ABBAS~ LER VE FATIM~ LER DÖNEMINDE
YAHUDILERIN CEMAAT MAHKEMELERI
UH ARSLANTA~'
Hz. Muhammed döneminde ba~layan, Hulefâ-y~~Râ~idln ile luzlamp
Emevtler döneminde zirveye ula~an fetihlerle, o dönem dünyas~n~n büyük
bir bölümü Müslümanlar~n hakimiyetine girmi~ti. Bu fetihlerle kökeni islâm öncesi dönemlerdeki sürgünlere dayanan Yahudi cemaaderinin ço~u
da, ~slâm idaresine girmi~~oldu. Daha önce iki farkl~~devletin (Bizans ve
SâsanY) hakimiyetinde bulunan topraklar~n, tek bir hakimiyet alt~na ahn~nas~yla Yahudi cemaaderi de tek bir hakimiyete, yani Rabbânt (Ortodoks), bir
di~er deyi~le Talmud Yahudili~inin hakimiyetine girmi~~oldu.
Müslüman Hakimiyetinde Yahudilerin Hukuki Statüsü
~lk dönem fetihlerden itibaren ~slam hakimiyetine giren gayr-~~
müslimler, "zimtne" ad~~verilen bir "temiMt"la hukuki bir statü kazanm~~ t~r.
Bu statüde devlet, cizye (ba~~vergisi) ad~~verilen bir vergi kar~~l~~~nda, statüyü kazanan zimmiye can ve mal emniyeti, din ve vicdan hürriyeti ile dil ve
kültür özerkli~i vermekte idi. Yine bu vergi kar~~l~~~nda askerlik hizmetlerinden muaf olan gayr-~~müslinder, kendi hukuldarm~~uygulama hakk~na
da sahip olurdu. Bundan sonras~~için uygulama ~u idi: Zimndler, zimrnilik
~artlar~n~~yerine getirecek, devlet de bahsi geçen güvenceleri sa~lad~~~~gibi
onlar~~her türlü sald~r~dan da koruyacakt~l.
Ba~lang~çtan itibaren genelde gayr-~~müslimlerin, özelde ise, a~a~~da
özerk mahkeme yap~lanmalar~~anlat~lacak olan Yahudilerin, bu statüsüne
oldukça dikkat edilmi~tir. Statülerini Kur'ân'dan alan gayr-~~müslimlere
verilen söz konusu bu hinTiyetler, pratikte Hz. Peygamber ve sonraki MüsDr., Marmara Üniversitesi, ilahiyat Fakültesi, islam Tarihi Anabilim Dal~~Ara~t~rma
Görevlisi.
Konuyla ilgili detayl~~bilgi için bkz. Hüseyin Gazi Yurdaydm, "islam Devletlerinde MüsIütnan Olmayanlar~n Durumu", Ankara Üniversitesi ~lithiyat Fakültesi Dergisi XXVII (Ankara
1985), s. 99; Mustafa Fayda, Hz. Ömer Zaman~nda Gayr-~~ Müsli~nler, ~stanbul 1989, s. 170 vd.
Hz. ömer'in öhneden önce anla~malar gere~i vergileri al~ nan zimmilcrin sald~r~lara kar~~~
s. 37.
korunmas~n~~vasiyet etti~i belirtilir. Bkz. Ebtl Yüsuf, Kitlibü'l-Hara~, Beyrut It
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lürnanlar~ n ideal yönetici olarak kabul etti~i Hulera-y~~Ra~idin'in uygulan~alar~~ ile ~ekillenmi~tir. ~slam dünyas~nda gayr-~~ ~~r~üslimler, yükümlülüklerini
yerine getirip hakim idare aleyhine herhangi bir eylem içerisine girmedikleri müddetçe, kendi mahallelerinde, kendi din ve gelenekleri çerçevesinde
rahat bir hayat sürmü~ lerdir. ~slam dünyas~ ndaki fikri-siyasi kar~~~kl~ klar ile
~ iddet ve kaosun hakim oldu~u dönemlerde dahi gayr-~~ müslim tebaa kendi
haline b~rak~lm~~t~r'.
Gayr-~~ müslim tebaan~ n önemli bir bölümünü olu~turan Yahudiler de
yukar~ da bahsi geçen hak ve yükümlülüklere sahipti. AbbasIler ve Fat~miler
döneminde, o dönem dünyas~ ndaki Yahudi cemaatlerinin ço~u, Atlas Okyanusu'ndan Orta Asya içlerine kadar uzanan geni~~co~rafyaya hakim Müslümanlar~n idaresinde ya~~yordu. Daha çok kendi mahallelerinde, bet din*
ad~~ verilen kurumun liderli~inde ve sinagog etraf~ nda yo~unla~an Yahudi
cemaatleri, adeta "devlet içinde devlet", hatta ondan da öte bir statüye
sahip olmu~lard~ r'. Seyahat, ta~~ nma ve ikâmetleri konusunda herhangi bir
hukal engel olmad~~~~için Yahudiler, ~slam dünyas~n~n her taraf~na da~~lm~~~durumda idi. Mal-mülk edinmeleri ve bunlar üzerindeki tasarruflar~ mn önünde herhangi bir engel bulunmad~~~~gibi, mabet ve mezarl~k vb.
mukaddes kabul ettikleri di~er kutsallarm~n da masuniyeti vard~. Adli meselelerini herhangi bir ~slam mahkemesine götürebilme özgürlü~üne sahip
olmakla birlikte, bu rneselelerine kendi mahkemelerinde çözüm bulmalar~~
esas kabul edilmi~ti.
Elinizdeki ara~t~rmada ~slam tarihinin önemli konular~ndan olan ehl-i
zimme hukuk tarihiyle ilgili konulardan biri ele al~nacakt~r: Yahudilere
tan~ nan adli özerklik ve bunun ~slam tarihinin klasik dönemi kabul edilen
Abbasi ve Fat~ miler dönemindeki durumu. Bu ba~lamda Yahudilerin kendi
aralar~ ndaki adli vakalara çözüm arad~ klar~~ cemaat mahkemelerinin yap~ lanmas~, mahkemelerde takip edilen hukuksal süreç ile ceza ustUleri, mahkeme kay~tlar~ , kurumlar aras~~yaz~~malar ve din adamlar~n~ n uygulamalar~~
Örnekler için bkz. Nuh Arslanta~, Emeviler Döneminde Yahudiler, ~stanbul 2005, s. 57-60.
Makalede bu ve benzeri, Yahudi literatürüne dair ~ brântce ve ikrâm~ce ~ erimler, çal~~man~ n sonunda [Uz. 6. Ek: Sözlük] alfabetik olarak liste halinde aç~ klanm~~t~ r.
3
S. D. Goitein, "Minority Selfrule and Government Control in Islam", S/-Ex. Fasc:
Memoriae j. Schacht Dedicato 31, s. 109. Goitein, bir ba~ ka çal~~mas~ nda gayr-~~müslim tebaa
ile Müslüman idareler aras~ndaki bu ili~kiyi, "Ortaça~'~n Dint Demokrasisi" ~eklinde isimlenclirmektedir. Bkz. Goitein, "New Sources on the Palestinian Gaonate", Salo Witt~nayer Baron
Jubike Yolunu, New York-London 1974, English Sect.ion, I, 116.
2
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esas al~narak ortaya kontnaya çal~~~lacakt~ r. Ancak konuya geçmeden önce,
cemaat mahkemelerini tercih etmeyen Yahudilerin islam mahkemelerine
müracaatlar~~ile ilgili k~sa bir bilgi vermek istiyoruz.
2. ~slam Mahkemeleri ve Yahudiler
Kur'an'da islam idaresinde ya~ayan dini topluluklar~ n hukuki meselelerini Müslüman mercilere getirdiklefinde, Müslümanlar~n bu davalara
bak~p-bakmamakta muhayyer oldu~u; ancak hüküm verildi~i takdirde,
adaletli davrarulmas~~emredilir. Di~er yandan gayr-~~müslimlerin cemaat içi
meselelerde kendi kitaplarma (hukuk kurallar~ na) müracaat etmeleri de
Hz. Peygamber'in Medine'ye hicretinden sonra haz~rlanan (Medine)
Vesika(s~n)'da ayr~~ bir cemaat olarak kabul edilen Yahudilerin hak ve yükümlülükleri tespit edilmi~, kendilerine adli ve hukuki özerklik verilerek
anla~amad~klar~~konularda Hz. Peygamber'e müracaat imkan~~ da tan~nm~~t~. ~ehirde beytülmidraslan (bet ha-midm~) olan Yahudiler, hukuki meselelerini burada çözüyorlard~. Ancak kendi aralar~ nda çözüm bulamad~klar~~
meselelerini, devlet ba~kan~~olarak Hz. Peygamber'e götürme haklar~~ da
vard~. Hz. Peygamber'in Yahudiler aras~nda ya~anan adliyelik olaylarda
hüküm yel-dikine dair islam kaynaklar~na baz~~örnekler yans~m~~t~'''.
~slam hukukunda Kur'ân'daki hüküm ve Hz. Peygamber'in uygulamalar~ndan (Sünnet) hareketle, gayr-~~müslimlerin, davalarm~~islam mahkemelerine götürebilece~i kabul edilmi~tir.
Hulefâ-yi Ra~ idIn ve sonraki dönemlerde Yahudilerin, davalarm~~islam
mahkemelerine götürdülderine dair pek çok örnek vard~r. Hz. Ömer'in,
kendisine intikal eden bir davada, miras~, Yahudi halas~mn terekesinden
4
•
N~sâ 4/105; Müjde 5/42-43; Abdürrezzak, el-Musannef, n~r. Ilabll~ürrahman el-`A'zami,
Beyrut 1403/1983, VI, 62-63 (Hadis no. 10007).
5 Ilz. Peygamber her iki taraf da Yahudi olan bir zina davas~nda suçlulara recm cezas~~uygulam~~t~~(Buhârt, Menâk~l~~26. Bu suçun Tevrat'laki cezas~~için l~kz. I£vililer 20/10). Benzer
~ekilde Hendek Sava~~'nda ihânet eden Kureyzao~ullarina Yahudi kutsal kitab~ndaki bir
hükme (1'esniye 20/10-14) istinaden verilen ölüm cezas~n~~tasvip etmi~ti (Vaki" el-Meg&z~, n~r.
Marsden ,1ones, Beyrut 1966, II, 513-514; ~bn Sa'd, et-Tabakdtii'l-Kübrâ, n~r. ~ hsan Abbas,
Beyrut 1405/1985, II, 77). Yine, o dönemde Ensar'dan bir cariyenin ba~~n~~iki ta~~aras~na
koyarak ezcn bir Yahudiye k~sas tatbik edilmi~ti. Bkz. Buhârt, Husümât 1. Hz. Peygaml~er'in,
bu müracaatlar~nda Yahudilere kendi kanunlar~ n' tatbik etti~i bclirtilmektedir. Bkz..
Ilamidullah, ~slân~~Peygamberi, trc. Salih Tu~, ~stanbul 1990, I, 614; Fahrettin Atar, ~slam Adliye
Te~kildft, Ankara 1991, s. 230.
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pay almak isteyen E~'as b. Kays'a de~il, kad~n~n Yahudi akrabalar~na devretti~i belirtilir". Yine O'nun zaman~nda Basra kad~l~~~~yapan Ka'b b.
Sûr'un7, taraflardan birinin Yahudi oldu~u davalardaki yemin gerektiren
durumlarda Yahudiyi sinagoga göndererek ba~~na Tevrat koydurdu~~~~ ve
"Musa'ya Tevrat'~~indiren Allah ad~na" yemin verdirdi~i rivayet edilir'.
Emevfler döneminde Küfe'de kad~l~k yapan ~a'brnin (ö. 104/722), k~rbaç (celde) gerektirecek cürüm i~leyen bir Yahudiyi mescitte cezaland~rd~~~~
belirtilir9. Ömer b. Abdülazlz zaman~nda, M~s~r kad~s~~~bn Huceyre taraf~ndan mallar~~müsadere edilen Yahudiler, karar~~haks~z bularak halifeye müracaat etmi~lerdi. Olay~~ tahkik ettiren halife, Yahudilerin hakl~~ oldu~unu
ö~renince mallar~n~~iade etmi~ti'. Ömer b. AbdülazIz'in, kad~s~~Adiyy b.
Ertâd'a "Zimmiler sana gelirse onlar hakk~nda hükmet", dedi~i rivayet edilir".
Ayn~~halife zaman~nda M~s~r kad~s~~ ~bn Hücey~-e'nin Yahudilerin davalar~na
da bakt~~~~belirtilir'.
Abbâs/ler döneminde M~s~r kad~lar~~gayr-~~müslimlerin davalar~na belli
bir zaman ay~r~rd~. ~kindiye kadar mescitte Müslümanlar~n davalar~na bakan Kad~~Hayr b. Nuaym'~n, ikindi namaz~ndan sonra mescidin merdivenlerine oturarak gayr-~~müslimlerin davalarm~~halletti~i rivayet edilir". Bu
uygulama, Muhammed b. Mes~~ik'un kad~l~~~na kadar bu ~ekilde devam
etmi~ti. ~bn Mesrûk (177-184/793-800) görevi s~ras~nda gayr-~~müslimlerin
davalarm~~da mescitte görmeye ba~lam~~t~". Hayr b. Nu'aym, Yahudi davaalarm ihtilâflar~nda kendi cemaadefinin ~ahidi~ine de müracaat ederdi".
Hârûnürre~tel zaman~nda bu müracaatlarm artt~~~~anla~~lmaktad~r. Çünkü,
Abdürrezzak, el-Musannef, VI, 1617 (Hadis no. 9858).
Bkz. Zehebi, Siyeru
n~r. ~uayb el-ArnAvüd ve d~r., Beyrut 1984/1405,
VIII, 12.
•
8 Bkz. Veki, Ahldrul-Kudöt, Beyrut [t.y. J, I, 278. Ka'b'~n ayn~~ i~lemi, H~ristiyanlar için kilisede de yapt~rd~~~~l~elirtilir. Bkz. a.g.e., ayn~~yer.
9 Bkz. Veki, Ahbörul-Kud~it, III, 69. Bu dönemlerle ilgili di~er uygulamalar için l~kz.
Atar, ~slAin Adliye Te~kilât~, s. 229-230; Arslanta~, Eineviler Döneminde Yahudiler, s. 81-82.
Io Bkz. Kindi, el-Kildt vel-Kud~lt (Törfl~u Vü1ti M~sr), n~r. Rhuvon Guest, Müessetü
Kurtuba: [t.y.1, s. 332-333. Olay 'bn I luceyre'nin ikinci kad~l~~~~s~ras~nda meydana gelmi~tir.
Abdürrezzak, el-Musannef, VI, 63 (Hadis no. 10009).
12 Kindi, el-Vülöt
s. 348; Atar, ~slam Adliye Te~killit~, s. 228. ~l~n Hüceyre, M~s~r'a
Abdülaziz b. Mervan'~ n valili~i s~ras~ nda tayin olmu~tu. Bkz. a.g.e., s. 315.
13 Kindi, el-Vüllit ve?-Kudöt, s. 351.
14 Bkz. Kindi, el-Vülât vel-Kuddt, s. 390-391.
13 Kindi,
s. 351. Hayr, ayn~~ i~lemi H~ristiyanlar için de yapmaktayd~.
Bkz. a.g.e., ayn~~ yer.
6
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vezir Fadl b. Rebl döneminde ~slam mahkemelerine müracaat eden Yahudilere, sinagogla~~nda nas~l yemin ettirilece~ine dair belli kal~plar tespit
~slam kaynaklar~na yans~yan bu örnekler, Yahudilerin, EmevIlerin sonu
ile Abbastlelin ilk dönemle~inden itibaren ~slam toplumuyla entegre sürecine girdi~ini ve bu entegrasyonun getirdi~i sosyo-kültürel etkile~imle beraber ~slam mahkemelefine müracaatlar~n artt~~~n~~da göstermektedir.
~slam mahkemesinde verilen bir karar, Yahudi mahkemesi taraf~ndan bütünüyle geçersiz kabul edilse de, söz konusu dönemden itibaren ~slam
mahkemelerine çok s~ k müracaat edilmeye ba~lam~~t~ '''. Bu müracaatlar~n
belli-ba~l~~sebeplerini ~u ~ekilde özetlemek mümkündür:
1. Cemaatin baz~~üyeleri, kendi mahkemesine müracaat et~nesi halinde, kendi hukukunda lehine bir hüküm yoksa, ayn~~konuda ~slam hukukundaki lehine olan bir hükümden faydalanmak için ~slam mahkemelerini
tercih ederdi". Bu tercihte, ~slam mahkemelefine müracaat eden gayr-~~
müslimlere ~slam hukukuna göre hüküm ve~ilmesi etkili olmu~tur'. Bu
sebeple mesela, erkek karde~lerinin olmas~~durumunda' babalar~n~n mira-

16

Yahudiler için tespit edilen yemin lafizlar~ na bkz. Ömer!, et-Ta'~lf bil-Mustal~thi'~-~erif,,
S~ndatil-~n~ti, n~r. Muhammed I Iüseyin
M~s~r 1312/1804, s. 151-152; Kalka~endt,
~emseddin, Beyrut 1987, XIII, 266-267.
17
G'il, Moshe Gil, (634-1099) 7131v~rr~ 7 rrn,'~o~nr~~ np~pn2 'nr~vp-r-~x - Erets-Yisrael
biTkufat ha-Müslimit ha-R~ona ~lk ~slami Dönemde Filistin], Yeru~alayim 1983, I, 137.
Goitein, "Minority Selfrule and Government Control in Islam", s. 110.
' 1-lanbelt, ~afit ve Zahirl mezhebine göre, gayr-~~müslimlerin davalar~na bak~l~p balulmayaca~~~konusunda muhayyerlik olmakla beraber, bak~ld~~~~takdirde adaletli olunmas~~ve
~slam hukukuna göre karar verilmesi konusunda görü~~birli~i vard~r. Bkz. Abdürrenak, elvel-Velöydti'd-Diniyye,
Musannef, VI, 62-63 (I laclis no. 10007); Maverdi,
Beyrut 1985, s. 185. Konuyla ilgili deliller ve tart~~ malar için bkz. Karaman, Mukayeseli ~sldm
Hukuku, Istanbul 1991, III, 360-362; Atar, ~slam Adliye Te~kildt~, s. 229; Ahmet Bostanc~, Kamu
Hukuku Aç~s~ndan Hz. Peygamber'in Gayr-~~Mfislinderle ~l~kileri, Istanbul 2001, s. 203-204. Ancak
gayr-~~müslimlere ~slam hukukuna göre hükmedilmesi, onlar~n farkl~~bir inanca sahip olduklar~n~n göz ard~~edildi~i manas~na gelmemektedir. Bu konuda baz~~istisnalar tan~nm~~t~r. Mesela, Haneli ve Malikller'e göre ~arap ve domuz, gayr-~~müslimler aç~s~ndan mal hükmünde
oldu~u için, gasp ve itlaf durumlar~nda tazmini gerekir. Benzer ~ekilde, gayr-~~müslimler
~arap içtikleri takdirde kendilerine had tatbik edilmez; ancak aç~ktan içerlerse, kamu düzeni
aç~s~ndan kendilerine kedi- Cezas~~ uygulan~r. Bkz. Karaman, III, 362; Bostanc~, s. 209.
20 1-iz. Musa'ya kadar mirastan pay alamayan k~z çocuklar~~(Tekvin 31/14-15), Musa'dan
itibaren, erkek karde~lerinin olmamas~~durumunda, babalar~n~n miras~ ndan pay almaya ba~lam~~t~r. Bkz. Say~lar 27/1-8.
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s~ ndan pay alamayan Yahudi k~ zlar, Müslüman hem cinsleri gibi, mirastan
pay almak için ~slam mahkemelerine müracaat etmeye ba~lam~~lard~'.
Benzer ~ekilde evlilikten sonra dünyaya gelen çocuklar~n ilkinin erkek
olmas~~durumunda, bu çocuk di~er (erkek) karde~lere oranla iki kat daha
fazla hisse almaktad~ r'. Roma ve Cermen hukuku gibi, özde köylü olan
Yahudi hukukunda, gayr-~~ menkulle~in parçalanmaks~z~ n bir arada tutulabilmesi için, ilk do~an erkek çocu~a böyle bir ayr~cal~k tan~nm~~t~ r'. Abbas'
ve Fat~m~ler döneminde buna raz~~ olmayan di~er erkek karde~ler, ~slam
hukukundaki e~ it pay hakk~ ndan faydalanmak için ~slam mahkemelerine
müracaat ederdi".
~slam mahkemelerine en s~ k müracaat konular~ ndan biri de Yahudi
kad~nlar~n bo~anma talepleri ile ilgiliydi. ~slam hukukunda bo~ama yoluyla
evlili~i sona erdirme hakk~~ kocaya verilmi~~olmakla beraber, evlilikten
memnun olmayan bir kad~ n~n, hakime ba~vurarak evlili~ine son vermesini
' ' ~ slam hukukunda Kur'an'daki bir ayete binaen (Nisa 4/11) k~z çocuklar~na miras~ an pay
ayr~ lmaktachr. ölen kimse sadece bir k~ z çocu~una sahipse, bu k~z, terekenin yar~s~n~; iki veya
daha fazla k~z çocu~u varsa, bunlar miras~ n üçte ikisini alabilmektedir. Ölen kimsenin o~lu
varsa k~zlar bir, o~lanlar iki hisse almaktad~r. Konuyla detaylar için bkz. Karaman, Mukayeseli
Milin Hukuku, I, 391 vd.
21
Bu konuda süreç genellikle ~öyle cereyan ederdi: Baban~n -ki bu kimse genelde mal~~
çok olan zengin biri idi - ölümünden sonra mirastan pay alamayan k~z çocuklar~, erkek varislerderi pay ister, onlar da mirastan herhangi bir pay vermezdi. Bunun sonucunda da k~z ya da
k~ zlar, islam mahkemesine müracaat eder ve mahkeme tasarrufuyla mirastan pay al~rd~. Bkz.
Flayyim Z'iv 1 lirschberg, "r1"r2;1 'n'12 1:2"U I7t/J 11110117" "`Arkaot ~el Goyim be-Yeme haBeynayim" lÖrtaça~da Yahudilerin Yabanc~~(islam) Mahke~neler(in)c Müracaat~l, Mazkeret
Kovets Torani le-zaher ~eren Gaon Yisrael Ray Yitshak ha-Levi Herzog, eds. S.J. Ze.vinZ.Warhaftig, Yeru~alayim 1962, s. 505; Gil, Erets Yisrael, 1, 136; 426. Mirasla ilgili ba~ka örnekler için bkz. Gil, Erets Yisrael, I, 426-427; a.g.e., II, 72 vd. (1020 tarihinde Filistin'de Refah
kentinde ya~anan bir miras kavgas~).
22
Yahudilikle buna "~ lk o~ulluk hakk~" (behor hakk~) ad~~ verilmektedir. Ancak mirastan
bu ~ekilde pay alan ilk o~ulun, di~er karde~lerim: nazaran yükümlülükleri de fazlad~r. Bkz.
Tesniye, 21/15-17.
A Mediterranean Society, Berkeley: University of California 1971, Il, 398.
Buna kar~~n, miraslarm~ n Yahudi hukukuna göre payla~t~r~lmas~n~~isteyen Yahudiler
ise, islam mahkemesine müracaat~~ önlemek veya müracaat edilse dahi pay vermemek için bir
Ibrmül geli~tirmi~lerdi: Daha hayatta iken gayr-~~menkullerin yar~s~n~~ ilk o~ula hem Yahudi
hem de islam mahkemesinde resmen devretmek. Goitein, Geniza dokümanlar~nda konuyla
ilgili pek çok belge bulundu~unu, ancak bu belgelerin sadece ka~~t. üzerinde, i~i k~l~ f~na uydurmak amac~yla kaleme al~nd~~~n~~ belirtir. Bu — sözde - sat~~~belgeleriyle baba, ilk o~luna
gayr-~~ •menkulle~inin yar~s~n~~satarak Yahudi hukukuna göre terettüp eden hissesini vermi~,
ölümünden sonra alaca~~~pay ile de ilk o~ul, Yahudi hukukuna göre hak etti~i paya kavu~mu~~
olurdu. Bkz. Goitein, 4 Mediterranean Society, 11, 399.
23 GO~leill,
24
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talep hakk~~ (tefik) vard~r". Benzer hak, gayr-~~ müslim han~mlara da tan~nm~~t~r. Bu sebeple kocan~n müzmin bir hastal~k veya sakatl~~~n~n olmas~,
nafaka yükümlülü~ünü yerine getirememesi, kaybolmas~, kar~s~na zulmetmesi gibi sebeplerle, Müslüman bir kad~n gibi, gayr-~~müslim kad~n da,
~slam mahkemesine müracaat ederek durumunu ispat etmek suretiyle evliliginin sona erdirilmesini talep edebilmektedir'. Oysa Tevrat'ta bo~ama
hakk~~ sadece, hamm~nda yak~~~ks~z ~eyler (e~vat dam~.) bulan, kocaya ait
kabul edilmi~tir'. Kitab-~~Mukaddes döneminde bo~ama kocan~n inisiyatifine b~rak~lm~~, onun her durumda kar~s~n~~ bo~ayabilece~i kabul edilmi~tir". Talmudik dönemde ise serke~lik yapan bir kad~n~n kocas~~taraf~ndan
bo~anmas~, bir y~l kadar uzat~l~rd~'. Bu sebeple Abbasi ve Fât~miler döneminde Müslüman hemcinsleri gibi Yahudi han~n-dar da, ~slam mahkemelerine müracaat ederek yukar~da belirtilen hak kay~plar~na u~ramaks~z~n
kocalar~ndan ayr~lma talebinde bulunmaya ba~lam~~lard~". Hatta ~slam
mahkemelerine olan bu yo~un talep üzerine, ilk ~slami dönemde Sura ve
Pumbedita gaonlar~~Ray Hunay ve Mar Raba, bo~anma hukukunda bir içtihat geli~tirmi~, Talmud'un konuyla ilgili hükmünü yeniden yorumlayarak
Müslümanlarda oldu~u gibi, Yahudi kad~nlar~n da mahkemeye müracaat
etmesi durumunda herhangi bir hak kayb~na u~ramaks~z~n bo~anma talebinde bulunabileceklerini hükme (takana) ba~lam~~n't. ~erira Gaon bir
25

