ANKARA'N~N ESK~~KENT DOKUSUNDA
YAHUD~~MAHALLES~~VE S~NAGOGI
FÜGEN ~LTER
Be~yüz y~ ldan beri Anadolu'yu yurt edinerek Türklerle birarada olan
Musevilerin bir kesimi Ankara'da ya~amlar~n~~ sürdürmü~ler ve sürdürmektedirler.
Ermeni, Rum ve Yahudilerin, Türklerin yan~~s~ ra yer ald~~~ , etnik ve dinsel yönden kozmopolit bir yap~~gösteren Ankara'daki topluluklar, kimi mahallelerde bir arada ya~arken kimi mahallelerde de etnik gruplar~na göre
yo~unla~~yorlard~. Böylece Ankara'n~ n kültürel olu~ umunda oldu~u kadar,
yerle~im dokusundaki kat~l~ mlan da gerçekle~iyordu.
Cumhuriyet döneminin ilk y~llar~ nda, henüz bay~nd~rl~k aul~mlar~~ ba~lamadan, ba~ kent Ankara'da yerle~im alanlar~, buna ko~ut olarak da konut
say~s~~fazla de~ildi. Ankara daha kentle~memi~ti. Az say~ daki mahallelerden
biri de Yahudi Mahallesi'ydi.
Ankara'da Yahudiler
Ankara'da daha Augustus zaman~nda (~.Ö. 63 - ~.S. 14) bir Yahudi toplulu~unun oldu~unu duyuran Galanti, ortaça~da da kentte Yahudi cemaatinin
var oldu~unu belirtir2. Yine, Sultan Murat Ankara'y~~ald~~~ nda (1361), kentte
"eski ve küçük bir Musevi cemaatinin bulundu~-u"da söz konusudur3.
1492 y~l~nda ~spanya'dan, birkaç y~ l sonra da Portekiz'den Türkiye'ye göçen Musevilerin (Sefaradlar~n) bir k~sm~~Ankara'ya yerle~mi~lerdir. Gelenler
eskiden beri orada ya~ayan, Sinagogu da olan bir Yahudi toplulu~u bulmu~lard~ r. Ankara'ya gelen Museviler say~ca ço~al~nca, biri ~spanya'dan öteki de
Portekiz'den gelen Museviler ad~na iki sinagog sahibi olmu~lard~r.
1 8-9 Mart 1993 tarihinde Üsküp'te gerçekle~ en "The Jews in Macedonia" konulu
Uluslararas~~Sempozyumda verilen bildirinin geni~letilmi~~~eklidir.
2 A. Galanti, Türkler ve Yahudiler, ~stanbul 1947, s.11.
3 ay.y. s.9 (Yazar bu bilgiyi. ~branice yaz~lm~~~bir yay~ n olan; S.Rozanes'in, Türkiye'de
Israillilerin tarihi, cilt!, s.10'a dayanarak verdi~ini ay.s.daki 4 numaral~~ dipnotta duyurur).
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Ancak yüzy~ l kadar sonra Portekiz Musevilerinin say~lar~~ iyice azal~ nca,
sinagoglar~n~~kapatarak ~spanyol Yahudilerine kaulm~~lard~r.
Dili Türkçe olan yerli Museviler, ~spanyol Musevilerinin ço~almas~, kendilerinin ise say~ ca azalmalar~~ üzerine ~spanyolca ö~renmek durumunda
kalm~~lard~r4.
Geç Osmanl~~döneminde, pekçok gezginin Osmanl~~ topraklar~nda dola~t~~~n~, gezgin say~s~n~ n, özellikle Tanzimat'~ n duyurulmas~ yla (1839) artt~~~n~~belirliyoruz. Bilindi~i gibi Tanzimat'la birlikte Osmanl~~devletinin yeni
bir düzen içine girmesi, getirdi~i yeni ve de~i~ik anlay~~, toplumda dinsel yap~larla somutla~~ rken, çok say~ da gezginin de Anadolu'ya bu arada Ankara'ya
gelmesine yol açm~~t~r. Bizim, Ankara'n~ n geçmi~~y~llar~na ili~kin say~sal dökümlere ula~mam~ zda gezgin notlar~n~ n da yeri vard~ r.
Bu gezginlerden biri Pockocke'dur. Gezgin 18. y.y. ortalar~nda 100.000
kadar gösterdi~i Ankara nüfusunda 10.000'e yak~n H~ristiyan oldu~unu belirterek "Yahudiler yaln~ zca 40 ailedir der'. Ankara'n~ n çe~itli yönlerini, özellikle ünlü soflar~n~~dile getiren Evliya Çelebi nüfusa de~inirken ~unlar~~söylüyor; "... ahalisinin ço~u seyahat ve ticaret yaparlar. Ermenisi, Yahudisi gayet
çoktur. Sade Yahudileri oniki mahalledir"6. Mordtman ise; "toplam 12.000
evden 80'i Yahudi evidir" aç~ klamas~n~~ getirir7. 19. y.y.~ n ikinci yar~s~ nda
Ankara'ya gelen Perrot'un, Ankara nüfusunda Türklere ve az~ nl~klara ili~kin
dökümü ~öyledir: 25.000'e yak~ n Türk, 16.000 Ermeni, 3.000 Rum ve 1.000
Yahudis.
Yeni düzen çal~~malar~yla Osmanl~~toplumuna 'Tanzimat'~~haz~rlayan II.
Mahmut döneminde, 1830'da, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nu kapsayan ilk genel (erkek) nüfus say~ m~nda Ankara'da al~ nan sonuçlara göre, kent merkezinde; 6108 Müslüman, 5050 reaya (Ermeni ve öteki H~ristiyanlar) ile 135
4 A. Galanti, Ankara Tarihi, ~ stanbul 1950, s. 122. Ayr~
ca bk.z. U. Güldemir, "Son yüzy~l
Ankara's~nda ilginç olaylar", Ba~ kent söyle~ileri, Ankara 1979, s.56.
