OSMANLI ~MPARATORLUGU'NA YAPILAN
~LK MUSEV~~GOÇLER~N~N
BESYüZüNCe YILDÖNÜMC
Dr. SALAH~~R. SONYEL
XV. yüzy~l~n ilk döneminde, Bohemya, Avusturya ve Polonya'daki
Musevi'ler, sistemli biçimde zulme tabi tutuluyorlard~ ; ancak, Portekiz ve
~spanya'daki kimi Musevi'lerin ölümle tehdit edilerek H~ ristiyan olmaya
zorlanmalan 2 ve 1492 y~ l~nda bu ülkelerden kovulmalar~, onlar~ n toplu
olarak güçlerine yol aç~yordu'. ~spanya'y~~ Müslüman'lardan geri alan Katolik k~ rallar, ~spanya yar~madas~ ndaki Kuzey Afrika'l~~ Müslüman'lara
büyük bir darbe indirrnekle kalm~yor; ayn~~ zamanda, kendi Musevi uyruldann~~ da ortadan kald~ rmaya niyetleniyorlard~.
Musevi'ler, 1412 y~l~ndan beri giysilerinde a~a~~lay~c~~ i~aretler ta~~maya zorlan~yor; 1480 y~l~ nda Enkizisyon, onlara zulüm yapmaya ba~l~yor ve
sonuçta 3oo.000'e yakla~~k Musevi'nin mallar~ na el koyarak onlar~~ ülkeden
ç~ kar~yordu. Yurtlar~ndan koyulan Musevi'lerin kimileri Fas'a kaç~yor;
ama birço~u Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'na s~~~narak co~kuyla kar~~lan~yordu.
Dahas~, Padi~ah Bayezit II (1481-1512), onlar~~ kurtarmak için kendi özel
gemisini gönderiyordu'. Padi~ah, Musevi'lere kar~~~iyi niyet gösteriyor;
onlar~, ~mparatorlu~a göç ederek her yere yerle~meye üsteliyor ve ~mparatorluk'taki tüm Musevi'lere iyi i~lem yap~ lmas~~ yolunda bir irade yay~nl~yordu. ~spanya'daki zulümden kurtulmak için görünü~te Katolik H~ristiyan dinine geçen ve Maranos olarak an~lan bu Musevi'ler, Osmanl~~ imparatorlu~u'na s~~~ nd~ ktan k~sa bir süre sonra kendi dinlerine dönüyorlard~~5.

1992 y~l~, Musevi'lerin Osmanl~~ ~mparatorlu~u'na yapmaya ba~lad~ktan ilk göçün
be~-yüzüncü y~ldönümüdür; bu k~ sa yaz~, bu y~ldönümünü anmak için yaz~lm~~t~r.
2 Bernard Lewis: 'Islam and the West' (~ slam ve Bat~), E. ~ngram'~n yay~nlad~~~~ JVational and International politics in the Middl~~East (Orta Do~u'da ulusal ve uluslar-aras~~ politika)
adl~~ yap~ttan, Londra, 1986, S. 20.
3 M. Franco: Essai sur l'hisloire des Israilites de l'Empire Oltoman (Osmanl~~ ~mparatorlu~u'ndaki Musevi'lerin tarihine ili~kin bir deneme), Paris, 1897, s. 35 vd.

Eric Feigl: A myth of tenor (Bir terör efsanesi), Salzburg, 1986, s. 36-7.
Franco, s. 39; Lewis, s. 20.
