SÜRGÜNDEN SONRA HAYBER YAHUDILERI
NUH ARSLANTA~.
Medine'nin kuzeyinde yer alan Hayber, Yahudilerin Arabistan'da ya~amaya ba~lad~ktan en eski yerle~im yerlerinden biriydi. ~slam kaynaklar~nda
Hayber kelimesinin ibrantce "kale" anlam~na geldi~i belirtildi. Cahiliye
döneminde ~ehirde yedisi büyük, irili ufald~~kalelerin bulundu~u göz önüne
al~n~rsa bu anlamiand~rma oldukça isabetlidir2. Charles Torrey, Hayber
ad~n~n ~brânIce'de "cemaat", "topluluk" anlam~ na gelen "hever" (1211) kelimesinin Arapçala~m~~~~ekli oldu~unu belirtir3.
Hayber Yahudilerinin ~ehirdeki kökeni çok eskiye dayanmaktad~r. Yahudi seyyah Benjamin, Hayber Yahudilerinin Ruben, Gad, Manasse kabilele~-inin soyundan geldi~ini ve Asur Kral~~Salmaneser zaman~nda buraya
sürüldüklerini söyler'. Yahudi ara~urmac~lardan H. Graetz ve R. Dozy,
Hayber Yahudileri'nin Buhtunnasr zaman~nda gelip ~ehre yerle~tikleri
kanaatindedirler. Ancak bunlar Hayber Yahudilerinin atalar~~hususunda
ihtilaf etmektedir. Graetz, Hayber Yahudilerinin atalar~n~n Tevrat'ta zikri
geçen (II. Krallar 10/5) Rehav o~lu Yehonadav; Dozy ise Tevrat'ta bahsedilen (Nehemya 11/7) Mahallel o~lu ~efatya oldu~unu iddia etmektedir ki',
bu bilgi islam kaynaklar~na da ginni~tir. Bekri, Hayber ~ehrinin kurucusu-

Dr., Marmara Üniversitesi, ilahiyat Fakültesi, ~ slam Tarihi Anabilim Dal~~Ara~t~rma Görevlisi.
YakCit, Mu'ce~nit'l-Büldân, Beyrut [t.y.], II, 409; Firazabadt, e1-Megnimü'l-Mük2beft Metilin~i
n~r. MuTâbe, n~r. Hamed Casir, Riyad 1969, s. 135; Kalka~endt, Subhül-A» fi
hammed Hüseyin ~emseddin, Beyrut 1987, IV, 295; Eyüp Sabri Pa~a, Mir'lltill-Haren~eyn,
Bahriye Matbaas~: Konstantiniyc (~stanbul), 1887/1304, II, 1222.
2 Yaldit, Mu'c~nt, 11, 409; Firüzabadt, el-Megânimin-Mütâbe, s. 135. I layber'in me~hur kaleteri ~unlar& Naim, Kamüs (Ebit'l-Flukayk'a aitti), ~~kk, Netat, Selalim, Vatth ve Kettbe.
'Charles Cutler Torrey, The fewisl~~Foundation of Islam, New York 1933, s. 13.
Benjamin, Tudelal~~Benjamin & Ratisbonlu Petachia Ortaça~'da ~ki Yahudi Seyyahn~~Avrupa,
Asya ve Afrika Gözlenderi, trc. Nuh Arslanta~, ~stanbul 2001, s. 72. Benjamin'in bu ifadesi Ye~u
18/7 vd. ile irtibatland~nlmaktad~r.
r' H. Graetz, History of the Jews, '[be jewish Publication Society of A~nerica: 1891, III, 55; R.
Dozy, Mekka, s. 136'dan naklen, Cevad Ali, el-Mufassal fi Tâ~lhil-Arab kablel-~skl~a, Beyrut 19761978, VI, 525-526.
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nu Hayber b. Kâniye b. Mehlâll isimli biri olarak verir'. Gractz, Hayber
Yahudilerinin Musa'n~ n (a.$) kay~ npederi Yetro'nun (~slam kaynaklar~ nda
~uayb -a.s-) soyundan gelen Rehabiler oldu~unu; Dozy ise Hayberlilerin
Davud'un (a.$) atas~~ olan Perets soyundan geldi~ini iddia etmektedir. Bunlardan ilki tan~~anlam~~ ile israilo~ullar~ 'ndan kabul edilmezken, ikincisi
Yahuda'ya nispet edilen bir soydur7. Geç dönemlere ait bir Yahudi kroni~inde de Hayber Yahudilerinin Rehabilerin soyundan geldi~i belirtilmi~tirm
Benjamin'in ifadesinden hareketle Yahudilerin Hayber'e ilk olarak As~~r
sürgünüyle geldi~i, daha sonra da Babil sürgününden kaçan Yahudilerin
buradaki akrabalar~ na s~~~nd~ klar~~ ve burada müstakil bir cemaat
(Hcver/Hayber) olu~ turduklar~~ anla~~lmaktad~r.
Hayber'le ilgili en eski tarihi bilgilere son Babil kral~~ Nebonid'in (M.Ö.
556-539) 1956 y~ l~ nda Harradda bulunan bir yaz~t~ nda rastlanmaktad~ r.
Söz konusu yaz~ tta ad~~ geçen kral~ n Teymâ'da ikinci ba~~ ehrini kurduktan
sonra Hayber'den Medine'ye geçti~i belirtilmektedir9. Bu s~ rada ~ehir sakinleri muhtemelen Yahudi olmal~d~ r. Zira M.Ö. VI. as~ rda Hayber'de
önemli bir Yahudi ticaret kolonisi oldu~u bilinmektedir").
1. Sürgüne Kadar Hayber'de Yahudiler
Cahiliye döneminde Hayber, kalelerinin sa~laml~~~ , yerle~ ik bulundu~u
vadinin verimlili~i ve su bentlerinin çoklu~uyla ~öhret bulmu~ tu. Hayber'de
her y~ l hac mevsiminden sonra 10-30 Muharrem tarihleri aras~nda Netât
panay~r~~ kurulurdu. ~ehir ayr~ ca Arabistan yar~ madas~n~ n kuzey-güney ana
güzergâh~ nda olmas~~ sebebiyle oldukça da zenginle~mi~ti".

Bekri, Mu'cem Me'sta'cem min
n~r. Mustafa Sakkf~ , Beyrut 1983, II,
523. Ayn~~ bilgi için bkz. FirâzâbklI, el-Megânimul-Mütdbe, s. 136; Eyüp Sabri Pa~
a,
Haremeyn, Il, 1222.
'rekvin, 39/ 2 9; Nehemya, I 1/4; Yeremya, 35/8; Israel Friedlander, "The
.lews of Arabia
and the Rechabiles", Jewish Quarterly Review, New Series 1 (1910-1911), s. 252-53.
13kz. Sambari, Divrey Yosef, n~ r. Shimon Shiober, Mahon Ben-Tsivi: Yeru~alayim 1994, s.
97.
"Tayma", Eld (Encyclopedia Judaica), XV, 874; 1 lamidullah, "I layber", D~A (Türkiye Diyanet Vakfi 'stilin Ansiklopedisi), XVII, 20.
Torrey, s. 13.
~l
Torrey, 13; Grohmann, "I layber", ~A, V/I, 386; I lamidullah, "1 layber", D~A, XVII, 20;
Abdülaziz b. ~ brâhim On~c~-1, el-H~ref ve's-S~nâ'at fi'l-Hicâz fi Asri'r-Resal,
[y.y..] 1985, s. 164;
1 lamm~ld b. 1);1y1 el-Kesâmi, Simâlül-Hic~lz, Cidde 1985, s. 200.
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Cahiliye döneminde Mekkelile~-in Hayber Yahudileriyle çok s~ k~~ili~kileri
vard~. Mekkelile~- dü~ün merasimleri için büyük ziyafet tencerelerini, kad~nlar~n dü~ünlerde kullanacaklar~~ tak~~ ve süs e~yalar~n! Hayber Yahudile~-inden kiralard~. Hatta bir defas~nda kiralanan bu mücevherlerden biri
kaybolmu~, Mekkeliler Hayberlilere on bin dinar tazminat ödemek zorunda kalm~~lard~ '. Hz. Peygamber'in dedesi, zemzem kuyusunun aç~lmas~nda •
kar~~la~t~~~~muhalefette kendisini yaln~z hissetti~inde, Allah'~n kendisine on
o~ul verdi~i takdirde bunlardan birini kurban edece~i ~eklinde bir adakta
bulunmu~tu. Abdülmuttalib'in yapt~~~~bu adaktan Hayberli bir kahinenin
yol göstericili~i ile ç~k~~~yolu buldu~u rivayet edilir". ~bn Habib'in (ö. 245)
el-Miinemmak'~nda verdi~i bilgiye göre, Restilullah'~ n büyük dedelerinden
Ha~im, Hayberli bir Yahudi han~mla evlenmi~~ve bu evlilikten de Sayfi ve
Ebt'~~ Sayfi adl~~ iki o~lu dünyaya gelmi~ti. Ayn~~ han~m (önce mi sonra m~~
oldu~unu tarihçinin aç~klamad~~~) Ha~im'in karde~i Abdülmuttalib ile de
evlenmi~, bundan da Mahrama adl~~ bir çocu~u dünyaya gelmi~ti. Mahrama
da Dâse adl~~Hayberli bir k~zla evlenmi~~bunlar~n da Kays adl~~ bir çocuklar~~
olmu~tu".
Hayber gerek Cahiliye gerekse sonraki dönemlerde hummas~~ ile me~hur olmu~tu'. Ancak Hayberli Yahudiler hu~nma ile ya~amaya al~~m~~lard~.
Kötü iklimine ra~men onlar sa~l~kl~~ kalmala~-~n~n s~rr~n~~ ~arap içmek, sar~msak yemek, Hayber'in havadar k~s~mlar~ nda ikamet etmek ve Süreyya
takuny~ld~z~n~n bat~p tekrar do~mas~na kadar ki sürede Hayber'den uzakla~mak olarak aç~klard~". Ancak ayn~~ Yahudiler cahil Araplarla e~lenmek
için onlara da kendileri gibi sa~l~kl~~ olman~n tek yolunun Hayber'e girmeden önce on kere e~ek gibi an~rmak oldu~unu söyler; buna inanan saf bedevilerin dü~tü~ü o komik durumlar~yla da alay ederlerdi. Câhiliye dönemi

I lamidullah, ~slam Peygamberi, trc. Salih Tu~, ~stanbul 1990, I, 591.
0 tim 1 Ii~ m, es-Siretü'n-Nebeviyye, n~r. Mustafa Sakkl'i ve d~r., Beyrut It.y.l, I, 155; ilin
et-Tabakâtül-Kübrâ, n~r. ~ hsan Abbas, Beyrut 1405/1985, I, 88-89.
~ l~n I labib, el-Münemmak fi Ahbâri Kurey~, n~r. Flur~id Ahmed Faruk, Beyrut 1985, s. 402403; Hamiclullah, ~slam Peygamberi, I, 592.
Kittibia-Hayevân, n~r. Abclüsselam Harun, Beyrut 1969/1388, IV, 135;
Fakih, Kitâbül-Büldân, n~r. Ye~suf eldlâcll, Beyrut 1996, s. 167, 311; Yake~t, Mu'rem, IV, 95. I lz.
Peygamberin, Medlne'ye hicret edince yeni ~ehri kendisine sevdirmesi, Hayber hummas~~ gibi
herhangi bir hastal~~a düçar k~ lmamas~~ için Allah'a dua etti~i rivayet edilir. Bkz. a.g.e., III,
315.
16 ~ lin Kuteybe, Kitâbül-Envâ, n~r. Muhammed Hamidullah-Charles Pellat, Frankfurt:
I nstitute for the History of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe Universi~ y,
2001, s. 30-31; a.mlf., Uy~lizia-Al~bâr, n~r. Mülid Muhammed Kumeyha, Beyrut 1986, III, 292.
Belleten C.LXXII, 28
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~airlerinden Urve es-Se'allk ve ba~ka ~aide~in e~ek gibi an~ lmak yerine,
hummaya tutulmay~~ye~ledi~ine dair baz~~~iirleri günümüze ula~m~~t~r".
~slamiyet zuhur etti~inde Arabistan Yahudileri içerisinde en iyi te~kilatlanm~~~ve en güçlü Yahudi toplulu~u Hayber'de
Hz. Peygamber'in Medine'ye hicretinden sonra Medine Yahudileri gibi
Hayber Yahudileri de, yeni dine ve Medine'de kurulan yeni devlete cephe
alm~~lard~ . Hatta Mekkeli mü~riklerle yapt~klar~~bir anla~maya göre taraflardan birine yap~ lan sald~r~~di~erine de yap~lm~~~kabul edilmi~; dü~mana
kar~~~mü~terek sava~~lmas~~kararla~t~r~lm~~ t~'. Di~er taraftan Hayber Yahudileri Medine'den sürülen Nadiro~ullarf n~n gelmesiyle hem maddi hem de
nüfus aç~s~ndan bir hayli güçlenmi~lerdi. Bu dönemden itibaren Hayber,
Suriye ve ~rak'tan gelip Hayber üzerinden Medine'ye ula~an ke~vanlar için
tehdit olu~turmaya ba~lam~~t~'.
Hayber Yahudile~inin yaratt~~~~tehlike bundan ibaret de~ildi. Onlar ayr~ca Mekkeli mü~~-iklerle birlikte Müslümanlara kar~~~düzenleyecekleri bir
sald~r~~için, dönemin en güçlü kabilelerinden olan Gatafanl~lar'a, Hayber'in
bir y~ll~ k hurma mahsulünü vaat etmi~ler"; Medine çevresindeki Arap kabilelerini de Medine'ye kar~~~bir cephede toplam~~lard~. Bu ittifak~n amac~,
Müslümanlar~~Medine'den uzakta sava~a zorlayarak az say~ daki orduyu
tamamen ortadan kald~rmaku. Hayberlile~in bu faaliyetleri sonucunda
Hendek sava~~~vuku bulmu~~(5/627); ancak sava~ta Müslümanlar~ n galip
gelmesiyle Yahudiler amaçlar~na ula~amam~~lard~'.
Sava~ tan sonra Hz. Peygamber Medine için kal~c~~bir tehdit haline gelen
Yahudileri bertaraf etmek için önce Mekke mü~~ilderiyle Hudeybiye anla~mas~n~~yapm~~ , hatta bu sebeple onlar~n istedikleri ~artlar~~kabul etmi~ti.
Hudeybiye, Hayber Yahudile~inin bertaraf edilmesinde bir dönüm noktas~d~ r. Mekkelilerle Hayberlile~in yukar~ da bahsedilen ittifalun~~kumaya
17 Kazytnl, Asârul-bil&I ve Ahbârt~ l-ibdd, n~r. Ferdinand Wiistenfeld, (;öttingen 1848 led.
Fuat Sezgin, Frankfurt: Institut f~lr Geschichtc der Arabisch-Islamischen Wissenschaften, 1994
(Islamic Geography 198)J, Il, 60-61; Firtlzâbdt,
s. 136.
Samuel b. Yahya el-Ma~ribf,
n~r. Muhammed Abdullah e~-~erkavi,
DAru'l-Hiclâye 1986, s. 144.
Serahst, el-Meb.n2l, Dâru'l-ma'rife: Beyrut 1406, X, 86.
20 ~srail Velfenson,
fil-Celhiliyye ve Sadril-Isllim, M~s~r 1927, s.
162.
71 VAk~df, Kitabt27-Meglizi, n~r. Marsden Jones, Beyrut 1965-1966, II, 640.
Velfenson, s. 157; liamidullah, Hz. Peygamberin Sava~lar~, trc. Salih Tu~, Istanbul 1991,
s. 108-109; a.mlf., "Hayber", DIA, XVII, 21.
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yönelik bu anla~ma ile mü~riklerin elleri kollar~~ba~lannu~; Müslümanlarla
Yahudilerin hesapla~~nalar~nda tarafs~z kalmalar~~sa~lanm~~t~." Hudeybiye'
den sonra Hz. Peygamber hicretin yedinci y~l~ nda (m. 628) Hayber üzerine
yürümü~, yirmi-otuz günlük zorlu bir sava~tan sonra ~ehir fethedilmi~tir.
Sava~ta 93 Yahudi ölürken Müslümanlar da 15 ~ehit vermi~ti".
Fetihten sonra Hayber Yahudilerine beklenenin aksine çok sert mua~nele edilmemi~tir. Sava~~sonunda onlara Tevrat'a göre muamele edilmi~~olsayd~, erkeklerin lul~çtan geçirilip kad~n ve çocuklar~n köle yap~lmas~~gerekirdi". Ancak Yahudilere kendi kutsal kitaplar~ ndaki bu hüküm uygulanmam~~u. Hayberlilerin canlar~~ba~~~lanm~~; ta~~yabilecekleri mallarla ~ehri
terk etmelerine müsaade edilmi~ti. Daha sonra bu karar da yumu~aularak
"Müslümanlar~n istedi~i bir süreye kadar" yerlerinde kalmalar~~ve Müslümanlara ait olan topraklarda yeti~ tirdikleri ürünlerin yar~s~n~~alma ~art~yla
yerlerinde b~ralulm~~lard~". Hz. Peygamber Hayber topraklar~n~~ otuz alt~~
parçaya taksim etmi~, her parçay~~ da yüz hisseye ay~rm~~t~. Topraklar~n
yar~s~~beklenmeyen hadiseler ve ola~anüstü ihtiyaçlar için ay~rd~-n~§ (bunlar
el-Ketibe ve Sülâlim kaleleri idi) di~er yar~s~~ise Müslümanlar aras~nda taksim edilmi~ti".
Hayber'in fethi, Arabistan'da büyük bir yank~~uyand~rm~~t~r. Yahudilerin
sava~~gücü, zenginlikleri ve müstahkem kalelerine ra~men ma~lup olmalar~, Medine aleyhinde faaliyet gösteren mü~rik kabilelere gözda~~~olmu~;
23 Velfenson, s. 159; I lamidullah, Hz. Peygamberin Sava~tan, s. 186. Konuyla ilgili de~erI-ludaybiyya Treaty and the Expcdition against Khaybar",
lendirme için blcz. M. Lecker,
Jenualem Stuelies in Arabic and Islam 5 (1984), s. I-11.
24
Abdürrezzak, el-Musannef, n~r. Hablbürrahman el-'A'zam~, Beyrut 1403/1983, V, 372
(Hadis no: 9738); Belâzur1, Fütühu7-Büldlin, n~r. Abdullah Enis et-Tabbâ- Ömer Enis etTabbâ, Beyrut 1987, s. 37; I lamidullah, Hz. Peygamberin Sava~tan, s. 191.
25 l'evral'in konuyla ilgili hükmü ~u(lur: "Bir ~ehre cenk etmek için ona yakla~tr~in zaman, onu
bart~~kl~~a ça~~racaksin. Ve vaki olacak ki, içinde bulunan bütün kav~n sana angaryac: olacaklar, ve
sana kutluk edecekler. Ve e~er seninle musalaha etmeyip cenket~nek isterse, o zaman onu ~nt~hasara
edeceksin; ve Allah'~n Rab onu senin eline verdi~i zaman her erke~ini k~l~çtan geçireceksin; ancak kad~n,
çocuk, hayvan ve bütün mallar~~kendin için çaind edeceksin..." (resniye, 20/10-14). I)e~erlendirme
için l~kz. Hamidullah, Ald~n Peygamberi, I, 587 .
26
El~Ct Yusuf, Kittlbü7-Harâc, Beyrut It.y. J, s. 50-51; ~ l~n ~ebbe, I, 177; Belâzuri, Fütüh, s.
33-34; a.mlf., Ensübül-E~rüf, n~r. Muhammed liamidullah, Kahire 1959, 1, 352; Mes'~ldi, etTenbih ve7-~~rüf, n~r. M. ,J. Goeje, Leiden 1894 [ed. Fuat Sezgin, Frankfurt: Institut für
Geschichte der Arahisch-Islatnischen Wissenschaften, 1992 (Islamic (;eogyaphy 41)J, s. 256;
Serahst, el-Mebsüt, XXIII, 2; ~ l~n Kesir, el-Bielüye ve'n-Nihtlye, Beyrut 1966, IV, 219; ~l~n Kayynn,
Ahltân~u Ehli'z-Zin~me, n~r. Subhi Salih, Beyrut 1983, I, 52.
~bn Sa'd, Il, 114; ~ l~n ~ebbe, Türihül-Medinetil-Münevvere, n~r. Fehim Muhammed
~eltut, Cidde 1973, 1, 181-182; BelAzurl, Fütüh, s. 37.
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onlar~~Müslümanlara kar~~~tav~rlar~n~~gözden geçirmeye sevk etmi~tir. Fetihten sonra Müslümanlara dü~manl~ k besleyen Fedek, Vâdi'l-kurâ ve
Teymâ'da ya~ayan di~er Yahudi kabileleri de Hz. Peygamber'le anla~ma
yoluna gitmi~tir".
Hz. Peygamber Hayber'in mahsulleriyle Abdullah b. Revâha'y~~görevlendirmi~ti. ~bn Revâha her y~ l Hayber'e gider, hurma mahsullerini takdir
edip ikiye böldükten sonra Yahudileri istedi~i bölümü almakta serbest b~ralurd~ ." Abdullah b. Revâha'n~n Melte sava~~ nda ~ehit olmas~ndan sonra
Hayber'e Cebbâr b. Sahr tayin edilmi~ ti'. Hayber Yahudileri sürüldü~ünde
taksi~nat i~ i hâlâ Cebi:dr b. Sahr taraf~ndan yap~lmaktayd~'.
2. Yahudilerin Hayber'den Sürülmesi
Yahudilerin Hayber'deki ikâmetleri Hz. Ömer dönemine kadar bu ~ekilde devam etmi~tir. Ancak 20/641 y~l~ nda Yahudiler Hz. Ömer taraf~ndan
Hayber'den sürülmü~lerdir. Hz. Ömer'in Yahudileri sürme gerekçesi olarak kaynaklarda farkl~~sebepler zikredilmektedir.
Bunlardan ilki Hayber'de ba~~gösteren bir veba salg~ n~d~r. Belâzur/ Hz.
Ömer'in Yahudileri veba salg~n~~ dolay~s~yla sürdü~ünü belirtir. Ancak ayn~~
müellif, veba salg~n~~yan~ nda Yahudilerin Müslümanlara çok kötü muamele
ettiklerini de kaydeder".
Kaynaklarda Yahudilerin Hayber'den ç~kar~lmas~ n~n bir ba~ka sebebi de
ekonomik olarak gösterilmektedir. Hayber'in fethi s~ras~nda geni~~ziraat
arazilerini i~leyecek i~~gücüne sahip olmayan Müslümanlar, Hz. Ömer zaman~ na gelince yeterli i~~gücüne (umnW) sahip olmu~lar, bu sebeple de
Yahudilere ihtiyaç kalmam~~t~ .
Sürgünün bir sebebi de fetihten Hz. Ön~ er'in sürgününe kadar geçen
zaman zarf~ nda Yahudilerin yine tehlike arz etme~e ba~lamas~ d~r. Asl~nda
bu tehlike daha Hz. Peygamber döneminde ba~lam~~t~ . Hayber Yahudileri
Hz. Peygamberi zehirlemeye te~ebbüs etmi~ ler, O'nu olmasa da sahabeden
28

