukaddes ~ehrin pay~) ~eklinde bahsedilmektedir. Bu yard~mlar genellikle
hac bayramlarmdan k~sa bir süre önce toplan~r ve da~~t~lmak üzere Kudüs'e gönderilirdi".
Filistin ve Kudüs'ün bir di~er gelir kayna~~~da buralar için yap~lan
adaklard~. Ona cemaatine mensup Güney ~talyah Ahima'ets isimli bir Ya-

bel ve he:n~~
anon< .~t<
.) o.nn~n .1).1w
~~~m'~ l
n~~~ 'na .17D1112 .~na ..." Mektup ve metni
için bkz. Gil, a.g.e., III, 136-137. Seyyah Benjamin (X ~. as~r), pek çok Yahudinin dua etmek için Bâbürrahme'ye
geldi~ini haber verir. Bkz. Tudelak Be~Onin 6 Ratisl~onlu Petachia Ortaça~'da Iki Taklidi Seyyal= Avrupa, Asya ve Afrika
Gözlem/eri, ç,ev. Nuh Arslanta~, Istanbul 2001, s. 50.
99 Bir Geniza dokiimarunda Filistin Gaonu, muhatab~na kendileri için Zeytin Da~~'nda ve Kohen Kap~s~'nda (~a'ar ha-kohen) dua ettiklerini ~u sözlerle anlat~r: "... ve tefdaley~nt alehe~n be-Has ha-Z9tin~... be 'al ~a'ar haKohen ve 'al ~a'are ha-Mikda~~
!non -wwn 'n~~...w~vrn 1fl ~n.'w ~~~~'mn~". Bkz. Gil, "~~hunot ha-Yal~udim bi-Yeru~alayim bi'Tkufat ha-Kivu~~ha-Müslimi ha-Ri~ona ~w~i~na no~lunu cv-Tin.n nn~,v.)
m~w~nn .n5o~nn w~a.pn", ~ahin 2 (1976), s. 23-24. Bübürrahme ile Kohen Kap~s~n~n ayn~~oldu~u belirtilir.
Bkz. Gil, a.g.mak., s. 24; Hirschberg, "Inyaney Har ha-Zeytim bi'Tkufat ha-Geonim r~g~ vna 0.71.Trl
ogwan", Yediot ha-Hevra ha-'Arit le-Haki~at Erets-Yurael ve Atikoteha (I3JPES), 13 (1946-47), s. 158.
100 Konuyla ilgili detaylar için bkz. Samuel S. Cohon, "Palestine in Jewish Theology", s. 200-201.
Bkz. Hirschberg, "ha-Yahudim be-Aratsot ha-Islâm oW~omn flifl~O cp-nryn", Perekim be-Toldot haAraMm ve ha-IsId~n, mi. Hava Lazarus Yak, Tel Aviv 1967, s. 283.
102 Goitein, Mediterranean Society, II, 94.
103 Bu görü~, al~m ~lomo b. Yahuda'mn Fustat lideri Efrayim b. ~emarya'ya yazd~~~~1030 tarihli mektupta dile getirilmi~tir. Bkz. Gil, E~tts Yurael, II, 200-201.
1" Goitein, "The Social Services of the Jewish Community as Reflected in the Cairo Geniza Records",
JSS 26 (1964), s. 6; a.mlf., Mediterran~art Society, II, 96.
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hudi, Kudüs'e farkl~~zamanlarda üç kez ziyarette bulunmu~~(IX. as~r), her
seferinde de Tevrat talimi yapan ö~rencilere, Mabed'in y~k~lmas~na gece
gündüz a~~t yakan sofulara (Aveley Zevul/Aveley Tsion) yüzer dinar ba~~~ta
bulunmu~tu'. Yine ~talya cemaatinden Ray Paltiel, Yom Kipur'da (Kefâret
Günü) be~~bin dinar vermeyi adam~~, bunun bin dinar~n~~(Filistin) ye~iva(s~)
ve ba~kan~na, bin dinar~n~~Mabed'in y~k~lmas~na gece gündüz a~layanlara,
bin dinar~n~~Irak'taki ye~ivalara, bin dinar~n~~ de~i~ik cemaatlerdeki fakirlere, kalan~n~~ise Tevrat talimi yap~lan yerlerin ya~~ihtiyaçlar~na ay~rm~~t~ 106.
Ayn~~ aileden bir as~r sonra (X. as~r) Samuel isminde bir ba~ka Yahudi, Kudüs'e gelirken yirmi bin dinar (darkomonim) para getirmi~, bu paray~~Tevrat
talimi yapan ö~renci ve ilim adamlar~na, Bat~~Duvarrndaki (Kotel haMa'aravi) mabede ya~~al~m~na, bölgedeki sinagog ve cemaatler ile Mabed'in
y~k~lmas~na gece gündüz a~~t yakanlara ba~~~lam~~t~". Bir ba~ka dokümanda ise Palermo'da meskûn Bündâr isimli bir Yahudi, mal varl~~~n~n
dörtte birlik k~sm~~olan 35 dinar~~Kudüs için vasiyet etmi~ti. Ölümünden
sonra söz konusu vasiyet, Filistin Ye~ivas~~görevlilerinden Samuel b. Ho~a'na'n~n giri~imiyle Ye~ua el-Halebi isimli bir Yahudi taraf~ndan ~ehre
ula~t~r~lm~~t~l".
Kudüs'ün önemli gelir kaynaklar~ndan biri de ~ehre yard~m için kurulan vak~flard~. Bu vak~flar hakk~nda Geniza'ya k~ymetli bilgiler yans~m~~t~r.
Fustat, Remle ve zengin Yahudi cemaatlerinin ya~ad~~~~di~er ~ehirlerde
Kudüs'ün fakirlerine yard~m için kurulmu~~hay~r kurumlar~~bulunuyordu'''. Fustat'ta Kudüs için vakfedilen evlerden Geniza dokümanlar~nda
ddrul-mak'ddise (mukaddes diyara ait evler) ~eklinde bahsedilmektedirll°.
Yard~mlar ~ehre genelde Akdeniz'de ticaret yapan tüccarlar veya ziyaret
gayesiyle gelen Yahudiler vas~tas~yla ula~t~r~l~yorduln. Zenginlerin ölüm
105 Ahima'ets, Sefer ruhasin ron~, 1DO, n~r. ve notlarla Ingilizceye çeviri Marcus Salzman, New York
1966, s. 4; ing. çev. 65.
106 Ahima'ets, Sier Yuhasin, s. 19, Ing. çev. 94.
1°7 Ahima'ets, Sefer Dthasin, s. 21, ing. çev. 97.
1°8 Gil, Erets lisrael, I, 541.
1°9 Örnekler için bkz. Gil, Documents of the jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza, Leiden: EJ. Brill
1976, doküman no. 6, 31, 32, 36.
"° Fustat'taki bu evlerden bahseden Geniza dokümanlar~~için bkz. Goitein, "The Social Services of the
Jewish Community...", s. 19-20 (II, 13, 19, 20, 40 ve 48. doküman); Gil, Erets risrael, I, 495-496'da kayna~~~
verilen dokümanlar.
111 1025 tarihinde Filistin Ye~ivas~~gaonu taraf~ndan Fustat'taki cemaat lideri Efrayim ben ~emarya'ya
gönderilen bir mektupta, Kudüs'teki fakirlere gönderilecek yard~m~n durumu sorulmakta, paran~n güvenilir
biriyle (belki de tüccar) bir an önce gönderilmesi rica edilmektedir. Bkz. Gil, "ha-Kedu~at Nehasirn u Mamon
al-yedey Nostrim ve Yahudim le-Tovot Yeru~alayim bi-Tkufat ha-Kivu~~ha-Muslimi ha-Ri~ona
5)1 ~~nn~~
Evo» nv~rri~i~~n~lw~nn .n5o~nn e~la,)n nD~ pna
r~plo`~~ n.-nn.~~ onynn", Cathedra 18 (1981), s. 67.
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dö~e~inde iken mallar~ n~n bir k~sm~n~~Kudüs fakirleri için vasiyet ettiklerine dair dokümanlar da ula~m~~t~r. Mesela, Tuleytulal~~(Endülüs) Avraham
ben Nahum, miras~ndan 10 dinarl~k bir k~sm~~ suftece ~eklinde Kudüs'ün
fakirlerine ula~t~r~lmak üzere Fustat cemaat lideri Sahlan'a göndermi~, o da
bu sufteceyi Gaon Slomo ben Yahuda'ya iletmi~tin2. 1059 tarihli, Eli haKohen b. Yehezkiel'e ait bir mektupta ise ~bn Kurey~~isimli bir Yahudinin
miras~ndan 80 dinarl~k büyük bir mebla~~~Kudüs'teki iki Yahudi cemaatine
(Karailer ve Rabbaniler) vasiyet etti~i belirtilmektedir. Ayn~~mektupta Fustafta Kudüs için vakfedilen evlerin gelirlerinin henüz ula~mad~~~~da kaydedilmi~tir113. Ayn~~asra ait bir ba~ka dokümanda ise azatl~~ bir köle olan
Bünclar'~n mal~n~~hay~r olarak da~~tmak istedi~inde, dörtte birlik k~sm~n~~
fakirlere da~~t~lmak üzere Fustat'tan Kudüs'e gönderdi~i belirtilirlm.
Filistin'in mukaddes kabul edilmesi, Yahudilerde buraya defnedilmenin sevap oldu~u ~eklinde bir inanc~n do~mas~na da yol açm~~t~r. Kutsal
topraklarda gömülmenin ba~~~lay~c~~bir erdem kabul edilmesinin kökeni
çok eskilere dayanmaktad~r'''. Geniza dokümanlar~na ~slam dünyas~n~n
de~i~ik yerlerinde ya~ayan Yahudilerin ölümlerinden sonra Filistin'e gömülmek için vasiyette bulunduklar~na dair önemli bilgiler yans~m~~t~r.
~ran'~n Kazedin ~ehrinde do~mu~~ve Fustat'ta ya~am~~~Harun isimli Yahudi bir tabibin, ölümünden sonra cesedinin Filistin'e götürülüp defnedilme-

Yard~mlardan bazdan sufiece olarak gönderiliyordu. 1029 tarihli bir Geniza dokümamnda Filistin g~zonu ~lomo
ben Yahuda Fustat Yahudi cemaati liderine yazd~~~~bir mektupta kaybolmu~~bir sufleceden bahsetmektedir.