5 R. Pockocke, A Description of the east and some other countries, London 1743-45, 2
Volume, s. 304-305.
6 Evliya Çelebi (Çev. Z. Dan~~ man), Evliya Çelebi Seyahaatnamesi, 4. Kitap,
~stanbul 1970,
s.380.
7 A.D. Mordtman, Anatolien, Skizzen und Reisebriefe aus kleinasien (1850-1859).
Hannover 1925, s.380.
8 G. Perrot, Souvenirs d'un voyage en Asie Mineure, Paris 1864, s.294.
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Yahudi bulunmaktaych9. Yukar~da da de~inildi~i gibi bu say~lar yaln~z "erkek"
nüfusu veriyordu.
Nüfusa ili~kin notlar, de~erlendirmeler sürüp gitmektedir. 19. y.y. sonuna geldi~imizde de Yahudilerin '50 ev oldu~u''°, say~lar~n~n ise toplam
413'ü buldu~uil duyuruluyor.
Cumhuriyet dönemi öncesi Ankara nüfusuna, az~ nl~ klara bu arada
Musevilere ili~kin say~ sal bilgi ve dökümler pek birbirini tutmasa da,
Yahudilerin Ankara'daki say~ sal yerlerini belirlememiz aç~s~ndan bir ortalamaya yakla~mam~z~~sa~layabiliyor. Cumhuriyet döneminin ilk on y~llar~ nda
ise Ankara'da 100 kadar Yahudi ailesinin varl~~~n~~bunun da 500 ki~iye yak~ n
bir toplam verdi~ini ö~reniyoruz12. Ankara'da bugün Yahudi say~s~~iyice azalarak 100'e kadar dü~mü~tür13.
Yahudi Mahallesi
Ankara'n~ n Yahudi Mahallesi Samanpazar~'n~n alt~ nda, Denizciler
Caddesi'yle Anafartalar Caddesi aras~ ndaki alandad~r. Biti~i~i Ye~enbey
Mahallesi'dir.
Daha önceleri Musevilerin oturdu~u ba~ka mahalleler olup olmad~~~~
ara~t~r~ld~~~nda Galanti'nin bir mahalleye daha i~aret etti~ini görüyoruz.
Buras~~ Hoca Hindi Gayr-~~ Müslim Mahallesi'dir". Yahudilerle
Müslümanlar~n payla~t~klar~~ya da yanyana ya~ad~ klar~~ bir mahalle olarak
gösterilir. 1830'da yap~lan ilk nüfus say~m~ na ili~kin kay~ tlarda ise "Hoca
Hindi ve Öksüzce'de olan Yahudiler" aç~klamas~na rastlarnyor15.
9 M. Çad~rc~, "Tarih içinde Ankara", 1981 y~l~~ ODTÜ 'Ankara Seminen' bildirisi. Ankara
1984, s.92. Ayr~ca M. Çad~rc~, "1830 genel sarm~na göre Ankara ~ehir merkezi nüfusu üzerinde
bir ara~t~rma", Osmanl~~Ara~t~rmalar~~ I, ~stanbul 1980, s. 109-132; M. Çad~rc~, Tanzimat
döneminde Anadolu kentlerinin sosyal ve ekonomik yap~lar~, Ankara 1991, s. 44-50.
I° C. Humann-O.Pushstein, Reisen in Kleinasien und nord Syrien, Berlin 1890, s. 196.
II V. Cuinet, La Turquie d'Asie, Paris 1890, I, s. 283.
12 E. Mamboury, Ankara, Guide Touristique, Ankara 1933, s.242.
13 Ankara Musevi cemaati Ba~kan~~Prof. Dr. Yuda Yürüm'ün verdi~i bilgiye göre. Ayr~ca;
çe~itli yönleriyle Ankara'y~~tan~tan bir yay~ nda, Ankara nüfusuna ili~kin bilgiler de bulmaktarz
S. Eyice, "Ankara'n~ n eski bir resmi", Atatürk konferanslan IV, '1970', Ankara 1970, s.61-124.
14 A. Galanti, Ankara Tarihi, I, ~stanbul 1946, s.107.
15 R. Özdemir, XIX. yüzy~l~n ilk yar~s~nda Ankara (1785-1840), Ankara 1986, s.84. Yazar,
1785-1840 y~llar~~aras~nda ad~~bilinen 27 Gayrimüslim mahallesi oldu~unu belirterek, burada
oturanlar H~ ristiyan ya da Musevi idiler demektedir. Yine 23 mahallede de Müslümanlarla
Müslüman olmayanlar yan yana ya~~yorlard~~diye ekler. Hacendi bu grupta yer al~r (s.94-97).
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Yukar~da da de~inildi~i gibi, Samanpazan'n~ n alt~ ndaki Yahudi
Mahallesi, Cumhuriyet sonras~~ba~kent Ankara'n~n bay~nd~ rl~ k çal~~malar~~
içinde, büyümenin Çankaya'ya do~ru yönelmesiyle, eski kentsel sit alan~~bütünü içinde kalarak dokusunu olabildi~ince koruyabilmi~tir. Ancak unutulmamas~~gereken, mahallenin 1915-1917'lerde geçirdi~i yang~nlarda, kuzey
k~sm~n~n büyük zarar gördü~üdür.
1932'de yürürlü~e giren Jansen imar plan~nda: iki katl~, avlulu konutlar~n/yap~lar~ n uygun görüldü~ü bir mahalle olarak gösterilmi~tir. Ancak
Jansen'in 1939'da Türkiye'den ayr~lmas~yla söz konusu plan uygulanamam~~,
bu da mahallede, plans~z ve tasarlanandan çok farkl~~bir büyümenin gerçekle~mesine yol açm~~t~ r. Yahudi Mahallesi çevresinde, dörtten sekize ula~an
çok katl~~yap~la~ma ise Yücel-Uybadin imar plan~n~n uygulanmas~yla olu~mu~tur (1957).