Bkz. Belâzuri, Fütt2h, s. 41-48; Mes'~ldf, et-Tent~lh vel-~~rdf, s. 258.
Abdürrezzak, el-Musannef, IV, 129 (Hadis no: 7219); F16 Yfisuf, el-Harac, s. 51; ~bn
~ebbe, I, 177-178; Belâzurt, Füdth, s. 39. Konuyla ilgili di~er rivayetler için bkz. Al~
dürrezzak,
el-Musannef, IV, 123-126 (1Iadis no: 7203-7210).
"
et-Tenla vel-~~râf, s. 256; ~bn Kesti-, IV, 219.
~ l~n ~ebbe,l, 185.
32 Bellizurt, Fith2l~, s. 34.
33 Abdtln-ezzak, el-Musannef, IV, 123 (FIadis no: 7203); a.g.e.,
V, 372 (I ladis no: 9738); ~ l~n
Sa'd, Il, 114; n~n ~ebbe, I, 188; Belâzurl,
s. 35.
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Bi~r b. Bera'y~~ ~ehit etmi~lerdi". Yine Peygamberimiz hayatta iken
Hayber'e giden Abdullah b. Sehl, fail-i meçhul bir cinayete kurban gitmi~,
Hz. Peygamber Hayber Yahudilerinden bu arkada~~n~n diyetini istemi~;
ancak onlar yemin ederek olaydan haberdar olmad~klar~n~~belirtmi~lerdi.
Bunun üzerine Abdullah b. Sehl'in diyeti beytülmalden ödenmi~ti'.
Belzurt Hayber Yahudilerinin sonraki dönemlerde de Müslümanlara kötü
davranmaya devam ettiklerini belirtir'. Mesela, Hayber'e gelen Abdullah
b. Ömer geceleyin uyurken damdan a~a~~~at~lm~~~ve iki kolu da lur~lm~~t~".
Benzer ~ekilde Muzahhir b. Raf~' isimli bir ba~ ka sahabt de Hayber Yahudilerinin tahrikiyle ~am'dan getirilen H~ristiyan i~çiler taraf~ndan öldürülmü~tü".
Yukar~da bahsi geçen sebeplerden dolay~~Hz. Ömer Hayber Yahudilerini sürmeye karar vermi~ti'.
Sürgün karar~n~n Yahudiler üzerinde bir ~ok etkisi yaratt~~~n~~tahmin
etmek zor de~ildir. Hatta Hayberlilerden birinin Hz. Ömer'e "Ey münzinlerin etni~i! Sen bizi topraklar~m~zdan ç~kar~yorsun; halbuki Hayber'de kalniamzz~~
(Hz.) Muhammed istemi~ti" ~eklindeki serzeni~i kar~~s~nda Hz. Ömer: "Vaktiyle Resulullah'~n sana 'ilerde Hayber'den ç~kar~ld~ ffinda güçlü deven seni sürükleyecek', sözünü ne çabuk da unuttun" diye glu~m~~t~`m.

Abdürrezzak, el-Mt~san~tef, VI, 66 (I ladis no )019); a.g.e., XI, 28 (Hadis no: 19814);
Mes'adt, et-Tenbil~~vel-i~rdf, s. 257-258; Ya'külii, Tö,iJz14 yn~t 1960, II, 56-57; Makdisl, el-Bed
vel-Tibil~ , Kahire [t.y.), IV, 227. liz. Peygamber'in bu z~~irin etkisini uzun süre hissetti~i
Bkz. ibn Sa'd, I, 445; Mes'Odl, a.g.e., s. 258.
Abdürrezzak, el-Musannef, X, 30-31 (Hadis no: 18260); Vük1(11, 713-715; ~l~n Ili~üm, esII, 354; Hamidullah, el-Vesiliku'sSiretil'n-Nebeviyye, n~r. Mustafa Sakkâ ve d~r., Beyrut
Siyösioe, Kahire 1958, s. 39 (16. Vestka).
" Belazurl, Fittürh, s. 34
37 Ebil Ye~suf, el-Hardc, s. 51; Belâztul, Füt~2h, s. 36.
" Ebü Yftsuf, el-Hardc, s. 51; Vâludl, II, 716-717.
" Hayber Yahudilerinin sürülmesi, Arap yanmadas~ndan gayr-~~Müslimlerin ç~kar~lmas~n~~
beyan eden baz~~hadislerle de irtibadand~r~lmaktad~r. Meselâ bkz. AlxIürrezzak, el-Musannef,
VI, 56 (Hadis no: 9990); Belazurl, Füttli~, s. 39-40. Ancak konuyla ilgili ara~t~ rmalanyla tan~nan
Mustafa Fayda, Hayber Yahudilerinin ç~ kar~lmas~n~n hadislerle bir ilgisinin bulunmad~~~n~~
çe~itli tarih? delillerden hareketle ortaya koymaktad~r. Detaylar için bkz. Fayda, Hz. Ömer
Zaman~nda Gayr-~~Müslinder, ~stanbul 1989, s. 191-194.
"Buna kar~~l~k Yahudi "O söz bana Ebul-Ktist~n tarafindan yap~lm~~~bir nükte idi", diye cevap
verince, I lz. Ömer "Yalan söylüyorsun!" diyerek Yahudiyi azarlam~~t~. Bkz. ilin ~ebbe, I, 176;
Abdürrezzak, el-Musannef, VI, 56 (Hadis no: 9991).
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Hz. Ömer Yahudileri ~slam devleti hududu d~~~ na atmarm~, yaln~z bir
bölgeden ba~ ka bir bölgeye yerle~tirmi~ ; topraklar~n~n ve hurmal~klar~n~ n
k~ymetini de tastamam ödemi~ti4~ .
Ancak sürgünde Yahudilerin tamam~n~ n sürülmedi~i anla~~lmaktad~r.
Kanaatimize göre sürgünden nasibini alanlar daha çok, yukar~da bahsedildi~i üzere, Müslümanlar için tehlike te~kil eden Yahudiler olmal~d~r. Çünkü Hz. Ömer'in Tey~na ve Yemen'deki Yahudilere dokumnamas~, onlar~n
iyi hal ve hareket sahibi olmalar~ndan kaynaklan~yordu42. Hayber'de Hz.
Peygamber'le özel anla~malar~~olan Yahudi aileler de yerlerinde b~ rak~lm~~t~'''. Abdürrezzak'~n el-Musannefinde yer alan bilgiye göre Hz. Ömer Yahudileri Hayber'den sürmeye karar verince ~öyle bir ilânda bulunmu~tur:
"Kimin yan~nda Resillullah'tan ald~~~~bir ahit varsa getirsin! Ben, Hz. Peygamberle anla~mas~~olmayanlar! (Hayber'den) siirece~im!"« ~slam kaynaklar~ndan
fetih s~ras~ nda Hz. Peygamber taraf~ ndan baz~~Yahudilere ahit/eman verildi~ini biliyoruz. Mesela, sava~~ n sürdü~ü bir s~ rada Simak isimli bir Yahudi
gelerek Hayberlilerin askeri s~rlar~~ hakk~nda bilgi vermi~~ve buna kar~~l~k
kendisi, han~m~~ ve çocuklar~~ için Peygamberimiz'den eman alm~~t~'. Benzer ~ekilde Netat'~ n stratejik kalelerinden olan Kule kalesi de ~razzal isimli
bir Yahudinin kale ile ilgili verdi~i istihbaratla fethedilebilmi~; bu Yahudi
ve ailesine de eman verilmi~ ti'. Yine Hayber'in en önemli kalelerinden
olan es-Sa'b kalesi de bir Yahudinin yard~m~yla ele geçirilmi~ ti. Bölge ile
irtibat~~ gizli bir yeralt~~geçidi ile sa~lanan bu kalenin fethinc yard~ m etti~i
için o Yahudiye de eman verilmi~ti'''. ~ bn Kesir, Hz. Peygarnber'le anla~ mas~~olan Yahudile~-in Hayber'den sürülmediklerini
Hz. Ömer'in bütün Hayberlileri sürmedi~inin bir delili de Peygamberimiz'in han~mlar~ n" Hayber'deki hisseleri konusunda muhayyer b~rakmas~d~ r. Halife müminlerin annelerinden isteyenin Hayber'deki arazisini alabi11 Fayda, Hz. Ömer Zaman~nda Gayr-z Müslinder, s. 184-187. Geç dönemlere ait bir kaynakta
I layber'den eli silah tutan k~ rk bin erke~in sürüldti~ii belirtilmektedir. Bkz.. Eyüp Sabri Pa~ a,
Mir'e~till-Haremeyn, II, 1225.
Bkz. Hamidullah, ~slam Peygamberi, I, 601.
" Velfenson, s. 186.
94 «
Ak. ,Za141:441
.
c. i ~lul" 4111 lij"„) (:,>4
"50.
Bkz.
Abdürrezzak, el-Musannef, IV, 125 (I ladis no: 7208); a.g.e., VI, 56 (Hadis no: 9990). Ayr~ca
l~ kz. ~ bn ~ebbe, I, 184; ~l~n Kesir, IV, 219.
45 Vâkult, II, 646.
" Yahudi kalenin can damar~~olan ve kaleyi besleyen su kanal~ n~ n yerini göstermi~; kale
bu kanal~n kesilmesiyle fethedilmi~ ti. Bkz. Vak~dl, Il, 666.
47 Hamidullah, Hz. Peygamberin Sava~lar~, s. 189.
"~ l~n Kedi-, IV, 219.
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lece~ini, isteyenin de eskiden oldu~u gibi gelirini almaya devam edebilece~ini söylemi~tir ki', gelirini almaya devam edenlerin topraklar~, eski sahipleri olan Yahudiler taraf~ndan i~letilmeye devan~~edilmi~~olmal~d~r.
Sürgünden sonra Hayber'de Yahudi varl~~~n~n bir ba~ka delili de, Peygamberimiz'in Yahudi kökenli e~i Hz. Safiye'nin evlili~ine ve ihtidas~ na
ra~men", sonraki dönemlerde de Hayber'deki ailesi ve akrabalar~yla irtibaun~~devam ettirmesidir. Hz. Ön~er'in hilafeti s~ras~nda Safiye'nin bir cariyesi halifeye gelerek onun Sebt (Cumartesi/~abat) gününü hâlâ sevdi~ini ve
Yahudi akrabalar~na da maddi yard~mda bulundu~unu söylemi~ti'. Hz.
Safiye ayr~ca daha hayatta iken mallar~n~n bir k~sm~n~~Yahudi akrabalar~ na
vasiyet etmi~ti'. Onun yüz bin dirhem luymetindeki bir arazisinin üçte
birini Yahudi olan bir erkek ye~enine (k~z karde~inin o~lu) vasiyet etti~i,
50/670 veya 52/672 y~l~nda Muaviye zaman~nda vefât~ndan sonra" bu vasiyetinin yerine getirildi~i rivayet edihnektedir". Bu rivayetten Hayber'de
Emev~ler döneminde Muaviye zaman~nda hâlâ Yahudilerin var oldu~u
anla~~lmaktad~r.
Belâzurrde geçen bir rivayette de ravi Eflah b. Humeyd, Ömer b. Abdülaziz'in, babas~n~~Hayber'deki el-Kedbe'ye gönderdi~ini ve yiyecek alanlar~n
varislefine hisselerini tespit edip da~~tt~~~m naldeder. Rivayette
Hayber'den yiyecek alanlar~n bir de listesinin oldu~u kaydedilmi~tir'.
Emevfler döneminde da~~t~m~~ yap~lan bu hisseler, yine Yahudiler taraf~ndan i~letilmi~~olmal~d~ r.

~l~n ~ebbe, I, 184, 186; Belazuri, FÜtüh, s. 40.
" Ilz. Safiye Nadiro~ullar~~ Yahudilerinin reislerinden I luyey b. Ah~al~'m k~z~~ idi. önce
Sellâm h. Mi~kenfle evlenmi~, ancak bir süre sonra ondan bo~anm~~t~. Daha sonra Kinâne
Rebt b. El~ti'l-Ilukaykla evlenen Safiye, Hayber ku~atmas~~ s~ ras~ nda kocas~n~~ kaybetmi~ti.
Ganimet payla~~m~ nda D~hye b. Halife'nin sehmine dü~en Safiye. Yahudi ileri gelenlerinden
önemli birinin k~z~~ oldu~unun si~ylenmesi üzere I Iz. Peygamber'in bizzat kendisi taraf~ndan
al~nm~~t~r. Bkz. Vak~dl, II, 673-674; ilin Sa'd, VIII, 120, 123; Serahsi, el-Mebsf ü, X, 9; Zel~kl~,
Sal~ fh-i Buhdri Muhtasan ve Tecrld-i Salih Terce~nesi, trc. Ahmed Naim- Kâmil Miras, Ankara
1987, Il, 307.
51 Zebidi, Tecrid, II, 306-307, 3. dipnot. Hz. Ömer durumu Saliye'ye sormu~~o da ~u cevab~~
vermi~ti: " ...Sebti, Allah onun yerine Cuma'y~~verdi~inden beri sevmiyorum. Yahudilere yard~ma gelince; onlar aras~nda akrabala~~~~~~var. Akrabal~k görevimi yerine getiriyorum." Bkz. a.g.e, II, 307 .
32
~ l~n Sa'd, VIII, 128.
'11z. Safiye Medine'de Baki mezarl~~~ na defnedilmi~tir. Bkz. ilin Sa'd, Vi!!, 129.
" ilin Sa'd, VIII, 128.
5' Belâzurt, Füt~2h, s. 40.
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3. Sürgün Sonras~~Hayber'de Kalan Yahudiler
Yahudilerin Hayber'den sür ühnesinden sonra ~ehir ve ~ehir sakinleri
hakk~ nda çok fazla bilgi yoktur. Giri~ te Yahudi seyyah Benja~nin'den naklen Hayber Yahudilerinin kökeninin Ruben, Gad ve Manasse kabilelerine
dayand~~~n~~ belirtmi~tik. IX. asr~n ikinci yar~s~nda ya~am~~~Yahudi seyyah
Eldad ha-Dani, seyahatnan~esinde, Arabistan Yahudilefinden bahsederken
Hayber ifadesini kullann~ asa da söz konusu kabilelere dair baz~~ bilgiler
vermi~ tir. Eldad, Ruben kabilesinin Fârân (Paran)" da~~n~n ard~nda ikâmet
etti~ini, aralar~nda iyi bir cemaat dayan~~mas~~ oldu~unu nakleder. Bunlar~n
sava~a birlikte gittiklerini ve ganimetleri payla~t~klar~n~~belirten seyyah,
Rubenilefin Tevrat tonlar~~ (Sefer Tora), Mi~ na, Talmud ve Agada gibi metinlere sahip old4-' unu; her Sebt (Cumartesi) günü Tevrat'~~ ~brân~ce metninden okuyup, ArâmIce olarak tercüme (Targum) ettiklerini söyler".
Eldad, Manasse kabilesi ile ilgili olarak ise Mekke ~ehrinin ötesinde da~l~ k
arazide ya~ad~klar~n~~belirterek sava~gl~klar~ na vurgu yapar: "...Onlar güçlü
bir fizi~e ve demir bir yüre~e sahiptir. Çok iyi ata binerler. Geçim kaynaklar~~çapuldur. Dü~manlar~na asla merht~met etn~ezler. Her biri bin ki~iye bedel.' Eldad'~n
bu ifadeleri, Hayber Yahudilerini tarif etmektedir.
Sürgün sonras~~Hayber hakk~nda en önemli kayna~~m~ z had/sçi ~brahim
el-Harbl (ö. 285/899) ° ile co~rafyac~~Bekrrnin (487/1094) anlatun~d~r. Ancak Bekrrnin anlat~m~, ifade de~i~ikli~i d~~~nda, Harbi'ninki ile neredeyse
ayn~d~ r. Kanaatimize göre ondan iktibas etmi~tir.
~fadelerinden ~ehri bizzat dola~t~~~~anla~~lan Harbrnin ziyareti s~ras~nda
Hayber'in s~n~r~~Düme olarak isimlendirilmekteydi. Dûme'den sonra Hayber ve kaleleri gelirdi. Harbrnin anlat~m~na göre Hz. Osman zaman~ nda
~ehre bir çar~~~yap~lm~~t~. Ziyareti s~ras~ nda bu çar~~~el-Meratta (.4.>4.b) I? J
" Ahd-i Atik'te Hz. Ismail'in annesi lIacerle birlikte ya~ad~~~~çöl ve da~~olarak verilen
Fârk~ 'm (Paran) (Tekvin, 17/20; 21/21; Tesniye, 33/2), Müslüman ~nüellifierce Mekke da~lar~n' ifade etti~i kabul edilmektedir. Bkz. Makdist, el-Bed ve't-Tâ~llt, V, 32; Yaköt, Mu'ce~n, IV.
225. Yahudi kabulünde ise Farân, Akabe körfezi ile Ölüdeniz ve Sina yar~ madas~ n~ n aras~ nda
kalan bölgedir. Bkz. Michael-Avi Yonah, "Paran", Ejd, XIII, 88-89. Eklad'~ n bu ifadesi,
Fârân'~ n Mekke da~lar~n~~ve Arabistan çölünü ifade etti~ini de göstermektedir.
Eldad burada Targum dilini Farsça olarak verir; ancak Ahd-i Atik'in ArâMice tercümelerine "Targum" ad~~ verilmektedir.
"Eldad the Dani", n~r. ve Ingilizceye trc. Elkan Adler, jewish Travellers, London 1930, s.

s.