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Musevi tarihinde bir dönüm noktas~~ olu~turan bu Musevi göçünün
Osmanl~~ Imparatorlu~u üzerindeki etkisi pek geni~~olmu~tur. ispanya'dan
gelen göçmenlerin birço~ una, Istanbul'da, Haliç Boyunca uzanan kimi
yerlere, iyi ko~ullara göre yerle~ meleri için izin veriliyordu. Uzun y~llardan
beri ~spanya, Musevi'lerin en geli~mi~~ve en ileri bir merkezi oldu~u için,
Osmanl~~ imparatorlu~u'na s~~~nan Musevi'ler, yetenek, bilgi ve mahdut
servetlerini de birlikte getirmi~ lerdi. Onlann kimileri, Osmanl~~ yönetiminin
hizmetine giriyor, ama kendi dinlerini koruyorlard~ . Bernard Lewis'e balulacak olursa, ülkeye yeni gelen bu Musevi göçmenler, 'Türkiye'nin Avnipal~la~mas~' alum~ n~~ ba~lanyor 6; henüz 1493-4 y~llan aras~nda, Istanbul'da
kendi matbaalann~~ kuruyor; Türkçe ve Arapça yap~ tlar basmamak ko~uluna sad~ k kalarak, çe~itli kitaplar yay~ nlamaya ba~l~yorlarch 7.
Elijah Capsali'nin Seder Eliyahu Zuta adl~~ yap~t~ n~n iyi bilinen bir pasaj~ na göre, Istanbul'daki saray çevrelerinde, verimli uyruklan ispanya'dan
ç~ kararak onlann Osmanl~~ imparatorlu~u'na s~~~nmalann~~ sa~lamakla
dü~man bir ülkeyi daha da güçlendiren ~spanya lural~n~n ç~lg~n olmas~~ gerekti~ine inan~llyordu 8. Mark A. Epstein, bu demecin, ço~u kez yanl~~l~kla
Bayezit'e atfedilmekle birlikte, o s~rada Osmanl~~ ba~kentinde egemen olan
görü~leri belki de aynen yans~tt~~~na inan~ r 9.
Bu dönemde, Müslüman'lar, Musevi'leri, H~ ristiyan devletlere kar~~~
sempatileri oldu~undan ku~kuland~ldan H~ ristiyan'lara ye~~tutuyorlard~~1°.
Ernest Jackh'a göre:
'Orta Ça~'larda, H~ristiyan ~spanya ve Italya'n~n Musevi göçmenlerine bar~nak veren kafir (!) Türk'ten ba~ka kim olmu~tur? Osmanl~~
Sultanlan, Selim ve Süleyman, XVI. yüzy~l ba~lar~nda, onlar~, ~stanbul ve Selânik'e davet etmi~tir'''.
Lewis, S. 20-21.
Turhan Feyzio~lu: 'Atatürk yolu, ak~lc~, bilimci, gerçekçi yol', Atatürk Tar~, Istanbul,
1981, s. 14.
8 Elijah Capsali: Seder Eliahu Zuta, c. 1, Kudüs, 1975, S. 240.
Mark A. Epstein: 'The leadership of Ottoman Jews in the 15th and 16th centuries'
(XV. ve XVI. yüzy~ llarda Osmanl~~ Musevi'lerinin liderli~i), Benjamin Braude ve Bernard
Lewis'in yay~ nlad~ klar~~ Christians and jews in the Ottoman Empire - the functioning of a plural
society (Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda H~ ristiyanlar ve Musevi'ler - çok uluslu bir toplumun
fonksiyonlar~), c.I, The Central Lands (Orta Ülkeler), New York, 1982, s. 105.
t° H.H. Graetz; History of the jews (Musevi'lerin tarihi), c. IV, Londra, 1891-2, s. 390
ve 415 vd.
Emest Jackh: The Rising Crescent (Do~makta olan Hilâl), New York, 1944, S. 37.
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Bu arada, Musevi'lerin Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda iyi kar~~land~klar~~ haberi, ivediyle Musevi dünyas~na yay~l~yor; Macaristan, Do~u Avrupa, K~r~m ve Asya'n~n kimi yerlerinden göçler ba~l~yor; ~mparatorlu~a ula~an
göçmenler, ~stanbul, Selânik, Edirne, Bursa, Amasya, Tokat ve öteki yerlere yerle~tiriliyordu. Çok geçmeden ~stanbul, tüm Avrupa'n~n en büyük
Musevi toplumunun merkezi, Selânik ise bir Musevi kenti biçimine geliyordu ".