Muhatab~na 19.5 dinar de~erindeki bu sz~fiece kadar bir daha göndennesini rica etmekte ve paran~n iki kez tahsil
edilmeyece~ini belirtmektedir (Mann, The jews in Egypt, II, 125). Ma~ripli tüccar Mo~e ben Yitshak ben Nissim
el2Abid tarafindan Ismail b. Barhun et-Taherti'ye gönderilen bir mektupta 22.5 n~dl~k ipek sat~~mdan 64 dinar
gelir elde edildi~i, bunun da 58 dinann~n Filistin Ye~ivasma (Mesivatü'~-~dm) ba~~~land~~~~belirtilmektedir. Bkz.
S.D. Goitein, "New Sources on the Palestinian Gaonate", Salo Wittmayer Baron jubilee Volume, New York-London
1974, English Section, I, 512.
"2 Mann, Texts and Studies, II, 312, 321.
113 Gil, "ha-Kedu~at Nehasim u Mamon ...", Cathedra 18 (1981), s. 69.
114 Goitein, "Slaves and Slavegirls in the Cairo Geniza Records", Arabka 9 (1962), s. 19.
115 Ya'kub peygamberin M~s~r'da iken "Beni atalanm~n yan~na giinzün" ~eklindeki vasiyeti (Tekvin 49/29-30),
Yahudilerin Filistin'e defnedilme isteklerinin temelini olu~turmu~tur. Bu bilgi islâm kaynaldannda da zikredilmekte olup Ya'kub ve Ishak'm cesetlerinin Filistin'e getirilerek defnedildi~i kaydedilir. Bkz. Ibnü'l-Fakih,
n~r. Yusuf el-Hâdi, Beyrut 1996, s. 146. Yine Islâm kaynaklannda Harun Peygamberin de
Beytül-Makdis'in (Kudüs) do~u tarafindaki tepede (nr-i Harun) medrun oldu~u ~eklinde bir bilgi yer almaktad~r. Bkz. Yaküt, Mu'temü'l-Bülddn, IV, 48. Yusuf Peygamber de M~s~r'da öldü~ü zaman cesedinin orada b~ralalmamas~m istemi~ti. Vefül~ndan sonra Yusuf'un cesedini mumyalayan israilo~ullan, M~s~r'dan ç~k~~ta cesedi
getirip ~ekem'e (Nablus) defnetmi~lerdi. Bkz. Telcvin 50/25-26; Ye~u 24/32. Talmudik dönemin büyük alirnle~) Filistin'e götiirülerek defnedildi~i kaydedilir. Bkz.
rinden Sura gaonu Ray Huna'n~n, ölümünden sonra (297 y~l
~erira Gaon, !gemi, s. 113, Ing. çev. 100.
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sini vasiyet etti~i belirtilirn6. 7 Kas~m 1006 (14 Kislev 1318) tarihli bir Geniza doküman~nda Fustat'ta bir kad~n~n, ölümünden sonra yirmi dört hisseye
taksim edilecek mal~n~ n iki hissesini, cesedinin Kudüs'e defnedilmesi için
ay~rd~~~~belirtilir n". 1020 tarihli bir ba~ka dokümanda ise Kayravan Yahudi
cemaati lideri (Nagid) ~brahim b. Ata, Yahudi tüccar Yusuf b. Avkal'a, karde~inin naa~~n~ n Kayravan'dan Kudüs'e ta~~nmas~ ndaki gayretlerine müte~ekkir oldu~unu ifade eder'''. Tarihi belli olmayan bir dokümanda Fustat'ta ya~ayan bir kad~n, terekesinden kocas~~ Hibe (Natan) ha-Levi'nin kemiklerinin mezar~ndan al~narak Filistin'e defnedilmesi için 17 dinar ay~rd~~~~kaydedilir'''. Tarihsiz bir di~er dokümanda ise Gazze'de (`Aze) meskun
Mevorah b. Natan isimli bir Yahudinin Feyytim'da (M~s~r/Erets Pitom) ölen
karde~inin vasiyeti gere~i naa~~n~~ Filistin'e defnetmek üzere almaya gitti~i
belirtilir'. Bir ba~ka dokümanda ise ~ran'~n Âmül ~ehrinde ölümünün
yakla~t~~~n~~anlayan seksen ya~~ndaki bir Yahudinin, öldü~ünde daha önce
Kudüs'e defnedilen babas~n~n yan~na gömülmek üzere Kudüs'e yerle~ti~i
rivayet edilir'''.
Abbâsiler dönemine ait bir responsada bir Gaon, ölen bir kimse naa~~n~n Filistin'e götürülerek defnedilmesini vasiyet etmi~~ise, varislerinin bu
vasiyeti yerine getirmesinin Tevrat'~n emri oldu~u ~eklinde bir fetva vermi~tir~ 22.
Haçl~lar döneminde Filistin'deki Haçl~-H~ristiyan ~iddet ve bask~s~~ sebebiyle Yahudiler Kudüs d~~~nda Atalar'~n kabirlerinin bulundu~u el-Halil
(Hevron) veya Filistin'de Müslüman hakimiyetindeki di~er ~ehirlerde defnedilmeyi vasiyet etmeye ba~lam~~lard~'''. Eyyr~b~~sultam Melik Aziz'in [sultanl~~~: 589-595/1193-1198] hekimi, ayn~~ zamanda M~s~r Yahudi cemaati
ba~kan~~EVI Zikri'nin karde~i olan bir Yahudinin, öldükten sonra M~Mann, Texts and Studies, II, 281.
gam ~iney helekim mi-hatsar zo yimkoru ve yets'u be-t~sarhi keday le-he'alot etsmoti k-Teru~alayim `Ir ha-Kode~~
tivne be-mahera
~n.n v.r~~ pn -v~~~ n.'~wn.5 .n~nN~~~ nrn~ n5 n uDlY1 IN2.1 ~~ n ir -wr~n o.-175n .~w m~"
Bkz. Assaf, "~eterot `Atikim min ha-Gniza, mi-Erets Yisrael, Mitsrayim ve Afrika ha-Tsafonit : in o.p.~n~~n~luv.~~
rv~~nY ap.-1Dm~~ onyn ,.7)C1Y, rc~xn nr~an", Tambits 9 (1937-38), s. 206 vd. Dokuman~n Git taraf~ndan yeniden
ne~ri için bkz.jewüh Pimu Foundahons, s. 120 (1 no.lu doküman).
18
Gil, Erets ?Israel, I, 517.
119
Goitein, "T~savoot mi-M~tsrayim mi'Tkufat ha-Geniza nr.nn np~ r~nn onynn n~ x~~y", Sefunot 8
(1964), s. 107, 5. dipnot.
120 Assaf, Makorot u Mahkarim, s. 34.
121 Bkz. Goitein, Mediterranean Socie0,, V, 166.
122 Fetva için bkz. Gil, Erdi rurael, I, 517.
123 Bkz. Gil, a.g.e., I, 517.
116

17 "Ve

~SLAMI DÖNEMDE F~L~ST~ N'E YAHUDI GÖÇÜ (638-1099) 663
s~r'dan, Filistin s~n~rlar~~ içerisinde bulunan Hayfa'ya defnedilmeyi vasiyet
etti~i; vasiyetinin de o~lu taraf~ndan yerine getirildi~i rivayet edilir'.
XII. as~rda ~slam dünyas~n~~gezen Yahudi seyyah Tudelal~~Benjamin,
el-Halil ~ehrini ziyareti s~ras~nda Atalar'~n kabrinin bulundu~u ma~arada
Yahudilerin kemiklerinin sakland~~~~küplerden bahseder". Benjamin'in
ifadesinden ~slami dönemde Yahudilerin ölen yak~ nlar~n~n kemiklerini
getirip buraya defnettikleri anla~~lmaktad~r.
2.3. Mesihi Beklentiler

~slâmI dönemde Filistin'e göçlerdeki bir di~er etken de mesild beklentilerdir. Mabed'in Roma taraf~ndan y~k~lmas~ndan sonra (MS. 70) Filistin'e
özlem ve dönü~~hayalleri zirveye ula~an Yahudiler, ülkeler fethedecek muzaffer bir önderin ç~k~p kendilerini Filistin topraklar~ na götürerek eski ihti~amlar~na kavu~turacak bir kurtar~c~~ beklemeye ba~lam~~lard~r. Ancak zaman zaman onlardaki bu ideali istismar ederek hareketlendirmeye çal~~an
baz~~sözde mesihler de ortaya gkm~~t~r126.
Gerek Hz. Muhammed'in yeni bir toplum in~âs~ndaki fevkalade ba~ar~s~, gerek ilk ~slam fetihlerinde kazan~lan ola~anüstü ba~ar~lar~", gerekse
EmevIler döneminde ba~ta ~stanbul seferleri ile ~slâm-Bizans aras~ndaki
(~smail-Esau/Edom) sava~lar', ~slam dünyas~ndaki Yahudilerde de mesih
beklentisini art~rm~~~ve mesihin ç~k~~~n~n yakla~t~~~~umudunu do~urmu~tu I29.
Ancak cemaatin tarih boyunca maruz kald~~~~ceza ve s~k~nt~lar, zamanla Rabbâni Yahudi din adamlar~n~~ mesihle ilgili konularda dikkatli davranmaya sevk etmi~tir. Bu sebeple mesihlik iddias~yla ortaya ç~kanlar hep
Dokümarun ~ngilizce tercümesi için bkz. Goitein, Meditetran~an Socie, V, 175-177, 176.
Benjamin, s. 53.
126 Abbisi ve Fât~mi dönemlerinde ortaya ç~kan mesihi hareketler için bkz. Arslanta~, ~slam Toplumun&
Yahudiler, s. 263 vd.
127 Eliyahu Kapsali (1483-1555) gibi sonraki dönem Yahudi tarihçiler Hz. Muhammed'in arkada~lar~n~,
"mücahit"lige dönü~türme ba~ans~na dikkat çekmi~tir. Bkz. S~der Eliyalzu Zula: Hiburo Rabi Eliyahu Bar Elkana
Kapsah Toldot ha-Vsmanim u-Ven~tsiya ve Korot 'Am Yurael be-Mandahot Turkiya u-Verietsiya m nam ?MIT [nom "110
i1N'Y'3.11 -r~so nolu~~no5nna 5s~vr n~> nn~p~~ n~vx.n~~ tr~Nn'nu~n nlYnn .5Nw9p n~ p'n< -1"5 'nom, n~r.
Aryeh Shmuelevitz-~lomo Simonson-Meir Benayahu, Yeru~alayim-Tel Aviv 1975-1983, I, 37.
t" Bkz. Michael G. Morony, l~aq iyger the Muslim Conquest, Princeton-New Jersey 1984, s. 331; Baron, V, 193.