Mahalle, Ankara kentsel sit alan~~içindeki yerini ise 1980'deki bir kararla
alm~~t~r. Kültür Bakanl~~~'nca al~nan bu karar, Yahudi Mahallesi'ni olu~turan
birimlerin y~k~lmas~n~~önleyici bir karar olmakla birlikte, ayn~~y~l içinde aç~lan Has~rc~lar Caddesi, eski mahallenin özellikle bat~~kanad~nda, çok say~da
yap~n~n y~k~lmas~na neden olmu~ tur. Bundan en çok da konutlar zarar görmü~tür.
Ancak 1983'de An~ tlar Yüksek Kurulu'nun sit alanlar~ nda kat say~s~n~~
dü~ürme karar~~Has~rc~lar Caddesi'ndeki yeni yap~la~may~~iki katla sm~rlam~~t~r'''. Bu da eski dokunun bütünlü~ü yönünde olumlu bir yakla~~m olmu~tur.
Yahudi Mahallesi, Ankara'n~n tarihsel dinsel yap~lar~ ndan kimini de bar~nd~ ran bir mahalle olarak ayr~ca önem ta~~ r. Bunlar: Örtmeli Mescid,
Eskicio~lu Camisi, Leblebicio~lu Camisi yine konumuz yap~s~~Sinagog olmak
üzere, 14. y.y.dan 19.-20. y.y. ba~lar~ na uzanan süreci simgeleyen örneklerdir.
Bunlar~n d~~~ nda, Yahudi Mahallesi'nin Anafartalar Caddesi'ne uzannsm~n
uç yap~s~~diyebilece~imiz bir de hamam vard~ r; Bu 16.-17. y.y. yap~s~~ olan
~engül Hamam~ 'd~ r.
Ankara'n~ n bilinen bu tek Yahudi Mahallesi'nde (~stiklal Mahallesi yeni
ad~~ olmakla birlikte çevre halk~~mahalleyi Yahudi Mahallesi olarak, eski
ad~yla bilmektedir) art~ k Yahudiler oturmuyor (Res. 1). Kentte kalan az say~16 Mahalle dokusunu bir bütün olarak gözden geçiren bir çal~~ma olarak bkz. (B. Alunsay
ve ötekiler, ~stiklal Mahallesi, (ODTÜ Ankara, 1988).
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daki Musevi, eski mahallelerini b~ rakarak ba~ka semtlere göçmü~tür".
Mahallede kimi konutlar bo~tur. Geri kalanlar ise yeni sakinlerini bar~nd~ rmaktad~r (Res. 2). Biti~ik düzende dar sokaklara aç~lan konutlar, genelde iki
katl~~ve avluludurlar. Avlu kap~lanyla soka~a aç~lmaktad~ rlar. Kimi de önündeki küçük ta~l~~~~çeviren duvarlarla soka~a bir ölçüde kapanm~~tir. Tek ve
üç katl~~olan konutlar da vard~r. Avlu, ta~l~k ya da bahçelerde çe~me ve havuz
bulunabilir.
Zaman~ nda tek bir ailenin bar~na~~~olan bu konutlar, ekonomik güçlüklere ko~ut olarak, günümüzde birkaç aile taraf~ ndan payla~~l~ r olmu~lard~ r.
Bu da ortak kullan~ma elvermeyen mekanlarda ya de~i~ikliklere ya da yeni
mekanlara/eklere yol açm~~t~r.
Ah~ap çatk~da kerpiç, tu~la hatta ta~la doldurularak farkl~~malzeme kullan~m~~ getiren konutlarda, ba~dadi tekni~i de uygulanm~~t~ r. Ço~unda asimetrik olmak üzere simetrik düzene de yer veren önyüzlerde: pencere, kap~,
ç~kma, çat~~gibi ö~eler farkl~~tipler verebilir. Üst kat ç~kmalarm~ n üçgen al~ nl~klarla taçland~~~~görülebilen bir özelliktir. Çat~lar geni~~saçakl~d~r. Ç~kmalar
eli bö~-ründelere ya da konsollara dayan~ r. Pencerelerin ço~u giyotin tipte,
kimi de kanathd~r.
Konutlar belirli tek bir plan göstermezler. Genelde: avludan ya da do~rudan ta~l~~a/sofaya girilir. Bu merkez mekan~n yanlar~nda/çevresinde odalar ve öteki hizmet birimleri yer al~ r. Bir uçta da üst kata ç~kan merdiven bulunur.
Sofa ve odalarda tavanlar düz ve ah~apt~r. Odalar~n kiminde 'gusulhane'
vard~ r. Az say~daki örnekte tavanda bezeme görülür. Y~ ne kimi konutta, odalarda sedir ve terek bulunur".
Kimi b~ rak~lm~~~baz~lar~~ da bak~ms~z kalm~~~konutlar~ n bir kesimi
Büyük~ehir Belediyesi'nin "eski Ankara'da sokak yenileme projesi" uyar~nca
ele al~nm~~~bulunuyor (1993). Projenin amaçlar~~ aras~nda; eski dokunun
canland~ r~lmas~~ve iyile~tirilmesi, kültürümüzün parças~~olan tarihsel yap~la17 'Bu mahalle zamanla bo~ald~' diyen Mehmet Kemal, bir k~sm~ n~n S~hhiye'ye (Atatürk
Lisesi ile Ihlamur Soka~~~aras~na) ta~~nd~~~n~, kiminin de ~ehre yarld~~~n~~belirtirken "yoksul
olanlarmsa ~srail'e gittiklerini söylerler" diye ekler (Türkiye'nin Kalbi Ankara, ~stanbul 1983,
s.263).
18 Sokak karakterleri ve konutlar~n mimarl~k özellikleri hakk~nda geni~~bilgi için bkz.
"~stiklal Mahallesi", de~erlendirme paftalar~, röleveler.