Konuyla ilgili dctaylar için ble~. Karaman, Mukayeseli ~slânt Hukuku, I, 313.
Abdülkerim Zeydan, AhluIntit'z-Zinintfyyin vel-Müste'menin fi Dâri'l-~sMnt, Beyrut 1988, s.
350-351; Karaman, Mukayeseli ~slânt Hukuku, 111, 388-389.
•
27
I esruye 24/1-4.
28
Bu görü~, Ret Flilere aittir. Bet ~amay ise gayr-~~ me~rü ili~kiyi bo~ama sebepleri aras~nda zikredcr. Bkz.. Babil Talmudu, Gitin 90a-b.
29 ~crira Gam, ~geret Ray ~erira Gaon (i~ru rn,~rr~~ 21 1118) [Rav ~erira Gaon'un
Mektubu], r~~r. ve ~brâniceye trc. R. Nosson Dovid Rabinowich, 'misal= 1991; ~ng. trc. The lggeres
. 1988, s. 141, ~ng. trc. 126.
of Ray Sherira Gaon, trc. R. Nosson Dovid Rabinowid~, Jcrusalem
34) Bir responsada ~srail k~zlann~n kötü kültürün(!) (terbut ra'a/~slüm kültürü) etkisiyle,
kom~ular~~ Müslüman kad~nlar~~ örnek alarak bu tür giri~imlerde bulunduklar~~kaydedilmi~tir
~e lo-yats'u banot Yisrael le-terbut ra'a ...". Bkz. S.
/15 ~7K1VP fli IRS''
...71111 11121
Schechtcr, Saadyana, Geniza Fragments of Writings of Saadya Gaon and Others, Cambridge 1903,
s. 147 (1'S 8J3 tasnifli doküman). Ayr~ ca bkz. Mordechai Friedman, "Divorcc upon the Wife's
Demand as Rellected in ManuscTipts from the Cairo Gcniza", The jewish Law Annual 4 (1981),
s. 109, ~ng. trc. 112 (1'S AS 94.65+NS 217.20 tasnifil doküman).
31
•
~erira Gaon, igeret, s. 141, ~ ng. trc. 126. De~erlendirme için bkz. Gil, Erets Yisrael, I,
136; Robert •Brody, The Geonim of Babylonia and the Shaping of Medieval fewish Culture, New
I laven and London 1998, s. 62. Sefer ha-~ttur isimli ortaça~a ait bir Yahudi kroni~inde bu
içtihad~n (takana) m. 651 y~l~nda yap~ld~~~~belirtilir (Bkz. ~erira, 126. dipnot, Rabinowich'in
nota). Ancak serke~~kad~n~n bu ~ekilde bo~anmas~, sadece "üst hakimiyetindeki Irak bölgesi
26

Belleten C.LXXII, 48
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responsas~nda, gaonlar~n böyle bir karar~, Yahudi kad~nlar~n bo~anma konusunda Yahudi olmayan (Islam) mahkemelere müracaaun~n önüne geçmek amac~yla ald~klar~n~~belirtir".
Dava, bir Yahudinin kendi mahkemesinde istedi~i ~ekilde neticelenmedi~i veya dava sonunda herhangi bir cezaya çarpt~r~ld~~~~ya da daval~~
taraf~n Yahudi mahkemesine gitmek istememesi durumlar~nda da, Islam
mahkemeleri tercih edilmi~ tir. Mesela bir responsada Sebti ihlal etti~i için
bet din taraf~ndan lurbaç cezas~na çarpt~r~lan bir Yahudinin, cezadan kurtulmak için islam mahkemesine müracaat etti~i belirtilir". Bu konuda bir
ba~ka çarp~c~~örnek de, Yahudilikte özel bir konuma sahip kohenlerin islam
mahkemelerine müracaatlar~d~r. Tevrat'ta kohen ailesine mensup birinin
dul, bozuk kad~n ve fahi~e de evlenmesi yasaklanm~~ur. Kohenler sadece
bakire k~ zlarla evlenebilmektedir'. Ancak Abbas/ ve Fat~miler dönemle~inde dullarla evlenmek isteyen kohenler, kendi mahkemelerinde k~y~lmad~~~~
için, nikahlar~n~~islam mahkemelerinde luyd~rmakta idiler. Geniza'da konuyla ilgili erken dönemlere ait örnekler az olsa da, Maimonides (11351204) zaman~nda (XII. as~r) bu uygulaman~n çok yayg~n oldu~u belirdimektedir".
Yahudiler islam mahkemele~ine sadece yukar~da bahsi geçen meselelerde müracaat etmiyorlard~. Ba~ta ticar1 senetler olmak üzere, vasiyet ve
devir-teslim gibi, Yahudi hukukuna göre yap~lan ve Yahudi mahkemesince
tescil edilen belgeler, güçlü ceza/ bir müeyyidesi olmamas~~ve gerekti~inde
cebir yoluyla tahsil edilebilmesi için, ~slam mahkemelerine de tescil ettiriliyordu". Baz~~sözle~meler, özellikle de borç ve al~~-veri~~senetleri, gerekti~inde yasal yolla tahsil edilebilmesi için, bir ~slam mahkemesine de tasdik
ettirilirdi. Bu tür durumlarda islam mahkemelerine ~nüracaat edilebilece~i,
ile s~n~rl~~kalm~~t~r. Maimonides bu uygulaman~ n bütün Yahudiler taraf~ndan uygulanmad~~~n~~
Bkz. jacob Mann, "The Responsa of the Babylonian Geonim as a Source of Jewish
Jewish Quarterly Review New Scries 10 (1920-1921), s. 123.
2 Bkz. Mann, "'I'he Responsa of the Babylonian Geonim ...",JQR n.s.10 (1920-1921), s.
122.
33
' Mann, "l'he Responsa of the Babylonian Geonim ...",JQR n.s.10 (1920-1921), s. 123.
34 Levililer, 21/13-14.
35 Bkz. Goitein, "The Interplay of jewish and Islamic Laws", Jewish Law in Legal History
and the Modern World, ed. Bernard S. fa'ckson, Ledien: EJ.Brill 1980, s. 77. Nikâh~ n islâm
mahkemesinde tescilinin sebebi ise, If~ l'âm toplumunda nikâhs~z beraberliklere müsaade edilmemesidir.
36 •
G~~l, Erets Yisra~l, I, 137; Goilein, A Mediterranean Society, II, 398.
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din adamlar~~taraf~ndan tecvlz (cevaz) edilmekle kalmam~~, te~vik dahi
edilmi~tir. Bu durum, özellikle Fat~miler döneminde bet dinde haz~rlanan
belgelerin, Müslüman kad~ya da onaylat~lmas~~ ~eklinde bir prati~in ortaya
ç~kmas~na sebep olmu~tu'''. Baz~~durumlarda cemaat aras~nda adaleti temin için, ~slam mahkemelerine bizzat cemaat yöneticileri de müracaat
Di~er yandan, gayr-~~müslimlere tan~nan adli özerklik sebebiyle, ~slam
mahkemeleri de Yahudilerin cemaat içi adli vakalar~na pek müdahil olma
taraftar~~de~ildi. ~slam hukukunda zimmilerin ihtilaflar~n' kendi mahkemele~ine götürmeleri esas kabul edilmi~ tir". Bu sebeple, gayr-~~müslimlere ait
mahkemelerin görev alan~na giren davalara bakmakta genelde isteksiz
davranan ~slam mahkemeleri, cemaat içi meselelere ancak ~ikayet üzere
müdahil olmu~lard~r'''. Bu husus, gaonlarm tensip belgele~inde aç~kça ifade
edilmi~tir: "Seni. ..dininin müntesipleri aras~nda vuk~2 bulacak ihtilâf ve sürtü~melerde, dinlerinin gere~i üzere hükmetn~en için tayin ediyorum."' Uygulamada
konuyu teyit eden örnekler de vard~r. Emeviler döneminde Yahudiler aras~nda Mesih iddias~~ile ortaya ç~kan (720 y~l~) Serene, cemaat aras~nda huzursuzlu~a sebep oldu~u için ~slam idaresi taraf~ndan tutuklanm~~~ve kendi

37 I lirschberg, " `Arkaot ~cl Goyim...", s. 498-499; Gil, Erets Yisra~l, I, 137. Konuyla ilgili
örnekler için bluz. Nuh Arslanta~, Abbdsfler ve Flitunfler Döneminde Yahudiler, MÜSBE: Istanbul
2007 (Bas~lmam~~~Doktora Tezi), s. 134-136.
Meselâ, cemaatten birinin Yahudi mahkemesi taraf~ ndan verilen bir hükme boyun
c~memesi halinde bizzat bet dinin Islâm idaresine müracaat ederek karar~n~~kabul ettirme
yoluna gitti~ine dair baz~~örnekler vard~r. Re'sül-calât Davud b. Zakkay, o~lunu cemaatin
kuruma vermesi gereken aidâtlar~~toplamak için göndermi~, ancak cemaatin gerekli kolayl~~~~
göstermemcsi üzerine Müslüman idarecilerden yard~ m isteyerek bu mükelleliyetin yerine
getirilmesini zorla da olsa sa~lam~~t~. Bkz. Natan ha-Bav11, ikttlY 0'7131 110 - Seder Vlam Zuta
[K~sa Dünya Tarihi], Seder ha-Hahamin~~ve Korot ha-Yamim, n~r. Adolf Neubauer, Oxford 1887,
Il, 86. 1-layy Gaon bir responsas~ nda Yahudilerin bet dinin kararlar~na uymamalar~ndan, Müslüman idarecikrin de yapt~r~ mlara kay~ts~z kalmas~ndan ~ikâyetlenir. Benzer bir ~ikket Paltoy
Gaon taraf~ndan da dile getirilmi~tir. Bkz. flirschberg, " 'Arkaot ~el Goyim...", s. 498; Mann,
""l'he Responsa of the Babylonian Geonim ...", JQR n.5.10 (1920-1921), s. 144.
39
el-Ahltd~ni~'s-Sultdniyye, s. 185.
4() Goitein, "Minority Selfruk and Government Control in Islam", s. 109.
91
ve't-Tecdribil'n-Mlfia itl-Mieti's-Sdbia, n~r. Be~Bkz. Kildbill-Havddis:
~ar Avvâd Ma'ruf-Imâti Abdüssclam Raâf, Beyrut 1997, 3. 269-270; 293. Ifadeler h. VIII. asra
ait müelliti meçhul Kitdbill-Havadis isimli escrdc, 1240 ve 1250 y~llar~ nda Pumbedita'ya gaon
olarak tayin edilen iki gaon [(Daniel b. Samuel b. Ebe~~ Rebt' (ha-Kohen) (1240-1250) ile Ali b.
Zeharya (Yahudi kaynaklarda Il. Eli) (1250-1288)] için halife taraf~ndan yaz~lan tcnsip belgelerinde kullan~lm~~t~r.
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hukukuna göre yarg~lanmak üzere Yahudi cemaatine teslim edilmi~ti'.
1016 tarihli bir Geniza doküman~nda Sicilya Yahudilerinden Amrun b.
Eliyahu, parasal bir meseleden dolay~~Efrayim b. ~emarya'y~~ ~slam mahkemesine ~ikayet etmi~ ti. Ancak Efrayim, mahkeme, Yahudi mahkemesi olmad~~~~için gelmek istememi~, ~slam mahkemesi Amrun'un talebi üzerine
Efrayim'i tutuklam~~t~'. XII. asra ait bir ba~ka dokümanda `Ayzab ~ehrinde
bir camiye, bir meseleden dolay~~ ~slam mahkemesine rnüracaat etmi~, ancak
cariyenin Yahudi oldu~u anla~~l~nca Müslüman yarg~ç (kad~) (görevsizlik
karar~~vererek) meseleyi Yahudi mahkemesine sevk etmi~ti". Yine ~skenderiye'de bir Yahudi ailenin fertleri aras~nda ya~anan miras kavgas~nda ~slam
mahkemesine yap~lan müracaat geri çevrilmi~, davac~~ve davahlar Yahudi
cemaat liderine (Nagid Mevorah)
Yukar~da anlat~lan örneldere ra~men cemaatin varl~~~n~~korumakla
yükümlü din adamlar~~ (geonim), ~slam mahkemelerine mesafeli tutumlar~n~~
hep konmu~tur. Çünkü Tevrat'ta Yahudilerin kendi kanunlarma s~k~ca
riayet etmeleri emredilmi~ , Yahudi olmayanlar~n yolundan gitmeleri ~iddede yasaklanm~~t~r". Ç~k~~~kitab~ndaki "Önüne koyaca~~n~~hükümler" (21/1),
Tesniye kitab~ndaki "Davalanniz~~kendi hakimlerinize getirmelisiniz" (1/1 6)
ifadesi ile "Sizden her biri kendi mülküne dönecek" (25/10) ifadesi, din adamlar~~
taraf~ndan "cemaat içindeki anla~mazl~klar~n Yahudi mahkemeler ine götünilmesine" delil olarak sunulmu~ tur. Kaynaklarda zaman zaman bu ifadelere at~fta bulunulmu~' veya mahkeme kararlar~n~n sonuna "Karar, Musa'n~n
getirdi~i kanun ve ~srail'in uygulamalar~na (gelene~ine) göre al~nm~~t~r"" ibaresi
42

II. Graetz, Histo~y of the Jews, Philadelphia 1891, III, 121. Serene taraftarlar~ na cemaatin tutumu için bkz. Avraham Yaakov Finkel, The Responsa Anthology, London 1990, s. 5. Sen:ne isyan~n~n detaylar~~için bkz. Arslanta~, E~neviler Döneminde Yahudiler, s. 89-90.
93
Mann, "The Responsa of the Babylonian Geonim ...",JQR n.s. 10 (1920-1921), s. 139;
Elinoar Bareket, Fustat on the Nile, Tlze Jewish Elite in Medieval Egypt, Brill 1999, s. 26.
44• •
Go~tem, A Mediterranean Society, I, 136.
45 Goitein, A Mediterranean Society, Il, 402. Taraflar~n Yahudi oldu~u durumlarda islam
mahkemelerine yap~ lan milrataatlarla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Arslanta~, Abbasiler ve
Fdl~miler Döneminde Yahudiler, s. 122-127.
46 Levililer, 18/3-5.
47
Mesela bkz. Goitein, "The Local jewish Community in the Light of the Cairo Geniza
Records",fourna/ of Jewish Studies 12 (1961), s. 156, 158: " DVID T'1'7K nmn
nnonm '~np~~
...DMI9DIV/Ifl n~xml...ve kafralit ahlitl~nehA ata
va'zu et ha-~ofetcyhem...: Dinin
enni gere~i (Yahudi) hukuku(nu) kabul edecekler..(Tevraeta belirtildi~i üzere) davalarnuzi kendi hakimlerinize rtitran."
4 "el/31D) 71‹17711 711/71/3 IVTD: ke-dat Mo~e ve Yisrael: Musa hukukuna ve Israil gelene~ine
göre." Bkz. Goitein, A Mediterranean Society, II, 327. Filistin Ye~ivas~'na ait mahkeme kay~tlannda
Yahudi mahkemelcrinde ancak Israil hukukuna göre karar verilece~i hep dile getirilmi~tir. Mesela bkz.
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eklenmi~tir. Di~er milletlerin mahkemeleri kar~~s~nda "en adil mahkeme"
(dine ya~ar) "Yahudi mahke~neleri"dir49. Bu sebepten ötürü ba~lay~c~~ kararlar, para ve di~er cezalar~~ verme yetkisi, sadece ve sadece tayin edilmi~~
rabbilere ait görülmü~tür. Konuyla ilgili teorik bir haleflik zinciri olu~turularak Musa'n~n, Nun o~lu Ye~u'yu görevlendirdi~i andan beri, bu vazifenin
Yahudi din adamlar~na (rabanim) devredile geldi~i kabul edilmi~tir". Tevrat'~n hükümlerine ve bet dinin yarg~~yetkisine zarar verdi~i için, yabanc~~
mahkemelere dü~manca balulm~~t~ rm. Cemaat yöneticileri ~slam mahkemelerine müracaat neticesinde gözalt~na al~nma, cezaya çarpur~lma ya da zarara u~rama durumlar~nda zarar~n, davay~~ ~slam mahkemesine götüren
Yahudiden tahsil edilmesini kararla~urm~~lard~r".
Adli özerkli~in cemaatin dini ve milli kimli~ini koruma yan~nda kültürel asimilasyona kar~~~önemli bir kalkan oldu~unun çok iyi fark~nda olan
din adamlar~", cemaatin ~slam mahkemelerine ~nüracaat~n~~ önlemek için,
baz~~ tedbirler de alm~~t~. Mesela evlilik belgelerine (ketuba) "herhangi bir
anla~mazl~k durumunda sadece Yahudi mahkemelere ~nferacaat edilece~i" ~eklinde
bir hüküm, daha ba~tan ~art olarak konurdd". Bir di~er önlem de, lehte ya
Mann, "581W'-rIK '325 D'W37737I 1D1," "Sefer ha-Ma'asim li'Vney Erets-Yisrael", Tarhits I (192930), s. 8.
49 Bu ifade, Aptowitzer'in ne~retti~i bir vasilik belgesinde (seter aftropa) yer almaktad~r.
Bkz. "Formularies of Decrees and Documents from a Gaonic Coun",Jewish Quarterly Review
New Series 4 (1913-1914), s. 23-51, s. 29.
5(' Ze'ev W. Faik, "Yahudi Hukuku", trc. Bilal Aybakan, ~~LAM Ara~t~rma Dergisi 3 (1998),
s. 184; Norman A. Sunman, The jews of Arab Lands, A History and Source Book, Philadelphia
1979, s. 32.
51 Ilirschberg, " 'Arkaot ~el Goyim...", s. 493.
32 Mann,"The Responsa of the Babylonian Geonim ...",JQR n.s. 1 O (1920-1921), s. 139.
Islami dönemin en önemli din adamlar~ ndan olan Maimonides (1135-1204), medeni konular
d~~~nda Yahudi olmayan mahkemelere ~nüracaat~ , "Musa'n~n seriattna ihanet" olarak niteler.
Bkz. flirschberg, " 'Arkaot ~el Goyim...", s. 506. Ancak hayat~n~n sonuna do~ru onun bu
konuda daha ~ l~ml~~bir tav~r tak~nd~~~~belirtilir. Bkz. Shmuel Shilo, "Maimonides on 'llina deMalkhuta Dina", The jewish Law Annual I (1978), s. 163.
53 Mesela l~kz. Gil, "The Authorities and the Local Population", The History of jerusalent,
The Early Muslim Period 638-1099, ed. Joshua Prawer-I laggai Ben-Shammai, Jerusale~n 1996,
s. 118.
54 Konuyla ilgili pek çok örnek vard~r: "... 'num rr'n1;15 Er1),;1 ,nr~~n 58 183' 851/11
71111171: ve ~e-lo yatsu el mi~pate ha-goyint le-hahlif mi~pate ha-Tora: Tevrat'~n ahkânt~n~~b~rak~p da
yabanc~lann (goyint) hukukuna ntüracaat edilmeyecek! " Bkz. Mann, The jews in Egyirt and in
Palestine under the Fati~nid caliph.s, Oxlbrd 1969, I, 162, 1. dipnot; a.g.e., Il, 156, 3. dipnot, s.
212; Judith Olszowy Schlanger, Karaite Marriage Documents from the Cairo Geniza, Legal Traditicrn
and Community Lift, in Medieval Egypt and Palestine, Leiden: Brill 1998, s. 390. Benzer ~artlar
üzere, Fustat'ta tanzim edilen 1107 tarihli evlilik mukavelesi (l~kz. Mann, Texts and Studies in
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da aleyhte, Yahudi mahkemesinden ç~kacak bir karar~n kabulü için taraflardan önceden yaz~l~~ bir taahhüt al~nmaya ba~lanmas~d~r". Yine ~slam
mahkemelerine müracaat~~ önlemek için, her y~l Ho~dna Raba günü Zeytin
da~~nda bir araya gelindi~inde "kendi (Yahudi) mahkemesini b~rak~p bu mahkemelere ~nüracaat edenlere" topluca herem ilan edilirdi'.
Abbasi ve Fat~miler döneminde gayr-~~müslim tebaa içerisinde, cemaat
mahkemeleri aç~s~ndan en organize cemaatlerden biri de Yahudilerdi.
3. Yahudi Cemaat Mahkemeleri (Bet Dinler)
Yahudilikte yemin, yaralama ve lurbaç gibi cezalarm ancak cemaat liderleri (~slami dönemde re'sül-ctilût ve ye~iva) taraf~ndan tayin edilen tam
yetkili üç ki~ilik din adam~ndan olu~an bet dinler taraf~ndan verilebilece~i
kabul edilmi~tir'. Resmi otoriteler taraf~ndan tayin edilen yarg~çlar~n te~kil
etti~i bet din ile cemaatin do~rudan kendisinin te~kil etti~i bet din aras~ndaki
fark, Hayy Gaon'un (998-1038) Kayravan Yahudileri aras~nda ya~anan bir
olay ile ilgili yazd~klar~nda ortaya ç~kar. Kayravan'da ya~ayan bir Yahudi,
cemaatin do~rudan kendisinin tayin etti~i bir yarg~c~n mahkemesine müracaat etmemeye yemin etmi~ti. Bu ki~inin durumunu soran cemaate gacn~,
cezai yapt~rnn~n ancak ye~ivalar ya da re'sü'l-câlût taraf~ndan tayin edilen bir
yarg~c~n hükmüne kar~~~gelene uygulanabilece~ini; resmi makamlar~n tenJewish Histo~y and Literature, Cincinna~ i, Ohio, USA, 1931, II, 160, 180) ile 1006 tarihinde
Remle'de (bkz. Schlanger, Karaite Marriage Docun~ents, s. 384) haz~rlanan belgelerde de bu ~art
konmu~tur. Ayn~~ ~art~ n yer ald~~~~tarihi belli olmayan bir ba~ ka ketuba için l~kz. Schlanger,
a.g.e., s. 324: "D'Un nwr~n 5rz
yatsu el mi~pat ha-goyint: Yabanc~~hukukun hakenili~~ne
Mesela' bkz. Mann, "Sefer ha-Ma'asim li'Vncy Ercts-Yisrael", Tarbits 1 (1929-30), s. 8.
56 Geniza dokümanlar~ nda bu konuda baz~~ örnekler vard~r. Dosa isimli bir Yahudinin
ölümünden sonra, evli iki k~z~, henüz bekar olan di~er iki k~z karde~ini mirastan mahrum
etmi~ti. Anla~~lan bu miras~~ da islam mahkemesine milracaat ederek alm~~ lard~. Mahkemenin
detay~~hakk~nda dokümanda herhangi bir bilgi yer almamaktad~r. Ancak mirastan mahrum
edilen k~z karde~lerden büyü~ü, Kudüs'teki cemaat idarecilcrine yazd~~~~mektupla kendilerine
sahip gk~ lmas~n~~ belirttikten sonra, Çardaklar l~ayram~n~n yedinci günü (Ho~u'~ta Raba) Zeytin
da~~ ndaki bulu~mada karde~lerine herem ilan edilmesini rica etmi~ti: "... 5
~czn~n
1111.2 -DK" in ~n "731 n'irrn 171 'D in-~nri
15D11:... Ya nuf~era Yisrail!
La tahlü eydikil~n
entünt tiiharrin~u fi hâr ha-Zeytin alâ külli men ye'huzü irse fi dine goyint...:
Ey ~srail cemaati! Bizden elinizi çek~neyin! Yabanc~~hukukun icbartyla bizden miras kapaitlara Zeytin
da~~nda heren~~ilan edin!" ENA 2348, f.1 tasnilli Yahudice-Arapça bu doküman için l~kz. Gil,
Erets-Yisrael, I, 139; a.g.e., II, 402-403. Dokümamn ingilizce tercilmesi için Uz. Goitein, A
Mediterranean Society, II, 324.
57 Babil 'Falmudu, Sancdrin 8a.
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sip ve tasvibi olmaks~z~n cemaatin giri~imle~iyle olu~turulan bet dinlerin, bu
yetkiye sahip olmad~~~n~~söyleyerek, yemin eden bu ki~iye lurbaç (ma/kot)
cezas~n~n uygulanamayaca~~n~~ belirtmi~tir". T~sadek Gaon (838-848) bir
responsas~ nda, verilen bir hükmün geçerli olabilmesi için, o hükmü veren
bet dinin kim taraf~ndan tayin edildi~inin bilinmesi gerekti~ini söyler".
idari hakimiyetlefinde (re~ut) olmayan bet dinler için, gaonlar~n herhangi bir yapt~r~m' söz konusu de~ildi. Hayy Gaon'a gelen bir soruda, cemaat, kendi bölgelerindeki bet dinin, fakirlerin yatak, tabak-çanak vb. gündelik e~yalar~n' Talmud'un hükmüne ayk~r~~olmas~na ra~men, borçlar~na
kar~~l~k rehin ald~~~n~~ ~ikayet etmi~ti. Hayy Gaon, böyle bir hükmü kendi
tayin etti~i bir yarg~c~ n vermesi durumunda, onu derhal görevden alaca~~n~ ; ancak söz konusu bölgenin kendi idari alanlar~nda (re~ut) olmad~~~~için
bir ~ey yap~lamayaca~m~, ~nümkünse kendilerinin bu yarg~c~~ görevden
uzakla~urmalar~nt sal~k vermi~tir'.
Bet din olmayan baz~~cemaatlerde, cemaatin önde gelen kimsele~-ine
anla~ma~l~klan çözme yetkisi verilmi~ti. Cemaat i~leri, o cemaatin dini ve
ahlâld ya~ant~slyla öne ç~km~~~ileri gelenle~i taraf~ndan sevk ve idare edilmi~tir. "Beldenin büyükleri" (Z~kney ha-'ir), "Beldenin iyile~-i" (Tovey ha-'ir),
"Büyükler" (Z~kanim) veya "Dini tahsil görmü~ler" (ha-Tallnidim) gibi payelerle an~lan bu insanlar, cemaat içi anla~mazl~kla)] çözmü~lerdir'.
~slami dönemde Yahudilerin ya~ad~~~~her ~ehirde cemaatin büyük ya
da küçüklü~üne göre bir veya birkaç Yahudi mahkemesi vard~". islam
dünyas~ nda Yahudi mahkemeler özgür bir ortamda ve tam bir otonomi ile
kendi hukuklarma (Tevrat ve Talmud) göre faaliyet göstermi~lerdir".
Abbâsiler döneminde Yahudilerin örgütlendikleri merkezlerde cemaat,
bir ba~kan ve iki yard~madan olu~an üç ki~ilik bir kurul (bet din) taraf~ndan
Mann, "The Responsa of the Babylonian Geonim ...",JQR n.s.10 (1920-1921), s. 341.
T~~uvot ha-Geonim (tPI1R.V1 /111111711), n~r. Simha Assaf, Yeru~alayim 1942, s. 137 (118.
responsa).
60
Mann, "The Responsa of the Babylonian Geonim ...",JQR n.s.1() (1920-1921), s. 341.
61
I. F. Baer, 1:1"3'2,1 ,n+2 rr~rrn n'~,r~pr~~ MM< 517 rnh~nr~nr~l~n-nom" "ha-Yesudot haHathalot ~el 'Ergun ha-Kehila ha-Yahudit be-Yeme ha-Beynayim" [Ortaça~~Yahudi Cemaati
Organizasyonunun Kökeni], Tsiyon 15 (1948-51), s. 24; Hirschberg, " 'Arkaot ~el Goyim...", s.
499. Geniza'da resmi bet dini olmayan cemaatlerin tam konusundaki baz~~örnekler için bkz.
Goitein, A Mediterranean Society, II, 40.
62• •
Go~te~n, A Mediterranean Society, II, 315.
63 Mann, "The Responsa of the Babylonian Geonim ...",JQR n.s.10 (1920-1921), s. 121.
58