'29 ilk ~slârni dönemde telif edilen bir Yahudi midrapnda (Pesikta Rabati, 34-37. bölüm) ~öyle bir kehanette
bulunulmu~tur: "...Mesih ortaya ç~kt~~~nda dünyan~n kral/an birbinYle sava~~içerisinde olacaklar. Fars kral: Arap kral~~ile
sava~acalc ve Arap Israli Fa~s kuduz: ma~lup edecek ve bütün dünyaya kükn~edecek." Bkz. Bernardi. Bamberger, "A Messianic Document of the Seventh Century", HUCA 15 (1940), s. 427.
124
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temkinle kar~~lanm~~, ço~u zaman da istismar edildi~i için, mesihten ziyade
mesihi bir toplumun olu~turulmas~na gayret edilmi~tir. Bu ideal toplumun
in~as~~ için dini emirlere s~k~ca ba~lanmak, günahlar~n kefareti için ibadet,
oruç ve duaya a~~rl~k vermek gerekti~i vurgulanm~~t~rl".
Mesihi devirde bütün milletlerin Tanr~'n~n krall~~~n~~tan~mak için Siyon'a ç~kaca~~na; Tanr~'n~n, dünyan~n dört bir yan~na da~~lm~~~çocuklar~n~~
Kudüs'te bir araya getirip onlar için bir devlet kuraca~~nalm gönülden inanan Rabbani din adamlar~, henüz vakti gelmedi~i için mesihi gayelerle
Yahudileri Filistin'e göç etmeye te~vik eden veya götürmeye kalk~~an sözde
Mesihlere kar~~~cemaatlerini her defas~nda uyarm~~lard~r. Pirkoy ben Baboy me~hur mektubunda ~rak Yahudilerinin Tsiyon'u (Siyon) bu anlamda
de~erlendirdiklerini ~u sözlerle anlat~r: "...Mesih günlerine gelince...(Irakl~lar/Bâbilliler) mesih öncesi felaketleri kabul etmezler. Kitapta yaz~ld~~~~
gibi, "Ey Tsiyon! Bâbil k~zlar~yla otur. Kendini kötü Edom'dan uzak tut..." (sözleriyle Irak'ta oturmaya devam ederler)... Tsiyon, Tora (Tevrat) ve dine emirlerin
(mistvot) ö~renildi~i Bâbil ye~ivalanndan ba~ka bir ~ey de~ildir" 132. Bu sebeple,
~slami dönemde Rabbani Yahudilerde Filistin'e göçte mesihi gayelerin
herhangi bir etkisi yoktur. Zaten olmas~na da gerek yoktur; zira Yahudilerde mesihi hareketler daha çok siyasi ve dini bask~lar~n artt~~~~dönemlerde ortaya ç~kmakta idi. Yahudilerin dinlerini ya~ama ve uygulamalar~nda
herhangi bir s~k~nt~~ ya~amad~klar~~ o dönem ~slam dünyas~nda, mesihin
geli~ini h~zland~rmak amac~yla yap~lan kitlesel göçlerin olmas~~için siyasi ve
psikolojik ortam da söz konusu olmam~~t~r. Bu sebeple Rabbani Yahudi
liderlerin Kudüs'e göçü te~vik ettiklerine dair Geniza dokümanlar~na neredeyse hiç bilgi yans~mam~~t~r. 960 y~l~nda Rhine (Almanya) Yahudi cemaati Filistin Ye~ivas~'na yazd~klar~~ bir mektupta Sefer Zerubavel isimli (apokaliptik bir) eserde mesihin Mabed'in y~k~lmas~ndan 890 sene sonra (M. 958)
ç~kaca~~n~~okuduklar~n~~söyleyerek konu ile ilgili bilgi istemi~ti. Ancak ye~iva
ba~kan~~henüz mesihin ç~kmad~~~n~, hatta alâmetlerinin dahi görülmedi~ini
söyleyerek cemaati bu tür lüzumsuz dedikodulara kulak vermemeleri konusunda uyarm~~t~rl". Rabbanilerde siyasal maksatlarla Kudüs'e göçün
'3° Morony, Iraq afier the Muslim Conquest, s. 322.
Bkz. ~~aya 11/4-9, 12; Samuel b. Yahya el-Magribi, Ifhd~nül-Tah~ld, n~r. Muhammed Abdullah e~~erkavi, Darül-Hida'ye 1986, s. 127.
132 Grosmann, "ha-'Aliya le-Erets-Yisarel...", Cathedra 8 (1978), s. 142.
133 Assaf, Tekufat ha-Geonin~~ve Sifrukha, s. 173; Abraham A. Neuman, "Saadia and his Relation to Palestine", JQR n.s. 33 (1942-1943), s. 123. Hatta ldtapta yer alan bu bilgiden hareketle o dönemde baz~~ Yahudi
kaynaklarda Abbâsi Devleti'nin bu tarihte rialacag~~kehanetinde dahi bulunulmu~tur. Bkz. Alexander Marx,
"Studies in Gaonic History and Literature", JQR n.s. 1 (1910-11), s. 76, 46. dipnot. Yine ayn~~dönemde Mesih
131
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yap~lmad~~~n~n bir ba~ka delili de, Filistin Ye~ivas~~gaonu ~lomo ben Yahuda'ya T~sadeka ben Menahem taraf~ndan yaz~lan bir mektuptur. Mektupta
Ben Menahem Kudüs civar~nda ya~ayan ailesinin M~s~r'a gönderilmesi
konusunda gaonun yard~m~n~~rica etmektedir'.
Bu tutumun Yahudi nüfusun ço~unlu~unu olu~turan Rabbânilere özgü oldu~u belirtilmelidir. Ancak onlar~n bu tutumu, amaçlar~, mübarek/mukaddes kabul ettikleri Kudüs'e göçü te~vik ederek mesihin geli~ini
h~zland~rmak olan Karaileri çok k~zd~rm~~t~r. Rabbânileri pasiflikle suçlayan
Karal Daniel el-Kümisi, onlar~n bu ö~retisini provakatörlük olarak niteler:
"...(Onlar/Rabbânfler) 'Rab, oradan da~~tt~~~~gibi bizi orada tekrar toplay~ncaya
kadar kutsal topraklara (Kudüs) gitmek gerekmez', derler. Bu sözlere k~z~lmaz da ne
yap~l~r!?"' ~~aya kitab~ndaki "Ey Yeru~alayim! Duvarlar~n~n üzerine bekçiler
diktim; gece gündüz hiç susmayacaklar. Ey Rabbe sözünü an~msatanlar, Yeru~alayim'i peki~tirene, onu yeryüzünün övüncü k~lana dek durup dinlenmeden Rabbe
yakar~n; O'na rahat vermeyin"' pasajlar~, Kudüs'e göçü te~vik eden Karailerin slogan~~ haline gelmi~ti. Bu sebeple Karal din adamlar~~ pasajda bahsi
geçen bekçilik görevini yapmak üzere müntesiplerini Kudüs'e göçe te~vik
etmi~lerdi.
Ayn~~ifadelerden Rabbânilerin Filistin'e göçü dini bir yükümlülük olarak kabul etmedikleri de anla~~lmaktad~r. Söz konusu pasaj Abbâsller dönemi din adamlar~ndan Sa'diya Gaon (ö. 942) taraf~ndan farkl~~ yorumlanm~~t~r. Gaon'a göre bu pasajlarda Kudüs'e göçü te~vik ve mesihin geli~ini
h~zland~rmaktan ziyade, kurtulu~~gününden önceki zor günler ile Yahudilerin dini emirlere kar~~~gev~ek tav~rlar~na çeki-düzen vermeleri konusunda
bir uyar~~ vard~r. Bu sebeple kurtulu~, Tanr~'n~n takdirine (be-yad ~amayim)
b~rak~lmahd~r. Ona göre pasajda her Yahudinin yükümlülüklerini yerine
getirmesi, tutum ve davran~~lar~na dikkat etmesi konusunda bir uyar~~var-

beklentisi ile ilgili bir bilgi de Hazar yammalannda göze çarpar. Yahudili~i kabulü mesihi bir co~kuyla kar~~lanan Hazar'~n Yahudi kral~~Yosef (Yusuf), Endülüslü Yahudi vezir Hasday b. ~aprut'a yazd~~~~mektupta Mesih
beldentisini ~u sözlerle dile getirmi~tir: "Gözle~imiz Rabbe, Kudüs ve Bdbirdeki (~rak) ye~iva alimlerimize çevrilmi~~durumda Bunlardan mesihin geli~~~an~m ilan etmelerini bekliyoruz." (Mann, The jews in Egypt, I, 64.) Hazarlar'~n Yahudili~e
girmesi ve di~er Yahudi cemaatlerinde uyand~rd~~~~heyecan için bkz. Schechter, "An Unknown Khazar Document",/QR n.s. 3 (1912-13), s. 204, Ing. çev. 214.
134 Mektubun metni için bkz. Mann, The jews in Egypt, II, 134-135.
135 "[Medabrilm ze le-ze gol itkynu lavu le-Yen~~alayim 'ad ~e-yikavetsnu kaa~er ha~lihnu, ve ze davar ha-mah'~sim:
o.o.Dnn ~a-r cin 0.5vin 111.»0 nyp.v.~~-r~~~o.5wr~.5 i ~~ , nom ~.~< ne', ne oha-~ni" Bicz. Mann, "A Tract by an
Early Karaite Settler in Jerusalem", JQR n.s. 12 (1921-22), s. 283.
136 I~aya 62/6-7.
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diri". Bu anlay~~tan hareketle Sa'diya, o dönemlerde do~u Yahudilerinde
günlük ibadetlerde Amida'daki ilk ~em'a'n~n sonunda okunan' Siyon ve
mesihin gelerek üçüncü ve ebedi Bet ha-Mikda~'~~ (Süleyman Mabedi) bir an
önce in~âs~n~n konu edildi~i "OT hada§ 'al-Tsiyon" (i~.mn 511 w-rn l~ x) [Siyon'a
yeni ~~~k] berahasm~n okunmas~na da ~iddetle kar~~~ç~km~~t~r. Yahudilerde
sebepsiz yere beraha okunmamaktad~r (beraha le-vatala). Bu sebeple Gaon,
mesih ça~~~gelmedi~ine göre, söz konusu berahan~n gelecekte Mesih ça~~ndaki gün için de~il, her sabah do~an gün için okunmas~~görü~ündedir'.
~slami dönemin bir di~er dini otoritesi Maimonides'in (Mo~e ben Meymû' n)
(1138-1224) sistematize etti~i 613 Emir (TaRYaG mitsvot) içerisinde de "Filistin'e göç ya da ikamet" hakk~nda herhangi bir vecibe yer almamaktad~r.