Osmanl~~hudut devleti geni~lerken, kimi Anadolu Beylilderinde; Balkanlar'daki Bizans ve ~slâv ülkelerinde zaten Musevi toplumlan bulunuyordu. XII. yüzy~lda, Bizans yönetimindeki Musevi toplumlanna hahamba~~lar önderlik ediyor; onlar, hem ba~kentte, hem de daha küçük kentlerdeki yetkililerce, Musevi toplumlar~n~n önderleri olarak tan~n~yorlard~~".
Osmanl~lar da Musevi uyruldanna kar~~~ayn~~siyaseti izliyor; ama Bizansl~lann yapt~~~~gibi onlara köle veya serseri i~lemi yapm~yorlard~. Örne~in,
Murat II, onlar~n belirli bir biçimde giyinmelerinde direnmiyor; diledikleri gibi ya~amalar~na izin veriyordu 14.
Istanbul'un entelektüel (ayd~n) ve ekonomik sahalardaki firsatlann~n
t~ls~m~na kap~lan Balkanlar'daki yabanc~~ uyruklu Musevi'ler, Osmanl~~ba~kentine göç ederek, orada bulunan Rabbanit ve Karayit Musevi toplumlar~na ve son zamanlarda Bursa'dan gelenlere katillyorlard~~". Osmanl~~
Musevi'lerinin gönenci ve özgürlü~ü, H~ristiyan Avrupa'dan göç eden ve
Edime'deki Musevi toplumuna önderlik eden K~demli Hahamba~~~Isaac
Tsarfati'yi, Avrupa'dan son gelen iki Musevi göçmenin üstelemesi üzerine,
Avrupa'daki dinda~lanna bir mektup yazarak onlara durumu anlatmaya
ve Osmanl~~ ~mparatorlu~u'na göç etmeleri için te~vikte bulunmaya sevkediyordu.
Mektupta, yaln~z Osmanl~~ ülkelerindeki ho~~ko~ullardan söz etmekle
kalmm~yor, ayn~~zamanda, Filistin ve Kutsal Yerleri g3rmeyi veya orada
gömülmeyi dileyenler için oralara nas~l kolayl~kla seyahat edilebilece~i belirtiliyordu. Bu mektubun 43olarda gönderilmi~~oldu~una inan~l~r; ancak, Musevi tarihi üzerinde çal~~an kimi ara~t~rmac~lar, bu konuda ayr~~ taGraetz IV, s. 430 ve 433-4; Franco, s. 40-41.
Steven B. Bowman: The Jews in Byzantium, 1261-1453 (Bizans'taki Musevi'ler, 12611433), Ohio Devlet Üniversitesine sunulan doktora tezi, 1974, S. 413.
14 Sir Hamilton Gibb ve Harold Bowen: Islamic Society and the West.... (~slam Toplumu ve Bat~...) c. I, k~s~m 2, Londra, 1950, ve 1957, S. 217.
15 Halil ~nalc~k: 'Bursa', Encyclopaedia of Islam (Islâm Ansiklopedisi), c. I, s. 1334.
12

13
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rihler verirler; örne~in, Istanbul'un 1453'de Türklerce fethinden veya
14.92'de ~spanya Musevi'lerinin Osmanl~~ ~mparatorlu~u'na s~~~nmalanndan sonra 18. Halil ~nalc~k, bu mektubun, 1454 dolaylannda 'Isaac Tafrati'
taraf~ndan gönderildi~ini öne sürer '7.
Osmanl~~ ~mparatorlu~u'ndaki Musevi'lerin durumu, H~ristiyan'l~k
dünyas~ndaki Musevi'lerin durumundan o denli daha iyiydi ki, XV.
yüzy~lda birçok Musevi'ler, Padi~ah~n ülkelerine ak~n etmeye ba~l~yorlard~~'8. Ancak, Musevi tarihinin kimi modern yazarlar~, Musevi'lerin Osmanl~~ Imparatorlu~una göçlerinin bu biçimde yap~ld~~~n~~ kabullenmiyor.