59
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idare edilirdi. Kurul ba~kan~na "av bet din" (veya ro~~bet din), üyelerine ise
"dayan" ad~~verilirdi. Yerel cemaatlerde görevlendirilecek yarg~çlarm tayini,
ba~l~~ bulundu~u ye~ivalar~n ya da re'sül-cdlûtun yetkisindeydi. Bir rabbi, bir
cemaate tayin edildi~inde ba~l~~bulundu~u otoriteden yetki al~r ve "dayan"
unvan~n~~ kazan~rd~'. llayy Gaon bir responsas~nda yerel cemaatlere dayan
tayinini ~öyle anlat~r: "Babildeki yüksek mahkemede ~öyle bir teamül vard~r: Yerel
cen~aatlere tayin edilecek dayanlar için "Pitka de-dayyanuta" ad~~verilen bir belge
düzenlenir. Bu belgecle: 'Filan o~lu falan~, ~u veya bu bölgeye cemaat aras~nda
vukft bulan ihtildflarda ve dine konularda hüküm vermesi ve Yahudi hukukuna
uygun olan ya da olmayan meseleleri takip etmesi için tayin ediyoruz. Kendisi, hükmüne boyun e~meyenlere gerekli i~lemlen yapmakla memur ve mükelleftir.'"° Benzer ~ekilde re'sül-câNtluk taraf~ndan yaz~l~ p mühürlenerek yeni tayin edilen
dayana verilen belgenin ona, cemaat aras~ nda hükmetme, onlara neyin
yasak neyin me~d~~oldu~unu ö~retme ve Tevrat belletme yetkisini verdi~i
Dayanlar, atand~~~~cemaatin önde gelenlerinden (Ila~uvey hamakom/Z~kanim) iki yard~mc~~seçer ve yerel mahkemeyi te~kil ederdi'.
~rak bölgesinde "dayan" olarak isimlendirilen "yarg~ç"lar, Filistin bölgesinde Müslümanlar taraf~ndan "mukaddem" olarak isimlendirilirdi. Filistin bölgesinde, Goitein'in erken Geniza dönemi dedi~i X. asra kadar, ye~iva
taraf~ ndan yerel cemaadere tayin edilen kimselere "haver" ad~~veriliyordu.
Ancak bu as~ rdan itibaren yerel cemaaderin adli ve idari i~leriyle ilgilenenler de, ~rak bölgesinde oldu~u gibi "dayan" olarak adland~r~lmaya ba~lam~~t~r". X. asr~n sonlar~na ait Yahudice-Arapça (fudaeo-Arabicl~brânI harfleriyle
yaz~lm~~~Arapça) bir Geniza dokümamndan [T.S. Ar. 48.87, fol.2], dayanlar~ n görev sürelerinin her sene yenilendi~ini ö~reniyoruz: "...Teamülde
ye~iva ba~kanlar~~yetki alanlanndaki (nahiye: re~ut) yarg~çlar~~tayin eder ve her y~l
da göreve devamlann~~onaylar. Eskiden beri süregelen bu uygulamay~~kimse de~i~tiremez... Kim zaman~n~n l'O~~ye~ivas~na (gaon) kar~~~gelirse ~srail (dininin) hudutla64 ha-Bavli, II, 85; Michael G. Morony, Iraq after the Muslim Conquest, Princeton-New
icrsey 1984, s. 318; Uricl Rappaport-Isaac Levitats, "Dayyan", Encyclopedia judaica, cd. Cecil
Roth-Geoffrey Wigoder, jerusalem 1972, V, 1390 [Bundan sonra Ejd ~eklinde verilecektir].
65 T~~uvot ha-Geoni~~~, ed. I larkavy, no: I 80'den naklen Salo Wiltmayer Baron, The jewish
Community Its History and Structure ta the American Revolution, Philadelphia 1945, I, 202.
Gil, 73.111071 r~ mprn '7rn~nizr r~11*n2 - be-Melhut Yi~n~ael bi'Tkufat ha-Geonim [Gaonluk
Döneminde ~slam Hakimiyetindel, Yeru~alayim 1997, I, 91-92.
67 ha-Bayli, Seder 'Olan~~Zut~~, s. 85.
Goitcin, A Mediterranean Society, II, 215. Konu ile ilgili detayl~~bilgi için bkz. Barekci,
Fustat on the Nde, s. 35-37.
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r~nz çi~nemi~~olur. Kim de onun koydu~u hukuka riayet etmezse ~srail hukukuna
ihanet etmi~~olur."'
Cemaatle~-in dayanlara sayg~~ göstermesi hem dini hem de idari bir zorunluluktu. Ancak tayin edilen dayandan memnun olun~namas~~ durumunda, cemaat için, yetkili mercilere ~ikayet yolu da aç~ kt~. ~ikayetler hakl~~
bul~mursa dayan görevden al~ n~r, yerine bir ba~kas~~tayin edilirdi7".
Dayan~ n olmad~~~~bir yerle~im biriminden ~erira Gaon'a (968-998) gelen bir soruda, iki Yahudi aras~nda ya~anan mahkemelik bir olayda, yabanc~~
birinin hakemli~ine müracaat edilip edilemeyece~i sorulmu~tur. Sorudan o
yerle~im biriminde bir ~slam mahkemesinin olmad~~~~da anla~~lmaktad~r.
Soruda ayr~ca, haken~li~ine müracaat edilen ki~i, görünü~e ald~rmayan (ve
lo yase panim), etki alt~ nda kalmayan, Yahudinin Yaludiye ~ahitli~ini de
kabul eden bir kimse olarak tan~ t~lmakta, o yerde ya~ayan Yahudi ileri gelenlerinin de onun hakemli~ine müracaat edilmesi konusunda cemaati
te~vik ve hatta icbar ettikleri dile getirilmektedir. Gaon, bu konumda olan
bir adam~n elinde yapt~ r~ m gücü olmasa da, hakemli~ine ba~vurulabilece~ine cevaz vermekle kalmam~~, müracaat~ n dini bir vecibe (mitsva) oldu~unu belirtmi~tir. Zira, bu kimsenin hakemli~ine müracaat edilmemesi durumunda cemaat aras~ nda karga~a hakim olacakt~r'.
4. Mahkeme Süreci
Mahkemeler ~slam öncesi dönemde ~ehir merkezleri ile belde ve kasabalarda Pazartesi ve Per~embe günlerinde celse akdedederdi. Pazartesi ve
Per~embe'~nn celse günleri seça~nesinin sebebi, eskiden Filistin'de pazarlar~n bu günlerde kurulmas~ndan kaynaklanmaktayd~. Mallar~ n~~ satmak için
~ehir ya da kasaba merkezlerine gelen köylüler, bu arada adli meselelerini
de hallederdi'. Ancak Goitein, Filistin bölgesinde nikâh ve bo~anma davalarmda gerekti~i anda oturum te~kil edildi~ini belirtir ki", Talmudik döe~~

David E. Sklare, Samuel ben Hofiti Gana and his Culture( World, Texts and Studies,
Brill: Leiden-New York-Köln 1996, s. 81-83.
7')
Seder 'Olan~, Zuta, s. 85.
71 I lirschberg, " `Arkao~~ ~el Goyim...", s. 498.
72 Babil Tahnudu, Baba Kama I I 3a. I Lula mahkemeler bu günlerde kuruldu~u için,
dü~ünler genelde Çar~amba günleri yap~l~rd~. Bunun sebebi de evlendi~i k~ z~ n bakire ç~kmamas~~ durumunda damada Per~embe günü mahkemeye müracaat edebilme imktIn~~ sa~lamak6.
Bkz. Suzan Alalu ve d~r., Yahudilikte Kavram ve De~erler, ~ stanbul 1996, s. 118.
73 Gonein, A Mediterranean Society, Il, 215.
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nemde olmayan bu uygulaman~n, islami dönemde ba~lad~~~~anla~~lmaktad~r.
Yahudi mahkemeleri islami dönemde de celselerini Pazartesi ve Per~embe günleri açmaya devam etmi~lerdir'. ~slami dönemde gayr-~~menkullerle ilgili davalar için özel bir gün tahsis edilmi~ti. Bu davalar Sal~~günleri
görü~ülürdü". Filistin Ye~ivas~~Kahire'ye ta~~nd~ktan sonra' mahkeme
günleri de de~i~mi~, Pazartesi-Per~embe yerine, Çar~amba-Cuma günleri
kurulmaya ba~lam~~t~". Hasat mevsimi dolay~s~yla Nisan (Mart/Nisan) ve
Ti~ri (Eylül/Ekim) aylar~nda, haz~rl~klar dolay~s~yla da Sebt ve bayram
arefelerinde ~nahkeme yap~lmazd~. Bu sebeple mahkemelerde bu günlere
tarih verilmez, bu günlere denk dü~enler de iptal edilirdi".
Cemaat içerisinde ya~anan adliyelik olaylarda bet din, önce, meselenin
resmiyete dökülmeden hallini tercih ederdi. Bu a~amada (mesela
Aptowitzer'in ne~retti~i borçlarla ilgili bir gaonluk doküman~nda yer alan
olayda) daval~mn (borçlu) davac~ya (alacakt~) olan borcunu ödemesi için bet
dine ça~r~larak uyar~lmas~~ istenir, borçlu bo~-ucunu öderse, mahkemeye
gerek kalmad~~~; ancak borcunu ödemezse, mahkemeye sevk edilece~i
ihtar edilirdi". Daval~~bu ça~r~ya kulak vermezse av bet dinin imzas~m ta~~yan "Kaya' Zin~na" (minn 372p) ad~~ verilen bir belge haz~rlanarak
mahkemeye gönderilir; mahkeme de haz~rlad~~~~bir belge ile daval~~ taraf~~
74 Goitein, Yahudiler ve Araplar Ça~lar Boyu ili~kileri, trc. Nuh Arslanta~-Emine Buket Sa~lam, ~ stanbul 2004, s. 128; Baron, The Jewish Ow~ntunity, I, 128. A~ustos veya Eylül 1031 tarihli
bir Geniz° doküman~ nda, mahkemenin Per~embe günü (Yom hami~i) akdedikli~i kaydedilmi~tir. Bkz. Gil, Erets Yisrctel, Il, 190. 21 Mart 1099 tarihli bir ba~ka dokümanda ise, mahkemeye
gelmeyen zengin bir Yahudi tüccara en geç 12 May~s (1099) tarihini müteakip Pazartesi günü
(Yolu ~eni) mahkemeye gelmesi tebli~~edilmi~ti. Bkz. Goitein, A Mediterranean Society, II, 110.
Goitein, A Mediterranean Society, II, 343.
76
Filistin Ye~~vas~~1120'lerde ~lomo Gaon'un o~lu Mat,sliah zaman~nda Kahire'ye ta~~nm~~t~r. Gil, Filistin Ye~ivas~'mn bu tarihte sona erdi~ini kabul etmektedir. Bkz. Gil, Erets
Yisrael, I, 626. Ayr~ca bkz. Goitein, A Mediterranean Society, II, 405. Ye~iva'n~n ta~~nma süreci
için bkz. Arslanta~, Abbösiler ve Fdt~miler Döneminde Yahudiler, s. 105-107.
77 Goitein, A Mediterranean Society, II, 343.
78 Babil Talmudu, Baba Kama 113a; David Menahem Shohet, The Jetoish Court in the
Middle Ages, New York 1974, s. 192. Nah~on Gaon'a (871-879) ait bir responsada, herhangi bir
sebeple Nisan ay~ nda kurulan bir mahkeme karar~n~n geçerlili~i sorulmu~; ga~~~~~ Nisan ay~ nda
mahkeme kurulamayaca~~n~~belirttikien sonra, buna ra~men mahkeme kurulup dava neticelenmi~se, karar~n geçerli oldu~unu ifade etmi~tir. Bkz. T~~uvot ha-Geonim mi-Toh ha-Geniza
lu~n O'nun m~y~m, n~r. Simha Assaf, Yeru~alayim 1929, s. 191 (257. ve 258.
responsa). Gaon, fetvas~nda Babil Talmudu'nun Gitin 17a ve Baba Batra 165b pasajlar~na
at~fta bulunur.
Aptowitzer, "Formularies of Decrees...", JQR, n.s. 4 (1913-1914), s. 25.
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ye gönderilir; mahkeme de haz~rlad~~~~bir belge ile daval~~ taraf~~ mahkemeye ça~~r~rd~". "Tiyuvta" (run~v~) ad~~ verilen bu belgede daval~ya falan
senenin filan ay~ nda ve falan gününde akdedilecek celsede karar verilece~i
belirtilerek söz konusu tarihte mahkemede haz~ r bulunmas~~ emredilirdim.
Ayn~~ belgede gelmeyenlerin bask~~ alt~na al~narak mahkemeye getirilmesi
ifade edilmi~tir".
Mahkemeye ça~~ran bet din görevlisinin (~aliah) masuniyeti vard~. Bu
görevliye ba~~ran, hakaret eden ya da fiziksel ~iddet uygulayan kimselere,
duruma göre, falaka ve k~rbaçtan (n~akot mardot) hereme kadar bir ceza verilirdi. Cezan~n tespiti, bet dinin takdirine b~rak~lm~~t~".
Mahkemeye gelmeyen davahlar için "Patiha" (nrr~lD) ad~~ verilen bir
herem ka~~d~~düzenlenerek di~er Yahudi cemaatlerine de gönderilir; bu
yaz~~ ile daval~~psiko-sosyal bask~~alt~na al~narak mahkemeye gelmeye zorlan~rd~". Aptowitzer'in ne~retti~i mahkeme tutana~~nda yer alan bir patiha
yaz~s~~~öyledir:
"Rabbilerimize (rabbanan), yarg~çlantn~za (dayyane), cemaat lid,erlerimize (re~e
ha-k~neseta), W~tiplerimize (soferenu), parnc~slara, cemaatimizin di~er üyelerine...~u kentteki falan o~lu filan, ~u ay ve günde mahkemeye gelmesini emretmemize
ra~men gelmemi~tir. Bu sebeple o kimse hakk~nda "patiha" hükmünü vermek ve
bunu da sizlere duyurmak vacip oldu: O kimsenin yetne~inden yenmesin, barda~~ndan içil~nesin. Onunla irtibat kuran, hal ve hat~r~n~~soran, ona yak~nl~k gösteren,
ona dokunan ve yard~m eden de, onun gibidir; tutum ve davran~~lar~nclaki günahkörl~~~ncla da ona mü~terektir. Kim ona arka ç~kar ve onu desteklerse bu hüküm
(patiha) onu yücelere kadar taciz etsin. Bu patiha falan günde, falan ayda ve alemin yarat~l~~~n~n falan senesinde yaz~lm~~t~r.' Herem ilan edilen kimsenin yeme~inden yen~nemesi, içece~inden içihnemesi ve nikahm~n k~y~lmamas~n~n

8() Babil Talmuclu, Gitin 88a. "Kaya' Zi~~~na", "mahkeme zaman~ n~n tespiti" manasma
gelmektedir.
81
Aptowitzer, "Formularies of Decmes...", JQR, n.s. 4 (1913-1914), s. 25. "Tiyuvta", kelime olarak "talep etme" manas~ndad~r.
82
Aptowitzer, "Formularies of DecTees...",./QR, n.s. 4 (1913-1914), s. 25.
83 Babil Talmudu, Mo'ed Katan 16a; Berahot 19a; Kidu~in 19a; Bareket, F~~stat o~~~the
Nile, s. 64. Islami dönemde baz~~ cemaatlerde mahkemeye celp emri, sinagog kayr~nlar~~
(~an~a~) taraf~ndan tebli~~eclilirdi.
G~~, Erets Yisrael, I, 431; Goitein, A Mediterranean Society, II, 331.
/45
Aptowit zer, "Formularies of Decrees...",./QR, n.s. 4 (1913-1914), s. 26.
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cemaate ilan edildi~ini belirten Meml~etkler dönemi divan katiplelinden
Kalka~endl", gaonluk mahkemesinin bu yaz~s~n~~görmü~~gibidir.
Geniza dokümanlar~ nda Yahudi cemaat liderlerinin mahkemeye gelmeyen kimseleri ~slam devletinin kolluk güçleriyle mahkemeye icbar ettiklerine dair bilgiler vard~r. Bunun en az~ndan Geniza döneminde ve M~s~r'da
böyle oldu~u söylenebilir. Goitein, Geniza'da "ralduls" olarak zikri geçen
devlet zaptiyelefinin, ~slam idaresi taraf~ndan Yahudi cemaat liderine
(nagid) ve~ilen kolluk kuvvetleri oldu~unu belirtmektedir".
Yahudiler mahkeme sürecine çok ihtimam gösterirdi. Yemin, yaralama
ve k~rbaç gibi cezalar, ancak re'sü'l-cdtüt ve ye~ivalar taraf~ndan tayin edilen
tam yetkili üç din adam~ndan olu~an bet dinler taraf~ndan verilebilirdi".
Dava kararlar~~yaz~l~rken, karar~n bet dine yetki veren ye~iva taraf~ndan tayin
edilmi~, me~di bir mahkeme (bet din kavu') taraf~ndan verildi~ini belirten ~u
ibare dü~ülürdü: "Bu karar 'Büyük Ye~iva' (Bet din Gadol) adtna
Yarg~çlarm çok sevdi~i ya da nefret etti~i kimselerin davalar~na bakmamas~; taraflardan ne adla olursa olsun bir ~ey almamas~ , önem verilen
bir di~er husustu'.
4.1. ~allitlik
Davac~n~n hakl~~oldu~una dair ~ahit getirmesi, üzerine bir yükümlülüktü'. Mahkemelerde ~ahitlik, bet dinin çok s~k~~kontrol ve takip etti~i hususlardan biriydi. ~ahitlik yapacak kimselerin ~ahitli~e uygun olup olmad~~~,
bet din görevlileri taraf~ndan takip edilirdi. Yalanc~~~ahitlik yapanlara k~rbaç