Karailer aras~nda kutsal topraklara göçü te~vik, XI. as~rda Benyamin
en-Nihavendi ile ba~lam~~', ö~rencisi Daniel el-Kümisi taraf~ndan devam
ettirilmi~tir. Bizzat kendisi Horasan'dan (Kihnis'in Dâme~ân kasabas~) gelip
Kudüs'e yerle~en el-K~lmisi, her ~ehirden Kudüs'e en az be~~ki~inin gönderilmesini ve bunlar~n nafakas~n~n da cemaatler taraf~ndan kar~~lanmas~n~~
emretmi~tir141.
Karal din adamlar~n~n bu te~viklerinin sonuç verdi~i anla~~lmaktad~r.
Zira, zamanla Kudüs'te ~ehrin do~usunda bir Karal mahallesi (HdretinMe~ârike/~ihunat ha-Mizrahim) kurulmu~tur"2. Karailerin Kudüs'e göçleri
IX. asr~n ilk çeyre~inden itibaren ba~lam~~t~r. Ancak bu göçlerde dini gayeler kadar Rabbânilerin zulmünden kaçarak Tevrat merkezli yeni bir cemaat
kurmak ~eklinde cemaat içi rekabetin de etkili oldu~u belirtilirm3. Zira, el'37 Gil, Erets Y-Israel, I, 501.
"8 Bkz. Ginzberg, Geonica, New York 1968, I, 127-128.

'39 "... lefi ~e-ryn enu ~nevarehin 'al ha-av ha-'atid lihyot k-yomot ha-Ma~iah ele 'al ha-or ~e-enu ro'in be-kol boker: .95
~pa '~p~~
1.xn n~ce~~ l~xn 53) ~<S~< ,n.v.~nn n~n.5 n~.n5 -mum l~ xn 531 p~an n~< i.xw" Bkz. Sa'diya Gaon, Sidur,
Cdmiu's-Salavdt ve't-Tesdbfh, n~r. Yisrael Davidson, Simha Assaf ve Yissakar Yoel, Yeru~alayim 1941, s. 25 (Mavu/Giri~); Salo W. Baron, "Saadia's Communal Activities", Saadia Anniversary Volume, New York 1943, s. 47, 84.

dipnot.

Haggai Ben-Shammai, "Jewish Thought in Iraq in the 10'8 Centu~-y", judaeo-Arabic Studies, Proceedings
of the Foundation Co~ycerence of the Sociep, for judaeo-Arabic Studits, ed. Norman Golb, Oxford 1996, s. 16-17; Nathan
Schur, Toldot ha-Karai~n o.~npn nr~Sn (K~rat Tarihi.1, Yeru~alayim 2003, s. 36.
Nemoy, Karaite Anthology, n~r. ve Ing. çev. Leon Nemoy, Yak University Press: 1952, s. 30, 38; SimhaLevi, Sefer Ro~~Pina 03.9 8)1<1 190, Ibrankeye çev. ve n~r. Yusuf el-Cemil, A~dod 2002, s. 109, Ar. çev. 149;
Mann, "A Tract by an Early Karaite Settler...", s. 257; Daniel Lasker, "Rabbanism and Karaism: The Contest
for Supremacy", Great Schis~n in jewish History, ed. Raphael Jospe-Stanley M. Wagner, New York 1981, s. 55.
42 Mann, "A Tract by an Early Karaite Settler...", s. 24-85; Gil, "Aliya ve `Aliya-le-Regel...", Cathedra 8
(1978), s. 124. Karailer kendi rr~al~allelerini Ye~u'daki bir ifadeye binaen "Tuala' ha-Ekf ve Yebusi" (Yeru~alayim)
(.91a.n rr~mn It~x /Ye~u 18: 28) olarak isimlendirrni~lerdi. Bkz. Mann, Texts and Stades, II, 4.
143 Simha-Levi, Sefer Ro~~Pina, s. 111, Ar. çev. 152.

~SLÂM~~DÖNEMDE F~L~ST~ N'E YAHUDI GÖÇÜ (638-1099) 667
Kümisi, Müslüman idarecilerin Kudüs'te dini gruplara her konuda büyük
özgürlükler verdi~ini belirterek ~slam dünyas~n~n de~i~ik co~rafyas~nda
Rabbanilerin zulmünden kurtulmak isteyen Karalleri Kudüs'e göçe ~u sözlerle te~vik eder: "Rabbânilerin korkusundan a~z~n~~açmaya korkanlar!.. .Müslümanlar (Yi~maelim) Musa'n~n emirlerini tam manas~yla uygulayan
Karaîlere her konuda yard~mc~~olmaktad~r. Bu yard~mlar~ndan dolay~~kendilerine
medyûn-u ~ükrân~z. ~u anda onlar~n hakimiyetindesiniz. O halde silkinin ve Tanr~'n~n buyruklar~n~~bütün ~srail'e ö~retin... Daniel kitab~nda buyrulan (11/33-34)
kimseler gibi (Rabbûniler'e uyanlar) olmay~n. Art~k Müslüman krall~~~n sayesinde,
Tanr~, Rabbânflerin boyunduru~unu sizden kald~rm~~t~r."144
Kudüs'te Karal cemaatinin idare binas~na "Meclis" ad~~verilmekteydi.
Meclis, Yosef ben Bahtavrye ait bir alanda (hatsar) kurulmu~tu'. Karal
alim Sehl ben Matsliah'~n verdi~i bilgiye göre X. as~rda Kudüs'te Karal
nüfus 250 civar~ndayd~'''. Ancak Karal ye~ivaya d~~ar~dan gelen ö~rencilerden dolay~~XI. as~rda Kudüs'te Karal nüfusun 1000 civar~nda oldu~u tahmin edilmektedir". Karallerin Kudüs'teki varl~ klar' Haçl~~dönemine kadar
k~smi art~~larla devam etmi~tir.
Karailere özgü bir tav~r olarak öne ç~kan, nüfuslar~~ göz önüne al~nd~~~nda çok da dikkate al~ nmayacak, hatta Rabban~lerin bask~s~ndan dolay~~
Filistin'i tercih eden Karailerin bu göçleri, Filistin'e Yahudi göçünde çok da
etkili olmam~~t~r. Yahudilerin ço~unlu~unu te~kil eden Rabbanilerin ise
mesihi beklentiler ya da mesihin geli~ini h~zland~rma amaçl~~göçleri kesinlikle söz konusu de~ildir.
2.4. Ekonomik Sebepler
Miladi IX. as~rdan itibaren Yahudilerin do~u ~slam dünyas~ndan bat~ya, bu ba~lamda Filistin'e göçlerinde fark edilir bir art~~~görülmeye ba~lam~~t~r. Bu göçlerdeki temel etkenin siyasi veya dini de~il, tamamen ekonomik amaçl~~ oldu~u belirtilmelidir. Yahudilerin Talmudik dönemden beri
ziraata dayal~~toplumsal yap~s~', ilk ~slami dönemde de devam etmekle
beraber, Yahudiler, hicretin ikinci asr~ ndan itibaren tar~msal faaliyetlerden
144 Nemoy, Karaita Anthology, s. 38; Simha-Levi, Sefer Ro~~Pina, s. 109, Ar. çev. 149; Mann, "A Tract by an
Early Karaite Settler...", s. 257, 283.
145 Gil, Erets risrael, I, 652.
1 " Schur, Taklot ha-Karaim, s. 38.
"7 Schur, a.g.e, s. 38.
148 Bu durum Talmud'un muhtevas~na da yansim~~nr. Talmud'taki Zeraim kitab~n~n de~i~ik bölümlerinde
ziraat ve zirai ürünlerle ilgili hükümler detayl~ca anlatilmaktad~r.
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yava~~yava~~el çekerek ~slam ~ehirlerine yerle~meye ve ~ehirle~menin getirdi~i yeni imkanlarla zanaat ve ticarete yönetmeye ba~lam~~lard~r". Bu
yöneli~te ~slam dünyas~ndaki sosyo-ekonomik hareketlili~in büyük etkisi
olmu~tur.
Yayg~n bir ~ehirle~menin, para ekonomisine dayal~~canl~~bir ticari hayat ile yo~un nüfus hareketlili~inin ya~and~~~~devre olarak öne ç~kan bu
dönemde ~slam dünyas~nda baz~~ köklü de~i~imler de ya~anm~~t~. Hicri
birinci as~rda fethedilen bölgelere kabilelerin iskan!" yerle~ik hayata geçi~i
h~zland~rm~~, fetihlerin bitme sürecine girmesi ganimet kurumunun sona
ermesine sebep olmu~tu. Yerle~ik hayata geçi~~ve ganimet kurumundaki bu
köklü de~i~imler, ~slam dünyas~nda topraklar~n devlet mülkiyetinden özel
mülkiyete dönü~ümünü de h~zland~rm~~t~. Bu durum, ~slam dünyas~nda
ziraat ve ticaret ekonomisine dayanan yeni bir düzenin ortaya ç~kmas~na
sebep olmu~tur'.
IHR X. as~rdan itibaren, devletin özellikle uç bölgelerde hakimiyetini
yava~~yava~~kaybetmesi neticesinde ortaya ç~kan yerel hanedanl~klar~n bu
bölgelerden gelen gelirlere veya topraklara k~smen ya da tamamen el koymas~;(*) vergi sisteminin ticaret merkezlerinin müreffeh sakinleriyle s~k~nt~~
içinde k~vranan tar~m topluluklar~~aras~nda adil biçimde yeniden tanzim
edilememesinden kaynaklanan isyanlar ve bundan muzdarip olan köylülerin kaç~~~; siyasi ve askeri kadrolar~n nüfuz ve iktidar mücadelesi sebebiyle
kanal, bent ve barajlar~n ihmali; köylerin ya~ma ve talan~; ülkenin göçebe
kültüre sahip ordularca istilas~~neticesinde sulama sistemlerinin tahribi ve
ticaret yollar~n~n kapanmas~; geni~~mülklerin müsaderesini önlemek ama49 Arcadius Kahan-Salo Wittmayer Baron ve d~r., Econo~nic Histon, of the jews, New York 1975, s. 108;
Bernard Lewis, Tarihte Araplar, çev. Hakk~~ Dursun Y~ld~z, ~stanbul 2003, s. 79. Talmud'ta, normalde bir Yahudinin geçimini sa~layacak bir topra~a sahip olmas~~öngörülün Ancak, Abbâsiler dönemine ait responsalar
incelendi~inde bu durumun zamanla de~i~ti~i görülecektir. Bu döneme kadar köylü bir karakter ta~~yan hukuk,
~ehirli bir toplumun ihtiyaçlar~na göre yeniden ~ekillenmeye ba~layacaklar.