Hayat~~ için bkz. Zebebi, Siyeru
n~r. ~uayb el-ArnâyC~d ve cl~r., Beyrut
1984/1405, XIII, 356 vd.; ~ l~n Kesir, XI, 79 vd.; M. Ya~ar Kandemir, "Nadir, DM, XVI, 114I 15.
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olarak isin-~ lendiriliyordu. Hayber kalesinde ise, Hz. Ömer'in soyundan
gelen kimseler ikâmet etmekteydi. Daha sonra Vecde kalesi (I ~sn-~~ vecde)
gelirdi. Hurma ve di~er a~açlar~ n bulundu~u bu yer tamam~yla Hz. Peygamber'in tasarrufunda idi. Sonra ço~unlu~u Hz. Peygamber'e ait olan
Selâlim (veya Süleyli~~~ ), daha sonra da üzerinde Yahudi burçlarm~ n bulundu~u Ehyel da~~, ard~ndan da tarla ve bahçeleriyle ünlü Vatih uzan~rd~. Hz.
Peygamber'in hammlarm~ n ve Muttalibo~ullar~'mn geçimi buradan (Tu'me)
sa~lan~rd~. Vatih'ten hemen sonra, ona biti~ ik olan Ketibe vadisi gelirdi.
Burada, ismini bu vadiden alan Ketil~e kalesi vard~'. Hz. Peygamber'in
Safiye ile gerde~e girdi~i Sebha ~nevkisi de burada idi. Hayber kalelerinin
en büyü~ü ise Hz. Ali'nin fethetti~i Kamüs'tu'l. Hz. Peygamber'in e~i Safiye
burada iken esir edilmi~ti. Buras~~ Yahudi Hukayko~-ullar~'na aitti62. Kaleni~~~
hemen alt~nda Hz. Peygamber'in muhasara s~ras~ nda namaz k~ld~~~~yere
yap~lan Mescid-i Nebevi vard~ . Kalenin biti~i~inde uzanan iki vadiden biri
Netât, di~eri ise ~~k'n". Hayber'de fethedilen ilk ev, Netât'ta idi. Bu ev,
Merhab'~ n karde~i Yâsir'e
Netât ve ~~k vadilerinin aras~~ ise Sebha ve Mehâda (veya Muhâda) olarak isimlendirilmekteydi. Vadi, Hz. Peygamber'in fethinden sonra
Hayber'de kald~~~~yerde yap~lan büyük Mescid-i Nebevi'ye kadar uzan~ r&
Bu mescid Abbasi hanedan~ na mensup vali ve veliaht ~sa b. Musa (ö.
167/783) taraf~ndan yapt~r~lm~~t~ . Pek çok para harcanarak yapt~r~lan n~escidin önünde geni~~bir alan vard~. Bu alanda bulunan bir ta~~n Hz. Peygamber taraf~ ndan st~tre olarak kullan~14,1 kabul edil~nekteydi. Bayram
namazlar~~ Harbrnin ziyareti s~ras~ nda el-Menzile olarak isimlendirilen bu
n~escitte edâ edil~nekteydi'.
Harbi'den sonra Hayber hakk~ nda bilgi veren ilk müellif, He~ndani'di~(ö. 334/945). Hemdani, Hayber'de Yahudiler ve Mevâli ile Araplardan Beni
Harb, Müzeyne ve Beliyy kabilelerinin ya~ad~~~n~~ belirti'.
Ketibe, Ilayber'den 1 berid uzakl~ ktayd~ . Bkz. Bekri, Mu'cent me'sta'cent, II, 521. 1 beri('
yakla~~ k 24 km.dir. Bk.z. Walther I l~ nz, ~slâm'da Ölçü Sistemleri, trc. Acar Sevim, ~ stanbul 1990,
s. 67.
flarbi, el-Menâsik ve Emâkinü Twukil-Hac ve Meâlintül-Cezire, n~r. Ilarned
Riyad
1981, s. 539-540. Ayr~ca l~ kz. Bekri, Afilke711 me'sta'cent, Il, 522.
Yaküt, Mu'cent, IV, 213. Yâkül buray~~ Gamüd olarak isimlendirir.
'3 1 larbi, el-Menâsik, s. 540. Ayr~ca bkz. Bekri, Mu'cent nte'sta'cent, I l, 522.
1 la~-bi, el-Menâsik, s. 540. Ayr~ca bkz. Bekri, Mu'cent me'sta'cent, II, 523.
I larbi, el-Menâsik, s. 540. Ayr~ca bkz. Bekri, Mu'cent me'sta'cent, II, 522.
I lenulani, Stfutu Cefiretil-Arab, n~r. David I Ieinrich Müler, Leiden 1884. [ed. Fuat Sezgin, Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften, 1993 (Isla~nic
Geography 88)1, I, 130.
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Sonraki dönemlerde Hayber'le ilgili bilgiler yok denecek kadar azd~r.
raldit el-Ha~nevi (ö. 626/1229) kendi zaman~nda Hayber'in biti~i~indeki el'Arad vadisinde Aneze kabilesinin n~eskun oldu~u d~~~ nda bir bilgiye de~inmez67. Kalka~endi (ö. 821/1418) Hayber'deki bu kabileyi Yahudi olarak
verir". Ancak onun bu bilgisini, Anezelerle beraber ya~ayan Yahudiler ~eklinde anlamak daha uygundur. ~drisi (ö. 560/1165) ve KazvIni (ö.
682/1283), Hayber'i hurma bahçeleri ve tarlalar~~ olan küçük bir ~ehir olarak tarif ederler. Her iki Müslüman ~nüellif de Yahudilerle ilgili herhangi
bir bilgi vermemektedir'. Hayber o dönemde "Bürdi" ad~~verilen hurmalar~~ ile ~öhret bulmu~tu'.
Sürgün sonras~~ Hayber'deki Yahudilere do~rudan at~fta bulunan ve ilk
detayl~~ bilgi veren kaynak, Tudelal~~ Benjamin'in seyahatnamesidir. Haçl~lar
döneminde 1165-1173 y~llar~~ aras~nda ~sla~n dünyas~ n~~gezen Benjamin'in
genelde Arabistan özelde ise Hayber Yahudileri ile ilgili bilgileri gezi ve
gözleme de~il, ~ifaht bilgiye dayanmaktad~r. Benjamin Hayber topraklar~n~, Kitab-~~Mukaddes'teki ad~yla Yemen (Sebe) topraklar~~içerisinde verir.
Benjamin'in ifadelerinden Haçhlar dönemi ile Eyyfibiler dönemi ba~~ nda
Hayber Yahudilerinin Teymâ'daki cemaat idaresine (Nesiut) ba~l~~oldu~unu
ö~reniyoruz. Benjamin cemaat liderinin ad~n~~ Nasi Hanan olarak verir.'
Teymâ ve Hayber Yahudilerinin ~nt~ hkem ~ehirlerde ba~~ms~z olarak ya~ad~klar~n~, geçimlerini de ziraat ve hayvanc~l~k yan~nda kom~ular~~ bedevi
Araplar gibi ya~ma ve çapulla sa~lad~klar~ n~~ nakleden seyyah, Hayber Yahudilerinin Ruben, Gad ve Manasse kabilelerinin soyundan geldi~ini ve
buraya Asur Kral~~ Salmancser'in sürgünüyle yerle~tiklerini belirdi.. Bunlar
ayr~ca çölde ya~a~nan~ n ayr~cal~~~ndan da faydalan~n~~lard~r. ~n~â ettikleri
sa~lam kalelerin yan~~ s~ ra, ku~~komnaz-ke~van geçmez bu çöl kasabas~ na
kolay kolay ula~~lamad~~~~için de ba~~ms~zl~klar~ n~~ kort~yabilmi~lerdir.
Benjamin, Hayber Yahudilerini sava~ç~~ olarak tan~mlar ve aralar~ nda büyük
alin~lerin bulundu~unu belirdi.. Benjamin'in bu ifadeleri, Eldad haDani'den iktibas edilmi~~gibidir. Yine o, bütün Arabistan'da Yahudi nüfusunun üç yüz bin, Hayber'de ise elli bin oldu~u ~eklinde oldukça tnübala~al~~bir rakam telafuz eder". Nüfus konusundaki abarus~~ bir kenara b~ rak~l~rYAk0t, Mu'cent, IV , 103.
" Kalka~emlf, Subhill-A'~tI, IV, 295.
Ble~. ~ diisi, Ntlzhetill-MU~tAk 11
II, 60.
7n 11eindâni, S~fatu Cedretil-Arab, I, 131.
71 Benjamin, s. 71.
72 Benjamin, s. 72.

Beynit 1989, I, 352; Kazvint,
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sa, o dönemde Hayber'de hat~r' say~l~r bir Yahudi cemaatinin ya~ad~~~~söylenebilir.
Benja~nin'den sonra ne Yahudi ne de Arapça kaynaklarda IIayber'deki
Yahudilerle ilgili herhangi bir bilgiye rastlan~naktad~r. Bu bilgi yoklu~u
hemen hemen Meml6kler döneminin sonuna kadar da devam et~nektedir.
Memlükler döneminde Hayber'deki Yahudiler hakk~nda detayl~~ bilgi
veren ilk Yahudi kaynak, Bertinorolu Ovadya'd~r (1450-1516). Mi~na ~ârihi
Kuzey Italyan bu Yahudi din adam~, 1485'te Roma'dan hareketle Rodos
üzerinden ~skenderiye'ye, oradan da Kudüs'e geçmi~; ölünceye kadar da
Filistin'de dini hizmetlerde bulunmu~tu". Ovadya, 1488-1490 y~llar~~ aras~nda Italya'daki dinda~lar~n~, yazd~~~~üç ayr~~ mektupta do~udaki Yahudi
cemaatleri hakk~nda bilgilendirmi~tir. Hayber Yahudileri hakk~nda ise 8
Elül 5248 (1488) tarihinde yazd~~~~ilk mektubunda bilgi vermi~tir. Ancak
onun bilgisi de ~ifahl anlat~ma dayanmaktad~r. Iskenderiye, Kahire, Filistin
ve Habe~istan hakk~ nda bilgi verdikten sonra Ovadya Hayber Yahudileri ile
ilgili duyduklar~n~~ ~u sözlerle anlat~ r:
"...M~s~r (veya di~er bölgelerden) Mekke'ye hacca gidenler, uçsuz bucaks~z tehlikelerle dolu çölü geçmek zorundad~r. Bu sebeple hac sefe~ie~i dört bin develik kafilelerle gerçekle~tirilir. Bu kervanlar s~k s~k sald~r~ya u~rar. Bazen çapulcular bu
ke~vanlara bin ki~iden müte~ekkil gruplarla salchr~rlar. Müslümanlar (Yi~maelim)
bu çapulcu grubu "~eday Araplar~", yani 'Allah'~n o~ullar~" olarak isimlendir~nektedir. Bunun da sebebi, bu Yahudilerin ya~maya ç~karken Tanr~'n~n ad~n~~an~nalanndand~r. Müslümanlar, bu Yahudilerin omuzunda deveyi ta~~rken di~er elinde
k~l~c~~ ile sava~abilecek kadar güçlü oldu~unu söylerler. Bunlar Yahudi olup
Rehabilerin soyundan gelmekte imi~ler."'
~slami kaynaklarda Hayber Yahudilefiyle ilgili olmasa da, Medine Yahudilerinde Ovadya'n~n bahsetti~i ~ekilde bir inanc~n oldu~unu biliyoruz.
Talmud Yahudili~ine ba~l~~ olduklar~~ için Hayber Yahudilerinin de onlar
gibi inand~~~n~~söylemek mümkündür. Bir yönüyle Yahudilikteki "seçilmi~lik" anlay~~~" ile de ba~lant~l~~ olan bu kabule göre, 1-iz. Peygamber'in ça~da~~~Yahudiler, kendilerinin çocuk kadar masum olduklar~ n~; gündüz i~le' Abraham David, "Bertinoro Obadiah, Ben Abrahan~~ Yare", Ejd, IV, 698-699; Elkan
Adler, jewish Travellers, London 1930, s. 209.
7' "The Letters of Obacliah Jari~~ da Ber~ inoro (1487-1490)", n~r. ve Ingilizceye tt-c. Elkan
Adler, jewish Travellers, London 1930, s. 239.
Yahudilikteki seçilmi~lik anlay~~~~için l~ kz. Salime Leyla Gürkan, "Kur'an'a Göre Seçilmi~lik Kavram~~ ve israilogullar~'n~ n Seçilmi~ligi Meselesi", ~slân~~ Ara~hr~nalarz Dergisi 13 (2005),
s. 25-61.
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dikle~i günah~n gece, gece i~ledikle~i günah~n da gündüz silindi~ine inan~rlard~". Hatta Kur'an'da belirtildi~i üzere, Yahudiler kendilerini "Allah'~n
o~ullar~" ve "sevgilile~i" olarak tan~mhyorlard~." Ovadya'n~n belirtti~i "~eDay" ('1v~) ismi ise "Kâdir-i Mutlak Tanr~" (Her ~eye Gücü Yeten) anlam~nda olup Yahudilikte Tanr~'ya verilen isimlerden biridir". Tevrat'ta da
daha çok Hz. ~brahim, ~shak ve Ya'kub peygamberler ba~lam~nda de~inilir". Bu aç~dan dü~ünüldü~ünde Sami olmalar~~hasebiyle Hz. ~brahim gelene~ine a~ina olan Araplar~n Tanr~'n~n Yahudiler taraf~ndan kullan~lan bu
ismine pek de yabanc~~olmad~klar~n~~göstermektedir. Bu a~inal~~~n Arabistan'da Bertinorolu Ovadya'n~n ya~ad~~~~XVI. asra kadar da devam etti~i
anla~~lmaktad~r.
1503 y~l~nda Memlükler döneminde Arabistan'a bir yolculuk düzenleyen
Bolognah (~talya) seyyah Ludovico di Varthema, Arabistan'da ya~ayan bir
Yahudi cemaati hakk~nda bilgi vermi~tir. Baz~~ara~t~rmac~lar seyyah~n ad~n~~
vermedi~i bu cemaatin, Hayber Yahudileri oldu~unu kabul etmektedir'.
Baz~~Müslüman müellifle~in Hayber-Medine aras~n~~3 gün olarak vermesi"'
göz önünde bulunduruldu~unda, bu kasaban~n Hayber olmas~~kuvvetle
muhtemeldir. 8 Nisan 1503'te Dima~k'tan ayr~lan Di Varthema, yolda bir
Memlük garnizonu ile kar~~la~m~~; Mekke'ye girebilmek için kendisini
muhtedl biri olarak tan~tarak ad~n~n Yunus oldu~unu söylemi~tin Dahil
oldu~u asker1 birlik Dima~k'tan sekiz, MedIne'den üç günlük mesafede, 1076

Ibnül-Cevd, ZIklill-Mesfr, Beyrut 1404/1983, II, 104.
Maidc, 5/18. Bu anlay~~tan olsa gerek Yahudiler Y~lba~~ndan Kefaret gününe kadar sabah ve ak~am ibadetlerinde tövbc içerikli yakar~~lar olan "Avinu malkenu" duas~n~la Allah'a
"Bal~/ima..." ~eklinde seslenmektedir. 1-iz. Peygamber zaman~nda nas~l okundulku bilinmese <le
Abbasiler döneminde Amram Gaon (ö. 871) taraf~ndan kaleme al~nan dua kitab~nda bu yakar~ya yer verilmi~tir. Bkz. Amram Gaon,P101:11/331 '1 1110 (Seder) lA~nram Gaon'un Dua Kitab~],
nsr. ve ing. trc. David I ledegard, Motala 1951, I, 41, Ing. trc. 104. Duan~n günümüzde okunan
metni için bkz. Sidur Kol Ya'kov ke-Minlu~g Arant-Tuova (71115 1:11N L-13732 2pr 5~p 11-10) (Siddur
Kol Yaakob according to Minhag of Aleppo), with English Translation, eds. Rabbi Shimon Il.
Alouf-Sam Catton-David A. Tawil, Scphardic Ilaritage Foundation, lnc: USA 1996, s. 143 v<1.;
Duan~n Türkçe tercümesi için bkz. Sidur Kol Yoaltov, trc. Liliane Zerbib (Kazcs), Istanbul 2005,
s. 136 vd.
"~e-Day" ismi Ahd-i AtIk'te bizim tespitimize göre k~rk sekiz yerde geçmektedir. Bkz.
Behnan Kontgan ve d~r., Kutsal Kitap Dizini (Geni~~Kapsaml~), Istanbul 2004, s. 862-866
("Güç" ba~l~~~); http://www.kutsalkitap.co~n/kkitap/ ("I Icr ~eye Gücü Yeten" anahtar kelimesinden) (24 ~ubat 2007).
» Mesela bkz. Tekvin, 17/1 ; 28/3; 35/1 1; 43/14; 48/3; Ç~k~~, 6/3.
» Bkz. Yitshak Ben Tsivi, '71.r1V/"."112 Nidhey Yisra~l IStl~gitn israikgullan], Tel Aviv 1963, s.
188; L. Veccia Vagiicri, "Khaybar", EP, leiden 1978, Il, 1142.
In Mesela bkz. Ilarbl, el-Mendsik, s. 541.
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12 mil uzakl~ktan görülebilen tepelerin eteklerinde mukim bir Yahudi kasabas~na u~ram~~t~ . Develeri sulamak için durulan bu kasabada, seyyah~ n
ifadesine göre, 4-5 bin kadar Yahudi ya~amaktad~r. Di Varthema bu Yahudiler hakk~nda baz~~ bilgiler de vermi~tir. Geçim kaynaklar~n~ n ziraat ve
hayvanc~l~~a dayand~~~n~~ve sünnet olduklar~n~~nakleden seyyah, Yahudilerin da~~n ete~inde bir su deposuna da sahip olduklar~ n~~ belirterek burada
ya~mur sular~ n~~ depolad~ klarm~~ nakleder".
Bu asr~n (XVI. as~r) ba~lar~ nda ya~ayan Avraham Forrisol isimli bir Yahudi seyyah da Hayber'de kulübe veya ah~ap evlerde pek çok Yahudinin
ya~ad~~~n~~ haber verir". Ayn~~ asr~n ilerleyen y~llar~ nda Osmanl~lar'~n Hicaz'a hakimiyetinden sonra kendini do~rudan Hayber Yahudileriyle ili~kilendiren David Ruberd (Rubenli David) (ö. 1538) isimli bir Yahudinin ilginç bir çabas~~dikkat çekrnektedir. Kendinin Hayber (Habor) çölündeki
Ruben, Gad ve Menasse kabilesinin yar~s~n~~ idare eden Kral ~lomo'nun
o~lu ve Kral Yosef in karde~i oldu~unu iddia eden David Ruberri, 15221525 y~llar~~ aras~nda Arabistan'~n Cidde liman~ ndan hareketle Sudan'a",
oradan Kahire, Filistin', Hevron ve Kudüs'ü dola~t~ ktan sonra' iskenderiye üzerinden Adriyatik'teki Pesaro liman~na, oradan da Ro~na'ya geçmi~;
Lizbon ve ~spanya'y~~ dola~m~~t~r. Gezdi~i yerlerde dinda~lar~ na kurtulu~~
gününün yak~n oldu~unu müjdeleyen Rubenl, bu uzun yolculu~unda kendisini Hayber krahmn komutan~~ve elçisi olarak tamtm~~; bu s~fatla da Papa
VII. Clement'le (1523-1534) ve onun da tavassutuyla Portekiz kral~~ III.
Johnla görü~mü~tür. Papa'n~n onu Portekiz kral~ na yönlendirmesinin sc-

" Ludovico di Varthema, The Travels of Ludovico di Varthema: in Egypt, Syria, Arabia Deserta
and Arabia Felia, in Persia, India and Ethiopia A.D. 1502 to 1508, italyancadan Ingilizceye trc.
John Winter Iones, London 1853 jed. Fuat Sezgin, Frankfurt: Institut tür Geschichte der
Arabisch-Isla~nischen Wissenschaften, 1994 (The Islamic World in Foreign Travel Accounts
2)J, s. 22-24. Bu su, muhtemelen cemaat mikvesinde kullan~ lmak üzere toplan~ naktayd~ . Yahudi cemaatlerinde genelde sinagogun biti~i~i ya da yak~ n~ nda in~zl edilen mikveler, de~i~ik
nedenlerle maddi ve manevi temizli~ini kaybeden bir Yahudinin içerisine girip y~ kand~~~~bir
havuzdur. Mikveye doldurulacak su da ya~mur, kar ve buz gibi tabii kaynaktan 'olmal~d~ r.
Bilgi, AblAsiler döneminde ya~am~~~bir Yahudi din adam~ n~ n (gaon) responsas~ nda (fetva) yer
almaktad~r. Responsa için l~kz. Tt~uvot ha-Geonint mi-Toh ha-Geniza ( Tr~n cry~ run n~n~c~r~~
;Imar», n~r. Simha Assaf, Yeru~alayim 1929, s. 1 1 (36. responsa).
" Benjamin, s. 143, 146. dipnot (Adler'in nolu).
" "David Reubeni (1522-1525)", n~~-. ve Ingilizceye trc. Elkan Adler, jewish. Travellers,
London 1930, s. 251-258.
" Bkz. "David Reubeni (1522-1525)", s. 258-260.
" Bkz. "David Reubeni (15224525)", s. 261-268.
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bebi, Portekizlilerin o dönemde Hind Okyanusu'ndaki faaliyetlerinden
dolay~d~ r".
Hayber komutan~~ Rubenrnin tek gayesi vard~ r: Temsil etti~i güçlü Yahudi cemaatleriyle Osmanl~lara ve Hind Müskunanlarma kar~~~H~ ristiyanlara (Portekizlilere), özellikle de Hind Okyanusu'nda destek vermek; buna
kar~~l~k H~ ristiyanlarm da Yahudilere Filistin'i vermeleri". Bu sebeple
Rubenl, Portekiz kral~~ ile görü~mesi s~ ras~ nda Müslümanlar~n boyunduru'Ondan kurtulmalar~~ ve onlara yard~m edebilmeleri için kendisine ate~li
silahlar ve bu silahlar~~ yapmay~~ bilen ustalar istemi~tir. Ruben1 Portekiz
kral~ ndan ayr~ca Yahudileri e~itmesi için talim subaylar~~da talep etmi~tir'.
Kraldan isteklerini koparabilmek için s~rf Hayber ve çevresinde üç yüz bin
kadar dinda~~mn bulundu~unu, ayr~ca Habe~istan ve Hindistan'da da kalabal~k Yahudi cemaatlerinin ya~ad~~~n~~ belirtmi~tir'.
Kral~n ba~lang~çta Rubenrnin teklifine s~cak bakt~~~~anla~~lmaktad~r.
Hatta kral, Hind bölgesini tan~yan yard~mc~lar~ndan, o bölgede Rubenrnin
bahsetti~i ~ekilde kalabal~ k Yahudi cemaatlerinin ya~ay~p ya~amad~~~n~~
sormu~; yard~ mc~lar~~ da ba~ta Singoli (Cranganore) olmak üzere Hindistan'~n de~i~ik yerlerinde pek çok Yahudinin ya~ad~~~n~~ söylemi~lerdi'.
Hakikaten de o dönemde Hindistan'~n en önemli ticaret liman~~ olan
Cranganore'de yar~~ ba~~ms~z bir Yahudi cemaati ya~amaktayd~. Cranganore
Yahudileri Hind racalar~~ taraf~ ndan "Mudaliar" ad~~ verilen bir cemaat ba~kan~ n~ n idaresi alt~ nda idiler. Say~lar~~ o kadar çok idi ki, Yahudiler ba~~ ms~z bir krall~k statüsü dahi kazanm~~lard~".
Kral, Rubenrye 1524 y~l~ n~ n Nisan ay~nda dört bin ate~li silah ve sekiz
gemi verece~ini vaat etmi~tir". Kral~ n bu vaadinin Hindistan'daki zengin
Yahudilerin deste~ini almaya matuf oldu~u söylenebilir. Ancak bir süre
sonra Rubenryi yan~na ça~~ran kral, sebep zikretmeksizin ne Nisan ay~ nda
ne de ba~ka bir zaman kendisine yard~m etmeyece~ini; ancak memleketine
geri dönmesi için gerekli imkan~~sa~layaca~~n~~ belirtmi~ti'''. Kral~ n sözünden dönmesinin sebebi seyahatnamede agklanmamaktad~r. Ancak kral~ n,
87 Bkz. "David Rcubcni (1522-1525)", s. 272.
" Bkz. "David Rcubcni (1522-1525)", s 292.
" Bkz. "David Rcubcni (1522-1525)", s. 291.
Bkz. "David Rcubcni (1522-1525)", 5. 292-295.
Bkz. "David Rcubcni (1522-1525)", s. 299.
Fischel, "Cranganore", Efd, V, 1059.
" Bkz. "David Rcubcni (1522-1525)", s. 303.
" Bkz. "David Rcubcni (1522-1525)", s. 309.
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Rubenrnin bahsetti~i Hayber ve çevresindeki Yahudileri soru~turdu~u ve o
kadar güçlü olmad~klar~n~~ anlad~~~~tahmin edilebilir. Hatta, bizzat
Rubeni'nin ifadesinden Kudüs, M~s~r, ~rak ve di~er bölgelerdeki Yahudilerin Osmanl~~ hakimiyetinden memnun olmas~~ dolay~s~yla Rubenrye destek
vermedikleri de anla~~l~naktad~ r. Zira, cesaret aç~s~ ndan Italyan Yahudilerini aslana benzeten Rubent Osmanl~~ hakimiyetindeki dinda~la~-~n~~ korkakl~ kla itham eder". Bir di~er geli~~ne de Rubenrnin Portekiz'de bulundu~u
s~rada H~ristiyan engizisyonu dolay~s~yla zorla H~ ristiyanla~t~r~lan Yahudilerle (Ma~Tanos) çok fazla ilgilenmesi, onun bunlara Yahudiliklerini tekrar
hat~ rlat~ p eski dinlerine olan ra~beti artn~r~a ve hatta döndürece~i endi~esidir ki, bu konuda Rubenl, kral~ n adamlar~~ taraf~ ndan birkaç kere de uyar~lm~~t~r". Rubenrnin Portekiz'de bulundu~u s~rada Cranganore, Portekizliler taraf~ndan i~gal edilmi~ti. Bu i~galde pek çok Yahudi ya öldürülmü~~ya
da ba~ta Cochin olmak üzere Malabar'daki di~er ~ehirlere s~~~nmak zorunda kalm~~lard~'.
Rubenrnin Yahudilere Kudüs'te bir yurt verme kar~~l~~~nda Türkler'e
kar~~~Papal~k ve Portekiz krall~~~~gibi Avrupa devletlerine yard~ m edece~i
bilgisi, Venedik Devlet Ar~ivleri'nde de dile getirilmi~tir. 14 Mart 1524
tarihli bir belgede "Hindistan'danr) Papa'ya bir elçi geldi~i, Türklere kar~~~yapacaklar~~bir sava~ta üç yüz bin Yahudi ile yard~m edebileceklerini söyledi~i ve Papa'dan silah ve mühimmat talebinde bulundu~u" kaydedilmi~tir". Bu belge
Rubenrnin Hayberli bir komutan ve elçi s~fat~yla ~talya ve Portekiz'i dola~t~~~n~~ teyit etmektedir. ~üphesiz o dönemde Hayber ve çevresinde
Rubenrnin bahsetti~i kadar Yahudi cemaati yoktu. Hatta Rubenrnin bölgedeki Yahudi nüfusunu üç yüz bin olarak vermesi, bu bilgiyi Tudelal~~
" Bkz. "David Reubeni (1522-1525)", s. 278.
MeseU bkz. "David Reubeni (1522-1525)", s. 300, 304.
97 E.O. 1 loppc, "In Search of the Lost Tribes", The jewish Quarterly, yol. 6 (No: 1). 22
(Autu~nn 1958). s. I(); Fische!, "Cranganore", Ejd, V, 1059; a.mlf., "Cochin: The Rajahs of
Cochin and the jewish Mudaliar", Ejd, V, 623; Adler, Jetuish Travellers, XXII. Poriekidilerin
Ilindistan'a ilk ula~malar~~ ve Ilindistan•daki Müslüman emirliklerle ili~kileri için bkz. Y. Ilikinci Bayur. Hindistan Tarihi, Ankara 1946, I, 386 vd.; Muhammed Yakut) Mughul, Kanuni
Devri Osmanl~lar~n Hi~~d Okyanusu Politikas~~ve Osmanl~-Hind Müslümanlar~~Mitnasebetle~i (15171538), ~ stanbul 1974, s. 25 vd. Portekizlilerin 11ind Okyanusu'nda Osmanl~~ Devleti ile giri~ ti~i
mücadeleler için bkz. Salih Özbaran. "Osmanl~~ imparatorlu~u ve I lindistan Yolu". ~stanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi 31 (1978), s. 66 vd.
Ortaça~larda Habe~istan ve Arabistan'dan Orta I lindistan (Middle Imha) ~eklinde bahsedilirdi. Meselâ Tudelal~~ Benjamin, Aden'i Hindistan s~n~rlar~~ içerisinde verir. Bkz. s. 83.
Ayr~ca bkz. s. 144, 148. dipnot (Adler'in notu).
Calendar of State Papers (Venetian), 1520-26, s. 8 l(rdan naklen Adler. Jewish Travellers, s.
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Benjamin'den' nakletti~ini göstermektedir. Ancak Hayber'in bu son komutan~(!). Avrupa'da bulundu~u s~rada, H~ ristiyan zul~nü alt~nda ya~ayan
sözde H~ ristiyan özde Yahudi olan (Ma~Tanos) dinda~lar~na bir umut kayna~~~olmu~tur. Ba~ ta Portekiz'de olmak üzere, ~talya, Tlemsan ve Fez gibi
di~er Yahudi cemaatlerinde Hayber'de müstakil bir Yahudi krall~~~ n~ n
oldu~u ~eklinde bir dü~ünceye yol açm~~t~ r. Bu seyahatnamede yer alan
bilgiler, ayn~~ zamanda Hayber Yahudilerinin Osmanl~~ döneminde dahi
hâlâ güç ve kudret sembolü olarak kabul edildi~ini göstermektedir.
Rubeaden sonra do~rudan Hayber Yahudilerinden bahsetmese de,
Mekke güzergâh~nda baz~~ Yahudi cemaatlerinin ya~ad~~~ , David de Rossi
isimli Safedli bir Yahudinin yazd~~~~mektupta dile gctirilmi~tir. 1535 y~l~nda yazd~~~~mektupta Arabistan'da ya~ayan Yahudileri de~i~ ik kimselere
sordu~~~ nu, Safed ile Arabistan çölü aras~ nda uzun bir mesafe oldu~u için
do~rulu~unu tcyit edemese de, çölde birtak~ m Yahudi cemaatlerinin ya~ad~~~n~n herkes taraf~ ndan anlat~ld~~~ n~~ belirtir: "... Çok de~i~ik kaynaklardan
ve kin~selerden tespitime göre Mekke yolu üzerinde, çölde kurduklar~~çad~rlarda pek
çok Yahudi ya~amaktaynu~. Bunlar~n yak~nlar~nda da ayn~~~artlarda bedevi Araplar
ya~am~~. Bunlar çölden geçen keivanlara bask~ n düzenler, ya~~naladtklar~~ manal~~
da aralar~nda payla~~rlarm~~. E~er bunlar çölde bir Yahudiye rastlarlarsa iyi muamele eder, hediyelere bo~ar ve gidece~i yere kadar da götürürler~ni~. Bu konuda pek
çok olay anlat~ldt."") De Rossi isim vermese de söz konusu Yahudilerin çapulla geçinmeleri, güçlü ve sava~ç~~ ~ekilde tan~ mlanmalar~, di~er seyyahlar~ n Hayber Yahudileri ile ilgili verdi~i bilgilere benzemektedir'''.