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r~ n, sahiplerince koruma yönünde özendirilmesi, kültür miras~ m~z~ n
korunmas~na halk~ n kat~l~ m~ n~ n sa~lanmas~, eski ve tam olarak kullan~lmayan bu alan~~ çevresel olu~umlar' da göz önünde tutarak yeniden kente kazand~ rmak oldu~u gibi bu amaçlar~n gerçekle~mesinde de Belediyenin öncü
bir rol üstlenmesi ana ilkeler olarak belirmektedir. Bu nedenlerle restore
edilen Yahudi Mahallesi'nin kimi konutlar~, içte ve d~~ta yap~lan onar~mlarla
geçmi~~ya~am~~canl~~ tutan belgeler olarak koruma alt~na al~nmaktad~ r (Res.
Karg~, Eskici, Birlik gibi adlar ta~~yan sokaklara an~lar yüklü pencerelerle
bakan Yahudi konutlar~~aras~nda, Birlik Sokak'ta, bir de Sinagog vard~ r (Res.
Kar~~s~ nda da, Sinagogla ayn~~zamanda ve ayn~~ ~talyan mimar taraf~ndan
yap~ lm~~~ayn~~stili yans~ tan, soka~~n en gösteri~li iki konutu bulunmaktad~ r
(Res. 5). Biti~ik düzende yap~lm~~~bu iki konut, bir bodrum üzerinde iki katl~dir. Sinagoga dönük yüzlerinde (önyüz), alt katlar giri~te sahanl~ kl~, üst
katlar ise ortada k~ rma çaul~, üçgen al~nl~ kl~~ve ç~ kmal~d~ r. Simetrik önyüz
düzeninde yer alan çok say~da pencereyle, odalar soka~a aç~l~ r (Res. 6).
Ta~l~ ktan konutlara, iki yandan sahanl~~a ula~an merdivenlerle ç~ k~l~ r.
Soka~~n üst taraf~ndaki konutun merdiven sahanl~~~~"kalem i~i" bezemeli
düz ah~ap tavarnyla özellikle ilgi çekicidir (Res. 7). Merdivenler parmakl~ kl~~
olup ilginç ö~elere sahiptir. Soka~~n alt taraf~ndaki konutun merdiven korkulu~u ba~~ndaki aslan plasti~-i ise bugün art~k yerinde de~ildir. Ayn~~malzeme, ayn~~teknik, ta~l~~i sokaktan ay~ran duvarda oldu~u gibi Sinagog duvar~ nda da görülür. Duvarlar~ n ortak özelliklerinden biri de, yüksek
'baba'lard~ r (Res. 8). Her iki konutta da bodrum katlar~~düzgün kesme ta~larla kapl~d~ r (Res. 9). Ta~l~ k duvarlar~, merdivenler kesme Ankara ta~~d~ r.
Üst katlar ise, soka~~n öteki birçok konutunda oldu~u gibi ah~ap karkasl~~ kerpiç dolgulu yap~s~yla ayr~~bir teknik uygulama verir. Her iki katta da sofalara aç~lan kar~~l~ kl~~ odalarda taban ve tavanlar ah~apt~r. Katlar aras~~merdivenlerin de ah~ap oldu~u konutlarda, bodrum katta kiler, depo gibi hizmet
birimleri vard~ r.
Sinagogu tamtmaya geçmeden önce, Yahudi Mahallesi'nin günümüz
Türk yaz~ n~nda, yine an~lar~~ aktaran söyle~ilerdeki yerine k~saca de~inmek istiyoruz. "Türkiye'nin Kalbi Ankara" adl~~ kitab~ nda Mehmet Kemal, çocuklu~unun, Yahudi Mahallesi'nin çok yak~n~ nda, Denizciler Caddesi'ndeki
Küçük Öksüzce Mahallesi'nde geçti~ini anlat~r. Yazar~n çocukluk an~lar~nda
Yahudi Mahallesi'nin yeri büyüktür. ~öyle der bu mahalle için M. Kemal:
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"Yahudi Mahallesi Samanpazarfmn alt~ndayd~. Kur~unlu Camisi'nin önünden çukura indiniz mi, alt ba~taki mahallenin tümünde Yahudiler otururdu.
Bu mahallede güzel evler vard~. Yahudilerle de Ermenilerle de aram~z çok
iyiydi". Yazar bundan sonra çocukluk günlerinde Yahudi Mahallesi'nde beraber top oynad~~~, birlikte okula gitti~i arkada~lar~n~~ an~msar: Yako, Yantof,
Ra~el, Roza, Salamon, David gibi adlar sayar.
Yahudi Mahallesi'nden söz eden romanalanmadan biri de Yakup Kadri
Karaosmano~lu'dur. Karaosmano~lu'nun Ankaras~'nda, roman kahraman~~
Nazif, bir süre bir Yahudi evinde pansiyoner olu~unu anlat~rken, "bu,
Ankara'da ya~ayan bir adam için ne demektir bilemezsin, Ankara'da bunun
üstünde bir ikbal hat~rdan geçmez" demektedir20. Yine Ankara'ya geli~inde
birçok yabanc~~gibi Ta~han'da kalan Yahya Kemal'e bir arkada~~, Yahudi mahallesinde çok güzel, mazbut (korunmal~) evler oldu~unu, bir oda tutup
oraya geçmesini söyler. Bunun üzerine Yahya Kemal bir süre, bu mahallede
bir odada oturur21.
Yahudi Mahallesi'nin güzel konutlar~nda ünlü romanc~lar~m~z gibi politikac~lar~m~z~n da bir zamanlar oturduklar~n~~söyle~ilerden ö~reniyoruz.
1931-1935 y~llar~nda Ankara'da de~i~ik evlerde oturan ~.S. Ça~layangil, bir
ara Yahudi Mahallesi'nde ldras~~30 liradan bir evde ya~am~~ ur22.