15° iskan faaliyetleri ile ilgili olarak detayh bilgi için bkz. Esamine, s. 271-280.
151 Muhammed Abid Cabiri, Islam'da Siyasal Ak~l, çev. Vecdi Akyüz, ~stanbul 1997, s. 680-682; Lewis, Tarihte Arapkr, s. 113.
(*) Topraklara el konulmas~~ durumuna Yahudi din adamlann~n baz~~responsalarmda da i~aret edilmi~tir.
Müellifi meçhul bir responsada bir Müslüman~n, bir Yahudinin arazisini gasp etti~i ve bunu da bir ba~ka Yahudiye satt~~~~belirtilmektedir. Bkz. T~~uvot ha-Geonim oquan na~ wn, n~r. Simha Assaf, Yeru~alayim 1942, s. 82-83
(73. responsa). Yurtlarm~~terk etmeyen itaatkâr baz~~ küçük çiftçiler bask~dan kurtulmak için topraldann~, üründen belli bir miktar kar~~l~~~nda nüfuzlu devlet adamlarnun himayesine vermeye ba~lam~~lard~~ (iki) ya da telcie
sistemi). Abbâsiler döneminde bu uygulama Cibâl, Taberistan ve Fâris gibi bölgelerde oldukça yayg~nd~. Örnekler için bkz. Cengiz Kallek, Isidn~~ Iktisat Dü~üncesi Tarihi Hank ve Enwill Kitaplan, ~stanbul 2004, s. 57, 180. dipnotta gösterilen yerler.
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oyla kamu arazilerinin vak~fla~t~r~lmas~, ~slam dünyas~nda zirai faaliyetleri
olumsuz etkilemi~ti'''.
Yukar~ da bahsedilen etkenler o döneme kadar nüfusunun ço~unlu~u
tar~mla u~ra~an Yahudi cemaatlerini yava~~yava~~ziraattan, ba~ta ticaret
olmak üzere daha kazançl~~i~~sahalar~na sevk etmi~tir'''.
Ancak bir yandan Abbasi hakimiyetindeki do~u eyaletlerinde ya~anan
siyasi, iktisadi ve sosyal kar~~~kl~klar, di~er yandan da Toluno~lu Ahmed'in
iktisadi aç~dan Ba~dat halifeli~ine ba~~ml~l~~~~azaltmak amac~yla ba~latt~~~~
hamlelerle Filistin ve M~s~r'da ba~layan ekonomik canlanma, Fat~milerle
beraber Akdeniz ve K~z~ ldeniz üzerinden Hindistan'la olan ticaretin ivme
kazanmas~~ ile birlikte', do~udan ba~ta M~s~r olmak üzere Suriye ve Filistin'e yo~un göçlerin ya~anmas~na yol açm~~t~.
Bu göç dalgas~na Yahudiler de i~tirak etmi~lerdir. Gil, Yahudilerin bat~ya göçlerinde ya~anan art~~~n ~h~idiler döneminde ba~layarak do~u ~slam
dünyas~ndaki kötüle~meye paralel olarak zamanla artt~~~n~~ kaydeder".
~rak bölgesinden bat~ya yap~lan bu göçlere ~slam kaynaklar~nda da at~flar
yap~lm~~t~r. ~bnül-Cevzi 331/942 y~l~~olaylar~ndan (halife Muttaki dönemi)
bahsederken Ba~dat'ta ticaret yapan pek çok tüccar~n M~s~r ve Filistin'e göç
etti~ini kaydeder". Mukaddesi X. as~rda Filistin bölgesindeki cehbez ve
sayrafilerin ço~unun Yahudi oldu~unu belirtir'. Yahudilerin bu meslektere yönelmelerini, göçlerle gelen profesyonel tüccarlar ile Kuzey Afrika ve
M~s~r'la artan ticari ili~kilerden' kaynaklanan para de~i~im i~lemlerinden
kaynakland~~~n~~anlamak zor de~ildir. Mukaddesi'nin bu bilgisini teyiden
Geniza'da Yahudi cemaatlerinin mali i~leriyle ilgilenen görevlilerin Kudüs52 Konuyla ilgili detayl~~ bilgi için bkz. Gil, be-Malhut Y~~mael, I, 596; Mann, "Responsa...", j(2_1? n.s. 10
(1920-1921), s. 312; Kahan-Baron ve d~r., Economic Histog, of the jews, s. 108; Lewis, Tarihte Araplar, s. 79; Kallek,
~slam iktisat Dü~üncesi Tarihi, s. 34-62.
153 Ziraattan yava~~yava~~el çekme meselesi, baz~~ responsalarda da dile getirilmi~tir. 953 tarihinde
Pumbedita`da görevli (ro~~ha-seder) Hezekia b. Samuel, Ispanya'ya yazd~~~~mektupta, günlük ekmelderini dahi
alabilecekleri nahiyelerinin kalmad~~m~,ye~ivcrya ait arazileri kaybettiklerini, art~k ne tarlalantun ne de paralar~n~n olmad~~~ndan ~ikayet etmi~tir. Benzer yalonma Samuel b. Hofni Gaon (ö. 1006) tarafindan da dile getirilmi~tir: "...Yiyecek ek~ne~imizin t~g,a giyecek elbisemizin olmad~~~na yemin etsek halel gelmez. Sizin yardw~lann~z ve yard~m
umudunuzdan ba~ka bir se~~nayemizyoktur. Kurakhktayaknur bekler gibi yardtmlanmz~~bek4yo~uz... Çünkü ~rak halktyoksulla~n, eskisi gibi topraklara sahip de~it Mal varl~klann~~kaybettiler..." Bkz. Mann, Texts and Studies, I, 157-159.
154 numilerin ziraat, ticaret ve sanayi hamleleri hakk~ nda bkz. Bernard Lewis, "Faumiler ve Hindistan
Yolu", K/~FM11 (1949-1950), s. 355-360.
55 Gil, Erets Y-Israel, I, 270.
156 Ibnül-Cevzi, el-Muntazamft Tat-Mil-ü-mem,
Beyrut 1358, VI, 331.
Mukaddesi, s. 183.
ISH Goitein, Mediterranean Sociep~, I, 235.
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lü (Yeru~almi), Halepli (Halebi) ya da Dima~kl~~ (Dima~ki) nisbeteni ile an~lma-

lar~~ da dikkat çekicidir'''. Filistin'de Yahudilerin bu i~e yönelmelerinin,
~slam dünyas~nda ekonomik olumsuzluklar nedeniyle do~udan bat~ya yap~lan yo~un göçlerden kaynakland~~~n~~tahmin etmek güç de~ildir. Yahudiler bu birikimlerini ticari faaliyetlerini kayd~rd~klar~~ bat~~islam dünyas~na
da ta~~m~~lard~".
Geniza dokümanlar~ndan anla~~ld~~~~kadar~yla X. as~rdan itibaren Filistin'deki Yahudilerin önemli bir k~sm~~ya göçmen ya da göçmen çocu~u
veya torunu idi.
Ekonomik gayelerle göç eden örneklerin en me~huru Fât~miler döneminin kudretli veziri ~bn Killis'tir (318-380/930-991). Ba~dat'ta do~an ve
küçük ya~larda babas~yla birlikte Filistin'e göç ederek Remle'ye yerle~en
~bn Killis'in gençlik y~llar~nda Remle'de tüccar vekilli~i' ve simsarl~k (komisyonculuk) yapt~~~~rivayet
Filistin'e ~rak, Iran, Semerkant ve Ni~âbur gibi do~u eyaletlerinden;
Endülüs, Tunus, Sicilya, Fransa, ~talya ve Bizans'tan gelen kimseler vard~'. ~rak bölgesinden gelen Yahudi cemaatlere Filistin'in Remle ve Biniyas (Mivtsar Dan) gibi de~i~ik ~ehirlerindeki yerle~im birimlerinde de rastlamak mümkündü". Geniza'daki pek çok dokümanda (M~s~r ya da) Filistin'de ikâmet etmesine ra~men bu Yahudiler ha-Bas/Ii (Irakh/Bâbilli), haBa~clâdi (Ba~clath/el-Ba~dâdi), ha-Basri (Basral~/el-Basri), el-Ukberi (Ukberâh), el-'Acemi (Iranl~) veya el-Tüsteri (Tüsterli) gibi nisbelerini de kullanmaya devam etmi~lerdir'. ~rak bölgesinden gelip bahsi geçen ~ehirlere
yerle~en Yahudi cemaatleri buralarda kendi örf, adet ve ibadet düzenlerini
(sidur) de muhafaza etmi~lerdi'''.

Goitein, a.g.e.,II, 81. Nisbelerin geçti~i dokümanlar için bkz. ag.e., II, 539, 63. dipnot.
'60 Ancak Fât~mi-Abbâsi rekabeti, Haçh ya~malan ve islâm dünyas~ndaki parçalanm~~l~k, ticari hayat~~
olumsuz yönde etkiledi~i için, Yahudiler sonraki dönemlerde faaliyetlerini H~ristiyan ülkelere kayd~rmaya
ba~layacaklard~r. Bkz. Louis Massignon, "L'Influence de L'Islam au Moyen Age, sur la Fondation et L'essor des
Banques Juives", BE0 I (1931), s. 10.
16 ' il~nül-Kalânisi, Ta~lhu Dima~k, n~r. Süheyl Zekkâr, D~ma~k 1983, s. 55; Makrizi, ihlal, II, 5.
62 lbn Ta~riberdi, en-Nitelbnii'z-Zdhirefi Mühlki Mtsr yel-Kahire, M~s~r [ty.], IV, 158.
163 Goitein, "Jewish Society and Institutions under Islam", jewish Sociep, through the Ages, eds. H.H. BenSasson-S. Ettinger, New York 1969, s. 174; a. mlf, "Religion in Everyday Life...", s. 6.
64 Git, "Aliya ve 'Aliya le-Regel...", Cathedra 8 (1978), s. 126.
163 Elinoar Bareket, Fustat on the Aile, The jewish Etik in Medieval Effl pt, Brill 1999, s. 5-6.
166 Gil, "Aliya ve 'Aliya-le-Regel...", Cathedra 8 (1978), s. 126.
139
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Ba~dat'tan Filistin'e yap~lan kitlesel Yahudi göçlerinin en önemlisi ise
331/942 y~l~nda (halife Muttaki dönemi) gerçekle~mi~tir. Bu y~l ~rak bölgesindeki veba ve ha~erat istilâs~~ nedeniyle meydana gelen k~tl~k ve Ba~dat'taki iç kar~~~kl~klar ile bunun getirdi~i düzensizliklerden kaynaklanan
siyasi ve sosyo-ekonomik krizden dolay~~ Ba~dat'ta ticaret yapan pek çok
tüccar~n M~s~r ve Filistin'e göç etti~i belirtilir"7. Bu göç hareketine, özellikle
geçimini ticaretle sa~layan Yahudiler de kat~lm~~t~r~".