Bkz. Benjamin, s. 72.
Dönü~~yolunda Rubenfnin gemisi kuma tehlikesi geçirmi~~ve Engizisyon larafindan
hapse at~ lm~~, ancak imparator V. Charles taraf~ ndan kurtar~ lm~~t~ . Fakat Yahudili~e sonradan
giren ~ alebesi ~lorno Molho ise Mantua'da yak~ lm~~t~~ (1532). Ancak bir süre sonra Rubeni
Ispanya'da tekrar hapse at~ lm~~, 1537 veya 1538 y~ l~ nda hapiste (Badajoz'da) ölmü~tür. Bkz.
Sl~~nuel Et t inger, "Ret~veni, David", Eld, XIV , I 14-1 16; Acilen Jewish Travellers, s. XXII .
" Ben Tsivi, Nidhey Yisrael, s. 189.
~ n t Bir sonraki asrm (XVII. as~ r) ortalar~nda Aral~istan'~~ gezen Frans~z seyyah Le Blanc Sina
Da~~'ndan Mekke'ye giderken gtizergâh~ nda sakinlerinin tamam~~ Yahudi olan bir köyden
bal~seder:
Dag-~ Wdan ayr~ld~ktan hemen sonra bir tepe üzerinde kund~nu~~olan Cezura
(7111f ) köyüne ula~:lir. Köyün neredeyse tamam~~Yahudilerle nieskundur. Yahudiler yan ç~plak dola~~rlar. Avni mahallerini d~~~nda çok fazla bir yerlerini kapatmazlar. Bunlar yarat~k itibariyle kötü tabiat!:
ayn~~zamanda çok kaba insanlard~r." Bkz. Yosef Braslavski, Onn9/71 1137 13218 1p5 le-Fleker
Artsen~t, Avar uSridint [Filistin Üzerine Ara~t~rmalar, Geçmi~~ve Bakiycl, flotsaot ha-Kibust haMeuhad: Tel Aviv 1954, s. 48. Le Blanc'~ n bahsetti~i köyün co~rafi' konumunu tespit edemedi~ini belirten Ben Tsivi, anlat~ m~ n kendi zaman~ nda (1950'lerden önce) Edom vadisinde
ya~ayan Bedül bedevilerine çok uydu~unu kaydeden Bkz. Ben Tsivi, Nidhey Yisrael, s. 189-100.
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Bir sonraki as~~n ba~lar~nda (1703) H~ristiyan seyyah Bartema,
Hayber'de baz~~Yahudile~in ya~ad~~~n~~haber verir". Ayn~~as~rda Hayber
Yahudileri ile ilgili Danimarkal~~seyyah Carsten Niebuhr'un (1761-1767) da
bir anlat~m~na sahibiz. Arabistan'~~ gezisi s~ras~nda Hayber'de Beni Mez/d,
Ben/ ~ahan ve Beni Aneze kabilele~inin ya~ad~~~n~~belirten Niebuhr, ~unlar~~kaydeder: "...Arabistan'~n ücra kö~elerinde Müslümanlar~n hakimiyetinde sadece di~er co~rafi bölgelerden tecrit edilmi~~Yahudiler de~il, Hayber'e kom~u Hicaz
tepelerinde her biri kendi reisinin idaresinde olan Arap kabileleri de ya~amaktad~r...
Hayberdekiler hariç, di~erleri hakk~nda da çok fazla malumat~m yoktur...Ank~t~ld~~~na göre Hayber'deki Yahudiler de aynen Arap kabileleri gibi kendi
idarecilerinin hakimiyetinde varl~klar~n~~siirdürmektedirler. Bunlar~n bir k~s~m
daha önce Müslümanlar tarafindan sürülmü~ler. Arabistan'~n kuzeyindeki bütün
bölgelerde "Hayberli" kelimesinden daha a~~r bir hakaret ifadesi yoktur. Deve ker.
Yahudileri, Arap askeri güçlerine de çok
vanc~l~~~, Hayberlilerin elindedir...Hayber
az destek vermektedirler. Hayber Yahudilerinin Arap yar~modl~undaki di~er Yahudi
cernaatleriyle de çok fazla irtibatlar~~yoktur. En az~ndan Halep ve Dima~k Yahudilerinin Hayber'deki dincla~lanyla irtibatlar~n~n olmad~~~n~~biliyorum. Dirtuz~k ve
Halep Yahudileri onlar~n kanun-kural tan~mayan Yahudiler veya Karailer oldu~unu dü~ündükleri için onlardan uzak durmay~~ye~iedikleri belirtilir.""
1822 y~l~nda Misyoner Joseph Wolf, Kudüs'te R. Mo~e Sakut ve baz~~
Karallerle yapt~~~~görü~mede Hayber Yahudileri ve Yahudilikle~i hakk~nda
sormu~tur. Sakut, Hayberliler hakk~nda ~unlar~~ söylemi~tir: "...Allah korusun! Onlar Kudüs'e hiç gelmemi~lerdir, in~allah da gelmezler. Ye~u,
~srailo~ullar~'m Filistin'e (Erets Yisrael) getirdi~inde onlar çölde kalmay~~tercih
etmi~lerdir. O zamandan beri de orada, Tevrat bilgisinden mahrum bir biçimde
ya~amaktcul~rlar. ~nsanl~k dü~man~~olan Hayber Yahudileri, haydut misali çölde
ya~amaktad~rlar ve kendilerini Musao~ullart (Bene Mo~e) olarak isintlendir~nektedirler.' Adle~- bu anlat~m~~gerçek d~~~~bulur"; ancak anlat~mda dikkate
al~nmas~~gereken bir nokta vard~r. O da, Braslavski'nin Wolftan nakletti~i
bölümde yer alan bir bilgidir ki, bu nakilde, orada (Hayber'de) ya~ayan
Yahudilerin (Hz.) Muhammed'i zehirleyen kad~n~n" o bölgede yatt~~~~
102 Richard F. Burton, Personel Narrative of a Pilgrimage to el-Medinah and Meccah, London
1855 [ed. Fuat Sezgin, Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-lslamischen
Wissenschaften, 1995 (The Islamic World in Foreign Travel Accounts: 62) ], II, 118, dipnot.
1°3 Carsten Niebuhr, Beschreibung von Arabien, Cophenagen 1772, s. 25'ten naklen
Braslavski, Le-Heker Artsenu, s. 49; Ben Tsivi, Nidhey n~rael, s. 190.
I" Ben Tsivi, Nidhey Yisr~~~l, s. 190.
Benjamin, s. 142, 145. dipnot (Adler'in notu).
"6 I lz. Peygamber Sellâm b. Mi~kem'in han~m~~Zeynel) bint-i I lâris tarafindan zehirlenmek istenmi~, ancak Peygamberimiz'in durumu erken fark etmesi üzerine ba~ar~l~~olamam~~t~.
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~eklinde bir gelene~e sahip olduklar~~ belirtilmi~tir. Ayn~~ nakilde bunlar~ n
nüfusunun altm~~~bin civar~nda oldu~u; Arapça ve ibrânice konu~tuklar~~ ve
bunlar~n Rehabilerden olduklar~~da zikredilmi~tir".
Tudelal~~ Benjamin'den sonra ~slam dünyas~~Yahudileri hakk~ nda en detayl~~bilgi veren seyyahlardan olan Vilnal~~ (Litvanya) din adam~~ David D'Bet
Hile! (ö. 1846), seyahat~ n~n Dima~k'la ilgili bölümünde Hayber Yahudilerinden de bahsetmi~tir. 1815 y~l~ nda Litvanya'dan Safed'e (Filistin) gelen
D'Bet Hile!, 1824 y~l~ nda ç~ kt~~~~seyahatinde Filistin, Suriye, Kuzey ~rak ve
Iran içlerine kadar gitmi~; dönü~ünde bir y~l Ba~dat'ta ikamet ettikten sonra Hindistan'a geçmi~ti". Yahudi seyyah Dima~k'tan kalkan kervanlarm
Medine, Mekke ve Yemen'e gitmek için çölü geçmek zorunda olduklar~ n~;
çölde ise israil soyundan Dan kabilesinin ya~ad~~~n~~ belirtir. Reislerinin
Derâ'a (?) adl~~ kasabada oturdu~unu haber verir. Dan kabilesinin çölden
hac ya da ticari maksatla geçen Araplardan belli bir vergi de ald~klar~ n~~
kaydeden seyyah~n ifadesine göre Araplar, bu ~srail kabilcsini "Hayber
Yahudileri" olarak isimlendirmektedir. Bu Yahudiler zaman zaman Kahire
ve iskendedye'ye giderek oradaki dinda~lar~ n~ n örf-adet ve ya~ant~lar~ m
gözlemlemektedider". D'Bet Hile!, Hayber Yahudilerinin Dan kabilcsinin
soyundan geldiklerini ve Hayber'e de Buhtunnasr'~ n Mabed'i y~kmas~ndan
yüz elli y~l önce yerle~tiklerini kaydeder. D'Bet Hile! burada Dan kabilesine
mensup Eldad'~n rivayetine at~fta bulunur'. Yine o, seyahatnan~ esinde
1830 y~l~nda Bo~nbay'da Ya'kov Taylor isimli bir Yahudi tüccarla aras~ nda
geçen konu~madan bahseder. O konu~ mada Ya'kov Taylor, D'Bet Hilel'e
1828 y~l~ nda Havran'daki ticaret fuarma giden Afrikal~~ bir dinda~~n~ n, Dan
kabilesinden (muhtemelen tüccar) bir Yahudi ile kar~~la~mas~ndan bahsetmi~tir. Ifadesine göre arkada~~~sabah (~ahrit) ibadetini yapt~~~~ s~ rada bir
bedevi yakla~m~~~ve tefilinini m öpmü~; ona kendisinin Dan kabilesinden
Ancak ayn~~ zchirden dolay~~ sahabeden Bi~r b. Berâ yeEit etmi~ti. Bkz. Abdiirrezzak, dMusannef, VI, 66 (I Ia(lis no: 10019); a.g.e., XI, 28 (I ladis no: 19814); ~ l~n Sa'd, 1, 445; Mes'üdl,
et-Tenl~ih vel-i~r&f, 256-257; Zehcbi, Siyeru
, I, 268.
107 Braslavski, Le-Heker Artsenu, s. 49.
10" BItz. David D'Beth Ilillel, Unknown Jena in Unknown Lands, edited with an Introduc~ ion
and Notes l~y Walter J. Fischel, New York 1973, Ne~redenin giri~i, s. 12-13.
In9 DSC~ II 1 hile1, Unknounijews, s. 67.
lin D'Beth I lillel, Unknown jews, s. 67-68. Eldad'~n Dan kabilesi hakk~ndaki anlatt~n~~ için
bkz. "Eldad the Dani", s. 9 vd.
Yahudilerin günlük iba(letlerde lakmalar~~ zorunlu olan dua kay~~. ~ efilin, par~iimen
üzerine Tevrat'tan bölümlerin yaz~ld~~~, ~eritlerle birbirine ba~l~~ siyah deriden n~amul iki
küçük ku~ udan olu~ur. TevraCtaki e~nre binacn bunlardan biri sol pazuya, di~eri ise ba~a
ba~lan~r. Tefilin takmak Tevrat'~n bir en~ridir (I'esniye, 6/8). Tcfilinde Tevrat'tan dört ayr~~
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(Hayberli) bir Yahudi oldu~unu söyleyerek kendisiyle kabilesinin ya~ad~~~~
yere gelmesini rica etmi~~ve kendisini misafir etmekten de çok memnun
olacaklar~n~~ belirtmi~. Tüccar ona nerede oturduklarm~~ sorunca yürüme
yoluyla on, h~zl~~bir deve ile üç günlük bir mesafede oturduklar~n~~ söylemi~...Yahudi tüccar, bu Hayberli Yahudiye kendisiyle Safed'e gelmesini,
e~ini ve çocuklar~n~~ ald~ktan sonra beraber dönebileceklerinden bal~setmi~;
ancak bedevi Yahudi (Tanr~~ taraf~ ndan) tespit edilen zaman gelinceye kadar Ürdün'ü geçemeyeceklerini söyleyerek reddetmi~~ve ayr~lm~~lar112.
D'Bet Hilel bütün bu konu~malar~n ibrânice gerçekle~ti~ini naldederi".
1833'le~-de M~s~r ve civarm~~ gezen Frans~z seyyah Baron Bois le Con~ te,
Arabistan hakk~nda ~ifahi bilgiye dayanan anlat~m~nda Arabistan halk~ n~ n
Vehhâbi; baz~~kabilelerin de Sil oldu~unu belirttikten sonra, Hayber Yahudileri hakk~ nda duyduklar~n~~ da ~u sözlerle anlat~r: "...Hayber Yahudileri
Rel~abilerdemni~. Di~er bedeviler gibi, ataerkil ve göçebe bir vaziyette çölde dola~~r;
çapul ve ya~mac~l~k yaparlarou~." 1"
1852'lerde Arabistan'~~ dola~an Richard Burton ise, Hz. Peygamber'in
ça~da~~~Medine, Hayber, Fedek ve Vâdi'l-kurâ Yahudilerinin kökeni ve
bölgeye yerle~meleri hakk~nda detayl~~ bilgi vermekte; ancak kendi zaman~nda Hayber veya bahsetti~i di~er yerlerde Yahudilerin ya~ay~p ya~amad~~~na hiç de~inmemektedirl ".