O günün ko~ullar~ nda böylesi temiz ve rahat konutlarda ya~ayan

Ankaral~~Museviler, mahallede geçen ya~amlan süresince, daha çok ticaretle
u~ra~m~~lar, esnafl~k yapm~~lard~n Yahudilerin 16-17. y.y.larda da sofçuluk
ba~ta gelmek üzere yine ticaretle u~ra~uldanm biliyoruz. Soflann yurt d~~~na
gönderilmesinde etkin yeri olan Museviler, ticaretin iyi gitmesine ko~ut olarak, ya~amlar~n~~da iyi ko~ullarda sürdürmü~lerdir. Ancak 18 y.y.da ekonomideki bozulmalar Yahudileri de etkilemi~, i~lerin durgunla~mas~, birçok
ailenin ba~ka yerlere göçmesine neden olmu~tur. 20.y.y.~n ilk yar~s~nda mahallede oturan Yahudi erkekleri ticaret yaparken, kad~nlar~n kiminin de diki~~dikti~i, terzilik yapt~~~~bilinmektedir. Yahudilere yak~n oturan Türkler,
birlikte geçirdikleri günleri sevgiyle anmaktad~rlar. Yahudi ustas~ndan marangozlu~u ö~renen bir Türk, geçmi~~günlerin dosduklarla güzelle~ti~ini,
ustas~ndan çok ~ey ö~rendi~ini anlat~rken duygular~n~~gizleyemiyordu.
19 M.

Kemal, a.g.y., s. 48, 262-263.
Y.K. Karaosmano~lu, Ankara, ~stanbul, 1983, s. 28.
21 F. Bayramo~lu, "Bir eski Ankara vard~", Ba~kent söyle~ileri, Ankara 1979, s. 14.
22 ~.S. Ça~layangil, "Geçmi~~y~llarda Ankara", Ba~kent söyle~ileri, Ankara 1979, s. 110.
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Yahudi ve Türklerin ya~amlan dostlukla sürerken, bilimsel birikimlerinden yararland~~~m~z birçok Musevi bilim adam~n~n ~stanbul gibi Ankara'da
da ya~ad~~~n~~biliyoruz. Bunlardan; Ankara Üniversitesi'nde hizmet veren
Prof. Landsberger'i, Gerngross'u, Prof. E. Reuter'i, Prof. E. Hirsch'i, Ruben'i,
ayr~ca Samoil Abranavel'i anmak istiyorum. Devlet kurulu~lar~nda de~erli
hizmetler veren Karl Ebert'i, Prof. Eckstein ve Melchior'u yine Dr. Franz
Hillinger ile Dr. Baeher ve Bodenheimer'i de burada belirtmeliyim".
Sinagog
Sinagog; yukar~dan, Anafartalar Caddesi'ndeki Çocuk Esirgeme
Kurumu'nun yan~ndan merdivenlerle inilen çukurun alt ucunda, mahalleyi
olu~turan konutlar aras~nda yer almaktad~r (Res. 10). A~a~~dan gitmek istendi~inde ise; Denizciler Caddesinden Leblebicio~lu Camisi'nin yan~ndan
sap~larak önce Karg~~ Sokak'tan geçiliyor ve Birlik Soka~a dönülüyor2'.
Soka~~n sa~~taraf~nda, avlusu yüksek duvarlarla çevrili Sinagoga ula~~ l~yor
(Res. 11). Kar~~s~nda, yani soka~~n öte yakas~nda, 1907'de Sinagogla ayn~~
zamanda yap~lm~~, yukar~da de~inilen iki görkemli konut bulunuyor (Res.
Sinagogun üst taraf~ndan yap~ya biti~ik olarak yap~lm~~~okul - Ravza-i
Terakki - ise bugün ortadan kalkm~~ur. Sinagogla ayn~~zamanda yap~lm~~~
olan okuldan, yaln~zca, Birlik Soka~~'na bakan ah~ap kap~s~~kalm~~t~r (Res.
Oysa Ravza-i Terakki'nin Ankara'n~n kültürel geli~iminde özel bir yeri
oldu~unu, Cumhuriyet'in ilk y~llar~nda durumu iyi olan ailelerden kiminin,
çocuklar~m, Frans~zca ö~renmeleri için paral~~olan bu okula gönderdiklerini
ö~reniyoruz25.
23 Bu konuda bkz. A. Galanti, Türkler ve Yahudiler, ~stanbul 1947, s. 138439. Ayr~ca; D.
Ceyhun, Ah, ~u Biz "Kara B~y~kl~" Türkler, Ankara 1994, s. 146-154, 218-267.
24 Bu sokaklarla birlikte Yahudi Mahallesi, eski Ankara'n~n "A~a~~~yüz" diye adland~ r~lan
bölümü içindedir. Daha XVII. y.y.dan ba~layarak XIX. y.y.~n ortalar~na dek, kentin iki semte
ayr~ld~~~ n~~ ö~reniyoruz. Merkezde Kale'nin yer ald~~~~yerle~me alan~~ "Yukar~~yüz" diye
tammlan~rken, Anafartalar Caddesi>nin alt~ndan, Hac~~Bayram Camisi - Karacabey Külliyesi'ne
uzanan alan ise "A~a~~~yüz" diye adland~r~hyordu (R. Özdemir, a.g.y., s. 98).
25 M. Kemal, a.g.y., s.263. C. Külebi'nin sanatç~lara ili~kin bir de~erlendirmesinde de
az~ nl~k okullanyla ilgili olarak k~sa bir aç~ klama buluyoruz. ~öyle diyor Külebi: "
Cumhuriyet'ten önce sanatç~lar~ n tümü, az~ nl~ k okullar~nda okumu~lar, bey çocuklar~.
Cumhuriyetten sonra ise hep Anadolu çocuklar~. Bu büyük bir toplumsal olu~um". M.M.