~rak bölgesinden gelen kimselerin yerle~mek amac~yla Kudüs'ü de~il
de, kara ya da deniz ticareti güzergâh~ndaki ~ehirleri seçmeleri; hatta Filistin'de imkân bulamad~klar~~takdirde M~s~r'a geçmeleri ilginçtir. Bu durum
ayn~~ zamanda ~slami dönemde Yahudi göçlerindeki temel etkenin ekonomik oldu~unu da göstermektedir. Meselâ Remle o dönemde Filistin bölgesinin en önemli ticaret merkezlerinden biriydi. Do~udan bölgeye göç eden
Yahudiler hayat ~artlar~~ çok a~~r oldu~u için Kudüs'e de~il, Taberiye ve
Remle gibi ekonomik aç~dan daha ucuz di~er ~ehirlere yerle~meyi tercih
ederlerdi. M~s~r'dan Taberiye'ye gelen Mübârek b. Vehb isimli bir Yahudi,
kay~nbiraderi Halef b. Ibrahim'e gönderdi~i, Geniza'ya giren bir mektupta
~unlar~~yazar: "...E~er Filistin'e yerle~meye karar verirsen, Taberiye ~ehri en uygunu...Taberiye Remle'den de ucuz.. .Bir somunu 1 dirheme alabilirsin."' 1038
tarihli bir dokümanda ise M~s~r'dan gelen tabip Avraham ha-Kohen b.
Yitshak'~n Kudüs'e de~il, Remle'ye yerle~ti~i; 1050 y~l~nda M~s~r'a tekrar
dönünceye kadar da 20 y~l civar~nda kald~~~~ ~ehirden Kudüs'e ta~~nmay~~
hiç dü~ünmedi~i
Ekonomik s~k~nt~lar sebebiyle Filistin'den di~er bölgelere, özellikle de
M~s~r'a göç edildi~ine dair pek çok örnek vard~r:
1026'lara ait bir Geniza dokümamnda, Filistin Ye~ivas~~ gaonu ~lomo
ben Yahuda, Kudüs'te ekonomik s~k~nt~lar ya~ayan Tsadeka ben Menahem
isimli bir Yahudi için M~s~r'~n zengin Yahudilerinden Hesed el-Tüsteri'ye
bir tavsiye mektubu yazm~~, Hesed'ten Tsadeka'ya yard~mc~~olmas~~ ve geçimini sa~layabilece~i bir i~~bulma ricas~nda bulunmu~tur'''.

167 Bkz. Ibnü'l-Cevzi, el-Muntazam, VI, 331; Zehebi,
n~r. Abdüsselâm Tedmuri, Beyrut
1996, XXIV, 67. Islâm kaynaldar~nda Yahudilere do~rudan bir anf yoktur.
168 Bkz. Git, Erets Yisrael, I, 501.
169 Gil, "Aliya ve `Aliya-le-Regel...", Cathedra 8 (1978), s. 129.
17° Assaf, Makorot u Mahka~irn, s. 28-29.
in Mann, The jews in Egypt, II, 134-135. Doküman~n yeniden ne~ri için bkz. Gil, Erets risrael, II, 104-105.
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~lomo ben Yahuda'n~n o~lu Avraham taraf~ndan Fustat Yahudi cemaat lideri Efrayim ben ~emerya'ya yaz~lan 1035 tarihli bir ba~ka mektupta
ise, Kudüs'te geçimini sa~layamad~~~~için evine dönmek üzere Filistin'den
ayr~lan Ma~ribli Ben Mo~e'ye Fustat'a ula~t~~~nda yard~m edilerek memleketine gitmesinin sa~lanmas~~ rica edilir'.
Yine Avraham taraf~ndan babas~~ad~na yaz~lan 1035 ya da 1036 tarihli
bir ba~ka mektupta ise Dima~k'taki verginin a~~rl~~~~sebebiyle Filistin'e gelip yerle~en bir Yahudiden bahsedilir. Ancak, yolda soyulan zavall~~Yahudinin her ~eyini kaybederek Kudüs'e geldi~i; Kudüs'teki ekonomik ~artlar~n a~~rl~~~~sebebiyle de M~s~r'a geçmeye karar verdi~i belirtilirl".
Ravh ha-Kohen ben Finhas isimli Ba~datl~~ bir hazan(*) ise Fustat cemaat lideri Efrayim ben ~emarya'ya yazd~~~~bir mektupta, ~artlar düzelinceye kadar k~~~~Akka ya da Stir'da geçirece~ini, ~artlar~n düzelmesiyle beraber M~s~r'a hareket edece~ini yazar'.
1030 tarihli bir dokümanda ise payesinden (ha-haver) Filistin Ye~ivas~'nda görevli oldu~u anla~~lan ve akrabalar~~hâlâ Filistin'de meskün Ye~u'a
(ha-Haver) ben Sab~a isimli bir din adam~n~ n, (geçici olarak) yerle~ti~i Fustat cemaatinden sürekli kalmak üzere kendisine izin vermelerini talep etti~i
kaydedilmi~tir1 75 .
Yukar~da da ifade edildi~i üzere, Filistin Ye~ivas~, Yahudili~in do~du~u merkez olmas~ndan hareketle ~rak (Bâbil) ye~ivalar~ndan daha üstün ve
mukaddes oldu~unu iddia ederek diyaspora cemaatlerinden yard~m talebinde bulunurken bu geçmi~~ve ihti~am~na vurgu yapmay~~ihmal etmezdi.
Bu mektuplardan birinde Filistin cemaati "...a~~r ekonomik ~artlarla bo~u~an
ancak buna ra~men din için hizmet eden, geceleri ibadet ve ilme devam eden be~~
paras~z meteliksiz insanlar..." ~eklinde tasvir edilmi~tir'. Ancak, her f~rsatta
tarihi ihti~am~na vurgu yapan Kudüs merkezli ye~ivan~n gönderdi~i mektuplarda Filistin ya da Kudüs'e göçü te~vik etmesi hiçbir zaman söz konusu
olmam~~t~r. Gil, Genizada yer alan yüzlerce doküman~n neredeyse hiçbi" Mann, ag.e., I, 102-103. Doküman~n metni için bkz. Mann, The jews ~s~~Egypt,II, 110.
" Mann, a.g.e., II, 111; Gil, "Aliya ve `Aliya-le-Regel...", Cathedra 8 (1978), s. 126.
(*) Bu hazan, o dönemlerde yayg~n olan ve cemaat cemaat dola~arak vaaz veren bir dar~an ya da par~an olmal~d~r. Abbisiler ve Fânmiler döneminde cemaatleri dola~arak vaaz yapmak, Yahudiler aras~nda oldukça
yayg~nd~. Gezici vâizler halk~n dini duygnlann~~ ate~leme ve dine te~vik aç~s~ndan oldukça etkili idiler. Dima~k'ta
konu~ma yapan gezid bir vâizin halk üzerinde b~rakt~~~~etki için bkz. Mann, Texts and Studies, I, 402-403.
174 1029 tarihli Yahudice-Arapça yaz~lm~~~bu doküman için bkz. Gil, Erets Yisrael, II, 389.
175 ibranice kaleme al~nm~~~bu doküman için bkz. Gil, Erets rtsrael, II, 621.
176 ENA 223'ten nalden Gil, "ha-Yi~uv ha-Yahudi", s. 149.
1
1
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rinde Filistin'e göçün te~vik edildi~ine dair bir bilgi ya da belgeye rastlamad~~~n~~
Geniza'dan anla~~ld~~~~kadar~yla XI. asr~n ortalar~nda Kayravân'dan
da Filistin'e kitlesel bir Yahudi göçü ya~anm~~ur. Bu göçteki temel etken
ise, bölgeye hakim olan Beni Hilâl bedevileri ile Berberilerin 1057 y~l~nda
Kayravân'~~ele geçirerek ya~malamaland~r. Köken olarak Hicaz bölgesinden olan Beni Hilâl'in bir k~sm~~Emevi halifesi Hi~âm b. Abdülmelik tarafindan kendileri gibi bedevi hayat süren Beni Süleym ile beraber M~s~r'a
sürülmü~tü (109/727). Fât~mi halifesi Müstans~r-Billâh, geçimlerini ya~ma
ile sa~layan bu kabileden kurtulmak için kendilerini 1052 y~l~nda Kuzey
Afrika'ya göndererek ellerine geçen her ~eyin ganimet say~laca~~n~~söylemi~; bunu bir cezaland~rmadan ziyade ödül sayan kabile, 1052 y~l~nda Nil
nehrinin bat~s~na geçerek Berka'dan (Bingazi) ba~layarak Ma~rib'i istilâ
etmeye ba~lam~~; 1057 y~l~nda ula~t~klar~~Kayravân'~~da ya~lam~~t~". Kayravân ve çevresinin ya~malanmas~~ile beraber ticari hayat bitme noktas~na
gelmi~, ticaret sadece Mehdiye, Sûse ve Münast~r gibi liman ~ehirleri ile
s~n~rl~~kalm~~t~'. Bölgeden kaçan Yahudilerin bir k~sm~~M~s~r'a bir k~sm~~ise
Filistin'e yerle~mi~lerdi. Bu yerle~imde de ekonomik kayg~lar~n ön planda
oldu~u anla~~lmaktad~r. Zira göçmen Yahudilerin eski memleketleri ile
ticari faaliyetlerine dair kay~tlar vard~r. 1065 tarihli bir dokümanda, Ma~rib
kökenli Yahudi tüccar Avon b. Tsadeka Fustat'taki meslekta~~na yazd~~~~
mektupta, Filistin'den çivit ve vesme (çivitin bir çe~iti) sat~n alarak M~s~r'a
(Said) dönece~ini yazar~'. Bilindi~i üzere islami dönemde çivit en fazla
Filistin'in Eriha ve Beysân ~ehirlerinde bulunur181; yeti~tirilmek ya da boyada kullan~lmak üzere Yahudiler taraf~ndan buralardan temin edilirdi.
Filistin'deki Yahudi tüccarlar~n özellikle Ma~rib'e gönderdikleri mallar~n
ba~~nda da çivit gelmekte idi'. Bir ba~ka dokümanda ise, Askalânl~~Natan
ha-Kohen, Fustath Eli ha-Kohen'e yazd~~~~mektupta ~lomo ben Benyamin

Gil, Erets Turael, I, 499.