bölüm (Ç~ k~~, 13/1-10; 13/11-16; Tesniye, 6/4-9; 11/13-21) yaz~ l~d~ r. Daha fazla bilgi için bkz.
Abraham Bloch, The Biblical and Historical Background of Jewish Customs and Cerentonies, Ktav
Publishing I lousc: New Yol-k 1980, s. 78-82.
D'Beth ilillel, UnknownJews, s. 68.
D'Be~ h Ilillel, Unknovn~~ Jews, s. 68.
114 Ben Tsivi, Nidhey Yisrael, s. 191.
>15
Verdi~i rivayetlerden ~slam kaynaklar~ n~~ da okudu~u anla~~ lan Burton'un bahsi geçen
Yahudilcrle ilgili anlat~m~~ için bkz. Burton, Personel Narrative of a Pilgrimage tv el-Medinah and
Meccah, London 1855 Jed. Fuat Sezgin, Frankfurt: Institut für Gest:hit:111c der ArabischIslamischen Wissenschaften, 1995 (The Islamic World in Foreig~i Travel Accounts 62)1, .11, 115120. Ayn~~ dönemde (1850'ler) Alman Yahudisi R.Yosef Schwarz K~z~ldeniz kenar~ nda, Medine'ye yak~ n Yenbü liman~nda, hayvanc~l~ k yan~nda demir i~leri ve ticaret yapan bir Yahudi
cemaatinin ya~ad~~~n~~ ve bunlar~ n Arap kal~ileleriyle ticaret d~~~ nda irtibat kurmad~ klar~n~~
yazar. Bu Yahudilerin etrafta "~aba! Araplar~" (Aravey ~abat/Sebt gününe riayet eden Araplar)
olarak tan~ nd~ klar~ n~~ ve Arapça yan~nda 'bi-al-at:e de konu~tuklar~ n~~ kaydeder. Bitz. Joseph
Schwarz, Das Heilige Land, Frankfurt am Main 1852'den naklen Braslavski, Le-Heker Artsenu, s.
49.
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XIX. asr~ n ikinci yar~s~ nda (1862) Arabistan'a yolculuk yapan Yahudi
Ya'kov Safir (1822-1885)116, Cidde liman~ nda Hayber ve Yahudileri ile ilgili
yapt~~~~ara~t~rmada kendisine anlat~lanlar~~ Even Safir (1'DO 7) isimli
g-ünlü~üne alm~~t~ r. Söz konusu günlükte Hayber ve Yahudileri ile ilgili
olarak ~unlar kaydedilmi~tir: "...Hayber hurma, üzüm ve di~er meyve
bahçeleriyle çevrili ye~illik bir beldedir. Buradaki bahçelerin bir k~sm~~ (~ehre yak~n)
tepede muki~n kimselere di~er yar~s~~ise F~rat Nehri k~y~s~nda ya~ayan kimselere
aittir. Bu bahçelerde N~2 beli siyald i~çiler çal~~maktad~r. "Hayber Yahudisi" ifadesi
buradaki Müslüman Araplar tarafindan biraz a~a~~lama ve yergi amaçl~~
kullan~lmaktad~r. Onlar~n kendi aralar~ndaki kavga ya da münaka~alar~nda
birbirine hakaret için "Hayber Yahudisi bitki!" (Hayber Yahudisi kadar kötü)
ifadesini çok s~k kulland~~~n~~görürsünüz. Bunun sebebi de, Hayber Yahudilerinin,
Peygamberlerine (Hz. Muhammed) dü~manl~k beslemelerindendir. Hayber
Yahudileri oldukça kahraman, sava~ç~~ve güçlü insanlardt. (Hz.) Muhammed'in
müslüman olun ça~r~s~n~~reddetmi~ler; o da onlar~n kökünü kaz~~n~~...Hayber
~imdilerde tenha bir yer."' Ya'kov Safir, kitab~ n~n bir ba~ka yerinde de Hltli
bir KaraVnin kendisine Hayber Yahudisi (oldu~unu söyleyen) yetmi~~kadar
ailenin Aneze Araplar~~ olarak bilinen bir kabile ile ya~ad~~~n~ , bunlar~ n
Rabbanl gelene~e ba~l~~ olduklar~n~~ ve F~ rat kenar~ ndaki ya~ayan Mili
Yahudi kabilelerini s~ k s~ k ziyaret ettiklerini haber verdi~ini nakleder."
Hayber'de Aneze varl~~~ndan ~slam kaynaklar~~ da bahsetmektedir. ~slam
kaynaklar~ nda yer alan bilgiye göre anayurdu Ye~nâme olan ve câhiliye
devrinde Süayr (veya Sair)" putuna tapan Aneze kabilesi, islâmiyet'ten
sonra (bir livayete göre de önce) otlak bulmak için F~rat k~y~lar~ na göç
etmi~lerdi. Baz~lar~~ Küfe çevresinde yerle~irken bir k~sm~~ da IX. as~ rda
Musul taraf~na gitmi~ti. XII. as~ rda Aynü't-Temr veya Tilveyk'ten ayr~lan
Aneze kabilesi mensubu bir grup da Hayber'e
Aneze kabilesi
Hayber'deki varl~~~n~~ günümüzde de devam ettirmektedir'.
116 Vilnal~~ (Litvanya) bir Yahudi olan Ya'kov Safir, 1836'cla Kudüs'e yerle~mi~ tir. 1857 y~l~ nda ç~kt~~~~yolculu~unda Yemen, Seylan, Hindistan, !ava, Avustralya ve Yeni Zelanda'y~~
gczmi~; 1863 y~ l~ nda Kudüs'e dönmü~~ve Etten Safir ad~~ verilen scyaha~ namesini kaleme alm~~t~ r. Seyahatname, XIX. as~ rda bahsi geçen yerlerdeki Yahudi cemaatleri, özellikle de Yemen
Yahudilcrinin dini ve sosyo-kültürel tarihleri aç~s~ ndan çok önemli kabul edilmektedir. Bkz.
jehiel Nahshon, "Saphir, lacob", Efd, XIV, 852-854.
Ben Tsivi, Nidhey Yisrael, s. 192.
Ben Tsivi, Nidhey Yisrael, s. 192.
"9
Kitabia-Es~tAnk• Pullar Kitab~, trc. ve n~r. Beyza Dü~üngcn, Ankara 1969,
43. Satr'le ilgili not için bkz. a.g.~., s. 82, 301. dipnot.
120
Firoz Ahmad, "Anaza", Ett~ lopeclia of the World Muslim, cds. N.K. Singh-AM. Khan,
Delhi 2002, I, 51: Abdülkerim Özayd~n, "Anezc", D~A, III, 196.
121 Bkz. Ila~ n~nüd b. Dâvi el-KesAmi,
s. 201.
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Ya'kov Safir, San'a'da bulundu~u s~rada da Dan kabilesine mensup oldu~unu söyleyen bir Yahudi aile ile tan~~m~~ , aile ona aslen Hayberli olduktar~m, kabile üyelerinin hâla Arap çölünün içlerinde ya~ad~~~n~~haber vermi~tir'. Yine Safir Yemen'de Ismail/ Arap ve bedevilerle bar~~~içerisinde
ya~ayan Yahudilerin bulundu~unu; bunlar~n dinleri hariç, her ~eyleriyle bir
Arap gibi oldu~unu ve dini gereklere de dikkat ettiklerini haber verir. Haklar~nda hiçbir ara~t~rman~n yap~lmad~~~~bu Yahudilere "Hayberliler" dendi~ini ve bu ifadenin biraz da a~a~~lay~c~~ bir n~ahiyette kullan~ld~~~n~~söyler'. Safir'in ifadelerinden Hayber Yahudilerinden baz~ lar~n~n, sonraki
dönemlerde Yen~en'e de gittikleri anla~~lmaktad~r.
XIX. as~rda Arabistan'~~ gezen H~ristiyan seyyahlar Hayber'de Yahudi
varl~~~na i~aret etmemektedirler. Ya'kov Safir'den be~~y~l sonra ~ubat
1864'te Hayber'i ziyaret eden Italyan seyyah Carlo Guermani, Hayber sakinlerinin Sudanl~lar'~~and~ran siyah/ insanlar oldu~unu; nüfftslar~~yakla~~k
2.500 ki~i olan bu insanlar~n yedi ayr~~mahallede ya~ad~~~n~; Hayber'in de
Teymâ gibi etrafin~n hurma a~açlar~yla çevrili bir mezra oldu~unu kaydeder. Guermani'nin ziyareti esnas~ nda vadiye hakim bir tepede bulunan ve
ilk fethi s~ras~nda Hz. Peygamber taraf~ndan al~nan Merhab(a) Kasl~, Yahudi Kasr~~ (Kasru'l-Yah~2d) olarak isimlendirilmekteydi ve hâlâ da ayakta
idi.* Guermani Hayber halk~~ile ilgili olarak da ~u bilgileri verir: "...Hayber
halk~~Veled Süley~nan'a sat~lan Habe~istan ve Mûr (Morisko/Moor)~ 24 kölelerin
neslindendir. Köleler efendileri ile beraber kalm~~lar; ancak birkaç as~r önce burada
bir çiçek (hastal~~~) salg~n~~ya~anm~~. Halk bu hastal~~~n Hayber'in suyundan kaynakland~~~n~~beli~lir...Veled Süleyman Hayber'i mutat oldu~u üzere ziyaret eder;
ancak Hayber'in suyunun özellikle beyaz tenli insanlara zararl~~oldu~u inanc~ndan
dolay~~ ~ehre girmez. Beyaz insanlara ait arazilerin ekim-dikim i~leriyle bu siyaht
i~çiler u~ra~~r ve bunlar Tallâl b. Re~id'e 9.320 Frank ya da 2.000 thaler' kira
122 Ben Tsivi, Nidhey Yisrael, s. 192. Yemenli Yahudi tarihçi I layyim I lab~a~~(6. 1899)
Necran Yahudilerinden, Yahudi kabileleri Dan ve Ruben hakk~nda çok de~i~ik hikayeler
dinledi~ini ve kendilerinin de o kal~ilenin torunlar~ndan oldu~u iddias~ nda bulunduklar~n~~
nakleder. Bkz. Ben Tsivi, Nidhey Yisra~l, s. 192.
122 Ben Tsivi, Nidhey Yisrael, s. 193.
Bu kas~r günümüzde de ayaktad~r. Bkz. Makalcnin sonundaki resimler.
~ " Ispanya'n~n Müslümanlar taraf~ndan fethindcn sonra yerli halktan ~slam'a giren kimseler. Ispanya'n~n Müslümanlar~n elinden ç~kmas~ndan sonra (1492) bu kimselerden MüslümanI~ika ba~l~~olanlar "Mudaccenin" (Mudejares); zorla H~ristiyanla~t~nlanlar ise "Morisko" olarak
isimlendirilmi~lerdi. Bkz. Hitti, Siyasi ve Kültürel ~slam Tarihi, in:. Salih Tu~, ~stanbul 1995, III,
862; Muhammed ~mamüddin, Enclitlils Siyasi Tarihi, trc. Yusuf Yazar, Ankara 1990, s. 349.
~s~~XVI. as~rda Almanya'n~n loachimsthal kasabas~nda darbedilen bir para birimidir. 1873
y~l~nda Alman marlun~n kabulüne kadar tedavülde kalm~~t~r. "Dolar"~n (dollar) bu kelimeden
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ödetier. Yükümlü olduklar~~ba~ka bir vergi de yoktur. Hayber'de ya~ayan kabilelerin
reisi ise Habe~~kökenli Hât~lid b. ~~ama~ni'dir. Bunlar~n hepsi de Müs/iimandir."I"
Guerrnani, Hayber'de herhangi bir Yahudi varl~~~ndan bahsetmez; ancak
bahsetti~i siyahiler Hayber'de varl~~~ n~~ bu gün de devam ettirmektedirly.
XIX. as~rda Arabistan'~~ gezen bir di~er H~ ristiyan seyyah Charles M.
Doughty ise, Hayber Yahudileri ile ilgili o dönemde a~~zdan a~~za dola~an
rivayetlere pek de~er vermez. Ancak Doughty'nin gözlemleri, o dönem
Hayberi ile ilgili en iyi anlat~ m olmas~~yönüyle k~ymet ta~~maktad~r. ifadesine göre halk, Ma'an halk~n~ n Yahudi kökenli oldu~unu kabul etmektedir'''. Doughty, Teymâ ~eyhi Ali es-SüveysVnin Yahudi kökenine i~aret
eden "el-Yahudi" nisbesi ile ça~r~ ld~~~n~~ belirdi'''. Hayber'deki kale, onun
ziyareti esnas~ nda da "Yahudi Kasr~ " (ya da Kalesi) olarak isimlendirilmekteydi''. Doughty'nin ziyareti s~ras~nda Hayber'in banliyösünde ~en~akrakl~~~~ile tan~ nan Fehyat ya da Hetim (veya Hüteym) adl~~ bedevi Arap
kabilesi oturmaktayd~ . Hetim kabilesi günümüzde de Hayber'in sakinlerinDoughty bunlar~~ Hayber reisi Merhabla irtibatland~ r~r ve bunlar~ n Hayber'in en eski sakinleri, atalar~n~ n ise Hayber Yahudileri oldu~unu
nakleder'. Doughty, Hayber'de mukim Veled Ali kabilesine mensup baz~~
ailelerin Hayber Yahudilerinin soyundan geldiklerini söyler'''.
Doughty, seyahatnamesinin bir ba~ ka yerinde de Ba~dat'ta asaletiyle ünlü baz~~ Yahudi aileler ile Hindistan'da ticaret yapan bir tüccarm kendisine,
kendilerinin Hayber Yahudilerinden olduklar~n~~ söyledi~ini naldeder'.
1-hristiyan seyyah, o dönemde Yahudilerin, Hayberli dinda~lar~~ ile ilgili
efsanevi pek çok bilgiye sahip olduklar~ n~~ belirterek onlar~ n, Hayberlileri
israilo~ullar~'n~ n Rehab soyundan geldiklerine inand~~~n~~ söyler'.
Doughty Hayber'i de detaylanyla
türetilcli~i kabul edilincktedir. Bkz. httplAvv~w.infoplease.contice6/world/A0825791.html;
http://www.britannica.comieb/article-9030828/clollar (25.Mart.2007).
126 Ben Tsivi, Nidhey Yisra~l, s. 193.
127 Bkz. Hammütl b. Dâvt el-Kesâm1,
s. 201.
1" Charles Montagu Doughty, Travels in Arabia Deserta, London 1923, I, 34.
Doughty, Travels in Arabia Deserta, 1, 285.
1" Doughty, Travels in Arabia Deseria, 1, 13.
131 Bkz. Flamm<1 b. DAvf el-Keskni,
s. 201.
132 Doughty, Trauels in Arabia Destrta, I, 318.
Doughty, Travels in Arabia Deserta, I, 389-390.
134 Doughty, Travels in Arabia Deserta, II, 127.
Doughty, TraveLs in Arabia Deserta, II, 127.
136 Bkz. Doughty, Travels in Arabia Deserta, Il, 77 vd.
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Ben-Tsivi kesin olmasa da genelde Arabistan, özelde ise IIayber'deki
Yahudi varl~~~n~ n XVIII. asrm ikinci yar~s~ ndan itibaren Vehhâbi hareketi
ile beraber yava~~yava~~son buldu~u kanaatindedir l37.
4. Sürgün Sonras~~ ~slam Dünyas~n~n De~i~ik Yerlerinde Hayber Yahudileri
Hz. Ömer Hayber Yahudilerini Eriha ve Tey~nâ'ya sürmü~tü'.
Hayberlilerin buraya sürülmelerinin sebebi, eskiden beri bu iki ~ehirde de
Yahudi cemaatlerinin ya~amas~~ olmal~d~ r. Hayber Yahudilerin Eriha ve
Teymâ'ya sürgünlerinden sonraki hayatlarma dair bilgiler yok denecek
kadar azd~ r.
Yerle~im birimi olarak tarihi çok eski dönemlere dayanan Eriha, Hz.
Musa'dan sonra yap~lan toprak da~~um~nda Bünyamin kabilesine verilmi~ti'. Daha sonraki dönemlerde Ilyas ve Elyesa' (Eliyahu ve Eli~a) peygamberlerin burada ya~ad~~~~ d~~~nda"' Eriha ile ilgili ba~ka bilgi yoktur.
Bâbilliler'in Filistin'e sald~r~s~ndan sonra tahrip olan ~ehir, sürgün sonras~nda tekrar in~a edilmi~~ve 345 Yahudi (aile) iskân edilmi~ti'''. Eriha Helen döneminden itibaren yava~~yava~~önemini kaybetmi~tir. Ro~na'ya kar~~~
yap~lan birinci Yahudi sava~~ nda (66-70) tahrip edilen ~ehir, sonraki dönemlerde Roma'n~ n askeri bir üssü olarak kullan~ lm~~ t~ '.
Yahudi kaynakla~-da Hz. Peygamber zaman~nda Medine'den sürülen
Nadiro~ullar~'mn bir k~sm~ n~n Eriha'ya yerle~ti~i ~eklinde bir bilgi yer almaktad~r'. ~lk halifeler döneminde buras~~ Filistin ordugâhma (Cündi~~
Filistin) ba~hyd~ ". E~neviler döneminde 724 y~l~nda Halife Hi~ân~~ taraf~ndan bir yazl~k yapt~r~lan Eriha'n~ n" islami dönemdeki en önemli geçi~~~~

137 Bkz. Ben Tsivi, Nidhey Yisrael, s. 196-197. Bunlar~ n bir k~sm~ n~ n ba~ka yerlere göç etti~i,
bir k~sm~ n~ n da Doughty'nin bahsetti~i gibi, ~slam'a girdi~i tahmin edilebilir. Ben-Tsivi 1929
ve 1930 y~llar~ nda de~i~ik Araplardan I layber ve I layber Yahudileri ile ilgili sorular sormu~~ve
anlat~ lanlar~~ da kaydenni~~~ir. Ben-Tsivi'nin kay~ han için bkz. a.g.e., s. 197-202.
OH
Abdürrezzak, el-Musannef, VI, 55 (I kulis no: 9989).
139 Ye~u, I 8/2 I .
") Il. Krallar. 2/4, 18.
"~~ Nehe~nya, 7/36.
"2 Nachman Avigad, "fericho", Eld, IX, 1367-1368. Sava~la ilgili olarak bkz. Sharon, israil
Ulusunun Tarihi, Yet-u~alay.im 1981, s. 74-75.
143 "Jericho", Eld, IX, 1369.
144 •-• •
G~~~ (634-1099) r~ n~nr~n irn,k~ovin r~ pli~r~ n 5rr~t~r-rm - Erets-Yisrael bi'TItufat haMüslimit ha-Ri~ona [~slami Dönemde Filistin], Yeru~alayim 1983, I, 91-92.
14 ' Bkz. Gil, Erets Yisrael, I, 88.
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kayna~~, kuma~~boyas~~ yap~lan çivit ve hurma yeti~tiricili~i idi'. ~ehirde
~nasoretik çal~~malar~n da yap~ld~~~~anla~~lmaktad~ r'. Gil, burada istinsah
edilen "Sefer Yeriho" (1nn,-IDO) isimli bir Tevrat nüshas~ndan bahseder'.
Erlha ile ilgili Geniza dokülnanlarma da nerdeyse hiç bilgi yans~manu~ur.
1042-1043 tarihli bir Geniza doküman~nda Fustat'ta Filistinliler ce~naatine
vakfedilen bir evde Erlhal~~ bir Yahudini~~~(31V1'15Wel-Rihani) ikamet etti~i
kaydedilmi~tir". Erlha 1099 y~l~nda Haçhlar taraf~ ndan i~gal edilmi~~ve bu
i~gal Salahaddin Eyyftbrnin istirdad~na kadar (1187) devam etmi~tir'.
Hayber Yahudilerinin gitti~i bir di~er ~ehir Tey~na da Yahudilerin Arabistan'da yerle~tikleri ilk yerle~im birimlerinden biriydi. Kalka~endrde yer
alan bir rivayette Yahudilerin, Arabistan'a düzenledikleri ilk seferle~-den
birisinin Teyma üzerine oldu~u belirtilmektedir. Rivayete göre Hz. Musa
Hicaz Bölgesi'nde ta~k~nl~k yapan Arnalikahlar'a kar~~~bir ordu gönderir ve
askerlerine muzaffer olmalar~~ halinde dü~man~ n hepsini k~l~çtan geçirmelerini etnreder. Gönderdi~i ordu muzaffer olur; Arnalika Kral~~ dahil herkes
öldürülür; ancak kral~n o~lu çok küçük oldu~u için merhamet edilir ve
serbest b~rak~l~ r. Ordu ~am'a (Filistin) döndü~ünde Hz. Musa vefat etmi~tir. Sava~tan dönenler ~srailo~ullar~'na d~ummu anlat~rlar. Ancak
~srailo~ullar~~onlar~, Rmalikal~lar'~ n hepsini öldürmedikleri için emre kar~~~
geldiklerini söyleyerek cemaate kabul ct~nezler. Bunun üzerine onlar da
ma~lup ettikleri Amalikahlar'~n topraklar~na dönerek ya~amaya ba~larlar'''.
Bkz. Mukaddest, Ahsenit't-Teldsfm fi Ma'r~fetil-Eldlt~n, n~r. M.j.de Goeje, E.j.Brill:
Leiden 1906, s. 175; ~l~nü'l-Fakth,Kitilbin-BWdAn, s. 515.
147 Bugün Yahudilercc muteber Ahd.i At~k metni, "masorcticr" (masoretik metin tedvin
eden ki~iler) taraf~ndan önceki metinlerden faydalan~ larak islami dönemde X. asra kadar
yap~lan çal~~malar neticesinde tespit edilmi~~ve bu günkü ~eklini alm~~t~ r. Ahd-i A~tk'Ic ilgili bu
çal~~ malar, "Kâtipler" ad~~ verilen "Masoret" (Ba'aley masora) ya da "Soferin~" taraf~ ndan
yap~lm~~t~ r. Yahudi literatüründe bunlar~n çal~~malar~na "gelenek" anlam~ nda "Masora"
(1~on) ad~~ verilmi~tir. Bkz. Samucl Poznanski, "On1tiZ1 ~mpr~~~~ D'Z'271 D'i]1td7 0'13nY"
"'Inyanim ~onim ha-Noga'im liTkufat ha-Geonim" [Gaonluk Dönemine Dair De~i~ik Konular], ha-Kedem no.1-4 (1907), s. 134; Graetz, III, 111-112; Masoretlerin çal~~ ma usulü hakk~nda
l~kz. Salo Wittmayer Baron, A Social and Religious Histo~y of the fews, New York 1957, VI, 249
vd. Bugünkü Tevrat'~ n tespit süreci için bkz. Baki Adam, Yahudi Kaynaklara Gtire Tevrat, Ankara 1997, s. 86 vd.
148 Gil, Erets Yisrael, I, 151.
Gil, Documents of the fewish Pious Foundations from the Cairo Geniza, Leiden: Brill 1976, s.
194-195.
Is° "jericho", Efd, IX, 1369.
~ s~~ Kalka~endt, Subhtt'l-A'~ti, IV, 294. Ayn~~ rivayet, Tey~nA bahsedilmeksizin Ebu'l-Ferec elisfahânt taraf~ ndan <la nakledilmektcdir. Bkz.
n~r. Samir Câbir, Beyrut 1986,
111, 110.
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Rivayet do~ru kabul edilirse, Yahudilerin Teymâ'daki kökenlerinin Hz.
Musa dönemine kadar dayand~~~~söylenebilir. Müste~r~k A. Müller Kalde
Kral~~ Nabonidus'un (M.Ö. 559-539) Tey~nâ ~ehrine düzenledi~i bir seferde
askerleri aras~ nda Yahudilerin de bulundu~unu ve Teymâ'da kal~ p zamanla
Teymâ ile Yesrib aras~ndaki baz~~yerle~im birimleri ile Vâdilkurâ gibi yerleMüller'in bu izah' makul görünmektedir. Kitab-~~
re yay~ld~klarm~~
Mukaddes'teki "Tema" ~eklindeki auflar bir yana', Teymâ Yahudilerine
Talmud'ta da at~fta bulunulmaktad~r. Talmud'ta (Zebahim, 32b) zikri geçen
Rabbi Simon'un Teymâl~~ oldu~u belirtilir l". Teymâ ayn~~ zamanda sadakatiyle me~hur olmu~~cahiliye dönemi ~airi Sarnavel b. 'Adiyâ'n~n da memleketi idi'. Teymâ Yahudilerinden bir Arap kabilesinin Yahudile~mesi ba~lam~nda da bahsedilir. Bekrrnin rivayetine göre, Beliy kabilesinin bir kolu
olan Beni H~~ne, cahiliye döneminde Teymâ'ya s~~~nmak istemi~, ama buradaki Yahudiler dini farkl~~ oldu~u için onlar~~ kabul etmek istememi~ler,
bunun üzerine kabilenin tamam~~ Yahudi dinini benimsemi~ti".
Hz. Peygamber zaman~nda Terna Yahudileri Hayber Yahudilerinin
ma~lubiyetinden ve Vadi'l-kura'n~n tesli~~~iyetinden sonra Hz. Peygamber'le anla~m~~; cizye ödemeleri ~art~yla topraklar~nda b~rak~lm~~lard~ '.
Teymâ Yahudilerinin sonraki dönemlerdeki durumuyla ilgili ~slam kaynaklar~na yans~yan yegane bilgi, Si~meyr adl~~ Teymal~~ bir Yahudinin
Abdülmelik taraf~ndan para bas~m~nda göreylendirilmesidir". Gümü~ten
bast~r~lan paralara ona nispetle Sümeyriye ad~~ verilmi~ti'. Sonraki dönem'