Örne~in, Joseph C. Hacker, Osmanl~~ Musevi'lerinin tarihlerinin ilk dönemi hakk~nda pek az ara~t~rma yap~ld~~~n~~ ve Osmanl~~ ~mparatorlu~u'yla
ilgilenen ara~t~rmac~~ ve tarihçilerin, bu dönemi parlak olarak kabullendiklerini öne sürerek 18 bu görü~lere kar~~~ ç~kar; Osmanl~~ Musevi'lerinin bir
K~demli Hahamba~~'n~n önderli~i alt~nda olduklar~n~~ kabullenmez; Musevi'lerin Bizans kentlerinden zorla al~narak Istanbul'a ta~~nd~lclann~; Istanbul'daki Musevi'lerin, ba~kentin i~gali günlerinde ezgi çektiklerini ve onlar~n kimilerinin köle olarak sat~ld~~~n~~ iddia eder.
Yine Hacker'e bak~lacak olursa, Bizans Musevi'lerinin Osmanl~~ i~gali
s~ras~nda çekmi~~olduklar~~ ezgi ve i~gali izleyen dönemde Osmanl~'lann
uygulam~~~olduklar~~ sürgün ve zorla yerle~tirme politikas~~yüzünden, 1453
ile 1470 y~llar~~ aras~nda, Bizans Musevi'leri aras~nda Osmanl~'lara kar~~c~l
duygular egemendi. Hacker'in iddia etti~ine göre, Fatih Sultan Mehmet II
16
Ayr. bkz. Shlomo Rozanes: Divre Temei Tisrael be Togar~nah (Türkiye'deki Musevi'lerin tarihi); 2. bask~ , Tel Aviv, 1930-45, c.I, s. 16 not 29; Graetz IV, s. 293 vd.; Gibb ve Bo-

Well, I, kISIITI 2, S. 225.
17 Halil inalc~ k: "The re-building of Istanbul by Sultan Mehmed the Conqueror' (istanbul'un Fatih Sultan Mehmet'çe yeniden onanm~), Cultura Turcica, IV, No. 1-2, Ankara
1967, S. ~ o.
18 Blcz. Franco, s.34; Abraham Galant: Turcs et juifs (Türleler ve Musevi'ler), Istanbul, 1932, S. 24: Osmanl~~imparatorlu~u'na s~~~nan iki Alman hahamba~~n~n XV. yüzy~l
ba~lar~nda kendi yurtta~lanna gönderdikleri ve imparatorlu~un güzellikleriyle yararlann~~
öven mektup hakk~nda bilgi verir.
'9 Joseph C. Hacker: 'Ottoman policy towards the Jews and Jewish attitudes towards
the Ottomans during the i5th century' (XV. yüzy~ lda Osmanl~'lann Musevi'lere kar~~~uygulad~klar~~ siyaset ve Musevi'lerin Osmanli'lara kar~~~tutumlar~), bkz. Braude ve Lewis, I, s.
117; ayr. bkz. Rozanes I, s. 21-5 ve 30-4; S. Baron: The Jewish Community (Musevi Toplumu), c.I, Philadelphia, 1942, S. 195-9 ve 350-51; H.Z.Hirschberger: 'The Oriental Jewish
Community' (Do~u'daki Musevi Toplumu), Religion in the Middle East (Orta Do~u'da Din),
editöril A.J. Arberry, Cambridge, 1969, c. I, s. 146-57.

MUSEV~~GOCLERININ BESYÜZÜNCÜ YILDONCMLI

205

(1451-81)'nin yönetimi alt~ ndaki Musevi'lerin durumlar~ n~~ anlatan Elijah
Capsali, zorla yap~lan yerle~imlerden ve ~stanbul dü~tükten sonra, oradaki
Musevi'lerin ba~lar~ na gelenlerden hiç söz etmemi~ tir. Capsali, Osmanl~'lardan çok memnundu ve Bizans ~mparatorlu~u'nun y~ k~lmas~na oldukça sevinmi~ti. Capsali'nin görü~ünce, Bizans'~n y~ k~l~~~~ ve Osmanl~ lar~n
yükseli~i, Tanr~ 'n~ n, Musevi'lere iyi i~lem yapanlardan yana müdahalesiydi 20
Son olarak Hacker, Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'ndaki Musevi'lerin, öteki
gayri-Müslim (zimmiler) gibi dini özerkli~ e sahip olduklar~ n~~ kabullenir.