Bkz. Kalka~endl, Subhül-A», XIII, 263.
Go~te~n, Fhe I ~ tle and Office of the Nagid a Re-examination", Jewish Qsfarterly Review
New Sedes 53 (1962), s. 109; a. mlf., A Mediterran~an Society, Il, 35.
88
•
Babi l Talmudu, Sanedrin, 8a. Ancak bir reponsada parasal konular hariç, di~er konularda uzman (mumhe) bir yarg~c~n tek ba~~na verdi~i hükmün geçerli oldu~u ifade edilmi~tir.
Bkz. Git, Documents of the jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza, Leiden: E.J. Brill 1976,
s. 40. Fakat bu kararlar~n re'sül-clildtun onay~yla geçerli olaca~~~belirtilmelidir. Bkz. Matthew
B. Schwartz, "Appeals in the Jewish Courts of Palestine in the Third Century, C.E.", Hebrew
Union College Anna& 49 (1978), s. 194.
89
I020 tarihli bu doküman için bkz. Gil, Erets Yisra~l, II, 57. Detaylar için bkz. Bareket,
Fustat on the Nile, s. 54.
9° Babil Talmudu, Ketubot 1051>.
91
Makdist, el-Bed ve't-Tdrih, Kahire [t.y.J, IV, 41. Ayr~ca bkz. Makrizt, el-Httat~aMakriziyye (Kitabül-Memliz vel-ltibtir bi Zikri7-Hstat~~vel-~isdr), Kahire tt.y.l, Il, 480.
86
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cezas~~yan~nda herem de ilân edilir; yalanc~l~~~n~n tespit edildi~i, bir yaz~~ ile
bütün cemaadere duyurulurdu92.
Ray Yahuda (906-917), kendisine sorulan bir soruya verdi~i cevapta,
i~di~~(sarim) ve hünsân~n (turntum).~ahitli~inin geçerli oldu~unu söylemi~";
ancak Yahudi olmayan", ayya~, köle, kad~n, (Tevrat'a göre) e~kiya, h~rs~z,
tan~mlanm~~~görevine mu~ayir davranan (ve kofer be-pakdon ki-fi-dakdiko),
yemini rahat ~ekilde kullanan (yemin tüccarlar~), kumarbaz (mi ~e-n~asehet bikubya) ve güvercin uçuranlar~n ~ahidikle~inin kabul edilmeyece~ini belirtmi~tir". Cemaatin aleyhine çal~~an muhbirlerin (mal~inim) ~ahitli~i de kabul
edilmezdi".
Di~er bütün davalarda ~ifahl beyan yeterli görülürken, bo~ama ('aguna)
i~lemlerinin ancak yaz~l~~beyanla olaca~~~kabul edilmi~tir'. Yahudi hukukunda ~ifah/ ~ahitlik belge niteli~i ta~~sa da", ~slami dönemde ~ahitlerin
ifadeleri genelde yaz~l~~olarak al~n~rd~".
Taraflar~n ifadesi yabanc~~dilde de~il, mahkemenin anlayaca~~~dilde,
gerekirse mütercim kullanmak suretiyle kaydedilirdi''.
~ahitlik hem din/ hem de huketk1 bir yükümlülüktü". Bu sebeple bir
olay~n ~ahidi, istemese dahi, mahkemeye gelmek zorunda idi. Gelmemesi
92 Mann konuyla ilgili baz~~ responsalara at~ fta bulunur. Bkz. Mann, "The Responsa of
the Nbylonian Gconim ...", JQR n.s.10 (1920-1921), s. 352.
I lem erkek hem de di~ilik kromozomlar~~ ta~~yan kimse, çifi cinsiyetli.
93 T~~uvot ha-Geonim mi-Toh ha-Geniza, n~r. Assaf (1929), s. 22 (65. responsa).
94 Müellifi mcçhul bir responsada yer alan bu bilgi için aym bkz. Samucl Poznanski,
1101K1'7 D'IlX171 CrI1V.1 1:113'n" "'Inyanim ~onim ha-Noga'im liTkufat ha-Geonim"
[Gaonluk Dönemine Dair De~i~ik Konular], ha-Kedem 2-3 (1908-10), s. 51. Konunun
Talmud'taki yeri için bkz. Babil Talmudu, Bckorot 13b., Baba Kama 15a.
T~~uvot ha-Geonim mi-Toh ha-Geniza, n~r. Assaf (1929), s. 22 (65. responsa); KirkisânI,
KitAbill-EnvtIr vel-Merliktb, n~r. Leon Nemoy, New York 1940 II, 27; ~ ng. trc. Leon Ncmoy,
"al-Qiniisani's account of the .fewish Sects and Christianity", Hebrew Union College Annual 7
(1930), s. 332; Poznanski, "Inyanim ~onim ha-Nogcim liTkufat ha-Geonim", ha-Kedent 2-3
(1908- I 0), s. 51.
96 Bacr, "ha-Yesuclot ha-I lathalot...", Tsiyon 15 (1948-51), s. 26.
92 Babil Talmudu, Gitin 71a; Ketubot 20a; Makot 61>.
98 Hayy Gaon'un bu görü~ü için bkz. ~eelot u'T~tvot ha-Geonim min ha-Geniza a~ar beMutrayin~~(Geonica), (onx~n 111/12 71P1171 in 1:1'3110 '7t// 1112127/11 m~nur~) [M~s~r'daki Geniza'da
Ke~fedilen Gaonlara ait Responsalarj, n~r. Louis Ginzberg, New York 1968, II, 45.
99 Goitein, A Mediterranean Society, II, 336.
199 Babil Talmudu, Makot 6b.
191 Levililer 5/1; Babil Talmudu, Baba Kama 56a.
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durumunda bet dinlerin bu kimseleri cebren ~ahidi~e getirme yetkisi vard~". ~slami dönemde ~ahitlikten kagnanlara herem cezas~~uygulan~rd~ ".
~ahitlikte asgari miktar, iki idi. ~ki ki~i ile on (minyan) ya da yüz ki~inin
~ahitli~i aras~nda hiçbir fark yoktu". Dedikodu veya kulaktan dolma bilgi
de~il, bizzat görenin ~ahidi~i geçerli idi". Fat~ ndler dönemine ait Geniza
dokümanlar~nda yer alan baz~~mahkeme kay~tlar~nda be~, alt~, hatta daha
fazla ~ahitin ismi yer almaktad~r. ~ahitlerden biri genelde karar tutana~~n~~
haz~ rlayan mahkeme katibi (sofer) idi". Bir responsada, gözü aç~k bir kay~npedefin, cahil gelinine vaat etti~i paray~, tek ~ahit huzurunda verdi~i için,
gelinin vaat edilen paradan mahrum oldu~u belitidir".
~ahidere ifade vermeden önce do~ruyu söyleyece~ine dair Tevrat üzerine yemin ettirilirdi". Mairnonides bunun cemaat huzurunda olmas~n~~
~art ko~mu~tur".
Abbas/ler döneminde, Yahudi mahkemelerinin, iki Yahudi aras~ndaki
davalarda Müslüman ~ahitlerin tatuld~klar~n~~da kabul etti~i anla~~lmaktad~r. Hayy Gaon, kendi mahkemesinde bir Müslüman~n, Yahudiye yapt~~~~
~ahitlikte "Vallahi", "Billahi" gibi kendi (~slami) laf~ zlartyla yemin etmesini,
Yahudilikteki gibi kuvvetli bir yemin lafz~~olmas~~dolay~s~yla, geçerli kabul
etmi~tir'. Ayn~~gaon, ayn~~hassasiyete sahip olunmas~~dolay~s~yla, h~rs~zl~kla ilgili bir olayda, bir Müslüman~n ~ahidi~inin geçerli oldu~una hükmetmi~tir I".
~slami dönemde daval~~ya da davac~~ile ~ahitlerin yüz-göz olmalar~n~~
önlemek için ~ahiderin ifadesi, taraflar~ n olmad~~~~bir mekanda al~n~rd~ .
Ayn~~ endi~eden dolay~~ ~ahidin kimli~i ve ifadesi, bet dinler taraf~ndan gizli
tutulurdu. Mahkeme tutanaklar~na imza için ~ahidere de bir yer agl~rd1112 .

102 Babil

Talmudu, ~ivi'it 29a; 3114 37a.
s. 172.
1°4 Babil Talmudu, Sancdrin 29b.; Goitein, A Mediterranean Society, Il, 337.
1°3 Babil Talmudu, Ketulxit 23a; Zcbahim 103b.
" Goitcin, A Mediterranean Society, II, 337; Bareket, Mutat on the Nile, s. 63.
107 Toratan (Tora) ;el Gemim ve Ri~onin~~ (tr'i1le71 1111D0/3 < 1:11211L7R11
n~r. Simha Assaf, Ycru~alayim 1933, s. 113.
1°8 Babil Talmudu, Sanedrin 29a.
109 Shohet, s. 205.
11° Hirschberg, " 'Arkaot ~el Goyim..•”, s. 503.
111 Hirschberg, " 'Arkaot sel Goyim...", s. 500.
112 Shohet, s. 173; Goitcin, A Mediterranean Society, II, 336.
103 Shohet,
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~ahitlik Abbâsiler döneminde ortaya ç~kan Karailer'de de çok önemli
bir kurum kabul edilmi~ tir. Karal Bünyamin en-Nihavendi (IX. as~r) Sefer
Dinim [Dini llükümler Kitab~] adl~~ eserinde, ad~~Bünyamin, baba adlar~~ da
Musa olan iki ~ahidin ay~ rt edilebilmesi için, mesleklerinin; meslekleri aymysa dükkanlarm~n bulundu~u soka~~n; sokak da aymysa, anne ve baba
adlar~n~ n; bunlar da aymysa fiziki özelliklerinin kar~~~kl~~a meydan vermeyecek ~ekilde tek tek yaz~lmas~n~~ belirtir l13. ~ifahi ~ahitli~i esas alan enNihavendi, bir ki~inin ~ahitli~i ile bin ki~inin ~ahitli~ini e~~görmü~tür'''.
Karal Daniel Kilmisi (X. as~r) yeni ay~n ba~lang~c~nda hilâli gözletni esas
almalar~~sebebiyle, Müslümanlar~ n sadece bu konudaki ~ahitlikle~-inin kabul
edilebilece~ini belirtir'''.
4.2. Mahkemede Vekâlet
Tevrat'ta, daval~~ ve davac~ n~n mahkemede bizzat haz~r bulunduklar~~
Bu sebeple Yahudi hukukunda iddia ve delillerin bizzat taraflar
taraf~ndan ortaya konmas~~ kabul edilmi~ tir. Talmud'ta, Hezekiel 18/18'de
bahsi geçen "Halk aras~nda fesat ç~karanlar", "Mahkemelerdeki vekiller" ~eklinde yorumlanm~~ , bil-ini mahkemede temsil edecek kimsenin en iyi, kendisi
oldu~u vurgulanm~~t~r m. Ancak zamanla, davac~n~ n geçerli bir mazeretle
mahken~ede bizzat haz~r olamama, zay~ f, utangaç, kendini ifadede güçlük
çekme gibi, hakl~l~~~na ra~men mahkemenin seyrini de~i~tirebilecek baz~~
olumsuz özelliklere sahip olmas~~ gibi durumlarda, davac~n~n bir vekille
temsil edilmesine müsaade edilmi~ tir. Fakat daval~n~n bir vekille temsil
edilmesine ~rak bölgesindeki Talmud otoriteleri pek s~cak bakmarn~~t~r.
Filistin bölgesinde ise konu daha müsamaha ile kar~~lanm~~, davahlar taraf~ndan ~ ifahen tayin edilen vekillerin dahi, mahkemelere i~ tirakine müsaade edilmi~tir H8.
Talmud'taki müsaade, Roma-Bizans ve Pers-Sâsâni dönemlerinden beri süregelen gelen bu teamüle ra~men, Abbâsiler dönemi gaonlar~ndan
Sa'diya (928-942) ve Hayy gibi dini otofiteler, daval~~kimsenin bizzat bu113 Nemoy, Kara ite Anthology, Excerpts from the Early Literature, translated from Arabic,
Aramaic, and Ilebrew Sources with noles Leon Nemoy, Yale University Press: 1952, s. 23.
1D0 - Sefer Ro~~Pina [Karaili~in Temel Kaynaklar~ ], ihrâ114 Toviya Simha-Levi, 71I'D
niceye trc. ve n~r. Yusuf el-Cemil, A~dod 2002, s. 73, Ar. trc. 92.
115 Nemoy, Karaite Anthology, s. 31; Simha-Levi, Sefer Ro~~Pina, s. 123, Ar. trc. 166.
ili; Tesniye, 19/17.
117 Babil Talmudu, Kidu~in 42a; ~evu'ot 31a.
118
Bkz. Cohn, "Attorney", Ejd, III, 837-838.
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lunmas~~ halinde söz, tutum ve davran~~lar~yla durumunu belli edece~i dü~üncesiyle, vekil tayin edilmesine müsaade etmemi~lerdir"9. Fat~miler döneminde bu anlay~~~oldukça yayg~n olmal~d~r; zira Goitein, Geniza dokümanlar~nda daval~n~n kendisini savunmak için mahkemeye sözcüsünü de
götürdü~üne dair tek bir (Aral~k 1027 tarihli) mahkeme kayd~ndan bahsetmektedir ki, bunun da "vekil" de~il "vasi" oldu~unu belirt~nektedir120.
Geniza dokümanlar~ndaki bilgilere göre, mahkemelerde davac~y~~temsil
izni ancak o kimsenin olmamas~~ ya da davaya ~ahsen kat~lamamas~~ durumunda müsaade edilmi~tir. Ancak bu tür temsil de profesyonel manada bir
avukatl~k de~ildi. Taraflar~~ temsil edecek kimsenin hukuki konular~~ iyi
bilen biri olmas~~ ~art ko~ulmu~tu. Geniza'da konuyla ilgili baz~~ örnekler
vard~r'21.
Vekillere vekalet izni gaonluk makam~~ taraf~ndan verilirdi. Mesela, taraflardan birinin Kudüslü di~erinin Fustatl~~ oldu~u ve rnahkmenin Fustat
bet dininde görüldü~ü bir davada, Kudüslü demirciyi davada temsil edecek
vekil, Kudüs Ye~ivas~~ (Ye~ivat Gaon Ya'akov) taraf~ndan tayin edilmi~ti'.
4.3. Karar
Kararlar, "sofer" ad~~verilen bet din "katip"leri taraf~ndan yaz~l~rd~. Müellifi meçhul bir responsada, Yahudi olmayan biri taraf~ndan yaz~lan bir
bo~anma belgesinin (get nohii) hükmünü soran cemaati, önce sert ifadelerle
azarlayan gaon, bo~ama belgelerinin kesinlikle bir Yahudi taraf~ndan yaz~lmas~~gerekti~ini belirtirl".
Bir mahkeme karar~nda en az üç imza bulumnahyd~. Bir responsada, on
imzal~~ bir karar hakk~nda sorulmu~, gaon da asgari üç imzan~n bulunmas~119 ShOhet, S. 203-204; Goitein, A Mediterranean Society, II, 335. 'falmud'taki hüküm için
bkz. Bal~il Talmudu, Baba Batra 167 a; ~evu'ot 31a.
120 Goiiein, A Mediterranean Society, II, 335-336.
121 GO~lein, A Mediterranean Society, II, 335. Meschl A~ustos veya Eylül 1031 tarihli 1.1342
Yahudi y~ l~] bir Geniza doktiman~nda yer alan bilgiye göre, FustâCla Filistin gelene~ine ba~l~~
cemaatin ba~kan~~ Avraham'~ n, ba~kanl~ k yapt~~~~mahkemeye bir dava intikal etmi~ti. FustIl~'la
mukim el-A~kar (K~z~l) lakaph Selman ben ~aviv'in, Kudüs'te ya~ayan bir demircinin (bemelahat barzel) o~lu Süleyman'a, 4 dinar (erba' zahovim) borcu vard~. Kudüslü demirci lehine
karar verilen bu davada onu, Yafet isimli bir vekil (ha-mora~a) temsil etmi~ti. Bkz. Gil, Erets
Yisrael, I, 138; a.g.e., II, 191.
122 Gil, "The Authoritics and the Local Population", s. 116.
123 Tguvot ha-Geonim mi-Toh ha-Geniza, n~r. Assaf (1929), s. 18 (49. responsa). Responsadan, bo~ama belgeleri hariç, zorunlu hallerde Yahudi olmayanlar tarafindan yaz~lan kararlara
daha müsamahal~~ bak~ ld~~~~da anla~~lmaktad~ r.
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n~n yeterli oldu~una i~aret ederek imzalar~n, karar~n verildi~i günde at~lm~~~
olmas~na dikkat çekmi~tir'''. Karar belgelerindeki i~nzalardan biri av bet
dine, di~erleri ise rabbi ya da cemaatin ileri gelenlerinden dini e~itim alm~~~
birine aitti. Karar~n geçerli olmas~~ için karara at~lan imzalar~n kimlere ait
oldu~u karar~n hangi bet dinde verildi~i, karar yeri, tarihi ve av bet dinin
mührünün olmas~~gerekirdi. Ray Yahuda Gaon, imzalar~n âidiyeti bilinmeyen, mühürsüz, bet dinin mahalli tasrih edilmeyen, uzman (mumhe) ancak
tek bir görevlinin imzas~n~n bulundu~u mahkeme kararlar~n~n (~etera) geçersiz oldu~unu belirdi-t'.
Geniza dokümanlar~nda yer alan mahkeme tutanaklar~nda en son imza,
dayanlara aitti. Filistin Ye~ivas~~ gaonu ~lomo ben Yahuda (1027-1051) kendisine ba~l~~mahkemelerde tutanaldara isimlerin alt rütbeden itibaren yaz~lmaya ba~land~~~n~~belirdi:I'.
Mahkemeler günler, haftalar hatta aylarca sürebilmesine ra~men, karar belgesinin yaz~lmas~~ ve mühürlenmesinin ayn~~ günde yap~lmas~, esas
kabul edilmi~tir. Müellifi meçhul bir respernsada, herhangi bir konuda verilen hükmün hemen o gün imzalanmas~~belirtilirl". Nah~on Gaon'a (871879) ait bir responsadaki bo~ama belgesi ile ilgili sorulan bir soruda gaon,
"gece karar verilip gündüz mühürlenen" karar~n, "geçerli" (ka~er); ancak
"gündüz karar verilip gece mühürlenen" karar~n ise, "geçersiz" oldu~unu
belirti'''. ~mza, mühür ve ilâmla ilgili aciliyetteki bu hassasiyet, karar~n
ba~lay~al~~~mn hemen ba~layabilmesine yönelikti I".
~lk ~slami dönemde ye~ivalar ve re'sü'l-câlûtlar verdikleri her kararda
birbirinden ba~~ms~z idiler. Ancak 825'lerden sonra Halife Me'miln'un,
gayr-~~ müslimlerden isterse on ki~inin bir araya gelerek kendilerine bir
ba~kan seçebilece~ine dair ç~kard~~~~fermandan sonra, re'sii'l-câlûtun ~sdar
etti~i belgelerin, gaonlar taraf~ndan da imzalanmas~~ ~art~~ getirilmi~tir. Buna
göre re'sii'l-câlütun karara ba~lad~~~~davalann geçerli olabilmesi için, kara'' T~uvot ha-Geonim mi-Toh ha-Geniza, n~r. Assaf (1929), s. 17 (49. responsa).
Tguvot ha-Geonini mi-Toh ha-Geniza, n~r. Assaf (1929), s. 22 (66. responsa).
126
Eki. Mann, The Jews in Egypt and in Palestine, 11, 49; Goitein, A Mediterranean Society,
Il, 313; Hareket, Fustat on the Nile, s. 57.
127
Tguvot ha-Gecrizint mi-Toh ha-Geniza, n~r. Assaf (1929), s. 16 (48. responsa).
128
Tguvot ha-Geonini mi-Toh ha-Geniza, n~r. Assaf (1929), s. 191 (257. ve 258. responsa).
Responsada gece al~ nan karar~n geçerli kabul edilmesi, Yahudilikte günün, gün bat~nnyla
ba~lamas~ ndan kaynaklanmaktad~r.
129
Tguvot ha-Geonim mi-Toh ha-Geniza, n~r. Assaf (1929), s. 16 (48. responsa).
125

Belleten C.LXXII, 49
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un gaonlar taraf~ndan da onay~~zorunlu k~l~ nm~~; gaonlar taraf~ndan onaylanmayan belge/kararlar ise geçersiz say~lm~~ ur"".
Aç~ lan davalann belli bir süre sonra takip edilmemesi durumunda bel
din, "~imu~~bel din" (1'1 ~~n w~nw) ad~~verilen ~u yaz~~ile mahkemenin takipsizlik nedeniyle dü~tü~ünü cen~aate ilan ederdi: "Ha/zamlara ve hakimlere...Falan o~lu filan hakk~nda
~u günde ve ~u ayda gaonluk mahkemesine (Baba de-Metivta) gelerek dava açan bu kimse, mahkemeye gelmemi~tir (Davas~n~~takip etmemi~tir). Bel din bu sebeple davas~n~n dü~mesine karar vermi~tir."'
4.4. Temyiz
Yerel bir mahkemenin verdi~i karara raz~~ olumnamas~~ durumunda,
Yahudi cemaati aras~nda ilginç bir âdetten bahsedili~-. Ortaça~'da kendisine
ya da savunmas~z birine haks~zl~k yap~ld~~~n~~ iddia eden bir kimse, sinagogda ibadetin bir yerinde aya~a kalkarak ~ikâyetini dile getirir ve sonunda
"Yahudileri ya da ~srail'i yard~ma ça~~nrd~". Abbâsl hakimiyetindeki ~rak ve
di~er bölgelerde her hangi bir bilgiye rastlayamad~~nn~ z için, Geniza dokümanlar~na yans~yan bu âdetin, en az~ndan Fât~ml Fustat~'nda cari oldu~unu söyleyebiliriz. Bir Geniza doküman~nda yer alan bilgiye göre, dönemin gaonu hakk~nda ileri geri konu~an baz~~ iftirac~larm bel din taraf~ndan
ça~r~l~p sorgulan~namas~, cemaat içerisinde gaonu seven biri taraf~ndan
~ikayet konusu edilmi~ti. Tevrat tomarlan (Sefer Tora) ç~kar~ld~~~nda gaon
muhibbi bu kimsenin, sinagog kürsüsüne (teva) ç~karak ibadeti geciktirdi~i
belirtilir l". Bu tür eylemler, genelde, cemaat yöneticilerinin mü~teldye
~ikâyetinin belli bir günde mahkeme taraf~ndan tekrar dinlenece~i ~eklinde
verdi~i bir sözle biterdi l".
Yerel bet dinlerin verdi~i kararlara temyiz yolu her zaman aç~kt~. itirazlara re'sül-câlût ve gaonlara ba~l~~ üst mahkemeler bakard~. Bunlar, normal
I3() Simha Assaf, Dy115M71 nualn 711111D01 n'318
r~p~p~~~ Tekufat ha-Geonim ve Sifruteha,
Hartzaot ve ~iurin~~[Gaonluk Dönemi ve Edebiyat~], n~r. Mordehay Margoliot, Yeru~alayim 1M5,
s. 34; David S. Sassoon, A Histozy of the Jews in Baghdad, Letchworth 1949, s. 17; Goode, "The
Exilarchate in the Eastern Caliphate, 637-1258", JQR, n.s. 31 (1940-1941), s. 158. Konuyla