A. Müller, Der Islam, I, 36'dan naklen, Torrey, s. 17-18; Cevâcl Ali, VI, 513, 527. Ayr~ca
bkz. "Tayma", FM, XV, 874; I lamidullah, "1-layber", D~A, XVII, 20. Teyn~ft ~ehrine A:ur
~~~nparator'u Il!. Tiglat-Pilasar (mö. 745-727) zaman~ nda da bir sefer düzenlenmi~ ti. Bkz.
Ilini, I, 63; Günaltay, Yak~n ~ark EVan~~ve Mezopotamya, Ankara 1987, s. 557.
Bkz. ~~aya, 21/14, Yere~nya, 25/23.
1" Joseph Horovitz, "Judaeo-Arabic Relations in pre-Islarnic Times", Islamic Culture
(1929), s. 172.
s. 258.
S~fatu Ceziretil-Arab, I, 131; Mes'üdl, et-Tenbih
s. 177.
157 Belâzuri. Füttlh, s. 48.
" Makrizt, en-Nukf4ül-Kactimetü7-~sl(uniyye, ~ rc. ~ brahim I lakk~~ Konyal~, ~ stanbul 1946,
s. 36.
1 " Belrizuri, Fütûh, s. 656. ~ l~nü'l-Esi~- ise, kendisinden ba~kas~ n~ n para bast~rmas~ nt yasaklamas~na ra~men Yahudi Sümeyr'in idareden habersiz dirhem bast ~ rd~~~ n~~ ö~renen I lacck'~ n
onu öldürmek üzere tutuklad~~~ n~, ancak Sümeyr'in halk~ n al~~veri~lerinde birbirini kand~ rmas~ n~~ önlemek için bir terazi haz~rlad~~~n~, o zamana kadar terazisi olmayan ve bu sebeple
paralar~~ birbiriyle 'artan halk~ n, te~-azinin haz~ rlanmas~ ndan sonra birbirini aldatma ihtimalifi't-Târîh, n~r. C.J. Tornberg, Beyrut 1965,
nin ortadan kalkt~~~ n~~ belirtir
IV, 417.
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lerde Teyma Yahudileri ile alakal~~ en erken bilgi ise, XII. as~r Yahudi seyyahlar~ ndan Tudelal~~ Benjamin taraf~ ndan verilmi~tir. Benjamin,
Teymâ'n~n o bölgede ya~ayan Yahudilerin idare merkezi oldu~unu belirtir.» Hayber Yahudileri de bu s~ rada muhtemelen buraya ba~l~~olmal~d~rlar. Teymâ'daki Yahudi cemaatinin R. Hanan ha-Nasi taraf~ ndan idare
edildi~ini belirten seyyah ~ehir hakk~ nda ~u bilgileri verir:
"...Buras~~on alt~~günlük geni~li~i olan bir ~ehirdir. ~ehrin kuzey taraf~~da~larla çevrilmi~tir. (Bu civarda) Çok say~da geni~~ve muhkem ~ehirlere (yerle~im birinderine) sahip olan Yahudiler yabanc~lar~ n (gentiles) boyunduru~u alt~nda de~ildir.
Ganimet elde etmek için kom~u ve müttefikleri olan Araplarla birlikte uzak memleketlere ya~ma seferlerine ç~karlar... Bu amaçla ~ina~. (~rak) ve Yemen topraklar~na
sefer düzenlerler. Burada ya~ayan Yahudilerden bütün kom~ular~~korkar. Yahudilerden çiftçilik ve hayvanc~l~k yapan kimseler de vard~r. Arazileri geni~tir. Aralar~nda dindar, alim ve ak~ll~~kimseler ya~amaktad~ r. Yahudiler sahip olduklar~~ ~eylerin
onda birini akademide çal~~malar yapan ilim adamlar~ na, Sion ve Kudüs'ün ya~l~Lamia ve fakirlerine, dünyadan el-etek çekmi~~münzevi bir hayat ya~ayan zdhidlere
verirler." 16'
Sürülen Hayber Yahudilerine sonraki dönemlerde daha çok cizye vergisi ve müslüman idarecilerin gayr-~~ Müslimlerle ilgili yapt~~~~düzenlemeler
ba~lam~nda de~inilmektedir. Hayberliler veya IIayberli oldu~unu iddia
eden baz~~ Yahudiler, Hz. Peygamber döneminde kendilerinden cizye al~nmad~~~n~~ belirterek tarihi belge süsü verdikleri baz~~ düzmece belgelerle
dönemin idarecilerinden kendilerini cizyeden muaf tutma talebinde bulunmu~lard~ r. Cizyeden muatlyet taleplerinin dile getirildi~i rivayetlerden,
onlar~n ~slam dünyas~n~n de~i~ik ~ehirlerine da~~ld~klar~n~~ da anl~yoruz.
Islam hukukuna göre gayr-~~ müslin~lerin seyahat etme, ta~~nma ve istedikleri yerde ikâmetleri konusunda herhangi bir engel bulunmad~~~~için i'
Hayber Yahudileri sonraki dönemlerde Eriha ve Teymâ'dan ayr~larak de~i~ik ~ehirlere yerle~mi~ lerdir. Hem Yahudi hem de ~slam kaynaklar~ ndan
Hayber Yahudilerinin yerle~tikleri baz~~~ehirleri tespit etmek mümkündür.

"'" Benjamin, s. 71.
Benjamin, s. 71. Benjamin'in burada bahsetti~i zahitler Siyan Apk~/zir~'dir (Avele
Tsion). Yine onun anlatimina göre bu kimseler ma~aralarda veya yeraltindaki evlerde ya~ar,
scl~t (~al~at) ve bayram günleri hariç bütün seneyi oruçla geçirir, kendilerine, Yahudi karde~le-

rine, Teymahlar'a rahmet ve merhamei etmesi için Büyük Bir'e (Rab) dua ederlerdi. Bkz.
a.g.e., s. 7 I .
Bk~. EIM Yüsuf, s. 127.
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Kaynaklara geçen bilgilerden Hayberlilerden baz~lar~n~~~~M~s~r'a yerle~ti~ini anl~yoruz. XI. asra ait bir Geniza doküman~nda [British Museum. Or.
5544, Fol. 9] Mübarek b. Vehb isimli Taberiyeli bir Yahudinin, Fustat'ta
mukim akrabas~~ Halfe b. Ibrahim'e yazd~~~~bir mektubunda yer verilmektedir. Dokümanda Halfe b. ~brahim'den, Tabip (ha-Rofe) ~bnü'l-Hayberf
olarak bahsedilmektedir. Braslavski, söz konusu tabibin Fustat'ta mukim
Hayberli bir Yahudi oldu~unu belirdi'. Dokümanda özetle Mübarek b.
Vehb, tabip ~bnül-Hayberryi Filistin'de ika~net etmeye davet eder. E~er
Filistin'e gelme niyeti varsa, Remle (ya da Kudüs) gibi ya~am ~artlar~n~n zor
oldu~u ~ehirlere de~il, ekme~in en ucuz oldu~u Taberiye'yi tercih etmesini
tavsiye eder".
XII. asra ait bir dokümanda da Yahln isimli bir Yahudi ~airin M~s~r'~ n
el-Mahalle isimli Yahudilerle meskun semtinde otururken, kendisinden
cizye ödemesi istendi~i; ancak onun Hayber Yahudilerinden oldu~unu
belirterek bunu reddetti~i belirtilmektedir".
Braslavski'nin ne~retti~i Cambridge Üniversitesi'nde kay~tl~~ [T.S. 18.2,
Fol.3] bir ba~ka dokürnanda, Askalân'da mukim Avraham bar Halfon ben
Nahum taraf~ndan (Fustat) bet din(in)de parnasl~k yapan Eli ha-Kohen'e ait
bir mektup yer almaktad~ r. Söz konusu mektupta Hayber Yahudile~ine
tesadüfen bir at~f yap~lmaktad~r. Braslavski'nin muhteva olarak bahsetti~i
mektubun sonunda Av~-aham bar Halfon, Eli'ye, Mervân b. Hasan'a selam
söylemesini ve ona arkada~~~Salih b. Müslim'in getirdi~i "Hayberlile~-in
mektubunun (Kitâbii'l-Haytibir) henüz ula~t~~~n~" haber vermesini rica
eder".

Hayberli, Hayberlinin o~lu.

~ " Ayn~~doküman' baz~~ çal~~malar~nda kullanan C:il ve Goitein ise, bu görü~te de~ildir.
Goitein, Braslaviski'nin —1178" (d-I layber) ~eklinde okudu~u kelimeyi —1'17'78" (el-Kebir)
~eklinde okumu~tur. Bkz. Goitein, A Mediterranean Society, Berkeley: University of California
1967-1988, II, 589, 8 dipnot. Yalludice-Arapça doküman, ~ branice tercilmesiyle beraber Gil
taraf~ ndan da ne~redilmi~tir. Bkz. Erets Yisrael, Il, 450-452.
"14 Bkz. Braslavski, "Il'113771 m~pr~n 910] '71.I1VP-rl8 11'7 'MM" "Yalludey I layber beErets-Yisrael be-sof ha-Tkufa ha-‘Aravit" [Islami Dönemin Sonunda Filistin'de I layber Yahudileri], Yediot ha-Hevra ha-lvrit le-Hakirat Erets-Yisrael ve Atikoteha (BJPES), 7 (1940), s. 79-80.
Doküman~ n Yahudice-Arapça metni ve ~brânice tercümesi için l~kz. s. 81-83. Dokümanda
Taberiye'de ekme~in 1 r~t~l~n~n 1 dirhem oldu~u belitidir. O dönemde Filistin bölgesinde I
r~ t~l 2.5 kg'a denk bir a~~rl~k birimi idi. Bkz. I l~nz, ~slâni'da Ölçü Sistanderi, s. 36-37.
~ " Goit cin, ~l Mediterranean Society, II, 386.
11,41
Braslavski, "Yahudey Hayber be-Erets-Yisrael be-sof ha-Tkufa ha-`Aravit", s. 80-81.
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Geniza dokümanlannda yer alan ba~ka dokümanlardan Hayberlilerden
bu!~ da Taberiye'ye yerle~ti~ini ö~reniyoruz. ~ehirde mukim
Haybe~iilere 1030 tarihli bir dokümanda at~f yap~lm~~t~r. Doküman~n ba~~
taraf~~günümüze ula~mam~~t~r. Ancak içeli~inden anla~~ld~~~~kadar~yla Sibâ
b. Ferec isimli cemaat lideri, bölgeye yeni atanan Fât~mi valisinin vergilerini art~rma talebine kar~~~Fân~nt saray~ndan olaya müdahale etmesini arz
etmektedir. Cemaat lideri, Taberiye'de Yahudi cemaatinden mail durumuna göre baz~lar~n~n 5, baz~lar~n~n ise 10 dirhem ödedi~ini; Hayberli oldu~unu iddia edenlerin (Hayberiyye) ise cizyeden muaf olduklar~n~~söyleyerek
vermediklerini belirtmektedir~'. Doküman~n ba~~ve son taraf~~olmad~~~~için
Fat~ml saray~n~n yeni valinin icraat~na kar~~~tasarn~funu bilemiyoruz".
Filistin ve M~s~r'daki Hayber Yahudilerine, num! halifesi Hâkim'in
gayr-~~Müslimlere yönelik baz~~düzenlemeleri ba~lam~nda da de~inilmektedir. 395/1004 y~l~n~n Muharrem ay~n~n on üçünde Fat~ml halifesi idaresindeki gayr-~~Müslimlefin siyah giymele~i ve siyah sank sarmalan konusunda bir emir ç~karm~~t~ . Ancak halifenin Hayber Yahudilefini bu uygulamadan muaf tuttu~u belirtilir". Ayn~~halife 403/1012-1013 y~l~nda da benzer bir emir ç~karm~~ , Yahudi ve Hnistiyanlann siyah taylasan ve sank sarmalann~~emrederek ata binmelefini yasaklamas~na ra~men bundan
Hayberlileri yine muaf tutmu~tul".

167 Gil, "[638-1099) r~nv~m~n MI701/3;1 W12'01 r~D~pm '~m~c~r r-no EPOD71" "ha-Masim beErets Yisracl biTkufat ha-Kivu~~ha-Müslimi ha-Ri~ona (634-1099)" [Ilk Islami Dönemde (6381099) Filistin'de Vergi], Tsiyon 45 (1980), s. 275. Doküman~ n Arapça metni ve ibraniwye
tercümesi için bkz. 284-285. Doküman, Gil'in bir ba~ka çal~~mas~nda tekrar ne~redilmi~tir.
Bkz. Gil, Erets Yisrael, Il, 453-454 (249. Doküman).
'88 Dokümandan anla~~ld~~~~kadar~yla FAt~ miler döneminde Taberiye Yahudileri cizyclerini "adam ba~~" de~il de, "mü~terek" olarak ödemekte idiler. Yahudilerden cizyc vergisi baz~~
yerlerde devlet taraf~ndan toplansa da ço~unlukla bu i~le cemaat temsilcileri görevlendirilirdi.
Filistin bölgesinde mü~terek cizye konan Kudüs ve Taberiye gibi yerlerde vergiler genelde
cemaat liderleri taraf~ndan toplam~-d'. Ancak bunun d~~~nda ~ah~s ba~~~takdir edilen cizycleri
ise her Yahudi birzat ~ehir kad~sma ödercli. Bkz. Moshc Gil, "The Exilarchatc", The Jena of
Medieval Isla,n, Communily, Society and Identity, ed. Daniel Frank, E.J.Brill: Leiden-New YorkKöln 1995, s. 46.
1" Yahya b. Said el-Antaki, Taril~fil-Antaki, n~r. Ömer Alxlüsselam Tedmurt, Trablus 1990,
s. 256; Ibn HallikAn, Vefeydtül-A'ydn, n~r. Ihsan Abbas, DArii's-sikAfe: Beyrut 1968, V, 293:
".kpâll <imal 041# J.,44.11
ks411.,
vi.," Halife Hakim'~n gayr-~~
Müslimlerle ilgili düzenlemelerinin detaylar~~için bkz. Mahiz!, el-Ilstatul-Makriziyye (KitAbiaMeodiz vel-ltibdr bi Zikril-Il~tati vel-kdr), Kahire [t.y. ], Il, 495; Ibn Ta~riberdl, en-NiicantiezZdhire fi ~ki M~sr vel-Mhire, M~s~r [t.y. J, IV, 177-178.
t" Yahya b. Said el-Antakf. s. 295.
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Hayber Yahudilerine AbbasIlerin ba~kenti Ba~dat'ta da rastlanmaktad~r.
XI. as~rda Hayber Yahudisi oldu~unu ileri süren bir topluluk, ellerinde
bulunan, Hz. Peygamber'in kendileri için Hz. Ali'ye yazd~rd~~~~ve bir grup
sahabinin de ~ahit olarak isimlerinin geçti~i bir belgeyi (Kitâbü Resülilleth)
göstererek cizyeden muafiyet talebinde bulunmu~lard~. Halife Kim' in veziri reIsü'r-rüesâ Ebti'l-Kâs~m Ali b. Hasen", belgeyi HatIb el-Ba~dadrye
(392-463/1001-1070) göndererek gerçek olup olmad~~~n~~sormu~tu. Belgeyi
inceleyen Hadi) el-Ba~dadI ~ahit olarak gösterilen Muaviye'nin Mekke fethinde (Hayber fethinden sonra) Müslüman oldu~unu, Sa'd b. Muâz'~n ise
Kur eyzao~ullar~~sava~~nda (Hayber'den iki sene önce) ~ehit oldu~unu belirterek belgenin tamamen sahte/düzmece (tnüzevver) oldu~unu rapor etmi~ti172

Ba~dat'taki Hayber Yahudileri ile bir bilgi de Kitâbü'l-Havâdis isimli y~ll~k tarz~nda yaz~lan bir eserdel" yer almaktad~r. 654/1205 y~l~~hadiseleri
aras~nda o y~l Dicle'nin ta~t~~~~ve halk~n ço~unun büyük zarar gördü~ü
kaydedilmi~tir. Su ta~k~n~ndan korunmak için Yahudilerle Müslümanlar bir
araya gelerek bentler yapm~~lar; ancak bu bentlerden baz~~ insanlar~n arazileri zarar görmü~~ve Yahudilerle tart~~m~~lard~. Tart~~ma büyüyünce Yahudiler silahlar~n~~çekip "Ey Hayberliler!" (Yâ Al-i Hayber) diyerek dinda~lar~m yard~ma ça~~rm~~lard~. Bunun üzerine olaya müdahale eden güvenlik
güçleri Yahudilerden baz~larm~~ gözalt~na alm~~, banlar~n~~ ise dayak atarak
cezaland~rm~~lard~. Güvenlik güçlerinin daha sonra Yahudileri "...Silah
çekip Hayberlderi yard~ma ça~~rma= cezas~" budur diyerek bir daha yapmamalar~~ konusunda uyard~klar~~
Kaynaklardan anla~~ld~~~~kadar~yla Hayberlilerin cizyeden muafiyet talebi M~s~r, Filistin ve Ba~dat'la s~n~rl~~ de~ildi. Cizyeden ~nuaf olduklar~na
dair ellerinde bir belge oldu~u iddias~~ Dima~k'ta ya~ayan Hayberliler taraf~ndan da dile getirilmi~tir. Hz. Ali, Sa'd b. Muâz ve baz~~ sahabenin ~ahit
171 397/1006 y~l~nda do~an EbiEl-Kâs~ m Ali 1). I lasen, "Relsü'r-rüesâ" olarak an~l~rd~. Abbas! saray~nda uzun müddet Itthiplik yapt~ ktan sonra Ikilik Kâiln zaman~ nda vezirli~e ge~ irilmi~~ i. Bkz. Yâltüt, Mu'conin-Udebâ, Dâru'l-Me'mün li'l-Türâs lt.y.j, 111, 18; Zehehl, Siyeru
A'Iânti'n-Nübeld, XVIII, 216-217.
172 ibrItil-CCVZ~, el-Muntazam fi
Dâru Sâcl~ r: Beyrut 1358, VIII, 265; Yâküt,
Mu'cemül-Udebd, III, 1819; Zehebit, Siyeru Atd~ni5z-Nübe1â, XVIII, 280; Sül~kl, Tabakâtii'~~âfii'yyetü'l-Kübrii, n~r. Abdülfettâh Muhammed el-Hulv-M. Mahmud et-Tannâhl, el-Cize 1992,
IV, 35; Safedl,
n~r. Il. Ritter, Wieshaden 1962, 1, 44-45.
173 Eser& 626-700/1228-1301 tarihleri aras~ ndaki olaylar anlattl~n~~ t~r.
174 Kitâbia-Havddis: el- Havidisül-Cântia ve't-Tecdribii'n-Nâfia
Sâbia, n~r. Be~~ar
Avvâd Ma'ruf-l~nâd Abdüssela~n Raüf, Beyrut: Dârti'l-Garbil-Islaml, 1997, s. 334.
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olarak kaydedildi~i belgeyi gösteren bir grup Yahudi, kendilerinin cizyeden muaf tutulmas~n~~ talep etmi~lerdi. Belge, ~bn Teymiyye'ye (ö.
652/1254) gösterilmi~, ~bn Teymiyye de belgenin sahteli~ini on ayr~~gerekçe ile ortaya koymu~tu'. Benzer ~ekilde 701/1301 y~l~nda yine Dima~k'ta
Hayberli oldu~unu iddia eden baz~~ Yahudilerin de Hz. Ali taraf~ndan yaz~ld~~~n~~iddia ettikleri düzmece bir belge ile cizyeden muafiyet talebinde
bulunduklar~~belirtilir".
Hayber, cizye ayetinin nazil olmas~ndan önce fethedildi~i (7/628) için
Yahudilere cizye konmam~~t~. ~ki y~l sonra inen (9/630) cizye ayeti ile belki
cizye de konabilirdi; ancak Hz. Peygamber'in böyle bir takdirde bulunmad~~~~anla~~lmaktad~ r. Belki de Hz. Peygamber yapt~klar~~hizmetleri kar~~l~~~~
(topraklar~~ yar~c~l~k usülü ile ekn~e) kendilerine cizye takdir etmemi~ti.
Peygamber'in bu uygulamas~~sonraki iki halefi (Hz. Ebe~~ Bekir ve Ömer)
taraf~ndan da devam ettirilmi~tir. Ancak Hz. Ö~ner'in hilafetinde yerlerinden ç~kar~l~ nca kendilerine yeni bir statü tan~nd~~~; o güne kadar cizyeden
muaf tutulan bu Yahudilerden cizye al~ nmaya ba~lad~~~~anla~~lmaktad~r.
De~i~ik ~ehirlerde ya~ ayan Hayber Yahudilerinin ellerindeki düzmece belgeleri göstererek bu tür istekleri artm~~~olmal~~ki, bunlar~n cizye ile ilgili
durumuna hukuk kitaplar~nda özellikle yer verilmi~tir. Mâverdt ve ~bn
Kayynn'~n eserlerinde Hayber Yahudilerinin (Haydbire) cizycsi ile ilgili kesin
hükmün ~u oldu~u belirtilmi~tir: Hayber Yahudileri de di~er (gayr-i Müslim
yahut Yahudi)ler(i) gibidirler. Di~erleri gibi onlar da cizye ile mükelleflir. Her iki
müellif de bu konuda hukukçularm görü~~birli~inde olduklar~n~~belirdi-177.
Ancak uygulamada Abbasiler döneminde Hayberli olduklar~n~~ söyleyen
Yahudilerden cizye al~nd~~~, Pât~miler taraf~ndan ise cizyeden muaf tutulduklar~~anla~~lmaktad~r. Yukar~da Halife Hâkim'in Hayberlileri gayr-~~Müslimlerle ilgili baz~~ düzenlemelerden muaf tutmas~ , .Taberiye'de Hayberli
Yahudilerin mü~terek cizyeye i~ tirak etmemeleri bunu göstermektedir. Bu
durum geç dönemlere ait bir Yahudi kroni~inde de dile getirilmi~tir. M~s~rl~~ Yahudi tarihçi Sa~nbari (1640-1703) Divrey Yosef isimli kroni~inde
Rehabilerin soyundan gelen ve Hz. Ömer zaman~ nda sürülen Hayberlilerin
cizyeden muaf tutuldu~unu ve bunun Müslüman hukukçular taraf~ndan da
bu ~ekilde de~erlendirildi~ini belirtir".
"5 tim Kayynn, Za~lül-Meael, n~r. ~uayl~~Arnavud-Alxlülkadir Arnavud, Beyrut 1981, 111,
152-153.
176 Bkz. ~ bn Kayynn, AhJuRn~tt Ehli'z-Zin~me, I, 53.
in Bkz. Mâverdi,Ahlth~nti's-Sultâniyyt, Beyrut 1985, s. 183; ibn Kayynn,ANd~nu
1, 51-54.
178 Sambari, Divrey Yos~f, s. 97.
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5. Hayber Yahudileriyle Yap~ld~~~~iddia Edilen Anla~ma Metni
~bn Kes/r, Hayberli Yahudilerin 300/9121ü y~llardan itibaren ellerindeki
düzmece bir belgeyi göstererek Hz. Peygamber'in kendilerini cizyeden
ebedi olarak muaf tuttu~unu iddia etmeye ba~lad~klar~n~; hatta baz~~t~leman~n bu belgeyi gerçek zannetti~ini belirtirt". Ayn~~müellif ~afii ulemas~ndan
E130 Ali Hayrün'un belgenin tamamen düzmece oldu~unu ortaya koydu~unu; ~bnü'l-Müslime'nin (425/1033) de' belgenin sahteli~ine dair müstakil
bir risale yazd~~~n~~ kaydeder'.
~slam kaynaklar~nda Yahudilerin düzmece baz~~belgelere sahip olduklar~~
belirtilmekte ise de bu belgele~in metinleri verilmemektedir. Ancak Hz.
Peygamber'in Yahudileri cizye ve baz~~yükümlülüklerden muaf tuttu~una
dair bir belge Geniza dokümanlar' vas~tas~yla günümüze ula~m~~t~r.
Cambridge Üniversitesi'ndeki Geniza tasnifinde [T.S. 8 Ka. I] kay~tl~~Yahudice-Arapça bu belge, ilk kez Hirschfeld taraf~ndan bir süreli yay~nda ne~redilmi~tir. Belge 3 k~s~mdan olu~maktad~r:
Hayber'e sürülen Beni Nadir Yahudilerinin reisi Huyey (belgede
Hunay) b. Ahtab'~n torunlar~ndan olan, ancak ihtida etti~ini söyleyen bir
Yahudinin, dedeleri Hayber Yahudilerine Peygamberimizin emriyle Hz. Ali
taraf~ndan bir anla~ma metni yaz~ld~~~n~n belirtildi~i giri~~(hutbe).
Maknâ ve Hayber Yahudilerine yaz~lar~~ve Hanina'ya tevdi edilen;
Yahudilere tan~nan haklar~n yer ald~~~~as~l k~s~m.
Hz. Peygamber'in ~eceresi.
Giri~te (I. k~s~m) Huyey b. Ahtab'~n torunlar~ndan, ihtida etti~ini söyleyen bir Yahudi, önce kendinin Yahudilerden beri (uzak) oldu~unu belirttikten sonra, Müslümanlara Hz. Peygamber'in Hayberlilere yazd~~~~sözde
anla~may~~ hat~rlatmakta ve Müslüman bir dinda~lar~~olarak anla~mada taahhüt edilen hususlara uyulmas~n~~tavsiye etmektedir. Bu k~s~n~da Huyey b.
Ahtab'~n isminin Hunay ~eklinde yanl~~~verilmesinden ba~ka, büyük bir
tarihi bilgi hatas~~da yap~lm~~t~r. O da Peygamberimiz'in e~i Hz. Safiye'nin,
Huyey b. Ahtab'~n annesi olarak verilmesidir. Oysa Hz. Safiye, Huyey b.
Ahtab'~n annesi de~il, k~z~d~r".
~l~n Kedi-, IV, 219.
Ad~, El~ti'l-Fcrec Ahmed b. Muhammed olan bu alim, döneminde Ba~dat'~n en iyi hadisçilerinclen biri olup 425/1033 y~l~nda yetmi~~ya~~nda iken veCit etmi~tir. Bkz. Zehel~t, S iyeru
~llel~ni'n-Nübeld, XVII I, 215.
~s~~ ilm Kesti-, IV, 220.
~~~2 Bkz. VAk~dl, Il, 673-674; ~l~n Sa'd, VIII, 120, 123.
179