~bn Haldun, Ma~rib'in bir daha eski haline gelemeyecek ~ekilde harap olmas~n~n Beni HilM ve Süleym kabilelerinin ya~mas~ndan kaynalcland~~~m belirtir. Bkz. Multaddime, çev. Süleyman Uluda~, ~stanbul 1988,
I, 472. Beni HilâPin Kayravân'~~ ya~mas~~ile ilgili detaylar için blcz. Carl Brockelmann, ~slam Uluslan ve Milletleri
Tarihi, çev. Ne~et Ça~atay, Ankara 1992, s. 167-168; Lewis, Tarihte Araplar, s. 196-197. Ya~manm Yahudi
cemaatini ilgilendiren boyutu için bkz. Menahem Ben-Sassoon, Tstanihat ha-Kehiki ha-Tahudit be-Arotsot ha-~slam,
K~nnavan 800-1057, Yeru~alayim 1996, s. 186, 391; Grayzel, s. 729.
178 H. Z. Hirschberg, A Histon~~ ofdte jews in North Africa, Leiden-Brill 1974, I, 253.
'8° Gil, Erets Ttsrael, I, 167.
181 Bkz. Mukaddesi, s. 180.
182 Gil, Erets Turael, I, 197.
177

178

Belleten, C. LXXV, 43

674

NUH ARSLANTA~~

isimli Ma~~-ibli bir dinda~~n~n Filistin'e ula~mas~~için gerekli yard~m~ n temin
edilmesini rica eder'.
Sonuç
Ara~t~rd~~~m~z zaman dilimi olan fethinden Haçl~~seferlerine kadar
(638-1099) ~slami dönemde Yahudilerin, modern dönemlerdeki Siyonist
gayeler gibi Filistin'e göç etmeleri söz konusu olmam~~t~r. "Siyasi Siyonizm
hareketi" olarak isimlendirilebilecek bu tür giri~imlerin olmas~~ için gerek
de yoktu. Çünkü Müslümanlar~n iyi muamelesi, Yahudileri modern dönemlerdeki gibi herhangi bir yurt aray~~~na sevk etmemi~tir. Bu dönemde
Yahudilerin ~slam dünyas~n~n herhangi bir yerinde ya~amalar~~ ile Filistin'de ya~amalar~~ aras~nda bir fark yoktu.
Abbâsi ve Fât~miler döneminde Filistin'e Yahudi göçündeki temel etken ekonomiktir. Hicri üç, miladi onuncu as~rdan itibaren Do~u ~slam
dünyas~nda siyasi ve sosyo-ekonomik düzenin bozulmaya ba~lamas~yla beraber, tüccar ve zanaatkâr pek çok Yahudi Bat~~ ~slam dünyas~na (Suriye,
M~s~r ve Kuzey Afrika), bu arada Filistin'e de yerle~mi~tir. Ancak Filistin'de
de arad~~~~geçim ~artlar~n~~ bulamayan Yahudiler buradan M~s~r'a geçmek
suretiyle yeni imkân aray~~~na girmi~lerdir. Yerle~imde Filistin'in tercih
edilmesindeki bir di~er etken de, Talmudik dönemden beri burada Bâbil
gelene~ine ba~l~~cemaatlerin bulunmas~d~r. Yeni yerle~imciler ekmek paras~n~~ kazan~rken ah~a geldikleri dini uygulamalar~n~~ da buradaki mezhebda~lar~mn yard~m~~ ile rahat bir ~ekilde yerine getirmek istemi~lerdir.
Abbâsiler ve Fât~miler döneminde Filistin'e göçü te~vik eden yegâne
mezhep Karailiktir. Mesihin gelmesini h~zland~rmak amac~yla özelikle Kudüs, do~u ~slâm dünyas~n~n de~i~ik yerlerinden baz~~Karailerin göçüne
~ahit olmu~tur. Ancak Karailerin göçlerinde dini gayeler kadar Rabbânilerin zulmünden kaçarak Tevrat merkezli yeni bir cemaat kurmak ~eklinde
cemaat içi rekabetin de etkili oldu~u belirtilmelidir. Ayn~~dönemlerde
Rabbânilerin mesihin ç~k~~~n~~ h~zland~rmak amaçl~~herhangi bir göç hareketi mevcut de~ildir. Hatta Sa'diya gibi baz~~ gaonlar Filistin'e göçe hiç s~cak
bakmam~~lard~r. Rabbânilerin dini gayelerle, özellikle hac ya da mukaddes
mekân kabul edilmesi dolay~s~yla Filistin'e baz~~göçleri olmu~tur. "Dini Siyonizm" olarak isimlendirebilecek bu dürtü ile göç eden Yahudilere Emevi,
Abbâsi ve Fat~mi idareleri taraf~ndan herhangi bir zorluk gkar~lmam~~ur.
'83 Bicz.

Gil, Erets risra~l,III, 464-465.
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Hatta o dönemde ~ehirleraras~~yolculu~a ç~kan kimselerin vergilerini ödediklerine dair yanlar~nda bulundurmak zorunda olduklar~~ve normal ~artlarda çok s~k~~takip ve kontrol edilen "berat" ad~~verilen belgeler, Kudüs'e
ibadet maksad~yla gelen Yahudi hac~lara sorulmam~~t~r. Bu durum, Müslümanlar~n dini gayelerle yolculuk yapan gayri müslimlere ho~görülü davranarak herhangi bir engel ç~karmad~klar~n~~göstermesi aç~s~ndan da dikkat
çekicidir. Öte yandan gerek Osmanli184 gerekse modern dönemlerde Filistin'e ~slam ülkelerinden göçte de siyasi de~il, daha çok dini dürtüler etkili
olmu~tur'.
Sürgünlerden sonra kaleme al~nan Yahudi kutsal metinlerinde Filistin
topraklar~n~n ~srailo~ullarf na mülk ve miras verildi~i ifade edilmi~tir. Ancak bu mülkiyet ve miras belli ~artlara ba~lanm~~t~r: Tevhid inanc~na ba~l~~
kalmak, adaletli davranmak, kan dökmemek, garip, mazlum ve kimsesizleri
himaye etmek ve Tanr~'n~n emirlerine s~k~~s~k~ya itaat etmek ~eklinde özetlenebilecek bu ~artlar yerine getirilmedi~i takdirde Tanr~'n~n bu vaadinin
geçerli olmayaca~~, Yahudilerin çe~itli belalara maruz kalaca~~, say~lar~~azalaca~~~ve lanetlenip mülk edinmek için girdikleri bu topraklardan sökülüp
at~lacaklar~~ifade edilmi~ tir'. Çünkü dürüst ve iyi insanlara ait kabul edilen bu topraklarda, kötüler ve hainler barmamayacakt~r". Ahd-i Atik'teki
bu ifade Kur'ân tarafindan da teyit edilmi~, "yeryiiziine iyi kullann mirasç~~
k~lind~~~" ifade edilmi~tir'''. Kur'ân'la Ahd-i Atik'in birbiri ile uyum gösterdi~i say~l~~pasajlardan olan bu ifadelerden uzun vadede Filistin'e iyilik,
insanl~k ve adalet sa~layan kimselerin hakim olaca~~~ifade edilmi~tir. Tarih
insano~lunun her ku~a~-'~na bu konuda ayna tutmaya devam edecek; gelecek nesiller kutsal kitaplarda haber verilen bu gerçe~e ~ahit olacakt~r.
Ek: Sözlük
'Aliya: Kelime anlam~~"yükselmek". Arapça "hicret". Yahudilerin dini
gayelerle kal~c~~olarak yerle~mek amac~yla bir bölge ya da ülkeden Filistin'e
(Erets Yisrael) yapt~klar~~göç.
184 Yahudilerin Osmanl~~saray~nda çok etkin olduldan dönemde (II. Selim ve sonras~) Dona Grasia ve
Yosef Nasi gibi zengin Yahudi tüccar ve bürokratlann pek çok para harcayarak Taberiye'de bir Yahudi kolonisi
kurma çabalar~, onca cazibesine ra~men rahatl~k içerisinde ya~ayan o dönem Osmanl~~Yahudileri tarafindan hiç
de iltifat görmemi~tir. Bkz. Sharon, s. 167-168; Ahmet Hikmet Ero~lu, Osmanl~~Devletinde Yahudiler, Ankara 2000,
s. 144-146.
185 Haddad'~n bu tespiti için bkzjews ofArab anar Isla~nic Counhies, s. 38.
188 Bkz. Tesniye 28/58-63; Yeremya 7/1-7, 11/3.
187 Bkz. Süleyman'~ n Meselleri 2/21-22.
188 Kur'ân, Enbiyâ 21/105.
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`Amida: K~yam. Yahudi ibadetinde merkezi öneme sahip dua (beraha).
Tefiln ve ~imone Esre olarak da isimlendirilir.
Ahd-i Atik (veya Eski Ahit): Yahudi kutsal kitab~, Tevrat. Üç bölümden
olu~maktad~r: Tora (Tevrat), Neviim (Peygamberler) ve Ketuvim (Kitaplar).
Atalar: ~branice Avot. Yahudilerin, Tanr~'n~n kendileri ile ahit yapt~~~~
üç atas~na verilen isim: ~brahim, ~shak ve Ya'kub. Daha sonraki dönemlerde Tanr~, onlara hep bu ahdi hat~rlatacak veya bu ahit sebebiyle lütuflarda
bulunacakt~r.
Aveley Tsiyon: Siyon a~~tglar~. Ortaça~larda zahidane hayat~~ tercih
eden, günlerini oruç ve ibadetle geçirerek Mabed'in yeniden in~as~~ için dua
eden Yahudi sofular.
Bar: Aramice "o~ul".
Beraha (ço~. berahot): Bereket. Tanr~'ya ~ükür ya da O'nu yüceltme
amaçl~~okunan bilumum dualar.
Bet din: Yahudilerin örgütlendikleri merkezlerde bir ba~kan ve iki
yard~mc~dan olu~an idari kurul, konsül. Bet dinler, yerel cemaatlerin her
türlü meselelerinden sorumlu idi.
Bet ha-Mikda~: M.Ö. 832 y~l~nda Süleyman Peygamber taraf~ndan
in~a edilen büyük Mabed.
Cehbez: ~slam dünyas~nda ilk dönemlerde bir çe~it bankac~l~k ve bankerlik yapanlar yan~nda sarraf, muhasip, vergi memuru, haznedâr ve vergi
dairesi müdürleri için kullan~lan; ancak zamanla devlet maliyesinde ba~ta
para ayar~~olmak üzere iltizam ve kabâle gibi çe~itli mali i~leri yapan kimseler
için kullan~lan terim.