ilgili ilginç bir örnek vard~r. ~m~alamamas~~ durumunda karar~n~n geçersiz olaca~~n~~ iyi bilen
Re'sül-câle~ t David b. Zakkay (915-940), yüklü bir miras davas~nda verdi~i haks~z bir karara
imza koymayan Sura gaonu Sa'diya'ya önce herem ilân etmi~, sonra da gawdz~k~ an azle~ mi~6.
Bluz. ha-BavII, Seder Vlam Zuta, s. 81.
131 Ap~~ owil zer, "Formularies of Dec~-ces...",JQR, n.s. 4 (1913-1914), s. 28.
132 Goitein, A Mediterranean Society, II, 324.
133 GO~ tein, A Mediterranean Society, II, 324-325; Barekel, Fustat on the Nile, s. 48.
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mahkeme i~levi görme yan~ nda' temyiz görevi de yapard~ . Yerel mahkemeden (bet din makomi) ç~ kan karardan memnun olmayan (daval~~ ya da
davac~) taraf, karar~~gaonluk ya da re'sü'l-câlûtluk mahkemesine her zaman
götürebilirdi".
Filistin'de "Bet din Gadol", Irak'ta "Baba de-Metivta" olarak isimlendirilen ye~iva mahke~neleriyle ilgili maalesef çok fazla bilgi yoktur. Ancak de~i~ik cemaatlerden gelen mektuplarda selam verilenler aras~nda, bu kurumun ba~kanlar~~ (re~~baba de-metivta ya da dayana de-baba) da zikredilmi~tir'.
Mahkemenin "av bet din" ad~~verilen "ba~yarg~c~" protokolde gaondan sonra
gelirdi'''. ~erira Gaon zaman~ nda (968-998) gaonluk (temyiz) mahkemesi
Ba~dat'~n Atike semtinde idi'.
Re'sü'l-câlûtluk mahkemesi ise, "Baba de-Mar~tta" (W111731 1e2e) olarak
isimlendirilirdi. Kurumunun bulundu~u binada yer alan bu mahkemede de
celseler akdedilirdi. Ancak re'sii'l-cgilûtlar genelde dini konularda yetkin
insanlar olmad~~~~için, mahkemeler onun tayin etti~i bir din adam~~ (re~~
dayana de-baba) taraf~ndan yap~l~rd~ . Ancak Emeviler döneminde ~lomo ben
Hasday (733-759) ile Abbâsiler döneminde David b. Zakkay (917-940) gibi
re'sii'l-câlûtlar~n mahkeme celselerini bizzat yönettikleri
Temyize dair hem Geniza dokümanlarma hem de responsalara baz~~ örnekler yans~m~~t~r. Bir responsada, efendisinin, kölesini aynen hür Yahudiler gibi, dini nikah (~iva berahot) ile evlendirmesi ve çocuklar~n~~ Tevrat ö~renmesi için mektebe (bet ha-sefer) göndermesi, bunlar~n hür birine yap~lan
muameleler olmas~ ndan hareketle, gaona ~ikayet edildi~i belirtilir. Köleyi
azat eden yerel bet dinin bu karar~, ~erira Gaon taraf~ndan bozulmu~tu.
Ölen Yahudinin, Yahudi olmayan birine dini nikâh yapt~rmas~~ve çocu~unu
134 Filistin Ye~ivas~'mn bo~anma davas~ nda nafaka ile ilgili verdi~i bir karar için bluz. Git,
Erets Yisrael, II, 70-71.
135
Samuel Krauss, ";IT'33.71 11K1 D'211•071 11D1P11" "Tekufal ha-Geonim be-Or ha-Geniza"
[Geniza Dokümanlar, I~~~~ nda Gaonluk Dönemi], ha-~il~tah 40 (1922), s. 231.
~7i11111111 ;115 ,r~-nr~n n~nnn l'n np,
1313 Meselâ bl~z. Avraham Grossman,"
0111e71 11D1P112 5R1UP" "ha-Zika beyn ha-Mivne ha-llevrati le-Yet.sira ha-Ruhanit be-Kehilot
Yisracl hiTkufat ha-Geonim" IGaonluk Dönemi Yahudi Cemaatlerinde Sosyal Yap~~ ile Ruhani
Faaliyetler Aras~ndaki ~li~ki], Tsiyon 53 (1988), s. 267.
137
Mann, — Ille Responsa of the Babylonian Gconim ...",JQR n.s.10 (1920-1921), s. 339.
138
Mann, "The Responsa of the Babylonian Geonim ...", JQR n.s. 8 (1917-1918), s. 348,
359.
139 Gil, be-Melhut Yip~tael, I, 85; Baron, The Jewish Co~nntunity, 1, 147; Mann, "The
Responsa of the Babylonian Geonim ...", JQR n.s. 10 (1920-1921), s. 338-339.
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Yahudi mektebine göndermesinin hata oldu~unu belirten gaon, söz konusu
kölenin bir belge (get herut) ya da ~ahitler huzurunda azat edilmedi~ini
söyleyerek azad~k meselesine ölen ~ahs~n varislerinin karar vermesi gerekti~ini ifade etmi~tir'.
Fat~ ndler döneminde temyiz mahkemelerine intikal eden davalarm
ço~u, miras ve bo~anma ile ilgili idi'''.
Bet dinler aç~k olan tüm itiraz yollar~n~~denedikten sonra suçlulu~u kesinle~en, ancak buna ra~men mahkeme karar~n~~kabul etmeyenleri, toplumsal düzeni koruma amac~yla, zaman zaman ~slam idaresini devreye
sokarak verilen hükme boyun e~dirmeye çal~~m~~lard~r142. Bet dinlerin kararlar~~ kabul ettirmede kulland~klar~~ en yayg~n yöntem ise herem idi. Söz
konusu ki~i hakk~nda verilen herem, "adrahta" (1,Z1-01'714Z) ad~~verilen ~u yaz~~
ile bütün cemaatlere duyurulurdu: "Bizden önceki büyüklerimiz demi~lerdir ki...
Filan o~lu falan, falan zamanda mahkemeye davet edildi~i halde (bet dine) gelmedi~i gibi, verilen karara da ita~~t etmemi~tir. Bu sebeple kendisine ahramta (herem)
ildn edilmi~tir. Bu kimse, kendisiyle mahkemelik olan kimseyle uzla~ma yoluna gitmedi; verilen karar~~da kabul etmedi. Tüm dini kurallar~~da çi~nedi. Tevrat'ta
(Tora) ~öyle yaz~lm~~t~r: "Hahamlar~n sana gösterdikleri yoldan gideceksin."(*) Bu
kimse para cezas~na da çarpt~r~lmah, mallar~~ve evinde bulunan menkulleri de
haczedilmelidir. Bu kimse bizim verdi~imiz bu karar~n d~~~na asla ç~kamayacakt~r.
Hiç bir ~srailo~iu bu kimse lehine ~ahitlik yapamaz. Bu yaz~~(adrahta) ~u ay~n, ~u
senesinin, Sebte göre ~u gününde kaleme al~nm~~t~r."'
5. Yahudi Mahkemelerinin Verdi~i Cezalar
~slâm kaynaklar~ nda Yahudilerde be~~çe~it cezaland~rma yöntemi oldu~u belirtilir: 1. Yakma, 2. idam, 3. Ta~lama (Reci~~), 4. K~rbaç (Ta'zir), 5.
Para cezas~ . Bilgiyi veren Mutahhar el-Makdid (ö. 355/966'dan sonra), bu
cezalarm hangi suçlara verildi~ini de s~ralar: 1. Kay~n vâlidesi veya geliniyle
zina yapan birine, yakma; 2. Kasten adam öldürene, idam; 3. Evli biriyle
zina yapan, hem cinsiyle ili~kide bulunanlar (lûtilhomoseksüel) ile hayvanla
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~eelot u7~~vot, n~r. Ginzbcrg, 11, 83-84.
için bkz. Barcket, Fustat on the Nile, s. 53-54.
Mann, "The Responsa of the Babylonian Geonim ...",JQR n.s.10 (1920-1921), s. 341;
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ili~kiye giren kad~ nlara, ta~lama (recm); 4. iftira atanlara, k~~-baç; 5. H~rs~zl~k
yapana çald~~~n~~ya da çald~~~~kadar~n~~ geri ödetme (para cezas~)111.
Makdisi'nin s~ralad~~~~bu cezalar~n ço~unun, Kitab-~~Mukaddes döneminde uygulanan cezalar oldu~u belirtilmelidir. Kitab-~~ Mukaddes'te
Yahuda'n~n (Ya'küb'un o~lu) gelini Tamar'~n, zina yapt~~~~için yak~ld~~~~
belirtilir'. Ayr~ca kohen ailesine mensup bir k~z fahi~elik yaparsa, bu k~z~n
da yak~lmas~~ emredilmi~tir". Makdisrnin, yukar~da verdi~i bilgide geçti~i
üzere, hem anas~~ hem de k~z~yla ayn~~ anda evlenen kimselerin de yak~lmas~~
emredilir". Talmud'ta da Babil sürgünü s~ras~ nda yakma cezas~n~ n uyguland~~~na dair bir bilgi vard~r'. Babil sürgününden sonra, cezai özerklikleri olmayan Yahudilerin idam cezas~n~~uyg-ulayamad~klar~~ ve tedricen de ilgâ
ettikleri anla~~lmaktad~r. Mesela ~slami dönem Karal din adamlar~ndan
Kirkisani (X. as~r), Rabbâni Yahudilerin, Tevrat'~n, ba~~bo~~b~rak~lan öküzlerin süsmesi sonucu meydana gelen ölümlerde, hem öküzün hem de sahibinin öldürülmesi gerekti~i ~eklindeki emrini, "öküz sahibinin öldürülmeyece~i" ~ekilde ilgaitahrif ettiklerini belirtir'.
Tevrat'ta "cana can, göze göz, di~e di~, ele el ve ayaklara ayak" ~eklinde bir k~sastan bahsedilir. Ayr~ca kas~ tl~~ (teammüden) öldürmelerde de k~sas
ön görülmü~tür l'. Yine, nikahl~s~~ olmayan kad~nla veya kom~usunun hanm-nyla beraber olanlar, üvey annesi ve gelini ile cinsel ili~ kiye girenler,
kar~~~koymas~ na ra~men ni~anl~~ k~za tecavüz edenler ile hayvanla ili~ki ku1-an kad~n ve erkeklerin de öldürülmesi belirtilmi~tir lm.
Talmud'a göre idam cezas~, tam yetkili yirmi üç yarg~çtan olu~an ve
düzenli olarak toplanan bir mahkeme taraf~ ndan verilmelidir. idam cezas~n~n verilebilmesi için, tarihi Mabed'in ayakta olmas~~ ve yet~ni~~bir ki~iden
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Makdisl, el-Bed yel-Tarih, IV , 40-41. Ayn~~ bilgi için ayr~ca l~ kz. Makrizl, Haat, II, 479-

480.
145 "I~ekvin,

38/24.
Levililer, 21/9.
111 Levililcr, 20/14.
Bkz.
148 Tali adl~~ bir rabbinin ~ mar~ a isimli k~z~ n~n zina yapt~~~~için yak~ld~~~~
Babil Talmuclu, Sanedrin 521).
149 Bkz. Kirkisânt Kite~bia-Enva'r vel-Mere~k~b, II, 24, ~ ng. trc. Nemoy, s. 344.
I5() Bkz. Ç~ k~~, 21/23-25; "Fesniye, 19/21; Levililer, 24/17-21. ~ srail o~~~llar~ nclaki "cana
can, göze göz..." ~eklindeki bu k~sastan, Kur'ân'da da bahsedilmektedir. Bkz. M ~de, 5/45.
Tevrat'ta ha~ aen öldürmelerde kum uygulanmayaca~~~bet~ rtilir. Bkz. Tesniye, 19/4-5.
151 Bkz. Ç~ k~~ , 22/19; Levililer, 18/8, 15, 17, 22-23; Tcsniye, 22/30; 27/20-23; 20/10-16.
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olu~an (Büyük) Sanedrin'in de faal durumda bulunmas~~gerekirdi'''. Filistin
d~~~nda bu cezalar~n vefilebilmesi için, cezay~~verecek mahkeme üyele~inin
Filistinli otoriteler taraf~ndan tayin ve tensip edilmesi ~art ko~ulmu~tu".
Ancak Roma idaresinde Had~ian döneminden (135 y~l~~sonras~) itibaren
Yahudilerin idam ve recm gibi cezalar~~vermeleri yasaklanm~~, buna uymayanlar ~iddetle cezaland~r~lm~~t~ lm. O dönemden itibaren, Islami dönem de
dahil, Yahudi mahkemeleri idam cezas~~verme yetkisine sahip olmam~~lardiri". Bu süreçte idam yerine lurbaç cezas~~ ikame edilmi~ti. Talmud'ta
Rabbi ~ila'n~n (IV. as~r) zina yapan birine lurbaç cezas~~verdi~i belirtilir.
Durum Sasard idaresine intikal edince R. ~ila, olay~~soru~turan görevliye
(firistage) sürgünde olundu~u için idam yerine, bu cezan~n uyguland~~~n~~
belirtmi~ti". Benzer bir durum Abbasiler döneminde de ya~anm~~t~r.
Samir/ tarihçi Ebü'l-Feth'in verdi~i bilgiye göre, Halife Emin döneminde
(193-198/809-813) Samir? cemaat liderinin (Kohen Gadol) k~z~, zina suçu
i~lediyse de, cezas~~inPaz edilmemi~ti'''. Natronay Gaon'un (719-730) bir
responsas~nda yer alan bilgiye göre, cariyesi veya evli bir kad~nla zina yapan
birine, hem dayak hem de saç ve sakal~n~~kesme cezas~~verilmi~ti'''. Asl~nda
kar~~l~~~~ recm olan zina cezasm~n bu ~ekle dönü~türülmesi, islam öncesi
dönemde ba~lam~~t~ . Mesela islamiyeeten önce Medine Yahudileri, fakir ve
kimsesizlere recm cezas~~uyg-ularken, ayn~~cezay~~gerektirecek suçu i~leyen
zenginleri, kat~-ana bulanm~~~bir k~rbaçla lurbaçland~ktan sonra, yüzlerini
siyaha boyayarak e~e~e ters bindirir; sonra da sokaklarda te~hir ederdi
(tecbiye). Ancak zengin-fakir aras~ndaki bu ayr~mc~l~k, cemaat aras~nda ihtilafa neden oldu~u için, zamanla recm cezas~~ tümden kald~r~lm~~, yerine
lurbaç cezas~~ikame

Babil Talmudu, Sancdrin 2a, 32a, 521), 87a.
Babil Talmudu, Berahot 58a; Makot 71a-b.
154 Babil Talmudu, Sancdrin 41a; Avoda Zara 8b; ~abat 15a. M. III. as~rda Yahuda haNasi gibi baz~~ dini otoritelerin idam Ce7251 verdi~i belirtilir. Bkz. Schwartz, "Appcals in the
jcwish Courts...", Hebrew Union College Atma/ 49 (1978), s. 193.
135
Shohet, s. 135.
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James Alan Montgomery, The Sarnaritans, The Early Jeunsh Sea, Their Histo~ y, Theology
and Literature, Philadelphia 1907, s. 128; Gil, Erets-Yisrael, I, 662.
158 Mann, "The Responsa of the Babylonian Geonim ...",JQR n.s.10 (1920-1921), s. 344.
Bu cezan~n Talmudik dönemdeki uygulamas~~için bkz. Babil Talmudu, Sanedrin 110a.
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~slami dönemde Yahudilerin, adam öldürme olaylar~nda da k~sas cezas~~
verme yetkisi yoktu. Kzsas gerektiren cezalar için, a~~rla~ur~lm~~~k~rbaç cezas~~ uygulanm~~t~ r. Yahuda (Hasid) ben Samuel'in (1200'ler) Sefer Hadisini
adl~~ Kronik'inde ~öyle bir olay nakledilir: Hayy Gaon'un Kudüs'ü ziyareti
esnas~nda Zeytin da~~nda bir adam gelerek cinayet i~ledi~ini itiraf etmi~,
Hayy ve Filistin gaonu Eviyatar, itirafç~ya s~rt~~ kanat~l~ncaya kadar k~ rbaç
cezas~~ uygulanmas~na hi~kmetmi~ti. Ancak suçlu vicdanen rahatla~nad~~~n~~
belirterek k~rbaca devan~~edilmesini istemi~, daha sonra da, üç hafta müddede sadece nefes alabilecc~i bir delik b~rak~larak kuma gömülmü~~ve çe~itli aral~klarla üç kez daha k~ rbaçlanm~~t~. Nihayet gaonlar dayanamayaca~ma
kanaat getirerek cezan~ n bitirilmesine karar vermi~lerdi'''.
Kitab~-Mukaddes'te yer alan bilgiye göre recm cezas~~ büyücülere, puta
tapanlara ve zina yapan kimselere verilmekteydi". Tevrat'ta Sebti ihlâl
edenlerin de ta~lanarak (recm) öldürülmesi emredilir". Hz. Peygamber
zaman~ nda Medine Yahudileri aras~nda zina yapanlara recm cezas~~ uyguland~~~~kay~ tlara geçmi~tir".
Buraya kadar s~ ralanan cezalarda Yahudilerin icra selâhiyetleri yoktu.
~slâmi dönemde adli özerkli~i olan Yahudiler, idam ve recm türü cezalar~~
uygulama yetkisine sahip de~ildi. Bu cezalar d~~~ nda bet dinler Yahudi ceza
hukukunu icra aç~s~ndan tamamen serbest idiler.
Yahudiler aç~s~ ndan cezalar, Yahudi mahkemelerin hür iradesiyle verilmi~~bir kararla sabit olmas~~ gerekirdi. Sura Gaonu Ray ~e~na (650-689)
bir responsasinda cizye ve harâc gibi vergilerini vermeyen bir Yahudiye, ~slam
idarecilerinin bask~s~yla konan l~erem cezas~na uyma zorunlulu~un~m olmad~~~n~, ayr~ca bet din görevlilerinin bu konuda Yahudiye yemin verdire~neyeceklerini belirtmi~tir".
tenitzki, Berlin 1891, s. 630'dan naklen Sassoon, A flista~ y of
ed. Wis
16() Sefer
the jews in Baghdad, s. 54; Shohet, s. 140-141.
161 S~ ras~yla l~ kz. Levililer, 20/27; Tensiye, 13/7-10; 22/22-24.
162 Say~ lar, 15/32-35. Bilgi, muhtemelen Tevrat'tan naklen Birünt tarafindan da veriln~r. G. Eduard Sachau, Leipzig II/23, s.
mektedir. Bkz. el-iisdrü7-Bâkiye
283.
163 Yahudilerden 11z. Peygamber'e intikal ettirilen bil- zina davas~ nda 11z. Peygamber
kendi hukuklar~~ gere~i failllere recm cezas~~ vermi~ti. Bkz. Buhârti, Mentlk~l~~ 26; il~ n Hi~am, 1,
5(34-6(3; 1 lamidullah, I, (314-(315; a.m11., "~slâmda Devletler 1 lukuku", trc. Abdülkadir ~ener,
(AUIF,>Is1hm Ilintleri Enstitüsü Dergisi 3 (II/77), s. 295-296.
16-1 Bkz. Baron, The Jewish Community, I, 172-173; Mann, "The Responsa of the Babylonian Geonim ...",JQR n.s.I0 (1920-1921), s. 124.
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Talmudik dönemde recm vb. bedeni cezalar, bet dinin d~~~nda uygulan~rd~ ''. Tesniye'deki (22/24) ifadeye binaen cezan~n ~ehrin d~~~nda uygulanmas~~gerekti~i görü~ü, genel kabul görmesine ra~men, bu ifadenin sadece Yahudilerle meskun olmayan, yani di~er milletlerle kar~~~k oturduklar~~~ehirler için geçerli oldu~u belirtilmi~tir".
Ancak Abbast ve Fauml dönemlerinde bunlar~ n hiç biri söz konusu de~ildir. Bu dönemlerde verilen cezalar~n en yayg~n~~ k~rbaç da dahil, bütün
cezalar, sinagoglarda uyg-ulan~rd~.
Yahudi rnahkemelerinin ara~t~r~lan dönemlerde verdi~i cezalar ~unlard~:
5.1. K~rbaç
5.1.1. K~rbaç (Malkot)
Tevrat'ta ayr~nt~l~~ bir ~ekilde bahsedilen yegane ceza, lurbaçlamad~r''''.
Tevrat'ta k~rbaç, her türlü cezaya suçu oran~nda verilen bir ceza olarak ön
görülür. Bu sebeple k~rbaç say~s~n~n k~rk~~ a~marnas~~ emredilir." Bu emir,
Talmud'ta tekrar edilmi~~ve hangi suçlara k~rbaç cezas~n~n verilece~i de
aç~klanm~~t~r'''. Prensip olarak karet cezas~~öngörülen bütün suçlar ile Tevrat'ta nehiy sigas~yla zikredilen yasaklara riayet etmeyenlere k~rbaç cezas~~
uygulanaca~~~belirtilmi~; bunlara ilave olarak mesela, adak kurbanlar~n~n
de~i~tirilmesi, Tanr~'n~n isminin bo~~yere a~za al~nmas~, yalan yere yemin
gibi suçlar~n da, bu kategoriye girdi~i kabul edilmi~tir'. Mala verilen zaraflarda ise, ki~inin zarar~~tazmin etmemesi durumunda k~rbaçla cezaland~r~lmas~~ ön görülmü~türm. Abbas~ler döneminde Yahudilikteki g~da kurallar~n~~ihlal edenlere, k~rbaç cezas~n~n bu türü verilirdi'''.
165 Bkz.

Mi~na, Sanedrin 6:1; Bal~il Talmudu, Sanedrin 421).
Konuyla ilgili tart~~ malar için bkz. David Halivni Weiss, "The Location of the Bel Din
in the Early Tannaic Period", Proceedings of the American Academy for jewish Research 29 (196061), s. 181-191.
167 "Fesniye, 25/2-3.
168 Levililer, 25/2-3. ~lk 1 l~ristiyanlar, içinden ç~ kt~klar~~Yahudi cemaati taraf~ ndan da bu
~ekilde ve bu say~da k~rbaç cezas~ na çarpt~rdm~~lard~. Meselâ bkz. II. Korintoslulara, 11/24.
1 " Babil Talmudu, Makot 22a.
176 S~ ras~yla bkz. Levililer, 27/10; Ç~k~~, 20/7; Tesniye, 5/11. Konuyla ilgili Talmud'~ aki
hüktimler için bkz. Babil Talmudu, Teruma 3a, 3b.
171 Babil Talmudu, Makot 414 Ketubot 32a.
172 "1111K 5D1KID ,n 11K 1275K
ha-yom menadin ~tslenu et mi ~e ohel oto: Günümüzde (dine uygun üretilmeyen g~da ve yiyecekleri) tüketenleri k~rbaçllyoruz." Bkz. T~~uvot haG~onim, n~r. Assaf (1942), s. 93 (86. responsa).
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Natronay Gaon (853-858) bir responsas~nda kendi döneminde bu cezan~n (malkot) art~k uygulanmad~~~n~, ancak dayak cezas~n~n devam etti~ini,
bunun da eskisi kadar a~~r olmad~~~ n~~ belirterek mücrimin sadece dövüldü~ünü (hovatin) kaydeder". Ancak bu durum bir istisna olmal~d~ r; zira
Serira Gaon'un Kayravân cemaatine gönderdi~i bir responsada bu cezan~ n
hâlâ uyguland~~~~belirtilir'.
5.1.2. Te'diben K~rbaç (Makot Mardot)
K~rbaçlaman~n bu ~ekli disiplin amaçhyd~. Bu k~rbaçlarna türü
Talmudik dönemde Yahudi din adamlar~~ taraf~ndan ~er'I cezalar~n yerine
ihdâs edilmi~ti. Roma-Bizans ve Pers-Sâsâni dönemlerinde uygulanan bu
ceza, cezai muhtariyetleri olmad~~~~için ~slami dönemde bilhassa dini emirleri ihlâl edenlere kar~~~yapt~r~m amaçl~~uygulanan en önemli ceza idi. Bu
cezay~~ k~rbaç cezas~ndan ay~rmak için prensip olarak Tevrat'ta emir
sigas~yla belirtilen fillerin ihlâlinde uygulanm~~~ve "te'dibe~~~k~rbaç" (makot
mardot) olarak isimlendirilmi~tirl".
Dini hükümlerin ihlâli için asl~nda k~rbaçlaman~n "malkot" ad~~verilen
türü uygulan~rd~. Ancak idam, dayak vb. fiziki cezala~-~n verilebilmesi için,
bu cezalar~~veren yarg~çla~-~n Filistin otoritelerinin tayin etti~i tam yetkili ve
en az iki ki~iden olu~an bir bet din taraf~ndan verilmesi gerekirdi. Ayr~ca,
Filistin d~~~ndaki mahkemelerin bu cezay~~ verme yetkileri de yoktu'''. Bu
sebeple sürgündeki Yahudi din adamlar~~ "malkot" olarak isin~lendirilen ve
yaralama vb. suçlar için verilen bu cezay~, "makot mardot" ~eklinde yeniden
yorumlam~~; sadece yaralama vb. cürümler için de~il, uygulama sahas~ n~~
din adamlar~n~n ihdâs etti~i yasaklar~~ ihlâl edenlere de verilecek ~ekilde
geni~letmi~le~-di.
Talmud'ta te'diben k~~-bac~n ~u suçlar için verildi~i belirtilir: Sebt ve
bayram günlerinde bu günlerin kutsiyetine ayk~r~~ davran~~lar sergilemek;
evli bir kad~na zina iftiras~nda bulunmak; bir kimseyi veled-i zina (mamzer)
diye ça~~rmak; cemaatten bir kimseyi Yahudi olmayanlara jurnallemek;
mahkemeye celp için gelen görevliye hakaret etmek veya fiili müdahalede
bulunmak; din adamlar~n~n emirlerine kar~~~gelmek; kay~nvalidesiyle uygunsuz davran~~larda bulunmak; kaba-saba küstah hareketler sergilemek;
3
: Assaf, Tekufat ha-Geonim ve Sifruteha, s. 114.
Mann, "The Responsa of the Babylonian Geonim ...",jQR n.s.10 (1920-1921), s. 343.
175 Cohn, "Flogging", Ejd, VI, 1350.
17(3 Babil Talmudu, Sanedrin 10a; Avoda Zara 8a; ~aba! 15a.
17
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damad~n kaympederinin evinde ikamet etmesi; tarlas~na tohumlar~~kar~~~k
ekmesi~n. Cemaat aras~na fitne sokan kimselere kulak verenler de k~rbaç
cezas~yla cezalandn~lm~~lard~r. Emev~ler döneminde ortaya ç~kan (720 y~l~)
sahte Mesih Serene'ye uyanlar, bir müddet sonra pi~man olmu~~ve eski
fikirle~ine dönmü~lerdi. Durum Pumbedita gaonu Natronay'a iletilmi~, o da
bu kimselerin samimi bir tövbe ve lurbaç cezas~ndan sonra cemaate kabul
edilmelerine hükmetmi~ti178. Mezarl~~a girme yasa~~~olan kohenler de'
yasa~a riayet etmedikleri zaman k~~-baç cezas~na çarpur~hrlard~'.
~lk ~slami dönemde Filistin bölgesinde tutuldu~u kabul edilen mahkeme kay~tlar~~denemesi Sefer ha-Ma'asim'de, kocas~ndan izinsiz, süslenip
koku sürünerek soka~a ç~kan veya Yahudi olmayanlar~n evlerine giden
kad~nlar~n, saçlar~~kaz~narak lu~-baçlanmas~~belirtilir181. Yine ayn~~kay~tlarda,
kad~n ya da erkek, evli birini ba~tan ç~karanlar ile kaymbiraderiyle evlenecek çocuksuz dulun (yavatna) jiklet beklerken(*) bir ba~ka erkekle zina yapmas~~sebebiyle kad~n~n saç~, erke~in hem saç~~hem de sakal~n~n kazmarak
k~rbaçland~~t belirtilmektediri".
Ço~u kez dini vazifelefin yapt~r~m~nda kullan~lan bu cezan~n"' en s~k
verildi~i ve hiçbir müsamahan~n gösterilmedi~i durum ise, Sebt yasaldar~n~n
ihlali idi'''. Asl~nda Tevrat'ta Sebti ihlal edenlerin ta~lanarak (rec~n) öldü-