~s9
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Belgenin esas~m olu~turan II. K~s~mda, Makna ve Hayber Yahudilerinin
bu anla~ma ile can, mal ve dinlerinin garanti alt~na al~nd~~~~ve anla~man~n
dünya ayakta durdukça yürürlükte olaca~~~ifade edilmi~tir. Bu k~s~mda
Yahudilere verilen imtiyazlann sebebi, Peygamberimiz'in e~i Hz. Safiye
olarak gösterilmektedir. Buna göre Hayberliler cizye ve toprak vergisi
(ö~ür) dahil her türlü vergiden muaf tutulmu~lard~r. Onlar her ne sebeple
olursa olsun sava~a gitmeye zorlanmayacak; yard~ma ihtiyaç duyduldar~nda
kendilerine yard~m edilecektir. Hayberliler ya kendilerinden bir idaredyle
ya da Red~lullah'~n ehl-i beytinden biri taraf~ndan yönetilecektir. Anla~ma
ile Yahudilerin saçlar~~ve ayakkab~lar~n~n kesilmemesi, renkli elbiseler giymelerine, ata binmelefine ve silah ta~~malanna engel olunmamas~~ve cenazelerinin defnedilmesine imkan tan~nmas~~teminat alt~na al~nm~~t~r.
Hayberliler di~er gayr-~~Müslim tebaadan farkl~~ve onlardan da üstün bir
konumda kabul edilmi~tir: "(Di~er) zimmet ehlinin konumuna ditfürülmeyeceksiniz." Hayberli bir Yahudi kasten bir Müslüman~~ öldürmesi halinde,
Müslümanla e~it hukuki muamele görecek; kendileriyle yap~lan sava~~s~ras~nda öldürdükleri Müslümanlar için kendilerine ne k~sas uygulanacak ne
de onlar diyet ödeyeceklerdir. Vesikan~n bu k~sm~, içinde bar~nd~rd~~~~~artlara riayet etmeyenlerin üzerine Allah'~n, meleklerin ve insanlar~n lanetinin
olmas~~bedduas~~ve cehennem azab~~tehdidi ile bitmektedir.
Belgenin son k~sm~nda ise Hz. Peygamber'in Adem'e (a.$) kadar bir ~eceresi verilmi~tir. Hz. Peygamber'in Adnan'a kadar varan nesep zinciri,
~slam kaynaklar~ndaki rivayetlerle de örtü~mektedir. Adnan'dan sonra
üdla ba~lay~p ~smail ve ~brahim peygamberlere kadar verilen zincir, baz~~
isimler hariç, Islam kaynaklannda da verilmektedir. Ancak ~slam kaynaldannda Hz. Peygamber'in tidla ~brahim aras~ndaki dedelerine dair bilginin,
ehl-i kitap kaynald~~oldu~unu belirtmek gerekir'. Çünkü Hz. Peygamber
kendi nesebi ile ilgili Adnan'dan sonras~na dair herhangi bilgi vermemi~tir'. Bu sebeple Islam kaynaklar~nda soy kütü~ünün Adnan'a kadar
uzanan k~sm~~güvenilir bulunarak kaydedilmi~, ondan sonras~~Hz. Peygamber'in de i~aretiyle yayg~nl~k kazanmam~~t~r~'. Belgede Hz. Peygamber'in ~brahim'den (a.$) Adem'e (a.$) kadar ki nesep zincirinde ise tama~bn Sa'd'~n konuyla ilgili verdi~i bilgi için bkz. I, 57-58.
Ensab kitaplar~nda Hz. Peygamber'in nesebini Adnan veya Udecre kadar sayd~~~; daha
sonra ise sustu~u rivayet edilir. Urve b. Zübeyr, Hz. Peygamber'in Ma'ad'tan sonraki dedelerini bilen herhangi bir nesep aliminin olmad~~~n~~söyler. Bkz. ~l~n Sa'd, I, 58; Belazurt Entetb, I,
12; Müberred, Nesebü Adnân ve Kahtân, n~r. Abdülaztz el-Meymenf, Kahire 1936, s. 1. I lz.
Peygamber de nesebini Adnan'dan sonras~na ç~karan nesepçilerin bilgisinin do~ru olmad~~~n~~
belirtmi~tir. Bkz. Belazurf, Ensâb, I, 12; Müberred, Nesebü Adndn ve Kahtân, s. 1.
I" Bkz. Mustafa Fayda, "Adnan", D~A, I, 391-392. Adnanller men~e olarak Arap olmay~p
sonradan Arapla~t~klar~~ için Arab-t Müsta'ribe ad~yla an~lm~~larcl~r. Bkz. Hakk~~Dursun
Y~ld~z, "Arap: Tarih", D~A, III, 273.
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men Tevrat esas al~nm~~t~r. Ancak belgedeki nesep zincirinde Tevraetaki
s~ralamadan iki ki~i, Peleg'le Arbah~ad aras~ndaki ~elah ve Eber atlannu~t~r'. Hz. Adem'den de, topraktan yarat~ld~~~na i~aret için, "~bnü't-Türab"
~eklinde bahsedilmi~tir.
Hamidullah, Geniza'daki bu metnin Hayberliler taraf~ndan uyduruldu~u, Maknâ Yahudilerinin ise sonraki zamanlarda metne dahil edildi~i görü~ündedir'. Kaynaklarda Hz. Peygamber'in Hayber Yahudileriyle anla~ma metnindeki hükümleri ihtiva eden herhangi bir anla~mas~ndan bahsedilmernektedir". Ancak bu belgedeki baz~~hükümle~-, ~slam kaynaklar~nda
Maknâ Yahudileriyle yap~ld~~~~belirtilen anla~ma n~etinlerinde de yer almaktad~r. Anla~ma metninde Yahudilerin cizye ve toprak vergisi (ö~ür)
dahil her türlü vergiden muaf tutuldu~u bilgisi ile "Yahudilerin ya kendilerinden bir idareci ya da Resülullah'~n ehl-i beytinden biri taraf~ndan yönetilece~i" maddesi ~bn Sa'd ve Belazurrde de yer almaktad~r'''. Bunlar~n
haricinde Yahudilerin Allah'~n ve Resülünün zimmetinde oldu~u, kendilerine zulüm ve haks~zl~k yap~lmayaca~~~ifadeleri ise hem ~slam kaynaklar~nda hem de Geniza'daki bu dokümanda dile getirilen mü~terek hususlard~r.
Genizadaki belgeyi ne~~-eden Hirschfeld, hicretin ilk asr~nda Hz. Peygamber için "salât ve selam" ifadelerinin kullan~lmas~, belgede sahabenin
önde gelenlefinden üçünün isminin olmas~~ ve ilk dönem kaynaklarda Hz.
Ali'nin "Ali b. Ebi Tâlib" ~eklinde de~il de daha çok "Ali b. Ebü Tâlib" ~eklinde telafuz edilmesinden hareketle belgenin uydurma de~il gerçek oldu~u ve her türlü s~hhati de ta~~d~~~~görü~ündedir'''.
Ancak tarih, dil ve muhteva aç~s~ndan dü~ünüldü~ünde, belgenin uydurma oldu~unu anla~nak zor olmayacakt~r. Vesikan~n sahte oldu~unu her
~eyden önce tarihi göstermektedir. Belgede anla~man~n hicretin 5. y~l~nda
(626) Ramazan'~n üçünde yaz~ld~~~~belirtilmektedir. Oysa Hayber hicri 7
(628), Maknâ ise hicrl 9. y~lda (630) fethedilmi~ti". Sözde anla~ma metBkz. I. Tarihler, 1/24.
11amidullah, ~slam Peygamberi, 1, 608.
1" Elamidullah 1-iz. Peygamber'in 11ayberlilere yazd~~~~iki mektubu el-Vesaik'nula ne~retmi~tir. Bunlardan biri, 1-iz. Peygamber'in Ilayberlileri kendisine inan~naya ve tabi olmaya
ça~~rd~~~~davet mektubudur. Bluz. Hamidullah, el-Vesdiku's-Siyasiyye, s. 37-38 (15. Ves1ka). Hz.
Peygamber mcloubunda kendi kitaplar~ nda 1-iz. Peygamberin s~fatlarm~~ ve özelliklerini bilen
Yahudilere (Bu bilgi ~bn Sa'd'da geçmektedir: I, 159-160) bunu haurlatm~~t~r. Hayberlilere
gönderilen di~er mektup ise I-Iayber'de ~ehit edilen Abdullah b. Sehl'in diyeti ile ilgilidir. Uz.
Hamidullah, el-Vesdikies-Siyasiyye, s. 39 (16. Vestka).
'" Bkz. ~hn Sa'd, I, 277; Belâzurt, Fütüli, s. 81.
'" Bkz. Ilirschfeld, "The Aral~ic Portion of the Cairo Genizah at Cambridge", JQR, Old
Series XV (1903), s. 174.
191 Bkz. Belâzuri, Fi~t~212, s. 33 (Ilayber); s. 81 (Maknâ).
186

187

Belleten C.LXXII, 30
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ninde Hayber ya da Makna Yahudilerinden ~sla~n'a tabi olanlara verilecek
atan~ n, Hz. Peygamber'in ailesine verilen atan~ n dörtte biri kadar olaca~~~
ifade edilmi~~ve bunun da Kurey~'e ödendi~i s~rada verilmesi belirtilmi~tir.
Oysa at~yye uygulamas~~ ~slam tarihinde ilk kez Flulefa-y~~Ra~idin zaman~nda Hz. ömer'in divan te~kilat~ n~~ kur mas~ndan sonra ba~lam~~t~r'.
Hayberlilerin saç, elbise, ayakkab~~ gibi giyim-ku~amlar~~ile ata binme ve
silah ta~~malar~~gibi konular ise, ilk dönemlerin de~il, sonraki dönemlerin
bir konusudur. Çünkü Hz. Peygamber ve Hulefa-y~~Ra~idin zaman~ nda
gayr-~~Müslimlerin elbiseleriyle ilgili herhangi bir s~ n~ rlama ve düzenlemeye rastlanmaz. Hatta kendilerine zimme verilen gayr-~~Müslimler, dini ya
da kültürel olarak benimsedikleri elbiselerden istediklerini giyme özgürlü~üne sahiptiler". Gayr-~~Müslimlerin elbiseleri ve sosyal hayatlanyla ilgili
ilk düzenleme Halife Harunürre~td taraf~ndan yap~lm~~t~ r. 191/806 y~l~ nda
gayr-~~Müslimlerin Müslün~anlardan farkl~~ giyinmeleri ve ba~ ka binitlere
binmeleri konusunda bir emir gkar~lm~~t~ m. Abbasi halifesi Mütevekkil
dönemine kadar gayr-~~Müslimlerin ata binmeleri ve Abbasiler gibi siyah
renkli elbiseler giymelerine herhangi bir s~n~ rlama yoktu'. Halife Mütevekkil 235/849 y~l~ nda gayr-~~Müslimlerin giydikleri dülTa'a ve kaba üzerine
takt~ klar~~taylasanlar~n bal renkli olmas~ n~~emretmi~ti'''. Sonraki dönemlerde k~l~k k~yafetle ilgili benzer düzenlemeler Halife Muktedir (296/908)
ve Halife Kaim (429/1037) taraf~ ndan tekrar duyurulmu~ tur". Bu tür uygulamalar~n son örne~i ise Fat~mi halifesi - Hakim bi-En~rillah taraf~ndan
yürürlü~e konmu~ tur'. Zimmilerin Müslümanlardan farkl~~ elbiseler giymesi meselesine Kur'an ve sünnette hiç de~inilmemi~tir. Gayr-~~Müslimlerin elbise meselesi sosyal, siyasi ve zamana ba~l~~ bir durum olup sonraki
dönemlerde ortaya ç~km~~~ve zaman zaman bir tak~ m gerekçelerle yürürlü~e konmu~tur'. ~lk dönemlerde gayr-~~ Müslimlerin k~l~k k~yafeti ile ilgili
herhangi bir düzenlemeden bahsedilmez; ancak sonraki dönemlerde ihdas
192 Hz. ~5mcr'in Divan Te~kilattn~~ kurmas~~ vc atlyyeleri da~~tmas~~ için bkz. Fayda, "Hz.
45mer'in Divan Te~kilat~", Do~u~tan Günümüze ~slam Tarihi, ~stanbul 1992, Il, 140-176.
~ bn Kayylm,Ahluantu D~li'z-Zimme, Il, 756.
194
Tabert, Tdrtha't-Taberf, n~r. Muhammed Ebu'l-Fadl ~ brabfm, Beyrut 1967, VIII, 324;
ibnii'l-Estr, I, 206. Ancak halifenin bu emri, k~sa bir süre sonra özel tabibi Cebrail b.
B~thtt~C~'nin te~ebbüsityle geri ald~~~~belirtilir. Bkz. M.M. Ahsan, Said Lift, ander the Abbasids,
London 1979, s. 61-61.
Bkz. Sakl b. Balt*, et-Tarthill-Meanü'
ve't-Taselfh, n~r. L Chcikho, Beyrut
1909, s. 59.
" Ya'kül~f, Târth, Il, 487; Tabur!, VIII, 324; ~bnü'l-Estr, VII, 52.
197 ~l~nül-Cevzt, el-Muntazam, VIII, 96-97, 171.
"Ilakim'in uygulamalar~~ için bkz. Makrizt,
II, 495.
199 Hamidullah, "~ slamda DevIcilcr Hukuku", trc. Abdülkadir ~ener, (AO~F) ~slam ~linderi
Enstitü.ra Dergisi 3 (1977), s. 299.
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edilen k~l~k k~yafet düzenlemeleri de ya Hz. Ömer'e ya da Ömer b. Abdülaziz'e irca edilmi~tir».
Hamidullah, Abbas' halifesi Hârunürre~ld zaman~nda yap~lan düzenlemelerin ~bn Sa'd'da (ö. 230/884) yer alan sözde anla~ma metninin; Mütevekkil zaman~nda yap~lan düzenlemele~in ise Belkurrdeki (ö. 279/892)
metnin uydurulmas~na sebep oldu~u kanaatindedir't . Hakikaten de
Belânui, kitab~na ald~~~~anla~ma metninin Yahudilerin elinde bulunan bir
nüshadan istinsah edildi~ini belirtir202. Hamidullah Hirschfeld'in ne~retti~i
Geniza metninin ise Fatunl halifesi Hâkim'in gayr-~~Müslimlerle ilgili düzenlemelerinden sonra tertip edildi~i dü~üncesindedir. Uydurmamn as~l
maksad~~ ~iilerin Yahudilere kar~~~fanatik duygular~n~~ortadan kald~rmaya
yöneliktir». Geniza'daki metinde yer alan ~ahitlerin Ammâr b. Yâsir, Selmân-~~Fâris? ve Ebt~~ Zer el-Wall gibi ~i/lerce farkl~~bir konuma oturtulan
sahabllerden seçilmesi de dikkat çekicidir».
Hirschfeld'in ne~retti~i bu doküman~n Hayber (ve Maknâ) Yahudilerinin cizyeden ve gayr-~~müslimlerle ilgili di~er düzenlemelerden muaf tutuldu~unun bahsedildi~i II. k~sm~~merhum M. Hamidullah taraf~ndan ne~redilmi~tir. Hamidullah sadece vesikalar~~ne~retti~i için belgenin ilk k~sm~~
(giri~/hutbe) ile belgenin sonundaki Hz. Peygamber'in nesebinin Adem'e
(a.$) kadar ç~kar~lan bölümü (III. k~s~m) el-Vesiiik'a almam~~t~r. Biz
Hamidullah'~n eserine ald~~~~(II.) k~s~m da dahil Hirschfeld'in ne~retti~i
belgenin Yahudice-Arapça (~brard harfleri ile yaz~lm~~~Arapça) tam metnini'', bunun Arap harfleriyle yaz~l~~~~ile Türkçe tercümesinin tamam~n~~
burada vermek istiyoruz'.
" Eb0 Ye~suf, gayr-~~Müslimlerin Müslümanlardan farkl~~ giyinmeleri konusunu Hz.
Omer'e irca eder. Bkz. Kitelbül-Harâc s. 127. Konuyla ilgili de~erlendirme için bkz. A.S.
T~itton, The Calipl~s and their non-Muslim Subjects, London 1930, s. 1 Ili vd.; Mustafa Fayda, Hz.
Ömer Zaman~nda Gayr-s Mitslinder, s. 174-175; Levent Öztürk, ~slânt Toplumunda H~ristiyanlar,
Istanbul 1998, s. 244-246.
201
Hamidullah, ~slam Peygamberi, 1, 608.
202 "Bir M~s~rl~~bana, Maknel halk~na yaz~lm~~~vesikay~, k~rm~z~~deri üzerinde ve yaz~s~~bozuk bir halde bizzat gördü~ünü ve aynen istinsalz etti~ini haber verdi ve o nüshay: bana aynen yazd~rdt." Bkz.
Belâzurt, Fillüh, S. 80.
"N I lamidullah, ~slam Peygamberi, 1, 608.
2" Söz konusu sahabflerin ehl-i beytten say~lmam ile ilgili de~erlendirmeler için bkz. M.
Bahaüddin Varol, F.h.li Beyt-Kavramsal Boyut, Konya 2002, s. 87 vd.
'S
Yahudice-Arapça metinde transkripsiyon i~aretleri ~u ~ekilde kullan~lm~~t~r: t =
= '0; =
= '11; =
Dokümandaki Yahudice-Arapça (~bran~' harfleri ile yaz~lm~~~Arapça) ve Arapça metni inceleyerek de~erli tcnkit, teklif ve tavsiyelcrini esirgemeyen Hayfa Üniversitesi (~srail) Be~ert
Bilimler Fakültesi (Faculty of I lumanitics) ~brant Dili Bölümü (Department of Hebrew
Language) ö~retim üyesi Dr. Tamar 7,ewi 1 Ian~m'a te~ekkür ederim.
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206 Hirschfeld'in de "-w~rn~n" ~eklinde okudu~u bu kelime dokümanda Yahudice-Arapça as~ l metninde
"~vrun" ~eklinde yer almaktad~r.
207

Burada yaz~nan~n di~er varag~~ (Verso) ba~lamaktad~r.
ile yaz~lm~~t~r.
Metinde "4" de~il. "I" ile yaz~lm~~t~r. Hamidullah* ta ise
210 Metinde buras~~ "onr~" (r.5_,b) ~eklindedir. Hamidullah'~n el-Vesiiik'inda ise buras~~ ",s_42"
~eklinde okunmu~tur.
211 l
~n'~sn
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212 metinde ~v~~ de~il. t" ile yaz~lm~~t~r.
Hamidullah'ta ise "4" ile yaz~lm~~t~r.