Dinar: ~slam dünyas~nda genel olarak "alt~n para" kar~~l~~~nda kullan~lan para birimi.
Erets Yisrael: Kelime anlam~~ "~srail yurdu", "anavatan". Yahudilerin
Filistin için kulland~klar~~ terim.
Gaon: Talmud'un redaksiyonunu yapan (Tannaim) ve ~erh eden (Saboraim) din adamlar~ndan sonra ya~am~~~ilim adamlar~. ~slami dönemde Sura
ve Pumbedita ye~ivalarm~n ba~kanlar~.
Geniza (veya Kahire Genizas~): Sinagoglarda kullan~lamayacak kadar
eskimi~~ ~branice dini kitaplar~n veya kutsal araçlar~n sakland~~~~ah~ap bir
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oda veya bölüm. 1897 y~l~nda Fustat'ta Karal. Yahudilere ait bir sinagogun
genizas~nda ~slam dünyas~ndaki Yahudilerle ilgili pek çok bilgi ihtiva eden
dokümanlar bulunmu~tur. Bu dokümanlar ile yine M~s~r'~n el-Besâtin beldesinin bir kabristan~n~n genizas~~ "Kahire Genizas~" olarak me~hur olmu~tur. Dokümanlar~n özellikle Fânmiler ve Eyyübiler dönemi için ilk elden
kaynak oldu~u kabul edilmektedir. Dokümanlar ba~ta Amerika, ~srail ve
~ngiltere olmak üzere dünyan~n dört bir yan~na da~~lm~~~durumdad~r.
Haver: Arapça'daki kar~~l~~~~"h~br" olan kelime, M.Ö. Ferisi mezhebine
mensup kimselerden ilim tahsil edenler için kullan~lan bir paye idi. Bu
mezhebin ortadan kalkmas~ndan sonra paye, Yahudilerde ilimle me~gul
olan herkes için kullan~lmaya ba~lam~~t~r.
Hazan: "Cemaat temsilcisi" anlam~na gelen ve "~aliah tsibur" olarak da
isimlendirilen bu kimse, Müslümanlardaki "cami imam"~~gibi, sinagogda
ibadeti sevk ve idare eden din adam~d~r.
Karal/ter: ~slami dönemde (VIII. as~r) Irak'ta ortaya ç~kan ve Tevrat'~~
(Tanah) dini hükümlerin yegâne kayna~~~kabul eden Yahudi mezhebine
mensup kimse/ler.
Ketuba: Kelime olarak "yaz~lm~~" manas~na gelen "ketuba", evlili~in yaz~l~~ belgesi olup dini nikah~~gerçekle~tiren din adam~n~n, iki tan~k huzurunda damada imzalat~p gelin taraf~na teslim etti~i "anla~ma belgesi." Yahudilikte kocan~n, bo~anmas~~ ya da ölmesi durumunda han~ma vermek üzere
taahhüt etti~i, kad~n~n ekonomik güvencesini temin eden bu belge, tam
anlam~yla kad~n lehine haz~rlanm~~~sosyal bir akittir.
Kidu~: Sabat ve bayram (yom tov) günlerinde bu günleri di~er normal
günlerden ay~rmak için yap~lan takdis duas~.
Kohen Gadol: "Büyük Kohen". Bet ha-Mikda~'ta dini rituelleri sevk ve
idare eden ba~~kohen.
Kohen: Harun Peygamber'in soyundan gelen, Mabed'te (Bet haMikda~) çe~itli ritüelleri yapmakla görevli kimse.
Minhag: Sözlükte "örf', "usûr, "adet" ve "gelenek" anlam~na gelmektedir. Yahudili~in hayat~n de~i~ik alanlar~nda takip edilmesini emretti~i
kurallar, tarihsel süreçte cemaatler taraf~ndan farkl~~ yorumlanm~~, bu da
Yahudilik içerisinde de~i~ik anane ve geleneklerin (minhag ha-makom) ortaya ç~kmas~na sebep olmu~tur. Talmud'ta bu yerel uygulamalar hukukun
bir kayna~~~olarak ba~lay~c~~kabul edilmektedir.
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Mitsva (ço~. mitsvot): Sözlükte "vecibe", "emir" anlam~ na gelmektedir.
Yahudilerin uymaya mecbur oldu~u 613 emirden her biri. Ancak dinen
yap~lmas~~tasvip edilen herhangi güzel bir davran~~~da "mitsva" olarak isimlendirilebilmektedir.
Nagid: Pât~mi hakimiyetinde ya~ayan Yahudilerin cemaat ba~kan~.
Pât~miler döneminde, M~s~r'da David b. Daniel b. `Azarya taraf~ndan
Irak'taki re'sül-câlûtlu~a alternatif olarak kurulan ve kendisine ba~l~~ Yahudi cemaatlerinin Abbâsilerle irtibat~n~~ koparmak isteyen Pât~miler taraf~ ndan da desteklenen Yahudi cemaat liderli~inin ba~~nda bulunan kimse.
Nasi: ~branice anlam~~ "ata", "hükümdar", "prens" ya da "cemaat ba~kan~". Karailerde ise Kudüs'te bulunan cemaat ba~kan~.
Rabbâni/ler: ~slami dönemde Yahudi cemaaderinin ço~unlu~unu te~kil eden, hem o dönem hem de günümüzde geleneksel Yahudili~i temsil
eden cemaat. Ortodoks Yahudiler.
Ray: Ye~ivalarda görev yapan, ders veren din adam~.
Re'sül-câlût: Sürgün dönemlerinde Yahudileri yöneten, Davud Peygamber'in soyundan gelen kimseler. ~slâmi dönemde "Re'sül-câlüt" (~branice Ro~~ha-Golaln5~n wtn; Aramice Re~~Ga1utal~m5a wr~) olarak isimlendirilen bu kimseler, Yahudileri Müslüman idareciler nezdinde temsil eden
siyasi cemaat liderleri idi.
Responsa: ~slam hukukundaki fetvalara tekabül eden, Yahudi hukukunda ~eelot u'T~~vot (k~saca ~'uT) olarak isimlendirilen "resportsa", Talmud'un derlenmesinden sonra ba~lay~p günümüze kadar geli~erek devam
eden bir hukuk faaliyetidir.
Arap dünyas~nda yayg~n olarak kullan~lan bir a~~rl~k birimi olup
400-500 gr.l~k a~~rl~~a tekabül etmektedir.
Sanedrin: Yunanca "birlikte" anlam~ na gelen "syn" ile "sandalye" anlam~na gelen "hedra" sözcüklerinden olu~an Sanedrin, Musa'dan, MS.
350'lere kadar Yahudiler aras~nda adli ve idari i~leri tanzim eden kurumdur. Ayr~ca bkz. "Ye~iva".
Sayrafi: Dirhem-dinar, külçe veya darb edilmi~~(kesilmi~) alt~ n ve gümü~~al~m sat~m~~yapan
yapan,kimseler. Ortaça~larda piyasada standart bir para
co~rafyas~n~n de~i~ik yerlerinde farkl~~ paralar
tedavülü olmad~~~~için

~SLAMI DÖNEMDE F~ L~ST~ N'E YAHUDI GÖÇÜ (638-1099)

679

kullan~lmakta ve bu paralar~ n bozdurulmas~~ya da takas edilmesi sayrafiler
eliyle gerçekle~tirilmekteydi.
Sebt: ~abat, yani Cumartesi günü. Yahudilerin dinlenme günü. Her
Yahudinin bu günde i~ lerine ara verip dinlenmesi dini bir vecibedir. Sebt
günü dinlenme yükümlülü~ü Musa'ya indirilen Tevrat'la ba~lam~~t~r. Tevrat'taki 10 Emir'in dördüncüsü Sebri hat~rlamak (zahor) ve gözetmektir
(~amor) (Ç~k~~~20/8-10). Yahudi inanc~nda Tanr~, Mesihin günü olarak kabul
edilen Sebrte yer ve göklerin yaratmas~na ara vermi~~ve ar~~na uzanm~~t~r.
Rabbâni anlay~~ta 10 Emir Musa'ya senenin 3. ay~nda (Kislev) Sina Da~~'nda
bir Sebt günü verilmi~tir. Sebt, Tanr~~ ile ~srailo~ullar~~ aras~nda yap~lm~~~en
önemli ahittir.
Sidur (veya seder): ibadet s~ras~nda te~kil edilen düzen; ibadetlerde
okunan dualar~n derlendi~i kitaplar.
Sinagog: Yahudilerin ibadet ettikleri mekân. Yahudi mabedi.
Sofer: Talmud'un emri gere~i her cemaatte bulunmas~~ zorunlu din
adam~ . "Kâtip" veya "müstensih" olarak tercüme edilebilir. Yahudilerde
önemli bir dini hizmeti ifâ eden bu kimseler, SeTeM olarak ifade edilen
Sefer Tora (Tevrat) Tefilin ve Mezuzalar~n istinsah~m yapmaktad~r.
Suf-tece: Ortaça~~ ~slam dünyas~nda günümüz "çek"lerine benzer
ödeme belgesi.
~abat: Bkz. Sebt.
~ema': Yahudi inanc~n~n temelini olu~turan, Tanr~'n~n birli~ini ifade
eden, Yahudi ibadetinde sabah (~ahrit) ve ak~am ('amii) ibadetlerinde Tevrat'tan okunan dua pasaj~.
Tsiyon: Kudüs'te Süleyman Peygamber'in yapt~~~~Mabed'in bulundu~u yere yak~n tepenin ad~. Bu ad zamanla önce Kudüs'ü sonra bütün ~srail'i ifade eden bir terim haline gelmi~tir.
Siyon: Bkz. Tsiyon.
Talmud: Tevrat'~~ tefsir eden, Yahudi gelene~inde Tevrat'la beraber,
hatta Tevrat'tan daha fazla önem verilen sözlü gelenek derlemesi.
Teruma: "Ba~~~". Tevrat'ta kohenlere verilmesi emredilen "pay".
Ye~iva: Akademi. Yunanca "Sanedrin" kelimesinin ~branice kar~~l~~~~
olan "ye~iva", cemaat yöneticilerinin bir araya gelerek karar ald~klar~~ "mec-

NUH ARSLANTA~~

680

Us" anlam~na gelmektedir. ~slami dönemde Irak'ta Sura ve Pumbedita'da,
Filistin'de ise, ad~n~~bölgeden alan (Filistin Ye~ivas~) ye~ivalar vard~. Bu kurumlar cemaatleri dini aç~dan yönlendiren, problemlerine çözüm bulan ve
cemaat i~lerinde hizmet verecek din adamlar~~yeti~tiren, idari fonksiyonu
da olan en yüksek dini e~itim kurumlar~~idi.
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