Bu suçlar~n "Falmud'taki yerleri için bkz. Babil Talmudu, Kidu~in 121), 28a-b, 39a;
Mo'ccl Katan I6a; Yevamot 52a. Ayr~ca bkz. Shohct, s. 141, 193; Baron, The Jewish Community,
1, 168-169.
178
Graetz, III, 122; Finkel, The Responsa Anthology, s. 5; Franz Kobler, ~l Treasuty ofJewish
Letters, Letters from the Famous and Humble, Philadelphia 1954, I, 70.
179 Bkz. Lcvililer, 21/2-4.
,
18° .fevrat ~n emrini ihIAI eden koh~nlere AbbAsfier döneminde uygulanan lurbaç cezas~~
için bkz. ~eelot uT~zvot, n~r. Ginzberg, Il, 151 (504. responsa).
181
Bkz. Mann, "Sefer ha-Ma'asim li'Vney Erets-Yisrael", Tarbits I (1929-30), s. 12.
(*) Bo~anan ya da dul kalan bir kad~n~n, tekrar evlenebil~ncsi için beklemesi gereken süre. Kad~n~n geçmi~~hayat~n~~unutmaya vesile olmas~~ve hamile olup olmad~~~n~ n anla~~ lmas~~
için geçmesi gereken bu süre Yahudilikte, doksan gündür (3 ay). Bkz. Zvi Mcir Rabinowitz,
"trinn 1:PTIVJ ,k,K1V-r1R '315 Er123//371 'M" "Sefer ha-Ma'asim li'Vney Ercts Yisracl,
Siridim I lacla~im" [Sefer ha-Ma'asinz li'Vney Erets Yirra~l'in Yeni bir Yazmas~ ', Tarbits 41 (197172), s. 295.
182 • • •
•
H~s~ m Ye~~~vas~~
mahkemesi tarafindan verilen bu karar için bkz. Mann, "Sefer haMa'asim li'Vney Erets-Yisrael", Tarbits I (1929-30), s. 12-13.
183
•
I almud tak~~örnekler için bkz. Babil Talmudu, Yevamot 52a; Nazir 23a, 58b; Pcsahin~~
41a; ~abat 4014 Kidu~in 28a-b; Hulin 1411).
184
Mann, "The Rcsponsa of the Babylonian Gconim ...",JQR n.s.10 (1920-1921), s. 343.
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rülmesi emredilir''. Ancak idam cezas~~ sadece ~slam mahkemelerinin
selâhiyetinde oldu~u için, ~slâmi dönemde Yahudiler recmi gerektiren bu
tür cezalara da k~~-baç uyguluyordu. Konuyla ilgili baz~~ örnekler kay~tlara
geçmi~tir. Natronay Gaon'un, Sebt yasa~~n~~ ihlâl eden birine hem dayak
(k~rbaç) hem de saç ve sakal~n~~ kesme cezas~~verdi~i belirtilir". Bir ba~ka
örnek de Fustât'ta ya~anm~~t~ . Cemaat lideri Efrayim b. ~ema~ya dükkan
sahibi bir Yahudinin Sebt günü dükkan~n~~ açarak marangoza raf yapt~ rd~~~n~; bunun üzerine di~er Yahudilerin durumu hemen bet dine intikal ettirdi~ini yazar. Bet dinde sorguya çekilen dükkân sahibi, dükkân~n kapal~~ ve
içeride de kendi temlikinde olan bir mekânda, üstelik de Yahudi olmayan
birine bu raflar~~ yapt~rd~~~n~, dolay~s~yla Sebti ihlal etmedi~ini iddia etmi~ti.
Ayn~~ görü~te olmayan bet din yarg~çlar~n~n, bunun Sebti ihlâl oldu~unda
hem fikir oldu~u, ancak te'diben k~rbaç (malkot), para (kenas) veya a~~rla~t~ritmi§ herem (niatty) cezalar~ndan hangisinin verilece~i konusunda ihtilâf
etti~i belirtilir". Natronay Gaon'un uygulamas~ndan ~slami dönemde Sebti
ihlal edenlere te'diben k~rbaç (~nalkot) cezas~n~n uyguland~~~n~~ biliyoruz.
Fât~ mIler döneminde ise Fustât'ta biri sinagog görevlisi (hazan) di~eri cemaat kasab~~ (~ohet) iki ki~iye k~rbaç cezas~~uyguland~~~~kay~tlara geçmi~tir.
Sinagog görevlisine cemaat lideri ~emarya'ya hakaret etti~i, cemaat kasab~na ise görevini ihmal etti~i için k~rbaç cezas~~verilmi~ti (1028 y~l~)".
5.1.3. Kirbaçlama ~ekli
Hz. Peygamber zaman~ nda Medine Yahudilerinde uygulanan k~rbaç
cezas~n~n' ne ~ekilde oldu~u hakk~ nda herhangi bir bilgi yoktur. Sonraki
dönemlerde ~erira ve Hayy Gaon'un mü~terek imzalar~n~~ ta~~yan bir
responsada (997 y~l~), Ba~dat'ta Yahudiler aras~nda k~rbaç cezas~n~n uygutam~na ~ekli ile ilgili olarak baz~~ bilgiler kay~tlara geçmi~tir. Söz konusu
responsada k~rbaç cezas~n~n ~u ~ekilde uyguland~~~~belirtilir: "Mücrim, sa~~eli
sa~~aya~~na, sol eli de sol aya~~na ba~l~~olarak getirilir. Daha sonra boynuna bir
kemer geçirilerek görevlinin yan~nda durdurulur. Bu s~rada Tevrat'tan mücrimin
i~ledi~i günahla ilgili pasajlar okunur. Bundan sonra görevli, suçlunun 13 kere
s~rt~m~z sa~~yan~na, 13 kere de sol yan~na vurur. Bu s~rada yarg~ç k~rbaç say~s~n~~
sayar. Sa~~yan~na vurulduktan sonra durulur ve Tevrat'tan ilgili pasajlar tekrar
15/32-35.
Mann, "The Responsa of the Babylonian Geonim ...",JQR n.s.I() (192(1-1921), s. 344.
187 (;il, Erets Yisrael, II, 618-619.
188 Bk~. Bareket, Fustat on the Nile, s. 68; Goitein, A Mediterranean Society, Il, 330.
189 Bkz. Tabed, Tefiir, VI, 232.
185 Say~lar,

186
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okunur. Sonra 13 kez sol yan~na vurulur. Daha sonra mücrimin el ve ayaklar~~
çözülür. Ancak boynundaki kemer durur. Mücrim aya~a kald~nl~r ve kendisine ~öyle
itirafta bulunmas~~emredilir: 'Ben günah i~ledim, hata yapt~ m! Umulur ki bu (k~rbaç) ceza(s~) günah~ ma kefdret olur'. Ceza uygulan~rken bir grup cemaat de haz~r
bulunur ve olaya ~ahitlik eder. Daha sonra mahkeme üyeleri suçlunun ba~~
~~lanmas~~
için Allah'a dua ederler."'
K~rbaç cezalar~, i~~yapma yasa~~ndan dolay~~ Sebt ve Sebtte k~yasla bayram günlerinde icra edilmez, hafta içine tehir edilirdi". Hayy Gaon ibret
maksad~yla bu cezan~ n cemaat huzurunda uygulanmas~ n~~ emrederdi'. Bu
sebeple ~slami dönemde k~ rbaç cezalar~, genelde ak~am ibadeti ('amii) için
sinagoga(*) gelen cemaatin huzurunda uygulan~rd~. Ak~am ibadetinde 49.
Mezmur'dan sonra, "Baruhu" duas~ndan (beraha) önce okunan "...ve hu
rahom yehaper..." duas~~ ile k~rbaçlanan kimsenin uhrevl kurtulu~a da nail
olmas~~için ~u dua okunurdu: "O (Tanr~) ba~~~lay~c~d~r. (Bizi) Yakmaz. Gazab~na hakimdir. Öfkesini göstermez. Tanr~m~z! Ba~~~lay~al~~~n~~bizden esirgeme. iyili~in ve do~rulu~un bizi devaml~~korusun. Kurtar bizi Tanr~m~ z! Kral! O, yapt~~~m~z
dualara kar~~l~k verecektir.""
Suçlunun kaç kez k~rbaçlanaca~~~konusunda görü~~farkl~l~klar~~ vard~r.
Tevrat ve Talmud'ta, k~rbaç say~s~n~n k~rk~~ a~mamas~~ emredilir". Say~~ konusundaki bu s~n~ rlama, insan onurunun korunmas~na yönelik ve yarg~çlar~n mücrime cezada a~~r~~ gitmelerinin önüne geçme amaçl~~ olarak izah
19° Baron, The jeutish Community, II, 224-25; Mann, "The Rcsponsa of the Babylonian
Geonim ...", JQR n.s.10 (1920-1921), s. 343; Shohet, s. 139-140. K~ rbaçlama s~ras~nda Tevrat'tan Tesniye 25/2-3 ve 28/58 ile I. Samuel'den 2/24 yd. okunurdu.
191 Ancak T~sameh Gaon (872-890) Sebt günleri de bu cezan~n uygulanabilece~ini belirtmiltir. Bluz. Shohd, s. 142.
92 Cohn, "Flogging", EJd, VI, 1350.
(*) Cezan~n 1-iz. ~sa zaman~nda da sinagogda uyguland~~~~anla~~lmaktad~ r. ~akirtlerini
dikkatli olmaya ça~~ran ~ sa, tespit edilmesi halinde sinagogda k~rbaçlanabileecklerini belirtmi~tir. Bluz. Mana, 10/17; 23/34.
193 Baron, The jewish Community, II, 225; Shohet, s. 140. Duan~n ~brânice metni ~öyledir:
" 1337' il~nr~~ ,r~rv~n 7I171' ,Imin '7D -rv,R51 ,158 n12771'7 7111n~~,rrnw,1<51 m~~ "M' A~n~~K~r',
Amip-n~n". Dua metni için l~kz. Sidur Kol Ya'kov ke-Minl~ng Aram-Tuova ( 1p37, '71p ~l~b
7111Y al~< r~37iD) (Siddur Kol Yaakob according to Minhag of Aleppo), with English Translation,
eds. Rabbi Shimon
Alouf-Sam Catton-Dayid A. Tawil, USA 1996, s. 297, ~ ng. tre. 298.
Duan~ n tercümesi, Türkçe tercümesinden al~nm~~ t~r. Bkz. Sidur Kol Yaakov, ~ re. Liliane Zerbib
(Kazcs), ~stanbul 2005, s. 293. Bu dua= ~slâmi dönemde VII. as~rda Ispanya'da ortaya ç~ kt~~~~
kabul edilmektedir. Dua hakk~ nda detaylar için blcz. Adem özen, Yahudilikte ibadet, ~stanbul
2001, s. 154-155.
194 Levililer, 25/2-3; Babil Talmudu, Makul. 22a.
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edilmektedir". Abbâsiler döneminde mücrimlere yap~lan k~rbaçlamalarda
39 a~~lmazd~. Yukar~da ~erira ve Hayy Gaon'un mü~terek imzalar~n' ta~~yan
bir responsada bahsedilen k~ rbaçlamada toplam 26 (13+13) k~rbaç vurulmu~tu'. Bir ba~ka responsada, k~rbaçlarna say~s~n~n azaml 39'la s~n~ rland~r~lmas~ , 39'un kalans~ z üçe bölünebilmesiyle (13+13+13=39) izah edilmektedir. Ayn~~ responsada her 13 vuru~ ta bir, ara verilmesi de tavsiye edilmi~tir''. Hayy Gaon, Tevraetaki emre binaen (Tesniye 25/3) mücrime 40 k~rbaç vurulmas~n~~benimsemi~ tir. Natronay Gaon ise, k~ rbaç say~s~n~ n suçlunun ve say~n~ n cayd~r~c~l~ k durumuna göre art~r~l~ p eksiltilebilece~ini belirtir".
Talmud'ta k~rbaç cezas~n~ n, uygulanacak kimsenin önceden kontrol
edilerek cezaya dayan~ p dayanmayaca~~n~ n tespitinden sonra uygulanmas~~
emredilmi~ tir'. Maimonides cezaya dayanamayacak kadar güçsüz olan
kimsenin cezas~n~ n, dayanabilecek kadar güçlenece~i bir zamana tehir edilebilece~ini belirtir200.
Tevrat'~n de~i~ ik yerlerinde dikenli çubuk, kamç~~ ve de~nek gibi cezaland~ rma gereçlerinden bahsedilir". Ortaça~'da k~ rbaç gerektiren cezalar,
bükülmü~~sicimden yap~lm~~~kamglarla2" sinagog kayynular~~ (sama~) taraf~ndan icra edilirdi203.
5.2. Yemin
Mahkemelerde delil getirmek davac~n~ n, yemin etmek de daval~n~n bir
yükümlülü~ü idi'. ~âhidin olmad~~~, özellikle de borçlanma ve al~~veri~lerde inkâr yoluna giden kimselere, bet din huzurunda yemin verdirildi.
Cohn, "Flogging", Eld, VI, 1348.
Baron, The Jewish Community, II, 224.
197 Tz~uvot ha-Geonim, n~ r. Assaf (1942), s. 77 (69. responsa).
198 Fetvâlar~n kaynaklar~~için bkz. Shohet, s. 140.
199 Mi~ na, Makot., 3:11.
2(X) Cohn, "Flogging", EJd, VI, 1351.
291 Bkz. Tesnlye, 25/3; hakimler, 8/7; I. Krallar, 12/11, 14; Sülcyman~ n Mesellcri, 26/3;
Il. Korintoslulara Mektup, 11/24.
292 Shohct, s. 139.
2" Israel Abrahams, Jewish Life in the Middle Ages, Philadelphia 1958, s. 56-57.
294 Makdist, el-Bed ve't-Ta~lh, IV, 41. Ayr~ca bkz. Maltrizl, Hatat, II, 480. Yahudilikteki (asl~ nda evrensel bir hukuk kâidesidir) bu kural, "~er'u men-kablenâ" çerçevesinde islam hukukunda da kabul edilmi~ tir. "Hz. Muha~n~ned'ten önceki se~navi dinlerin hükümleri" manas~na gelen
"~er'u men kablenâ", belli ~artlarla ~slâ~n hukukunun kaynaklar~ ndan kabul edilmektedir. Geni~~
ilgi için bkz. Zekiyyüddin ~aban, ~slam Hukuk Bininin Esaslar~, (re. Ibrahim Kafi Dönmez,
Ankara 1990, s. 180 vd.
195
1943
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Ayr~ca taraflardan birinin bet dine gelmemesi; birinin, bir ba~kas~n~n mal~n~~
çald~~~n~~veya kendisini cemaat idaresine de~il de Yahudi olmayan idareye
(~slam idaresine) jurnalledi~ini iddia etmesi durumunda da yemin verdirilirdi".
Konuyla ilgili olarak responsalara baz~~bilgiler yans~m~~t~r. Çal~~t~rd~~~~
kimsenin ücretini (sahar) (~ahitler olmaks~z~n) veren biri, i~çisi taraf~ndan
yalanlanm~~, i~çi çal~~ma ücretini almad~~~n~~ iddia etmi~ti. ~ahit olmad~~~~
için, i~çiye almad~~~na dair yemin ettirilmi~, ücret i~verene tekrar ödettirilmi~ti206.
Müellifi meçhul bir ba~ka responsada bir Yahudinin (Yahuda) di~erinin
(Levi) belindeki torbaya dokundu~u; di~eri (Levi) gitmek üzere ayr~ld~~~nda kesesinin y~rt~larak paras~n~n (dinar) dü~tü~ü ve bunun da öbürü
(Yahuda) taraf~ndan (yerden) al~nd~~~ ; ancak ertesi gün sahibi (Levi) taraf~ndan istenen paran~n, di~eri (Yahuda) taraf~ndan inkar edildi~i bir olay
sorulmu~tu. Gaon, ald~~~~iddia edilen kimseye (Yahuda) isteyerek y~ rtmad~~~ na dair yemin ettirilmesini, sorumluluktan ancak bu ~ekilde kurtulabilece~ini söylemi~tir207.
Yeminle ilgili bir ba~ ka örnek de, borçlanma ile ilgili bir hile vesilesiyle
kaynaklara yans~m~~t~r. Müellifi meçhul bir responsada yer alan bilgiye göre,
borçlu bir kimse, haciz durumundan kurtulmak için sahte bir bo~ama belgesiyle (get pasul) tüm mal varl~~~n~~ han~m~na devrederek ödeyecek mal~~
olmad~~~n~~ iddia etmi~ti. David isimli yerel mahkeme ba~kan~~ durumu
gaona sormu~; gaon da durumun ~üpheli olmas~na ra~men mehifierin
ödeme önceli~ine sahip oldu~unu belirterek, adam~n iddias~n~n, hamm~yla
bir daha evlenmeyece~ine yemin ettirilmesi ~art~yla kabul edilmesini emretmi~ti. Ancak borcunu ödemedi~inden dolay~~ adama herem ilan edilmi~~ve
Sebt günü bütün sinagoglarda duyurulmu tu208.
2()5 Babil Talmudu, ~evu'ot 45a, 4814 Mann, "The Responsa of the Babylonian Geonim
..." , JQR n.s.10 (1920-1921), s. 347. FustAt'taki uygulama için bkz. Barekct, Fustat on the Nde,
s. 69.
z~k; Tz~uvot ha-Geonim mi-Toh ha-Geniza,
n~r. Assaf (1929), s. 4 (5. responsa).
2()7 A. Yitshak Agus,
581W' r~mi1K /1111V.711" "T~~uvot Geoney Erets Yisracl ve
Bayel" [Filistin ve ~rak (Babil) Gaonlarm~n Responsalar~], Horev 12 (1956-57), s. 202.
Responsada Yahuda'n~ n ald~~~~için de~il de, keseyi y~rtmad~~~~için muaheze edilmesinin sebebi, Yahudilikteki kay~plarla ilgili hükümden kaynaklanmaktad~r. Yahudilikte kay~ p para
-lukata-, kesedc ise sahibinin ara~t~ r~lmas~~gerekir. Ancak yerde saglm~~~vaziyette ise bulana
aittir.
208
~eelot uT~tvot, n~r. Ginzberg, II, 153-154.
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Natronay Gaon'a gelen sorulardan birinde de, birinin (Ruben), arkada~~ndan (~imon) bir miktar para ald~~~, ancak arkada~~n~n bunu inkâr
etti~i belirtilerek konuyla ilgili hüküm sorulmu~tu. Gaon, iddia edenin
(~imon) verdi~ine dair bir delil getirmesi, di~erinin de (Ruben) almad~~~na
dair yemin etmesini belirtmi~tir. Ancak gaon bu tür durumlarda hahamlar~n
davac~~ve daval~n~n her ikisine de yemin ettirme e~iliminde olduklar~n~~
belirti~ 2®.
Ba~dat gaanlar~ndan Ray ~lomo'ya (1150-1164) ait bir responsada da,
bir Yahudinin (Ruben) di~er bir Yahudiden (~imon), kendisinden hakim
idare (~slam mahkemesi) arac~l~~~yla para tahsil etmesinden ~üphelenmesi
durumu sorulmu~; gaon da di~erinin (~imon) 'ancak mahkemeye kendisinin
götürmedi~ine dair yemin etmesi ve ~ahit getirmesi durumunda mazur
görülece~ini belirtmi~tir. Gaon, ortada bir hüküm varsa, bunun bir ba~kas~n~n ihbar~~üzerine olabilece~i ihtimalini de dile getirir").
Yine kocan~n ölümünden çok sonralar~~yap~lan bir miras payla~~m olay~nda, varisler kad~n~~ maldan mahrum b~rakmak için ketubas~nda tahrifât
yapm~~t~. Hayy Gaon, kad~na, bet din huzurunda Tevrat üzerine yemin ettirilerek mirastan ketubada yaz~l~~olan her ~eyin verilmesini emretmi~tir2".
Yeminin bu öneminden dolay~~Yahudi hukukunda yemini rahat ~ekilde (olur-olmaz durumlarda) kullanan kimselerin ~ahitlikleri bet dinler taraf~ndan kabul edilmezdi'.
Yemin konusu, Müslüman müelliflerin de dikkatini çekmi~tir. Makdisi,
Yahudilikteki kural~~ aynen ~slam hukukunda oldu~u gibi, "Delil getirmek
davac~ya, yemin etmek de inkâr edene (daval~) aittir", ~eklinde vermektedir.
Hüküm Mi~na'da da aynen yer almaktad~r'''.

T~~uvot ha-Geonin~~mi-Toh ha-Geniza, n~r. Assaf (1929), s. 177 (260. reponsa).
Toratan (Tora) ~el Geanin~, n~r. Assaf (1933), s. 166.
211
T~~uvot ha-Geonin~, n~r. Assaf (1942), s. 53-54 (46. responsa).
212
Tz~uvot ha-Geani~~~~ mi-Toh ha-Geniza, n~r. Assaf (1929), s. 22 (65. responsa). Responsada
bu ~ ür kimseler, "yemin tüccar~" olarak tarif edihnektedir.
213 Makdisl, el-Bed ve't-Tkrih, IV, 41. Ayr~ca bkz. Makrizt, Hztat, II, 480. "...el-Beyyine `alel~nitddei ve'l-yemin al& men enkera..." ~ bn Mke, Ahkâm 7 (lIadis no: 2321); Tirmizl, Ahltâm 12
(Hadis no: 1341-1342). Hukukta delil olarak kullan~lmas~~için bkz. Ebü Yüsuf, Kit&bin-~ise~r,
n~r. Ebill-Vefâ, Kahire 1355, s. 161. Mi~na'daki ifade de ~tiyledir: "...ha-Motzie mi-havero 'alay
ha-reiya...". Bkz. Mi~na, Baba Batra 1:1; ~eyu'ot 4: 1. Yeminlerle ilgili hükümler içeren
responsa örnekleri için bkz. T~~uvot ha-Geonim, n~r. Assaf (1942), s. 4-13.
2()1)

21()
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Hayy Gaon, yemin verdirme i~leminin Pazartesi ve Per~embe günleri
cemaatin de haz~r oldu~u sabah ibadetinden (~ahrit) sonra icra edildi~ini
belirtir'''. Ancak bunun erkeklere verdirilen yemin oldu~u anla~~lmaktad~r.
Natronay Gaon zaman~na kadar (853-858) evli kad~nlar da yemin verdirilmek üzere sinagoga giderdi. Fakat sonraki gaonlar evli kad~nlara üç din
adam~n~n huzurunda olmak ~art~yla, uygun bir mekanda yemin verdirmeye
ba~lam~~lard1215. T~sameh Gaon zaman~nda (872-890), ketubas~m kaybeden
bir kad~na, bu ~ekilde yemin ettirildi~i kay~tlara geçmi~tir'''.
Sinagoglarda Tevrat (Sefer Tora) üzerine el konarak yap~lan yeminlerde
(~ivu'at ha-Tora) Tanr~~lafz~n~n geçmesi, Talmud'un bir emri idi'''. Ancak
Sura gaonu Ray T~sadek (838-842), insanlar~n önemini kavramaks~z~n Tevrat üzerine el koyup dü~üncesizce yemin etmelerinin ilahi bir gazaba sebep
olabilece~i endi~esinden hareketle, bu uygulamay~~ kald~rm~~t~. Fakat
Pumbedita gaonu Paltoy (842-848) bu ~ekilde yemin almaya devam etmi~tir'''. Sa'diya veya Hayy Gaon'a ait oldu~u zannedilen bir resp~msada, Tevrat üzerine de~il de Yakan (Sefer Tahonanitn) veya Dua kitab~~ (Sefer Teftla)
üzerine yap~lan yeminlerin de, içerisinde Tanr~~ lafz~~geçmesinden dolay~~
geçerli oldu~una hükmedilmi~, bu ~ekilde yemin edenlere engel olunmamas~~istenmi~tir'.
Miras davas~n~n anlat~ld~~~~bir respa~~sada yeminin nas~l verdirilece~i ~u
~ekilde tarif edilmi~tir: "Kad~n Tevrat': (Hutna~) sa~~eline al~p tutacak ve
ketubastndaki mallan tek tek sayarak yemin edecek'''. Talmud'ta yerninlerin
ayakta ettirilmesi emredilir'''. Bu ustil ~slami dönemde de bu ~ekilde devam etmi~~olmal~d~r.
"Gizreta" ad~~verilen bir belgede yer alan yeminin, daha etkili olmas~~
için, yemin verdirme, belli bir toplulu~un huzurunda gerçekle~tirilirdi.
Böyle bir yemin töreninin tasvi~i, Pumbedita gaonlar~~Paltoy (842-848) ile
214

Mann, "The Rcsponsa of the Babylonian Gconim ..." ,JQR n.s. 10 (1920-1921), s. 347.
Mann, "The Rcsponsa of the Babylonian Gemim ..." ,JQR n.s.10 (1920-1921), s. 347.
216
~eelot uT~~vot, n~r. Ginzl~crg, Il, 212 (XXI11/2).
217
Babil Talmudu, ~evu'ot 40b.
218
Mann, "The Responsa of the Babylonian Geonim ...", JQR n.s.10 (1920-1921), s.
345-346.
219
~eelot uT~avot, n~r. Ginzberg, II, 153.
220 Tquvot ha-Geonint, n~r.
Assaf (1942), s. 53-54 (46. responsa). Bu ~ekilde yemin edilmesi Talmud'un bir emridir. Bkz. Babil Talmudu, ~evu'ot 381).
221 Mi~na, ~cvu'ot 4:13.
215
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Hayy'~n (998-1038) iki ayr~~responsasmda detayl~~olarak anlaulm~~t~r: "Tevrat
toman (Sefer Tora) dolab~ndan (Ehal ha-kode~) al~n~r. Mücrimin Tevrat'tan ldnete
dair (I~ini oldu~u bölümler okumaya ba~lar. Daha sonra üzerinde talit örtülü bir
t~~but getirilir. Yemin ettirilecek ki~inin taliti de ba~~ndan a~a~~ya örtülür ve ayaklar~~
alt~na küller savrulur. Mücrimi korkutmak için bir de hayvan mesdnesi getirilir.
Mücrimin etrafincla mumlar yak~l~r. Okul çocuklar~n~n da haz~r bulundu~u bu
törende hazan ~ofar e~li~inde e~er yemin eden adam yalan söylüyorsa, ilahi gazab~n
üzerine olmas~~için beddua eder.' Söz konusu iddialar do~ru ç~kar ve itham
edilen ki~inin bu ~ekilde yapt~~~~anla~~l~rsa, o kimseye herem ilan edilirdi.
Yap~lan yeminden dönme i~lemi (yeminin çözülmesi) de yine üç
rabbiden olu~an bir bet dinde gerçekle~thilirdi. Ki~i din adamlar~n~n huzurunda hiçbir tesi~in alt~nda kalmadan yemininden döndü~ünü beyan eder
ve okunan dua (Atarat nedarin) ile yükümlülükten kurtulmu~~olurdu'.
5.3. Lânetleme
Cemaat aras~nda adaleti sa~lamakla mükellef olan bet din, ayn~~zamanda "ldmsesizlerin de kimsesi" kabul edilirdi. Cemaati hakim idareye kar~~~
temsil makam~ndaki kurum, cemaati zor duruma dü~ürecek hal ve tav~r
içerisinde olanlara kar~~~önlem almakla da yükümlü idi. Abbastler döneminde lanetleme cezas~, ~ahidin olmad~~~, resmi belge ile yap~lmam~~~alacak-verecek meselelerinde borçlunun borcunu inkar~~ile cemaati ya da ce~naatten birini hakim idareye jurnalleyenlere verilen bir ceza idi. Bu tür
durumlarda bet din, "Pitka Delatuta" (1<111077 m~no) ad~~verilen ~u yaz~~ile söz
konusu kimseleri lanetlerdi224: "Hahamlara ve hakimlere... Falan o~lu filan
hakk~nda bildiridir. O, ~u günde ve ~u ayda bet dine geldi ve falanca kimse hakk~nda ~ikdyette bulundu. Davac~~falancan~n kendisinden borç ald~~~n~, ancak daha
sonra ödemedi~ini belirtti [Bu k~s~ mda olaya göre farkl~~cümleler kullan~lmak222