Yahudice-Arapça metinde burada "in~t~la'ne kelimesi kullan~lm~~t~r. Hamidullah'ta bu kelime
;" ~eklinde okunmu~tur; ancak Yahudice-Arapça metinde yer alan kelimenin ba~~ndaki ve
sonundaki harfler "kaf (D) ve zay~n (T)" de~il "bet (D) ve nun (ft"dur; bu sebeple kelime "41" ~eklinde
okunmal~d~r. Yak~n zamanlarda Yahudice-Arapça metinlerdeki kelimelerin okunmas~na yönelik
haz~rlanan bir sözlükte
kelimesinin "kaftan", "abâ" anlam~na geldi~i belinilmektedir. Bkz. J. Blau,
A Dictionary of Mediaeval Judaeo-Arabic Texts, The Academy of the Hebrew Language and The Israel
Academy of Sciences and Hurnanities: Jen~salem 2006, p. 42. Bilgiyi veren Dr. Tamar Zewi'ye te~ekkür
ederim.
2" Hamidullah'ta bu kelime
I.~1-'-'•11" ~eklinde okunmu~tur; ancak kelimenin Yahudice-Arapças~~
"nir~n(x)v~öi~it" oldu~undan bu kelimenin ",:.1.4-4.1I" ~eklinde olmas~~daha uygundur.
215 Burada yazman~n di~er varag~~ (Fol. 2 Recto) ba~lamalctad~r.
216 Metinde "tr~nD" (e.».>4) ~eklindedir. Hamidullah'ta ise "e",
..," ~eklinde verilmi~tir.
212 Metnin asl~nda verilmeyen ve bo~~b~rak~lan bu yer Hamidullah'ta "...(45Z+4)
c„»'..3U1 lf
~eklinde verilmi~tir.
2111 Hamidullah, metinde verilmeyen bu yeri "4..k~(t :d..)" ~eklinde tamamlamaktad~r.
219 Burada yazman~n di~er varag~~ (Verso) ba~lamaktad~r.
213
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22° Islam kaynaklar~n&
olarak gefinektedir. Bkz. Zübeyri. Nesebü Kurey~. n~r. I. Levi
Provenh'~l, Kahire 1982, s. 7; Belkurf. Ensâb. I, 35.
ni Veya "1)..~i". Bkz. Belfizuri. E~tsab, I. 22.
222 Belâzurf de Hemeysa'dan sonra Kayder'e atlanmakta ve
ismi "
~eklinde verilmektedir.
Bkz.
12. Zübeyrr de ise "" ~eklinde geUsnektedir. Bkz. Zübeyri, Nesebü Kurey~. s. 3.
~bn Sa'd'da
Bkz. 1. 57.
224 Bu isim Zübeyrrde "..Ar(Nesebü Kurey~. s. 3); Ibn Sa'd'da ise "af" (I. 56) ~eklinde verilmi~tir.
"3 Zübeyri'dc "..>4" ve "s,1J11-. Bkz. Nesebü Kurey~. s. 4.
226 Zübeyri'de "i.l>14" ve
Bkz. Nesebü Kurey~, s. 4.
227 Zübeyri'de
Bkz. Nesebü Kurey~. s. 4.
221 ~l~n Sa'd'da mc~hur ncsep alimi Ibnül-Kelbrden nakledilen. Tevrat'~n Tckvin (5. bap) ve I.
Tarihler kitaplannda (1. bap) verilen nesep zinciri ile de örtü~en bir rivayettc Flz. Ibrahim'in (as) suyu
Adem'e (a.$) kadar ~u ~ekilde verilmi~tir:
(
3

1

`(••..11 441. .4442b

~oji

Jidi '81i4:2 1,
6 J1,4 .134)
.0 ,t.~".' ~:Xt

j•

4+!1

Jti3 .3.31-•••

,-,:L31

•,441 C "" r.1-•

J.43 ,44 ~..10 ~fi 4:1? ,1L.4
.44 J
JA-Nr-•
1Jt6 1.k 44I'
Bkz. ibn Sa'd, I, 59. ~bn Sa'd'taki bu rivayette belgedcki zincirden farkl~, ancak Tevrartaki bilgiye
ve Eber (..~.,t.) de verilmi~tir. Ayn~~ nesep
uygun olarak Peleg' le Arbah~ad aras~ndaki $clah (4-•••• veya
zinciri 7..übeyrrnin kitab~na ald~~~~bir rivayette de yer almaktad~r. Bkz. Zübey~l. Nesebü Kurey~. s. 4.
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Rahmân ve Rahim olan Allah'~n ad~yla:
Ey Müslüman, Muhacir ve Ensâr toplulu~u! Ey Nebi [a.s] ümmeti! Ey
Kur'ân haf~zlar~~(Hamele-yi Kur'ân)! Ey Nebi [a.s] ümmeti! Ey Ramazan
orucunu tutanlar! Ben, Hayberli Hunay b. Ahtab b. Haninâ'dan uzak olan
bir adam~m. Onlar~n üzerine yürüdük ve haklar~ ndan geldik. Ayaklar~m~z
sava~t~; atlar~m~z götürdü. Haftan~n alt~~ gününde kendimizi ve az~~~m~z~~ bu
yola seferber ettik. Parlak bir Cuma günü annemiz bize geldi. O, Hunay b.
Ahtab'~n annesidir. (Annemiz) ~öyle dedi: Sebt ve ibadet vakti geldi. Ona
~unu söyledik: Resülüllah (s.a.v.) Allah'~n vahyetti~ini yerine getirip bizden
kabul edinceye ve bize sebti haram k~lmay~ ncaya kadar, bizim için ne sebt
ne bayram ne dinlenme ne de uyku vard~r. (Resülüllah) amcam~z~n k~z~~
Safiye ile evlenmi~tir. Onu azat etmi~; azatl~~~n~~da mehrine saym~~t~r"; ve
Tâlib'in (sallallâhu aleyh)
bize bir de ahit ve anla~ma yazm~~t~r. Ali b.
yazd~~~, eline al~p öptü~ü ve yüzünü sürüp okudu~u, Restilüllah'~n (s.a.v)
bu anla~mas~ na bakmak için gelen-getiren, duyan-dinleyen, haber veren ve
~efkat gösteren kula ve ebeveynine Allah merhamet etsin.
Rahmân ve Rahim olan Allah'~n ad~yla:
Bu, Resülüllah Muhammed'ten HanInâ'ya', Hayber ve Maknâ halk~~ ile
onlar~n nesillerine gökler yerin üzerinde durdu~u müddetçe' geçerli olacak bir anla~mad~r. Sizler selamette olas~n~z. Sizin ad~n~za kendinden ba~ka
hiçbir ilâh olmayan Allah'a hamd ederim. Meselenize gelince:
Bu konuda bana bir vahiy indirildi; buna göre sizler köylerinize geri
dönecek ve ev[ler]inizde oturacaks~n~z. Allah ve Resülünün emân~yla güvenlik içerisinde dönün. Size, dininize, mallar~n~ za, kölelerinize ve ellerinizin alt~ ndakilere (cariyelerinize) Allah ve Resülünün zimmeti verilmi~tir.
Cizye verme yükümlülü~ünüz yoktur. Zülüfleriniz kesilmeyecektir. Topra~~n~ za hiçbir ordu girmeyecektir. Orduya sevk edilmeyecek, (sava~mak için)
toplanmayacak ve ö~ür (onda birlik vergi) vermeyeceksiniz. Size asla zulmedilmeyecektir. Sizden kimseye herhangi bir vergi yükü (resm) yoktur.
Sizler y~rt~ k ve renkli elbiseler giyebilecek, atlara binebilecek ve her türlü
silah~~ ta~~yabileceksiniz. Kim sizinle sava~~~-sa, siz de onunla sava~~n. Böyle
Bk.z. Mes'euli, et229 Bu ifade Mes'CuIrde de geçmektedir:
s. 256.
Tenbih
23" Yahudice-Arapça metinde aynen bu ~ekildedir.
s. 59. An231 Flamidullah bu ismi I luneynâ ~eklinde okumu~tur. Bkz.
cak biz tipik bir Yahudi ismi oldu~u için bunu "Haninâ" olarak okumayi tercih ettik.
232
Yani klyamete kadar.

472

NUH ARSLANTA~~

bir sava~~s~ras~nda öldürülenler den dolay~~size k~sas cezas~~uyg-ulanmayacak;
sizden diyet de al~nmayacakt~r. Sizden, bir Müslüman~~ teammüden öldüren
kimse, Müslümanla ayn~~ hükme tabi olacakt~r. Size fuhu~~iftiras~nda bulunulmayacakt~r. Sizler (di~er) zimmet ehlinin konumuna dü~ürülmeyeceksiniz. Yard~m isterseniz, yard~m olunacak; deste~e ihtiyaç duyarsan~z destek
göreceksiniz. Beyaz, sar~~ve esmer(leriniz); yeti~tirdi~iniz hayvanlar, zuhlar~n~z' ve (dokudu~unuz) kaftanlar sizden istenmeyecektir. Özel alametli
elbiseler giymeyeceksiniz. Ayakkab~larm~z ön k~sm~ndan kesilmeyecektir.
Mescitlere girmekten men edilmeyeceksiniz. Müslüman idarecilerin huzuruna ç~kman~za da engel olunmayacakt~r. Sizi, ya içinizden biri ya da
Resülüllah'~n ehl-i beytinden biri yönetecektir. Gidece~i yere (mezarl~~a)
var~ncaya kadar cenazelefiniz için geni~~yer ayr~lacakt~r. Kendi ~erefiniz ve
amcan~z~n k~z~~Safiyye'den dolay~~ihsan göreceksiniz. Sizin ~ereflinizi ~ereflendirmesi ve kötülük yapanlarm~z~~ ba~~~lamas~~ Resülullah'~n ehl-i beytine
ve Müslümanlara bir vecibedir. Sizden yolculu~a ç~kan biri Allah ve Resülünün eman~ndad~r. Dinde zorlama yoktur'. Sizden Resülüllah'~n dinine
ve vasiyetine uyana, Resülüllah'~n ehl-i beytine verilmesini emretti~inin
çeyre~i vard~r. Bu da Kurey~'in atâs~n~n ödendi~i s~rada size verilir ki, miktar~~ elli dinard~r. Bu, benden size bir ihsand~r. Resülüllah'~n chl-i beytinin
ve Müslümanlar~n bu anla~mada yaz~l~~ olan her ~eye uymas~~ üzerlerine bir
vedbedir. Kim Haninâ'ya, Hayber ve Maknâ halk~na iyi davran~rsa, bu
onun için en iyisidir. Kim de onlara [kötü] davran~ rsa bu onun için en kötüsüdür. Bu anla~may~~ biri okudu~unda ya da bu anla~ma kendisine okundu~unda, anla~madaki bir ~eyi de~i~tirir veya muhalefet ederse, Allah'~n lâneti ve lânetçi [....]'in" ve bütün insanlar~ n lâneti onun üzerine olsun. O
benim zimmetimden ve k~ymet günü ~efaatirnden uzakt~'''. Ben onun
2" Burada "esmer" hariç, "beyaz", "sar~", "yeti~tirdi~iniz hayvanlar" ve "z~rhlar~n~z" ibaresi
islâm kaynaklar~ nda da bu ~ekilde geçmektedir:
(v4:111_3) ‘:111
~l~n Sa'd, II, 110; Belkuri, Fütâh, s. 34; a. mlf., Ensâb, I, 352. ...,451-+.3
Belazurl, Füttth, s. 80. "Beyaz" ve "sar~"dan kas~t, Flayber Yahudilerine teslim ~artlar~~s~ras~nda
vermeleri ~art ko~ulan "gümü~" ve "alt~ nlard~r. Ancak "es~ner"in neyi ifade etti~ini anlayamad~ k. "Esmer"le Hayber'de bol yeti~en "hurma"lar kastedilmi~~olabilir mi bilmiyoruz. Bilindi~i üzere I layber -hurmas~~ ile me~ hurdu ve hurma en önemli ihraç maddesi idi. Bkz.
Fakih, Kitdbül-Büldtin, 515; 11emdanl, Stfatu Cezfretil-Arab, I, 131; Abdülaziz b. ~brâhim
Ömert,
ve's-Stnâ'ât, s. 32, 164.
234 Bakara, 2/256.
293
Metnin asl~ nda verilmeyen ve bo~~b~rak~ lan bu yeri I lamidullah "Lânetçi meleklerinin..." ~eklinde tamamlam~~t~r. Bkz. el-Vesâiku's-Siyâsiyye, s. 61.
liamidullah, bu iradenin asl~nda "Ben onun zinunetinden ve ~efaatinden uzakt~n" ~eklinde
olmas~~ gerekti~ini belirterek bunun bile anla~man~n sahteli~ini gösterdi~ini belirtir. Bkz. elVesâiku's-Siydsiyye, s. 61.
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hasm~y~m. Kim bana has~ m olursa, Allah'a has~m olmu~tur. Allah'a has~m
olan~ n yeri ise Cehennem'dir. Ve [...]ve oras~~ ne kötü bir dönü~~yeridir.
Kendinden ba~ ka ilâh olmayan [Alla]l~~~ahit olsun. O, melekleri [ve ar~~]n~~
[ta~~yan melekler] ve haz~ r bulunan Müslümanlar ~ahit olarak yeter.
(Bu anla~may~ ) Ali b. Ebü Tâlib kendi yaz~s~yla yazd~. Resûlüllah harf
harf yazd~rd~. (Anla~ma) Hicretin be~inci y~l~nda Ramazan'~n üçüncü gecesinden sonraki Cuma günü yaz~lm~~t~ r. [Amm]âr b. Yâsir, Selmân elFerârisl' ve Ebû Zerr el-~~fârl ~ahittir.
(III) Muhammed b. Abdullah b. Abdülmuttalib b. Hâ~im23' b. Abdü
Menâf239 b. Kusayy2" b. Kilâb b. Ka'b241 b. Lüeyy b. ~âlib b. Fihr242 b. Mâlik
b. Nadr b. Kinâne b. Huzâme2" b. Müdrike b. ~lyas b. Mudar b. Nizâr b.
Me'add244 b. Adnân245 b. tid b. Üded b. Hemeysa' b. Beyt2" b. Cemel"' b.
Kayder b. ~smail b. ~brahim Hatilullah2" (sallalâhu aleyhi ve sellem) b.

Metinde Selman el-Farisi bu ~ekilde yaz~lm~~t~r.
238 Kur'an'da Kurey~~süresinde de belirtildi~i üzere Peyga~nl~crimiz'in bu dedesinin Bizans
imparatoru ve I labe~~Neca~i ile yapt~~~~anla~ma neticesinde (Hal) Kurcy~, yaz~n kuzey bölgelerine (Suriye-Anadolu), k~~~ n ise Yemen ve Habe~istan'a rahatl~ kla gidip gelmeye ba~lam~~t~r.
Bu, Kurey~'in hem tan~nmas~n~~ sa~lam~~~hem de sayg~ nl~~~n~~ art~rm~~t~ . Bkz. !bn Sa'd, 1, 75
vd.; I larnidullah, "haf", D~A, XXII, 63-64.
239 Mekke'nin yabanalarla olan siyasi ve iktisadi münasebetlerini geli~tirerek ~ehrin itibar
ve nüff~zunu sa~lam esaslara oturtan ilk kimsedir. Bkz. ~ bn Sa'd, I, 75; Hamidullah, ~slam
Peygamberi, I, 32.
24" Kusayy'~ n Arap tarihinde önemli bir yeri vard~ r. Mekke ~ehrini yeniden in~a etmi~,
Kurey~~kabilesini Ka'l~e etraf~na yerle~tirmi~, Daru'n-Nedve'yi kurmu~, Mekke'nin idaresi ve
hac i~ lerinin düzenlenmesi için vazifeler ihdas etmi~ti. Bkz. ~bn Hi~am, I, 117-119; ~bn Sa'd, I,
70-71; Hamidullah, ~slam Peygamberi, I, 32.
241 Ka'b'~ n Araplar aras~nda büyük bir saygml~~~~vard~. Cuma günlerinde, içinde huthe
olan haftal~k bir ibadet (Yez~nzül-Arribâ) ihdas etmi~ ti. Ölümü Araplar için takvim ba~lang~c~~
kabul edilmi~, Ebrehe'nin Ka'be'ye sald~rd~ k" y~la kadar da bu takvim kullan~lm~~t~. Bkz.
Belazurf, Ensâb, I, 41; Hamidullah, ~slam Peygamberi, I, 31.
242 Kurey~~kabilesinin kurucusu kabul edilen Fihr, Kurey~'i birle~tirdi~inden dolay~~
"Cemmau Kurey~" olarak da isimlendirilmi~tir. Bkz. Belazurt, Ensâb, I, 39.
243 Huzeyme.
244 Me'add'~ n Buhtunnasr zaman~ nda (M.Ö. 604-551'Ier) ya~ad~~~~belirtilir. Bkz. ~l~n Sa'd,
I, 58; Belazuri, Ensâb, I, 22.
245 Adnan'~ n Buhtunnasr zaman~nda ya~ad~~~~rivayet edilir. Kal~c'yi deri bir örtü ile örtenlerin ilki Adnan'd~r. Bkz. Belazurl, Ensâb, I, 15. Daha fazla bilgi için bkz. Mustafa Fayda, "Adnan, D~A, I, 391-392.
24" Nebet.
217 I lamel?.
248 Nescb zincirinde bundan sonra yer alan isimlerdc Ahd-i Atik (Tevrat) esas al~ nm~~t~r.
Cedid'te (~ ncil) I lz. ~sa'n~n soyu verilirken de Ever ve ~clah hariç, ayn~~ nem> zinciri
237
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Terah249 b. Nahtir" b. Serü~" b.
b. Fele~" b. Arfah~ad2" b.
~em" b. Niih" b. Lameh" b. Metü~elah' b. Hardih" (ki o, ~dris
s.a.v.'dir) b. Yared' b. Mehelelil" b. Kaynen' b. En ~" b. ~i[s] b.
Adem Ebü el[...salla]llhu ibnü'-t-Türâb.

verilmi~ tir. Bkz. Luka 3/23. Tevrat'taki bilgiye göre I lz. ~ brahim, babas~~ yelmi~~ya~~nda iken
dünyaya gelmi~ tir. Bkz. Tekvin, 11/26.
Nahor yirmi dokuz ya~~ nda iken o~lu *Ferah (1-11/1) do~mu~ tu. Bkz. Tekvin, 11/24;
11/27; 11/31; I. Tarihler, 1/24. ~slâm kaynaklar~nda liz. ~ brahim'in babas~ n~ n ad~~ Azer'dir.
•
Bkz. En'âm, 6/74; Buhar, "Enbiyâ" 8; ~ l~ n Sa'd, I, 59. Azerle ilgili detaylar için bkz. A. J.
Wensinck, "Azer", ~A, II, 91; Murray Linchtenstein, "Terah", Eld, XV, 1013-1014; Günay
"Ftimer, "Azer", D~A, IV, 316-317; J. Eisenberg, "~ brahim", ~A, V/2, 878.
250
Serug otuz ya~~ nda iken o~lu Nahor (l~m) do~mu~ tu. Bluz. Tekvin, 11/22; I. Tarihler,
1/24.
251 Rc'u otuz iki ya~~ nda iken o~lu Scrug (Mil>) do~~nu~ tu. Bkz. Tekvin, 11/20; I. Tarihler,
1/24.
252

1/24.

Peleg otuz ya~~nda iken o~lu Re'u (13/1) do~mu~ tu. Bkz. Tekvin, 11/18; I. Tarihler,

Tevrat'ta Pelegle (5D) Arpah~ad aras~ nda ~elah ve Eber isimli iki ki~i daha vard~ r. Bluz.
1. Tarihler, 1/24. Ancak bu isimler yukar~ daki belgeye al~ n~nam~~ t~r.
254
San~'~ n okullar: Elam, Asur, Arpah~ad (1WDD18), Lut ve Aram. Bkz. Tekvin, 10/22.
255
Nuh be~~yüz ya~~ nda iken o~lu Sa~n (OW) do~mu~ tu. Bkz. Tekvin, 5/32; 6/10.
I..a~nch yüz seksen iki ya~~nda iken o~lu Nuh (n~) do~mu~tu. Bkz. Tekvin, 5/28. 'reyrat'taki bilgiye göre Adem'~ len Nuh'a on nesil vard~ r: Adem (yarat~l~~~ n 930. y~l~ nda ölmü~ tür),
~ii (130-1042), Eno~~(235-1140), Keynan (325-1235), Mahalal-El (395-1290), Yared (4601422), 1 Ianoh (622-987), Metü~clah (687-1656), Lameh (874-1651), Nuh (1056-2006). Bkz.
Tora, Bere~tt, ~ rc. ve düzenleme Mo~c Farsi, ~stanbul 2002, s. 32, 35.
252 Metti~elah yüz seksen yedi ya~~ nda iken Lameh (-17)5) do~mu~tu. Bkz. Tekvin, 5/25.
2" I lanoh altm~~~be~~ya~~nda iken o~lu Metü~elah (n5t~71 ~n) do~mu~tu. Bkz. Tekvin, 5/21.
Yared yüz altm~~~iki ya~~ nda iken o~lu lianoh num do~mu~tu. Bkz. Tekvin, 5/18.
Mahalal-El altm~~~be~~ya~~ nda iken o~lu Yared (11') do~mu~ tu. Bkz. Tekvin, 5/15.
2111
Keynan yetmi~~ya~~ nda iken o~lu Mahalal-El(58'75117â) do~~nu~ tu. Bkz. Tekvin, 5/12.
2112
Eno~~doksan ya~~ nda iken o~lu Keynan (rp) do~mu~tu. Bkz. Tekvin, 5/9.
~ii yüz be~~ya~~ nda iken o~lu Eno~~(W128) do~mu~ tu. Bkz. Tekvin, 5/6.
"I I lz. Adem'e, Kâbil (Kayin) taraf~ ndan öldürülen o~lu Evel'in (I lâbil) yerine hediye olarak verilen ~ii, Adem yüz otuz ya~~ nda iken dünyaya gelmi~tir. "~ii", kelime olarak "Tanr~ 'n~ n
bah~i" anlam~ na gelmektedir. Bkz. Tekvin, 4/25. Bilgi kayna~~~ehl-i kitap, dolay~s~yla Tevrat
oldu~u anla~~ lan ~ l~n Sa'd ve Zübeyri <le ~ii için ayn~~ anlama gelen "I libetullah" ifadesini
kullanm~~lard~ r. Bkz. ~ l~n Sa'd, 1, 59; Zübeyri, Nesebü Kurey~, s. 4.
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ILem~ n I -

K~ r

Resim 2 - Merhab Kasn'na ç~lulan yol
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Resim 3 - Hayber'de tarihi Yahudi Mezarl~~~.

Resim 4 - Eski Hayber' in yukandan görünü~ü.
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Resim 5 - Eski I layder'cle bulunan hurma bahçeleri.
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