Do~an, 'Cahit Külebi ile söyle~i', Ça~da~~Türk Dili, Say~~59, Ocak 1993, Ankara s. 14. V. Cuinet
ise, Ankara'daki az~nl~ klara ili~kin dökümünde; Musevilerin, k~z ve erkeklere ait olmak üzere, 1
okullar~~bulundu~unu belirterek okuldaki ö~renci say~s~n~n 36 oldu~unu bildirir. (a.g.y., s.
283).
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Restorasyon nedeniyle kapal~~ olan sinagogun28, düzgün kesme ta~larla
yap~lm~~, yüksek babalarla taçlanm~~~avlu duvar~, sonradan baba aralar~n~n
doldurulmas~yla yap~r soka~a daha da kapatm~~~bulunuyor (Res. 1 4).
Sinagogu önden çeviren avlunun kuzeyi ve güneyi, mü~temilat~~(eklentileri)
olu~turan yap~larla ku~at~lm~~ ur. Bunlardan biri de, avluya girince, sa~da yer
alan 'Midra~'d~r27. Söz konusu yan mekânlann kap~lan avluya aç~l~r (Res. 15).
Düzeltilmi~~moloz ta~la örülmü~, 'kagir' duyarl~, yatay konumdaki sinagog, düzgün olmayan dörtgen (yamuk) bir plana sahiptir (bkz. Plan). Önü
avludur. Avluya aç~lan iki kap~dan, yolun alt~ndaki, (midra~a yak~n olan) ana
giri~i üsdenmi~tir.
Sinagog kap~s~~ yal~n kurulu~uyla, cepheyi ortalayarak yerle~tirilmi~tir
(Res. 1 6). Her iki yan~nda yuvarlak kemerli üçer pencere yer al~ r. Bu da çok
aç~kl~ld~~bir önyüz düzeni getirir. Kemer üstleri profilli çevirilerle plastikle~ir.
Aç~kl~klar aras~nda, kemer üzengileri seviyesine dek uzanan plasterler,
yukar~ya do~ru geni~leyen profilli ba~l~klarla sonuçlamr. Ortadaki üç aç~kl~~~n üstünde, üçgen bir al~nl~k yükselir (Res. 17). Al~nl~k ortas~nda bir yand~k
vard~r. Kap~~üstüne gelen panoda ~branice ~unlar yaz~l~d~r: "Bütün kavimler
bana (Hazreti Süleyman'a) geliniz. 1907"28. Kap~~ önü sonradan camekânla
çevrilmi~tir.
Sinagog avlular~n~n bir i~levi de, dinsel günlerden "Sukot bayram~ nda"
bir araya gelen Musevilerce, avluda 'Suka' yani çardak/lar kurulmas~na olanak sa~lamas~d~ r22. Bu da bize Sinagoglarda avlunun ne denli gerekli ve
önemli oldu~unu gösterir.
Ankara Sinagogu'nun avlusunda 'ibadet öncesi ellerin y~ kand~~~' bir de
çe~me vard~r (Res. 1 8). Sinagog kap~s~n~n kar~~s~nda yer alan çe~me, mer26 "Sinagog sözcü~ü eski Yunanca kökenli olup 'syn' = beraber, 'ago' = getirmek
köklerinden olu~maktad~r. Bu da 'beraber olma' anlam~na gelir. Sözcü~f~n ~branicesi ise 'Beth
ha - kenesset' dir. Bu sözcük de 'toplanma evi' anlam~ n~~ verir". (N. Güleryüz, ~stanbul
Sinagoglan, ~stanbul 1992, s. 7). (Günümüzde ibadete aç~kt~r).
27 Midra~~ya da 'bet - Midra~', medrese anlam~na gelmektedir. Yani bu yap~. Sinagog
bahçesinde yer alan dini bir okuldur. (bkz. N. Güleryüz, a.g.y., s. 124).
28 Y. Yürüm taraf~ndan okunmu~tur. 1907 tarihi de ~branice yaz~lm~~t~r.
29 N. Güleryüz avlunun bu i~levini aç~klarken; 'Sukot', ~ branilerin yüzy~llar önce çölü
geçerlerken bar~nmak için kurduklan 'Sukalardan (çardaklardan) kaynaklanan bir bayram
ad~d~r. Her y~l Ti~ri ay~nda (Eylül) kutlan~r. Bayram~~and~klar~~günler süresince Museviler
Sinagog avlusuna 'Sukalar kurarlar. Sukot hem de hasat bayram~d~r, demektedir (bkz. N.
Güleryüz, a.g.y., s. 11, 125.
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merdendir. Dilimli ve kö~eleri yuvarlat~lm~~~yala~~, S profilli, yivli iki aya~a
oturur. Yatay dikdörtgen biçimli ayna ta~~n~, üstten, kabartmalarla bezeli bir
ku~ak çevirir (Res. 19). Bezeme, yatay uzant~da çe~itli yönlendirmelerle yanyana yerle~tirilmi~~C motiflerinden olu~ur. Ayna ta~~n~ n ortas~ ndaki, yanlar~~
rozetlerle vurgulanm~~~yaz~ttan ba~ka, ta~~n d~~~ nda, üstte, be~~saurl~k bir yaz~t daha vard~r. Her ikisi de ~branice yaz~lm~~t~ r.
Sinagoga bandan, önyüzü ortalayan kap~yla girilir (Res. 20). içten: 21.00
m.ye güneyde 11.00 m., kuzeyde ise 8.50 m. ölçülerinde olan yap~, bölüntüsüz tek bir nefden olu~ur (Plan). Çe~itli motiflerle bezenmi~~düz ah~ap örtü,
teva üstünde yalanc~~bir kubbeyle yükseltilmi~tir. Ortada sekizgen planl~~
'teva' (dua okuma kürsüsü), güneyde ise üç basamakla ç~k~lan, zengin alç~~
bezemeli 'ehal' (Aron ha-Kode~), kurulu~~ve bezemeleriyle etkileyici ögelerdir30. Güney ve bat~s~ndaki çok say~daki pencereyle bol ~~~k alan mekanda,
oturma s~ralar~~çepeçevre duvar önlerini ku~at~r. Yuvarlak kemerli pencerelerde, kemer içleri renkli camlarla desenlendirilmi~tir. Taban mermer dö~elidir. Ehalin tam kar~~s~nda, kuzey duvar~nda yer alan koro balkonu, öne
do~ru ç~ kmal~d~ r (Res. 21). Kö~eleri yuvarlanlm~~~yap~s~, deliklendirilmi~~
parmakl~~lyla ince bir i~çilik sergiler.