Di~er kimi modem tarihçiler, örne~in Mark A. Epstein ve Benjamin
Braude de, Osmanl~~ Musevi'lerinin ilk dönemine ili~ kin 'resmi' görü~lere
kar~~~ ç~ kar, ama Osmanl~ lar~ n, aralar~ nda Musevi'ler de olmak üzere,
kendi az~nl~k uyruklar~ na, özellikle imparatorlu~un yükseli~~döneminde,
tolerans göstererek onlara hakkaniyet ilkelerine göre i~lem yapt~klar~ n~~ kabullenirler 2' .
Istanbul'un Türk'lerce fethi s~ras~nda H~ r~stiyanlarla Musevi'lerin ezgi
çekip çekmedikleri - (esasen o günlerde egemen olan sava~~ko~ullar~~
yüzünden, Müslüman'lar da dahil olmak üzere, herkes ezgi çekmi~ti) - ve
Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'ndaki az~ nl~ klar~ n millet olarak örgütlenmi~~olup
olmad~ klar~~ bir yana; bu az~ nl~ k toplumlar~ n Türk ~mparatorlugu'nda korunduklar~~ ve onlar~ n birçoklar~n~n XIX. ve XX. yüzy~llarda ulusal devletler biçimine geldikleri bir gerçektir.
~unu da an~ msamakta yarar vard~ r: Musevi'ler, 1492 y~ l~ nda ~spanya
ve Portekiz'den hudut d~~~~ edilirken, dünyadaki H~ ristiyan devletlerden
hiçbiri onlara kap~lar~ n~~ açmam~~t~r. Bu Musevi'ler, tek teselliyi, Osmanl~~
Türkleri'nin ~mparatorlu~u'nda bulmu~lard~r. Türk'ler, onlara insan i~lemi yapm~~; köken, dil veya dinleri dolay~s~yla onlar~~ zulme tabi tutmam~~t~ r. Birçok Musevi'ler, Türk'lerin bu yüce gönüllülü~ünü unutmam~~t~ r;
~öyle ki, Alliance ~sraelite Universelle adl~~ Musevi örgütünün bölge komitesi,
Musevi'lerin Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'na s~~~nmalann~ n dört-yüzüncü
y~ldönümü dolay~s~yla, 1892 y~ l~~ Nisan ay~nda, Padi~ah Abdülhamit II'ye
gönderdi~i bir yaz~ da, Türk ülkelerindeki Musevi'lerin görmü~~olduklar~~
20 Capsali I, s. 81-3; ayr. bkz. Hacker (Braude ve Lewis I), s. 21.
21 Epstein (Braude ve Lewis I), s. 179; Benjamin Braude: 'Foundation myths of the
Millet system' (Millet Sistemi'nin kurulu~~efsaneleri), (Braude ve Lewis I), s. 14; cf. Graetz
IV, s. 421-2; Franco, s. 44.
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himayeden ötürü Padi~aha içten minnettarl~~~n~~ belirtiyor'', bir Musevi
~air ise, Istanbul'da yay~ nlanan El Tempo adl~~ Musevi gazetesinde Türkçe
yay~nlad~~~~ bir ~iirde, Türk'lerin Musevi göçmenlere göstermi~~olduklar~~
misafirseverli~i dile getiriyordu'.

n Paul Dumont: Jewish communities in Turkey during the last decades of the ~ gth
century in the light of the Archives of the Alliance Israelite Universelle' (Alliance ~sraelite
Universelle'in Ar~ivlerinin ~~~~~~alt~ nda, XIX. yüzy~ l~ n son döneminde Türkiye'deki Musevi
toplumlan), (Braude ve Lewis I), s. 225 vd.
23 Çetin Yetkin: 'Osmanl~ 'dan günümüze az~nl~ klar', Htimyet, 1.9.1987.