Mann, "'Ille Responsa of t hc Babylonian Geonim ...", JQR n.s.10 (1920-1921), s.
346; ~eelot uT~mot, n~r. Ginzberg, II, 147; Abrahams, Jewish Life in the Mekik Ages, s. 52. Törende kullan~lan gereçlerin sembolik anlamlar~~~unlar olmal~d~r: Tabut, ölümü; kül, ölen insanlar için tutulan mâtemi; taht kefeni; ~ofrir ise muhtemelen ilahl uyar~y~~temsil ctmektcydi [Sembolik anlamlarla ilgili görü~ünü payla~an T.C. Ilahamba~~s~~sekreteri Yusuf Alt~nta~~Bey'c
te~ekkür ederim]. Günümüz insan~na çok garip gelecek bu seremoni ve kullan~lan gereçler,
yemin eden kimseye yeminin önemini hat~rlatan psikolojik bask~~unsuru olarak dü~ünülmelidir.
223
Filistin'de vukü bulan bir olay için bkz. Ftabinowitz, "Sefer ha-Ma'asim li'Vney Erets
Yisrael, Siridim Hada~im", Tarbits 41 (1971-72), s. 45.
229
Aptowitzer'in ne~retti~i gaonluk makam~na ait bu lânetleme yaz~s~, borcunu inkar
eden bir ada~n için haz~rlanm~~t~r.
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tad~rt(*) Biz bet din olarak daval~~kimseye, ald~~~~borcu ödemesi gerekti~ini duyuruyoruz. Davac~ya herhangi bir delilinin (reaya) olup olmad~~~~soruldu; o da bu konuda baz~~kimselerin haberdar oldu~unu, ancak bu kimselerin olay~~ortaya ç~karmaktan çekindiklerini söyledi. Bu olay üzerine gaonluk bir yaz~~(pitka) yaz~lmas~n~~
emretmi~tir. Davac~~dikkatle dinlenmi~, borcunu ödemeyen kimseye herem (~amata)
cezas~~verilmi~tir. Sadece bu inkârc~~de~il, borcunu ödemeyen ve gaonlu~~
un bu
karar~n~~dinlemeyen di~er kimseler de tez elden (be- agala) yukar~dan (ilahi) ve
a~a~~dan lânete u~ras~n. Bu kimsenin bedeni as~l~~olsun (gebersin). Onun ~nahkemesini hem yukar~daki (~lahi) (bet dina 'ila) hem de a~a~~daki (dünyevi) mahkeme
(bet dina tahtea) görsün. Bu kimse ilelebet lânetli olsun. Bu kimsenin cesedi
(nivleta) gökteki ku~lara ve yerdeki hayvanlara yem olsun. Bu kimse (Nuh) Tufan(~n)da (dora falaga) ceza görenler gibi olsun. Bu yaz~n~n ula~t~~~~bütün sinagoglar, bu kimseyi ayn~~cezaya çarpt~rsinlar. Bu yaz~~(pitka) filan tarihte yaz~lm~~t~r."'
5.4. Para Cezas~~
Yahudi cemaatinin Abbâsi ve Fât~nd dönemlerinde verme~e yetkili oldu~u cezalardan bir di~eri de, para cezas~~ (kenas) idi. Re'sü'l-câlûtu (~slam)
dünya(s~) Yahudilerinin ba~~~olarak tarif eden Blrûni (ö. 453/1061 [?]),
onun pek çok meselede Yahudiler aras~nda hüküm verdi~ini belirtir'.
Câhiz (ö. 255/869) re'sü'l-câlûtun cezai yetkisi hakk~ nda bilgi verirken, para
cezas~~ (yii~-drimü'l-mâl) verme yetkisine sahip oldu~unu da söyler'. Bir ceza
tarz~~ olarak verilen para cezas~, Yahudi hukukuna Pers ht~kukundan geçmi~ tir. Babil sürgününden sonra hükümet taraf~ndan mahalli Yahudi yarg~ çlara verilen bu yetki, sonraki dönemlerde Tevrat'taki baz~~ pasajlar yorumlanarak dini bir ceza haline dönü~türülmü~tü'.
~slam/ dönemde para cezas~~ kapsam~nda de~erlendirilen bir hüküm,
geli~tirilen bir içtihatla (takana) cezan~n kapsam~ndan ç~kar~larak herente
dönü~türülmü~ tür. Sürgün sonras~~Yahudi hukukunda hakaret ve yaralanmalarla sonuçlanan kavgalarda, Filistin d~~~ndaki mahkemelerin yarg~ lama
yetkisi yoktu'. Bu sebeple de ~slâmi döneme gelinceye kadar din adamlar~~
(*) Veya mescit) davac~, kendisini yabanc~~(islAm) idareye jurnalleyenin falan kimse oldu~unu iddia etti.
225
Aptowitzer, "Formularies of Decrees...", JQR, n.s. 4 (1913-1914), s. 28.
226 BIre~ nt,
s. 12.
227 CA~I~2, Ka~lbia-Hayevan, Beyrut 1969/1388, IV, 27.
228 Faik, "Yahudi Hukuku", ~LAM Ara~tzr~na Dergisi 3 (1998), s. 182.
226 Babil Talmudu, Baba Ka~na 2714 84a-b: " .")=2 mon n'T ii~mp in< • eyn gov'in dine
lanesot be-Bavel."
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bu tür durumlarda da para cezas~~veriyor, ancak Talmud hükmüne ayk~r~~
oldu~u için de ço~u zaman olaya kar~~ anlarm aras~n~~bulmakla yetiniyordu.
Di~er yandan ceza/ müeyyide eksikli~inin cemaat aras~nda baz~~s~k~nt~lara
yol açmas~~sebebiyle Abbâdler döneminde Sura Gaonu T~sadek (838-848) o
güne kadar para cezas~~verilen suçluya, ma~dur taraf~n r~zas~n~~al~ncaya
kadar herem cezas~~verilmesini ihdâs
Abbâsller döneminde Yahudiler, h~rs~zl~ k yapan birine çald~~~~mal kadar geri ödetme yapt~r~rd~'''. Gaonlar~n para cezas~~verdi~i bir ba~ka durum
da, Yahudili~i kabul eden bir kölenin sat~lmas~~meselesidir. Talmudik dönemden beri uygulanan bu ceza232, Abbâsller döneminde de uygulanmaya
devam etmi~tir. 845 y~l~nda Sura'da Kohen T~sadek, 926 y~l~nda
Pumbedita'da Natronay Gaon, Yahudili~e giren kölelerini satanlara, kölenin de~erinin on kat~~para cezas~~vermi~lerdi233.
Konuyla ilgili Geniza dokümanlar~nda da Fât~ m/ler dönemine ait baz~~
örnekler vard~ r. XI. as~-a ait bir dokümanda bo~and~~~~e~inden olan çocu~un 3 y~l süreyle nafakas~n~~vermesi kararla~t~r~lan bir kocan~n, bu sorumlulu~unu yerine getirmemesi durumunda, ~ehirdeki Filistin gelene~ine ba~l~~
sinagoga 15 dinar zorunlu ba~~~~yapmas~~ ~art ko~ulmu~tu234 . Fustât'ta
Efrayim b. ~emarya'n~ n cemaat liderli~i s~ras~nda dönemin gaonuna, dükkan sahibi bir Yahudinin Sebt günü raf yapurmas~~üzerine Sebt yasa~~n~~
ihlâlden dolay~~bu kimseye para cezas~~ (kenas) verilip vefilemeyece~i sorulmu~tu235.
5.5. Hapis
Talmud'ta cinayetle itham edildi~i halde ~ahidin bulunmad~~~~durumlarda, iki kez k~rbaç cezas~na çarpt~r~ld~~~~halde suçunda ~srar edenlere,
hapis cezas~~ verilmesi ön görülür'. Talmud'ta bahsi geçen bu cezan~n,
Abbâsl ve Fât~mi dönemlerinde de uyguland~~~na dair baz~~örnekler vard~r.
Pumbedita gaonu R. Paltoy'un (842-858) bir responsas~nda, Sebt ve bayram
yasaklar~n' ihlal eden kimseler hakk~nda bet din karar ve~inceye veya bu
230 Brody, The Geo~~i~~~~ of Babylonia, s. 64; Shohet, s. 21, 135.
231 Makdisl, el-Bed ve't-Tarfh, IV, 40-41. Ayr~ca bkz. Makri4 H~tat, II, 479-480.
232 Bkz. Babil Talmudu, Gitin 44a.
23:3 Mann, "The Responsa of the Babylonian Gconim ...",JQR n.s.10 (1920-1921), s. 145.
234 Barcket, Fustat on the Ni/e, s. 69.
233 Gii, Erets Yisrae1,11, 618-619.
JQR
236 Mi~na, Sancdrin 9:3; Mann, "The Rcsponsa of the Babylonian Geonim ...",
n.s.I() (1920-1921), s. 345.

788

NUH ARSLANTA~~

günlerde lurbaçlama yap~lamayaca~~~için, Sebt ve bayram günleri ç~luncaya
ya da cezalar ~n infaz~na kadar kaçmalar~n~~önlemek için göz alt~na al~narak
hapishanede (bet soher) bekletildikleri belirtidir'. Ayr~ca Hayy Gaon'un, bel
dinin verdi~i karara boyun e~meyen bir suçlunun karar~~kabul edinceye
kadar hapiste tutulmas~~gerekti~ine dair bir responsas~~vard~r'.
Konuyla ilgili Fat~m/ler dönemine ait Geniza dokümanlarma da baz~~
örnekler yans~m~~t~ r. Nisan 1028 tarihli bir doktimanda Fustaeta o y~l~n
F~s~h bayram~~esnas~nda bir suçlu, bayram sonras~~mahkemeye gkar~ lmak
üzere sinagog kayynn~n~ n (~ama~) evinde hapsedilmi~ti. Ancak bayram sürecindeki yo~un vazifesi dolay~s~yla hizmetlinin evine u~rayamamas~ndan
istifade eden suçlu, bir yolunu bularak hapsedildi~i yerden kaçm~~t~'.
1055 talihli bir dokümanda Filistin gaonu Daniel b. Aza~ya (1051-1062),
Fustaetan gelen ve Ma~ribli (Ebü'l-) Em/reyn e~-~a'ran/ hakk~ nda sorulan
bir soruya cevab~nda, onun art~ k toplum nazar~ nda itibar~n~~kaybetti~ini, bu
sebeple herem ilan etmeye gerek olmad~~~n~ , ancak gerekli görürlerse cezaland~rabileceklerini söyler. Söz konusu ki~inin ne tür bir cürüm i~ledi~inin
aç~klanmad~~~~mektupta gaon, bu tür kimselere Kudüs'te hapis ya da sürgün
cezas~~verdiklerini belirtir". Yahudi seyyah Ratisbonlu Petachia (XII. as~r),
alt~~binden fazla Yahudinin ya~ad~~~ , David ve Rabbi Samuel adl~~iki yöneticinin (nesiim) idaresinde ya~ayan Yahudilerin, Yeni Ninova'da, suçlular~~
hapsettikle~i bir hapishaneye sahip olduklar~n~~belirtir241.
Bütün bu tarih/ kay~ tlarda zikri geçen hapishaneleri, tam techizath bir
hapishaneden ziyade, suçlular~n sinagogun veya cemaatin idari binas~n~n ya
da sinagog kayylm~n~n evinde oldu~u gibi, muhkem kabul edilen bir odada
tutuldu~u ~eklinde anlamak yerinde olacakt~r. Zira, yukar~da da belirtildi~i
üzere; Yahudilerin tam bir ceza/ özerkli~i yoktu. Zaten Calliz,
hapis yetkisinin olmad~~~n~~aç~kça ifade etmektedir'.
5.6. Herem
Yahudilikte sürgün döneminde cemaati bir arada tutmak ve cemaatin
din/ ve ahlak/ yap~s~n~~korumak için ihdas edilen cezalardan en önemlisi ve
237

Shohct, s. 142.
Flirschberg, " 'Arkam ~cl Goyim...", s. 497.
Goitcin, A Mediterranean Society, II, 84.
24° Git, Er~ts Yisrael, II, 685-686.
241
Pctachia, Tudelali Benjamin & Ratisbordu Petachia Ortaçag'da ~ki Yahudi Seyyahm Avrupa, Asya ve Afrika Gözle~nkri, tre. Nuh Arslanta~, ~stanbul 2001, s. 97.
242 Câhiz, el-Hayevdn, IV, 27.
2314
239
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en yayg~n!, heremdi. Köken itibariyle Kitab-~~ Mukaddes'e dayanan herem213,
bir ceza biçimi olarak sürgün sonras~~ dönemde ihdâs edilip geli~tirilmi~~ve
ayn~~ dönemde ~ekillenmi~~ve kurumla~m~~t~r. D~~ar~dan bak~ld~~~nda çok
ac~mas~ z görünen bu cezan~ n, devleti olmayan bir toplumu bir arada tutma
aç~s~ ndan oldukça etkili bir yöntem ve yönetim arac~~ oldu~u kabul edilecektir. Tarih boyunca bu ceza, Yahudi cemaatlerinin dini, hukuki ve ahlaki
bütünlü~ünü koruma aç~s~ ndan da önemli bir i~ lev görmü~ tür. Müslüman
cezai yetkisi hakk~ nda bilgi verirken onun hami~ellif Câhiz,
pis ve dayak (ta'zir~darb) yetkisinin olmad~~~n~, ancak cezal~~ kimse ile konu~may~~ yasaklama yetkisine sahip oldu~unu belirtir24.
Yahudilerde üç türlü herem vard~: 1. Nezifa, 2. Niduy veya ~amata ve 3.
Ahramta.
5.6.1. Nezifa (nDIT3)
Herm cezas~ n~ n en hafifi idi. Bu ceza, cemaat yöneticisine, bir din
adam~ na ya da ilmi bak~ mdan bir üst seviyedeki kimseye kar~~~yap~lan sayg~s~zl~k durumlar~ nda verilirdi'. Ceza s~ras~nda cezal~~ kimse hakaret ve
sayg~s~zl~k etti~i kimseyle kar~~la~ mamaya dikkat eder, ço~unlukla evinde
oturur, az konu~ ur ve hüzünlü göriinerek pi~manl~~~n~~ göstermeye çal~~~rd~.
Cezan~ n yegane gayesi, din adamlar~ n~ n ve cemaat yöneticilerinin toplumdaki otorite ve sayg~nl~~~n~~ muhafaza etmekti". Filistin'de bu ceza yedi
güne kadar ç~ karken, Filistin d~~~ nda bir gün ile s~n~rland~ r~lm~~t~".
5.6.2. Niduy (Tr~) veya ~amata (xr~xnw)
Niduy veya ~amata cezas~~ biraz daha a~~rla~t~r~lm~~~heremdi. Talmud'ta
bu cezay~~ gerektiren suçlardan baz~ lar~~ ~u ~ekilde s~ralanm~~t~r: Hayatta ya
da müteveffa bir din adam~ na hakarette bulunmak, mahkeme memuruna
hakaret etmek, mahkemenin görevini yapmas~na engel olmak, hür bir
adam~~"köle" ya da benzeri ifadelerle a~a~~lamak, mahkeme karar~ n~~ kabul
etmemek, dini bir emri yerine getirmemek, köy yerlerinde köpekleri ba~~bo~~b~ rakmak ya da tehlikeli hayvan beslemek, bet dinin tespit etti~i borçlar~~
ödememek, kom~uluk hakk~ na riayet euneksizin bir gayr-~~ menkulünü Yahudi olmayan birine satmak (mazranut), alacaklar~n~~Yahudi olmayan mah243 Bkz.

Levililer, 27/28-29; Tesniye, 7/26; Ezra, 10/7-8.
Câhi~, el-Hayevân, IV, 27.
245 Babil Talmudu, Mo'ed Katan I 6a; ~aba! 31a, 97a.
246 Shohet., s. 143.
247 Babil Tal~ntidu, Mo'ed Katan 16a.
244
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kemeler vas~tas~yla tahsil etmek, Filistin d~~~ nda iki gün olarak kutlanan
bayramlar~ n ikinci günlerine riayet etmemek, F~s~h (Pesah) arifesinde ö~leden sonra i~~yapmak, Filistin d~~~ nda takvim ilân~ na kalk~~mak, ama bir
insan~ n önüne engel koymak, dini kesim (~ehita) i~ lerine gerekli önemi
vermemek, hayvan kesim i~lerinde kullan~lan b~ça~~~bel dine kontrol ettirmemek, zararlar~~taz~nin etmemek, mahkeme için Filistin'e gitme~nek,
cemaatin iç i~lerini veya bir dinda~~n~~yabanc~lara ihbar etmek'.
Niduy cezas~~alm~~~bir Yahudinin y~ kanmas~, t~rnaklar~n~~kesmesi, ayakkab~~ giymesi yasakt~ . Bu ceza s~ras~ nda ölen biri için akrabalar~~ yas tuta~nazd~. Ba~~na da bir ta~~konurdu ki, bu ta~ , Tevrat'ta bahsi geçen cezay~~
(recm) sembolize ederdi'. Bu ceza süresince di~er Yahudiler mücrimin
ailesiyle irtibat kurabilir; çocuklar~, cemaatin e~itim-ö~retim kurumlar~nda
tedrisat yapabilirdi. Ayr~ ca cezai' kimse bu süre zarf~nda ce~naatle olan ticari ili~kilerini devam ettirir, günlük ihtiyaçlar~n~~temin için cemaate ait dükkanlardan al~~veri~~yapabilirdi. Cezai' kimse ve ailesi cemaatin di~er mensuplar~~taraf~ndan a~a~~ lanmaz ve hakaret edilmezdi'.
Niduy'un süresi otuz gündü. Suçlu kimse bu süre zarf~nda evinden d~~ar~~ ç~kmaz ya da ç~kar~ lmazd~. Bu süreçte pi~ manl~k duy~nazsa, söz konusu
süreye otuz gün daha ilave edilebilirdi'l . Otuz gün geçtikten sonra cezas~n~n kald~r~lmas~~için bet dine müracaat etmeyen kimselere de k~rbaç cezas~~
(makot mardot) uygulan~rd~'.
Talmud'ta belirtilen hususlar~~ihlal edenlere verilen bu ceza, Abbasiler
döneminde de uygulanmaya devam etmi~ tir. Sa'diya Gaon'un, arkada~~na
iftira eden birine, iftira etti~i kimsenin r~zasm~~al~ncaya kadar herem (niduy)
cezas~~uygulad~~~~belirtilir'. Ancak ~slami dönemde heremin bu türünün
kapsam~~ biraz daha geni~ letilmi~ tir. Sürgün sonras~~Yahudi hukukunda
hakaret ve yaralanmalarla sonuçlanan kavgalarda Filistin d~~~ndaki ~nahketnelerin yarg~ lama yetkileri olmad~~~~için', islami döneme gelinceye
248 Babil Talmudu, Bcrahot 19a. Ayr~ca bkz. Kidu~in 12b; Mo'cd Katan 16a.
249

Babil Talmudu, Berahot 19a; Babil Talmudu, Mo'cd Katan 14a-l~, 15a-b; Shohct, s.

25()

Babil Talmudu, Mo'cd Katan 15a, 1614 Shohci, s. 145.

145.
251 Babil Talmudu, Mo'cd Katan 16a, 17a; Abrahams, Jewish

Shohct, s. 144.

Life in the Middle Ages, s. 52;

252 Babil Talmudu, Ycyamot 52a.
253

Responsa için bkz. Tquvot ha-Geonim, n~r. Assaf (1942), s. 76 (69. responsa).

254 Bal~il Talmudu, Baba Kama 27b; 84a-b: "...eyn

gov'in dine kmesot be-Bavel."
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kadar din adamlar~~ bu tür durumlarda da para cezas~~ vermekte veya
Tal~m~d hükmüne ayk~r~~ oldu~u için sadece olaya kar~~anlar~n aras~ n~~ bulmakla yetinmekte idi. Fakat cezai n~üeyyide eksikli~i cemaat aras~nda baz~~
s~k~nt~lara yol aç~yordu. Bu sebeple ~slami dönemde Sura gaonu T~sadek
(838-848), ma~dur taraf~~ raz~~ edinceye kadar suçluya herem ilân edilece~i
prensibini yürürlü~e koymu~tur'. Gaon T~sadek'in bu uygulamas~~ (takayla)
emsâl te~kil etmi~, Sar ~alom (848-853), Natronay (853-857), Amram (858871) ve Sa'diya (928-942) gibi sonraki gaonlar taraf~ndan da uygulanm~~t~r'.
Niduy cezas~na ra~men suçlu hâlâ pi~man olmaz ve bet dine kar~~~serke~lik yapmaya devam ederse, bu sefer kendisine "ahramta" olarak bilinen
a~~rla~ur~lm~~~herem cezas~~ verilirdi'.
5.6.3. Ahramta (~mn~nx)
Heremin en a~~n ise "hardafa" olarak da isimlendirilen "ahramta" idi.
Oldukça s~k~~kurallar~~olan bu herem, Abbâsiler döneminde ~u yaz~~ ile bütün
cemaatlere duyurulurdu: "Rabbilerimize (rabbanan), yarg~çlanm~za (dayyane),
cemaat liderlerimize (re~e ha-k~neseta), kâtiplenmize (soferenu), parnaslara, ce~naatimizin di~er üyelerine, o yerin bütün sevgili ve sayg~n kimselerine ve çocuklar~na
selam...Filan o~lu falan (tiyuvta ve petiha ile) ça~r~ld~~~~halde mahkemeye gelmedi.
Bu tavnyla bet dinin karar~na kar~~~gelmi~~ve karar~n~~kabul etmemi~~oldu. Bu
kimse otuz gün geçti~i halde verilen hükme boyun e~medi. Bu sebeple o kimse hakk~nda ahramta karar~~verilmi~tir. Bu karar~~ona siz de ilân edin: Onun ekme~ini
Kütilerin ekme~i (pat kuti~n) gibi, ~arab~n~~putperestlenn ~arab~~(yayin neseh) gibi,
meyvelerini de zamans~z dev~irilip yenen meyveler (tevel) gibi, elindeki kitaplar~~
büyücülenn kitaplar~~ (sifre kosemim) gibi kabul edin. Onun kap~lar~ndaki
mezuza/an sökün. Çocuklar~n~~sinagoga kabul etmeyin, sünnet etmeyin. (Ölürse)
onu (Yahudi mezarl~~~na) gömmeyin, dua yap~lacak yerlere, cemaatin topluca i~tirak etti~i kutlamalara almay~n, ne siz onunla ne de o sizinle beraber otursun. Onu
(sürgün) cemaat(in)den tamamen tecrit edin; onu tamamen bir yabanc~~(goy) kabul
edin. Bu (ahramta) ceza(s~) falan günde, falan ayda ve alemin yarat~li~~n~n falan
senesinde kaleme al~nm~~t~r."'
255
256

Brody, The Geonint of Babylonia, s. 64; Shohel, s. 21, 135.
Mann, "The Responsa of the Babylonian Geonim ...", JQR n.s.10 (1920-1921), s.