Kad~nlar mahfeli (Ezrat Na~im) üst katta, do~u ve kuzey duvar~~boyunca
uzan~ r. Mahfel düz ah~ap tavanl~~olup, volutlu ba~l~klar~~olan ah~ap destekli
galeriyle dua salonuna aç~l~ r (Res. 22). Destekler aras~ndaki perde duvar~,
üstten kafes örgülü ah~ap parmald~~~yla ilgi çekicidir.
Sinagogun bezemeleriyle en gösteri~li ögesi 'ehal'dir (Res. 23). Güney
duvar~ n~~ ortalayarak yerle~tirilmi~tir. 2.60x2.60 m. ölçülerindedir.
Yuvarlat~lm~~~geçi~~platformundan sonra gelen üç basamakla ç~ k~l~r. 'Sefer
toralar~n31 korundu~u dolapla son bulur (Res. 24). Yanlarda yüksek altl~klar
üzerine oturan üçer ah~ap sütun vard~r. ~ki katl~~ba~l~ldarla düz, ah~ap örtüye
dayan~rlar. Üzerleri alç~yla kaplanm~~t~r. Altl~ klardan ba~l~ klara dek çok zengin bir kabartma tekni~iyle bezenmi~~sütunlar, boyanarak, görünüm daha
etkileyici k~l~nmaya çal~~~lm~~ur (Res. 25). Kare kesitli kaidelerin, yüzlerinde
30 Sefarad Musevilerinde ad~~ Teva olan ve salonun ortas~nda yer alan bu öge, A~kenaz
Musevilerinde 'Bima ad~n~~al~r. 'Ehal' ise Sinagogun çok kez bezemelerle vurgulu bir ögesi olup,
Kudüs'teki Mabet yönüne bakar. Ehal, içinde Sefer Toralar~ n korundu~u dolab~n önünde
yap~lm~~t~r. (Geni~~bilgi için blu. N. Güleryüz, a.g.y.).
31 Sefer Tora: Par~ömen ~rulolar üzerine elle yaz~lm~~~Tevrat örnekleri.
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kusursuz bir kompozisyonla, asma yapraklar~~ve üzüm motifleri i~lenmi~tir
(Res. 26). Alt~n yald~z~n da kullan~ld~~~~sütunlarda ise çiçekli, yaprald~~düzenlemeler helozoni bir yerle~tirmeyle s~ ralanm~~t~r. Ba~l~ klar, volutlarla çevrili
akantuslu kompozisyonlarla bezemedeki yerlerini al~ rlar. Üst parçalar~n herbir yüzünde ise, çiçek dolgulu yuvarlak rozetler vard~ r.
Ehalin önyüzü, sütunlar aras~nda yükselen, Rokoko biçiminde bezenmi~~
bir al~nl~kla taçlamr. Merkezdeki bir vazodan ç~karak yanlara ve yukar~lara
yay~lan yaprak ve çiçeklerin olu~turdu~u bezemeyi, tersli yüzlü yerle~tirilmi~~
volutlu C motifleri çevirir. Yanlarda, kö~elerde ise ba~~ms~z konumdaki vazolardan ç~kan meyveli - yaprakl~~kompozisyon ilgi çekicidir. Yukar~ya, ortaya
ise, Hz. Süleyman'~n mührünü veren y~ld~z - simge eklenmi~tir. Ahnl~k alt~~
korni~te, tek sat~r olarak ibranice yaz~~vard~ r.
Burada ilginç olan, hemen birçok sinagogda da yer alan, ehale ç~karan
üç basamakt~ r. Herhangi bir insan figürüne, figürlü kompozisyona yer vermeyen sinagoglarda, Tevrat'~n kimi konular~na simgelerle i~aret edilmi~tir.
Üç basamak, ~brahim'e gelerek kar~s~~Sara'dan bir çocu~u olaca~~n~~ mu~tulayan üç mele~i simgeleyerek olay~~ an~msat~r32, Ehal, yap~sal kurgusu ve bezemeleriyle birçok sinagog içinde seçkin bir yere sahiptir.
32 Bkz. B. Cömert, Mitoloji ve ~konografi, s. 117-118. Üç basamakl~~ ç~k~~~ n, ayr~ca sinagoga
giri~lerde de ayn~~simgesel anlamda kullan~ld~~~na N. Güleryüz taraf~ndan i~aret edilir (a.g.y.s.
11). Musevilerdeki birçok bayram da kimi simgelerle kutlan~r. Bunlardan biri, 'Pesah'
bayram~mn simgesi olan "Hamursuz (Matsa)"d~~r. Bu bayram; ~srailo~ullan'mn yüzy~llar öncesi
M~s~r'daki tutsakl~ ktan kurtulmalan an~s~na kudanmaktad~r. M~s~rdan ç~karlarken hamurlanm
pi~irmeye zaman bulamad~klar~ndan, yol boyunca 'Hamursuz denen mayas~z bir ekmek yemek
durumunda kalm~~lard~r. 15 Nisan'da ba~lay~p 8 gün süren Pesah (Paskalya) bayramlar~ ndan
birinde (24 Nisan 1948'de), Ankara Valisi Avni Do~an, bayraklarla donat~lm~~~Sinagogda
toplanm~~~olan Ankara Yahudi cemaatini ziyaret etti. Vali, Ord. Prof. Dr. Samuel Aysoy
(Abranavel), Ba~kan Daniel Bahar, cemaatin ileri gelenlerinden Samuel Baruh taraf~ndan
kar~~land~. Kar~day~c~lar O'na Ehalin yan~nda bir yer sundular. Sinagog ba~~görevlisi Mordehai
Motolla, ho~geldin dedikten sonra, 1492 y~l~nda ~spanya'dan sürülüp ç~kar~lm~~~Yahudilerin
Türkiye taraf~ndan iyi kar~~lanmas~m hiçbir zaman unutmayacaklanm, ülkeye yurtlan gibi ba~l~~
olduklar~n~~belirtti. Motolla'n~n konu~mas~na Vali ~öyle yan~t verdi: "Tarih boyunca ulusumuzun
uygarl~~a hizmetleri büyüktür, bugün de uygarl~kta büyük pay~~vard~r. Bunun içindir ki
sempatimi aç~ kça söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti, ~rk ve din konusunda hiçbir ayr~ m
yapmadan e~it haklar~~ olan bir tek bütün tan~r." Vali konu~mas~na ~u sözleri de ekledi:
"Gereksinme oldu~unda tümüyle hizmetinizdeyim; gerek i~~yerime gerekse evime beni görmeye
gelebilirsiniz". Bu kabulden sonra, Vali, kendisine e~lik eden Cemaat Ba~kan~m Sinagogun
kar~~s~ndaki evinde ziyaret etti. (A. Galand, A L'Histoire des Juifs d'Anatolie, ~stanbul 1948, s.
29).
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Kenarda bir oturma s~ras~yla ku~at~lm~~~'Teva' ortadaki yalanc~~kubbenin
alt~ ndad~ r. içini çevreleyen oturma s~ ras~nda genelde çocuklar oturur.
Bayram günlerinde ise, Haham'a yard~ m edenler yer al~ r. Sinagoglarda tevan~ n ehale bakan yüzü, bir gemi burnu gibi kabul görüp benzer bir biçim
yans~ tabilir. Ankara Sinagogunda da bu benzerli~i bulabiliriz. Söylendi~ine
göre" ... bu profil, Nuh'un gemisini an~ msatmakta; bir di~er rivayete göre ise
Sefarad'Iar~~ ~spanya'dan Osmanl~~'ya getiren kad~rgalar~~simgelemektedir"33.
Ankara Sinagogu tevas~ nda, okuma kürsüsünün ehale bakan yüzü, aynca kabartma olarak i~lenmi~~yo~un bir bitkisel bezemeye sahiptir (Res. 27).
Panonun ortas~nda, vazodan ç~ kan çiçekli yaprakl~~ bir buket, deseni verir
(Res. 28). Bunu üstten çeviren yatay ku~akta ise, ortadaki vazodan ç~ kan
üzüm ve asma yaprakl~~dallar yanlara uzan~ rlar. Panonun alt kö~elerini de
kenger yaprakl~~demetler doldurur (Res. 29).
Düz ah~ap örtü, merkezde yalanc~~bir kubbeyle yükselirken, tümüyle boyanarak bezenmi~ tir (Res. 30). Bez gergi üzerine boyanarak i~lenen motiflere, aç~ k mavi renk, fon olu~ turur. Çiçekli-bitkisel kompozisyonlar; beyaz,
gri, sar~, mavi ve koyu ye~ille yap~lm~~~kalem i~ i bezemelerdir. Desenler ya
geometrik panolar, ya da kenarlar~~çeviren ku~aklar içine i~lenmi~ lerdir.
Bitkisel desenler d~~~ ndaki alanlara ise, alt~n yald~zl~, küçük y~ld~z motifler
serpi~tirilmi~tir.
Duvarlardan örtüye geçi~, konsollu ku~aklarla içe do~ru uzanan kademeli bir kurguyla olur. Ayn~~sistem merkezdeki yalanc~~ kubbede de uygulanm~~t~r. Içe do~ru küçülerek yükselen bu düzende, en içteki sekizgen merkezin hem içi hem de çevresi çiçek ve yapraklardan olu~an demetlerle boyanarak desenlenmi~ tir. Selcizgen yalanc~~kubbeyi olu~turan ku~aklardaki kabaralara yerle~ tirilen lambalar, ortadaki avizeyle, ayd~ nlanman~ n merkezini
olu~tururlar.
Anadolu sinagoglar~n~ n dikdörtgen planl~ lar grubunun de~i~ ik bir örne~ini veren Ankara Yahudi Mahallesi Sinagogu, bezemeleriyle de, bitkisel
motifleri esas alm~~~birçok sinagogla benzerlikler gösterir'. Baz~lar~nda görülen peyzajlar burada yoktur. Ancak Tevrat'taki kimi konular; Ehale ç~ karan
üç basamak ya da Nuh'un gemisiyle ba~da~t~nlan Teva'n~ n kurgusu gibi,
33 N.

Güleryüz, a.g.y.s. 15.
Bezemeler aç~s~ ndan kar~~ la~t~ rma örnekleri olarak bkz. ~stanbul - Balat, Yanbol
Sinagogu (N. Güleryüz, s.20), Kuzguncuk, Beth Yaakov Sinagogu (ay. y. s. 54), Edirnekap~ ,
Kasturiya Sinagogu (ay. y.s. 22).
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simgelerle anlanlmaktad~ r. Bu da simgenin anlat~ mdaki yerine ve gücüne ilgiyi çeker.
Sonsöz olarak; Ankara Yahudi Mahallesi'nin, Sinagog ve çevresindeki
konutlarla beraber, Ankara'n~ n kültür mozai~inde seçkin bir yer ald~~~ n~ , giderek silikle~en eski kent kimli~inde korunmas~~ve ya~at~lmas~~ gereken bir
"kentsel sit" oldu~unu bir kez daha belirtmek istiyorum.
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