358.
257 Babil Tahnudu, Mo'ed Katan I6a, 17a; Abrahams, Jewish Life in the Middle Ages, s. 52;
Shohel, s. 144.
258 Aplowitzer, "Formularics of Decrecs...", JQR, n.s. 4 (1913-1914), s. 26-27.
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Talmudik dönemin tersine Islami dönemde bu cezaya çarpur~lanlarla
al~~veri~~yap~lmad~~~~gibi, Yahudi pazarlar~nda ticaret yapmalar~na da müsaade edilmezdi. Cezai' kimse din/ veya sosyal hiç bir cemiyete kabul edilrnezdi259. Abbasiler döneminin otoriter din adamlar~ndan Hayy Gaon bir
responsas~nda, bu cezaya çarpt~r~lanlarla konu~an kimselere de ayn~~cezan~n
verildi~ini belirdi"). Yaz~n~n di~er cemaatlere gönderilmesindeki sebep ise
nereye giderse gitsin, cezai' kimsenin kurabilece~i muhtemel irtibatlarm
önünü kesmekti. Natronay ve Paltoy gaonlar~n görevleri esnas~nda bu yaz~y~~
de~i~ik cemaatlere gönderdikleri bilinmektedir'. XI. as~rda Fat~miler
dönemine ait bir Geniza doküman~nda Ibnül-Hicaziye isimli Yahudiye borcu olanlar~n tamam~na, RIF te (M~s~r) Çardaklar bayram~= son günü (Ho~a'na raba) herem ilan edildi~i ve bunun her bayramda da tekrar edildi~i
Bu ceza s~ras~nda mücrim a~a~~lan~r, hakarete u~rar ve saçlar~~da kesilirdi. Bet din gerekli görürse mallar~n~~müsadere ederek kamusalla~t~rabilirdi (hefizerhpm)'. Ray ~e~na (650-689) bu heremin uyg-t~lan~nas~~için, herem
karar~n~n Yahudi mahkemesinin hür iradesiyle al~nmas~~gerekti~ini belirterek islam idaresinin bask~styla al~nan heremlerin geçersiz oldu~unu belirtir260
Nihayetinde mütecaviz kimselere uygulanan herem, sosyal etkisi olan
bir müeyyide olmas~n~n yan~nda güçlü ve kutsal bir cezaland~rma niteli~i de
ta~~maktayd~'. Cemaat üzerindeki manevi bask~s~n~~ art~rmak için heremler
genelde sinagoglarda ya da Yahudiler taraf~ ndan mukaddes kabul edilen
mekanlarda ilan edilirdi. Mesela Filistin Yahudileri, önemli heremleri mukaddes bir mekan olmas~~ ve Mabed alan~nda yer almas~~ sebebiyle, Kudüs'teki "el-Ma'ara" (Ar. Ma~dre) ad~~verilen sinagogda yapn~aktayd~. 1028
259 "...lo le-havero mitsva ve lo le-havero re~ut..." Talmud'ta kendisine herem ilki edilen
kimsenin ticari faaliyetine herhangi bir engelden bahsedilmemektedir. Bk~. Babil Talmudu,
Mo'ecl Katan 17a; Baron, The Jewish Community, I, 169; Shohct, s. 146.
26() Shohet, s. 145.
261 Baron, The Jewish Contntunity, I, 169.
262 Gil, Erets Yisrael, III, 60. Mektup Kudüs parnass Eli ha-Kohen b. Yehe~kiel tarafindan
Fustât bet dininde görevli Eli ha-Kohen b. Hayyim'e yaz~lm~~t~r.
263 Bu hükmün Talmud'taki yeri için bkz. Babil Talmudu, Mo'ed Katan 16a; Shohet, s.
145.
264 Mann, "The Responsa of the Babylonian Gemim ...", JQR n.s.10 (1920-1921), s.
124; Baron, The Jewish Community, 1, 172-173.
263 Faik, "Yahudi Hukuku", HAM Ara~t~rma Dergisi 3 (1998), s. 167.
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tarihli bir Geniza doküman~nda Kudüs Gaonu ~lomo ben Yahuda (10251051), Efrayim ben ~ema~ya'ya yazd~~~~mektupta, borcunu ödemeyen
Avraham ben Avraham el-Basrrye bu sinagogda ilan edilen heremin, orada
da duyurulmas~n~~ emreder'. 1029 tarihli bir dokümanda da FustaCta Filistin gelene~ine ba~l~~ cemaatin lideri Efrayim b. ~ema~ya'n~n pazarlardaki
hayvan kesimlerinin kontrolüne kar~~~ç~kan ~rak gelene~ine (Minhag Bavli)
ba~l~~ cemaatler için, Kudüs'te, Ma'ara ad~~ verilen sinagogta herem ilan
edildi~i belirtilir: "Ma'ara'da kalabal~k bir cemaat halinde toplancl~k. Bütün
Tevrat tomarlar~nz ç~kard~k ve kav~nin hakk~n~~gasp için haks~z ferman ç~karanlar~n hepsine topluca herem ilân ettik......'7 Müslüman müellif Kalka~endI (ö.
821/1418) herem töreninde muhatab~n i~in ciddiyetini anlamas~~ için, sinagogdaki bütün has~rlar~ n ters çevrildi~ini nakleder28.
Câhiz, Yahudilerin herem ilan ettikten sonra ~ofar (bügl3 J4) çald~ klar~ n~~
belirtir'. Bu bilgi Yahudi kaynaklarca da teyit edilmektedir"". Arap edebiyat~n~n önde gelen simalar~ndan Esma'i (ö. 216/831), ~ofar~n, herem ilan
edilen kimsenin üzerindeki psikolojisini, nazmetti~i bir ~iirde dile getirmi~tir'''.
Yahudiler, gittikleri her yerde ayn~~ hukuka müracaat ettikleri içinm,
bir di~er ifade ile Fustat, Kudüs, Aden, Hindistan ya da Çin'deki bütün bel
dinlerde hep ayn~~hukuka göre hüküm verildi~i için'', herem çok etkili bir
silaht~. Herem ilan edilen kimse, cezadan kurtulmak için bulundu~u cemaati
terk edip ba~ka bir cemaatin yan~ na yerle~mek istese bile, bu kaç~~~ço~u
2" Mann, Th.e Jews in Egypt and in Palestine, II, 148; Gil, Erets Yisrael, Il, 136-137.
267 Gil, Erets Yisrael, Il, 140. Fustât'ia yap~ lan benzer bir d~tyurt~~ için l~ kz. Bareke~ , Fu.stat
on the Nde, s. 68.
2" Bkz. Kalka~endt, Subhül-A'~d, XIII, 263.
269
el-Hayev n, IV, 26-27. Câhiz'in ~ofar için kulland~~~~"be~ g" kelimesi asl~ nda,
"boru" manas~ na gelmek~ edir.
276 Gil, "71P2Z1 1117111112 non 'In 517 1117" "Yediot 'al Bele Kneset be-Te'udot haGniza" [Geniza Dokümanlarma Göre Yahudi Sinagoglar~l, K~neset Ezra Sifrut ve Hayyim be-Bet
ha-K~neset, Esufot Maan~arim Moge~et le-Ezra Fleischer, eds. S. Elizur-M.D.I lerr-G.ShakeclA.Shinan, Yeru~alayim 1994, s. 323.
271 Esma'i, ~ofar çal~ nd~ ktan sonra hiçbir ~eyin fayda vermedi~i ve seslerin k~s~ ld~~~~ ~eklinde bir m~sra nazmet ~ni~lir. Bkz. Câhiz, el-Hayevdn, IV, 27; ~ l~ n Manzür, LisântiliArab, Beyrut [~ yi, VIII, 42.
272 Yahudi hukuku evrensel veya bölgesel bir geçerlilik iddias~ nda de~ildir. Yahudi hukuku ikâme~ gâh~ na veya va~ anda~l~~~na bakmaks~z~ n, bütün Yahudilerin gönüllü olarak uygulad~ klar~~ ~ahsi bir hukuktu (jüzpersonali). Yahudi hukukunda kanunlar~ n ~ahslli~i prensibi
esast~ r. Bkz. Faik, "Yahudi hukuku", ~LAM Ara~t~rma Dergisi 3 (1998), s. 170.
273
Goitein, "The Interplay of Jewish and Islamic Laws", s. 64.
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zaman pek de sonuç vermezdi. Zira, yukar~ da bahsedilen cemaatler aras~~
yaz~~malar neticesinde durum çok geçmeden ortaya ç~ kard~. Mesela,
Aden'de ticaret yapan bir Yahudi tüccar borcunu ödememi~~ve Hindistan'a
kaçm~~t~. Adam hakk~nda herem ilan eden Fustât bet dini, bu ilân~~ Aden'e
göndermi~; Aden Yahudileri eliyle Seylân bet dinine gönderilen yaz~~ ile
adama Seylan'da da herem ilan edilmi~ti'''.
Konuyla ilgili Geniza kay~tla~-~na ba~ka örnekler de yans~m~~ur. XI. asra
ait bir dokümanda, kendisine ilan edilen herem sebebiyle ~skenderiye'den
Fustat'a gelen bir Yahudi, ~ehirde, dinda~lar~~ taraf~ndan kendisine günlük
bir dirhem kazanabilece~i bir i~~dahi verilmemesinden yak~n~'''. Yine M~s~r'da ilk han~m~n~~ bo~ad~~~n~~ ispat edemeyen bir Yahudi, ~ehirdeki bir
kad~nla nikâh yapmak istemi~; Fustât bet dininin reddi ve bask~s~~ üzerine
Kahire'ye gitmi~ti. Ancak Fustât'tan gönderilen herem yaz~s~n~n Kahire'ye
ula~mas~~ üzerine burada da barmamayan Yahudi, Kahire'den Dumith'a
geçmi~; fakat herem, zavall~~Yahudiyi burada da bulmu~tu'. 1028 tarihli bir
Geniza doküman~nda Kudüs Gaonu ~lomo ben Yahuda, Efrayim ben
~emarya'ya yazd~~~~mektupta, borcunu ödemeyen Avraham ben Avraham
el-Basri'ye Kudüs'te (Ma'ara adl~~sinagogta) ilan edilen heremin Fustât'ta da
duyurulmas~n~~emrederm. Yine bir ba~ka dokümanda Kayravân'dan bir
Yahudi, M~s~r'da ya~ayan o~luna yazd~~~~mektupta, istinsah edilmesi için
kâtibe (sofer) b~rak~lan Mi~na'yi gönder~nesini istemektedir. Mi~na, katibin
Filistin'e giden damad~na, kaympederine ula~t~rmas~~ için teslim edilmi~ti.
Mi~na'n~n kâtibe henüz ula~mad~~~~ve damad~n kitaba el koydu~u anla~~lmaktad~r. Mektupta damattan herem ilan~~ için te~ebbüse geçmesi istenmektedir'''. 1029 tarihinde Sicilya'da ilan edilen bir herem, islam dünyas~ndaki
cemaatlere de gönderilmi~ti'.

Mediterranean Society, II, 331.
için bkz. Goitcin, A Mediterranean Society, I, 85; a.g.e., Il, 333.
276 Doküman için bluz. Mordechai A. Friedman, "711'1=1 in 11111wrn 1111137/1 — rrurfm"
"Poligamya — Te'udot u"T~~uyot min ha-Gniza" [Yahudiler& Çok E~lilik- Geniza'dan Örnek
Dokümanlar], Tarbits 43 (1973-74), s. 197-198.
277
Mann, The Jews in Egypt and in Palestine, Il, 148; Git, Erets Yisrael, II, 136-137; a.mlf.,
"Yediot 'al Bete Knesct be-Te'udot ha-Gniza", s. 323.
278 (;il, "[638-1099] mumnr~~ '73'7o~n1 tr~ n,n 11D1P112 73.1'7-7171 71537" "Aliya ve
'Aliya le-Regel bi-Tkufat ha-Kiyu~~ha-Müsli~ni ha-Ri~ona (634- I099)" [~slami Dönemde (6381099) Yahudilerin Kudüs'e I lac ve Ziyaret Yolculuklart], Cathedra 8 (1978), s. 126.
G~l, Yedtot. al Bete Kneset be-Te'udot ha-Gniza", s. 323.
274 GO~llein, A
275 Örnekler
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Islami dönemde cemaat içi vergilerin toplanmas~, iktidar mücadelesi
ve cemaatin iç meselelerini hakim idareye jurnalleme durumlar~nda en s~k
müracaat edilen ceza heremdi'. Konuyla ilgili çok fazla örnek vard~r.
Re'sül-calût Ukba (890-913) ile Pumbedita gaonu Kohen II. T~sadek (926936) aras~ndaki mücadelede herem ilan edilerek KarmIsIn'e (Kirman~ah)(*)
sürülen ancak tekrar dönen re'sü'l-câlût, daha sonra yeni bir heremle
Ma~rib'e sürülmü~~ve cemaate dönmesi bir yana, Ba~dat'a girebilmesinin
ancak Müslüman s~fat~~ ile mümkün olabilece~i belirtilmi~ti'. Re'sül-calût
David b. Zakkay (917-940) Faris (Paras) bölgesine vergi toplamak üzere
gönderdi~i o~luna (Yahuda) kar~~~gelen ve vergilerini ödemeyen Yahudilere herem ilan etmi~~ve islam idaresine müracaat ederek cebren tahsil yoluna
gitmi~ti'. Ayn~~ re'sü'l-câlût, miras konusunda verdi~i karar~~ i~nzalamayan
Sa'diya Gaon'~l da herem cezas~na çarpt~rm~~t~. Ancak bu cezay~~sineye çekmeyen Sa'diya da re'sü'l-câlûta kar~~~ herem ilan etmi~ti'. Yine David b.
Zakkay zengin tüccarlar~n ve ye~iva görevlilerinin seçimiyle i~~ba~~na gelen
Pumbedita gaonu Mevaser'i (917-926), gaonl~~k seçiminin re'sü'l-câlûtun
yetkisinde oldu~unu söyleyerek tensip etmemi~~ve seçim i~ine kar~~anlara
herem ilan etmi~ti'.

2" Gractz, V, 3; Abrahams, Jewish Life in the Middle Ages, s. 53; Mann, "The Responsa of
the Babylonian Geonim ...", JQR n.s.10 (1920-1921), s. 128. lurnalcilere verilen bu cezan~ n
hukuki mesnedi Talmud'Ia yer almaktad~ r. Bkz. Babil Talmud~~, Mo'ed Katan 19a.
Ortaça~'da Arap co~rafyac~larm~n ad~n~~Karmisin veya K~rmasin olarak adland~rd~ klar~~ ~ehrin Sasântler döneminde Kirman~ah [Kirman valisi] unvan~n~~ ta~~yan IV. Behram (388399) veya Kavaz (Kubad) b. Fire~z (488-531) taraf~ndan kuruldu~u kabul edilmektedir.
Kirman~ah, 21/64-2 y~l~ nda Celil- b. Abdullah el-Becell taraf~ ndan fethedilmi~, 0141 bölgesine
ba~lanm~~t~. ~slami dönemde ~ehirde önemli say~da Yahudi ya~amaktayd~. Bkz. Marcel Bazin,
"Kirman~ah", D~A, XXVI , s. 66-67; Walter Joseph Fischel, "Kermanshah", Eld, X, 918-919.
281 Yani, Re'sü'l-calfit Ukl~a'n~ n tekrar gelip Yahudi cemaatine dahil olmas~~ mümkün
de~ildir; ancak Müslüman olup ~slam cemaati aras~na kat~ lmas~~ durumunda Ba~dat'a girebilecektir. Belki ga~ni ve onu destekleyen Yahudi aristokratlar~ n gücü yetsc, zavall~~ re'sül-ddiau
Müslüman olsa dahi Ba~dat'a almayacaklard~. Ancak idare kendilerinin olmad~~~~için kabul
edebileceklerdi. Sürgün için bkz. Israel Friedlander, "The Arabic Original of the Report of
Nathan ha-Babli", JQR n.s. 17 (1905), s. 755, ~ ng. trc. 759.
282 ha-Bavli, Seder
Zuta, s. 86. Re'sül-calütun bu tavr~, Karal Sehl b. Matsliah taraf~ndan alay konusu edilmi~ tir. Bkz. Samuel Poznanski, "The Karai~ e Literary Opponents of
Saarbah Gaon in the Tenth Century", JQR 18 (1906), s. 240.
283 ha-Bavli, Seder 'Olan~~ Zuta, s. 81; Assaf, Tekufat ha-Geonini ve Sifiuteha, s. 34.
28,1
Krauss, "Tekufat ha-Geonim be-Or ha-Geniza", ha-~iluah 40 (1922), s. 233-234;
Alexander Goode, "The Exilarchatc in the Eastcrn Caliphate", JQR, n.s. 31 (1940-1941), s.
160.
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Tarihi kay~tlar dan anla~~ld~~~~kadar~yla re'sül-câlût, gaon, nagid, nasi ya
da yerel idareciler olan dayanlar~ n cemaat üzerindeki nüff~zu ile herem ilanlar~~ aras~nda ters bir orant~~ göze çarpar. Mesela dini ya~ant~s~ , ilmi yetkinli~i ve ki~ isel özellikleri ile cemaat içerisinde sayg~n bir yere sahip Hayy
Gaon zaman~nda herem, çok s~k müracaat edilen bir ceza yöntemi de~ildi'.
Ancak, mesleki yetersizlildefinden dolay~~ din adamlar~n~n cemaat üzerindeki nüffizlann~n azalmaya ba~lamas~yla beraber, cemaat içerisinde en ufak
bir hata dahi heremle cezaland~r~lmaya ba~lam~~t~r'. Sura gaonu Natronay
(853-857) heremi silah olarak en rahat kullanan Cemaat liderlerinden biriydi"'
Heremin çok s~k müracaat edilen bir cezaya dönü~ mesinde, Karailerle
Rabbaniler aras~ ndaki mücadelenin de büyük etkisi olmu~ tur. Karal hareket
ortaya ç~k~nca Rabbani Yahudiler onlara herem ilan etmi~; Kara~ler de onlarla evlenmemek, beraber yiyip-içmemek ve Sebtte onlar~~ziyaret etmemek
~eklinde kar~~~ herem geli~tirmi~ lerdi'. En önemsiz hareketin bile, bir cemaate mensfibiyetin i~areti kabul edilmesiyle birlikte taraflar, müntesiplerini cemaate ba~lamak için heremi s~kça kullanmaya ba~lam~~lard~. Bu mücadele esnas~nda herem Yahudilerin birbirine çevirdi~i tehlikeli bir silah
haline dönü~mü~tür289.
Yukar~da bahsedilen sebeplerden dolay~~ X. as~rdan itibaren herem eski
ciddiyetini ve etkinli~ini kaybetmi~tir. Tarihi kay~tlardan ö~renildi~i kadar~yla XI. as~rdan itibaren önemsenmemeye dahi ba~lam~~t~. 1035 tarihli bir
Geniza doküman~nda ~lomo ben Yahuda, islam mahkemelerine ~nüracaat
eden Yahudilere herem ilan etmelerine ra~men, buna kimsenin ald~r~~~etmedi~inden yak~n~r'. Benzer bir yak~nma, Sünbât (M~s~r) Yahudileri hakk~nda Nagid Samuel b. Hananya taraf~ ndan dile getiril~ni~tir"I . Hatta dini
28
5

Mann, "The Responsa of the Babylonian Geonim ...",JQR n.s.10 (1920-1921), s. 350.
Goitein, A Mediterranean Society, Il, 35; a. mlf. , Goitein, "The 'Ilde and Office of the
Nagid",,QR n.s. 53 (1962), s. 109.
28 Mann, "The Responsa of the Babylonian Geonim ...", JQR n.s. I() (19204921), s.
354-355; Baron, The Jewish Con~munity, I, 168.
288 Gractz, III, 134.
289 Bam-, "ha-Ycsudot ha-I-Iathalot...", Tsiyon 15 (1948-51), s. 26.
n~n+ r~pl~rn
'2117 XS1'71
73.711,55r~n1 131'138...Enahnu ha-~nehalelin
'al kol ha-yotse le-dine goyin~~ve ha-lokeah yiru~a be-dineyhe~n..: Dini' kurallar~~göz göre göre ihlal ediyoruz. Kendi hukuklanndct dosdo~ru kural varken yabanc~lar~n hukukuna iniiracaat edenler var." Bkz.
Mann, The Jews in Egypt and in Palestine, II, 156; Gil, Erets Yisrael, II, 220.
291 Bkz. Ashlor, "The Number of jcws in Medieval Egypt", journal of Jewish Studies 19
(1968) , s. 35.
286
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konularda yegane yapt~ r~m arac~~ olan, Sebt ve bayram yasaklar~= ihlalini
al~~kanl~k haline getir enlere verilen herem' dahi, önemsenmerni~tir. Yukar~da bahsi geçen (1035 tarihli) dokümanda ~lomo ben Yahuda, Sebt ve bayram günlerinde dikkat edilmesi gereken kurallar~~ ihlal edenlere herem ilan
etmelerine ra~men, buna kimsenin ald~r~~~etmedi~inden yak~ n~'''.
Müslüman kom~ular~yla içli-d~~l~~ olanlara (hele de bu kimse zengin bir
tüccar ise), heremin yapt~r~m gücünün olmad~~~n~~ anlamak zor de~ildir.
Ancak bu durumlarda Yahudi yarg~çlar bu kimseleri "herem" yerine "para
cezas~"na (kenas) çarpt~rmay~~uygun görmü~lerdir. 21 Mart 1099 tarihli bir
dokümanda mahkemeye gelmeyen zengin bir Yahudi tüccara 12 May~s
(1099) tarihini müteakip Pazartesi gününe kadar mühlet verilmi~, bu tarihe
kadar mahkemeye gelmemesi durumunda, M~s~r'~n fakirlenine da~~t~lmak
üzere kendisine be~~dinar ceza kesilece~i tebli~~edilmi~ti'.
Rabbanllerin hereme s~kça müracaat~, Sura'n~ n kapanmas~ndan sonra
taraftar toplamak için Irak'a gelen Karal Sel~l b. Matsliah (X. as~r) taraf~ndan alay konusu edilmi~, Sehl, Rabbar~l liderleri, cemaati herem bask~s~yla
itaat alt~ na almakla itham etmi~ti: "...Onlar (Rabbani din adamlar~) cemaatlerini zorla ve bask~yla idare ediyorlar. Keyifleli hilâfina davrananlann üzerine,
mukaddes bir sava~~vecdi içinde yürüyor, herem vb. silahlarla boyun egdirineye,
daha da olmad~, hakim (Müslüman) idareyi devreye sokarak itaat alt~na almaya
çal~~~yorlar."' 1035 tarihli bir dokümanda da Karailer, RabbanIleri, heremi
bir silah gibi kullanarak cemaati bu yolla bast~rd~klar~~ ~eklinde itham
eder'.
Bet dinler taraf~ndan verilen herem, yine bel dinler taraf~ndan kald~r~l~r
ve "Aklata" (Ml*pk,t) ad~~ verilen bir belge ile tün~~cemaatlere duyurulurdu.
Gaonl~~k mahkemesine ait bir belgeden, borcunu ödemedi~i için herem ilan
edilen bir Yahudinin cezas~n~n, ~u ~ekilde kald~r~ld~~~n~~ ö~reniyoruz: "HaBac~., "ha-Yesudot ha-1 tat halol....", Tsiyon 15 (1948-51), s. 24.
"'"737173 '7'~ r~nr~~ '77 '7311 nwIlD mu; -~nv~nr~~ m171 V. ...ve mi hu ha-mi~mar ~abat ketakana?, ve kol ha-mehalel n~o'edey Adonay...: Sebti takan da kim? Ço~u, Tanr~'n~n mübarek günlerinin
yasaklartn~~dahi ihlâl ediyor." Bkz. Mann, The Jews in Egypt and in Palestine, II, 156; Gil, Erets
Yisrael, II, 220.
29'1 GO~ lein, A Medüerranean Society, II, 110.
295 Ne~noy, Karaite Anthology, s. 111; Mann, Texts and Studies, Il, 24; Poznanski, "The.
Karaite Literary Opponents...", JQR 18 (1906), s. 240.
2"6 "...1,5'~ nnr~~ 1212K r~nx, an~ .. .hem (ha-Karain~) yean~ru enahnu ha-~nehalelin..: (Kara:11er)
bizim dini emirleri ihlöl etti~in~izi söylüyorlar..." Bkz. Mann, The Jews in Egypt and in Palestine, Il,
156; Gil, Erets Yisrael, Il, 220.
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hamlara ve hakimlere... Falan kimse, filan zamanda borcu oldu~unu kabul ederek
borçlu oldu~u kimseyle anla~mak üzere (bet dine) geldi. Söz konusu kimseye bu belge
(aklata) yaz~ld~. Bu belge ile onun (herem) cezas~~kald~r~lmi~t~ r. Belge, falan y~l~n
falan ay~nda, Sebte (~abat) göre ~u günde yaz~lm~~t~r."'
Karailer'de, k~ rbaç da dahil, herem d~~~nda ba~ ka bir ceza verilmemekteydi. 'Anan ben David (VIII, as~r) k~sas, yakma, yaralama ve rec~n» cezalar~n~n art~k uygulanmad~~~ n~~ söyleyerek bu suçlar~~ irtikap edenlere herem
cezas~~verildi~ini belirtir. Sefer ha-Mitsvot [Dini Iiiikümler Kitab~ ] adl~~eserinde, herem ilan edilen kimseyi (kad~n ya da erkek) e~lerinden ay~rd~ klarm~,
kendileriyle oturup kalkmas~n~~ yasaklad~klar~n~~ ve aralar~ nda herhangi bir
i~~yapmas~ na müsaade etmediklerini belirtir. 'Anan cezan~n etkili olmas~~
için bu tür kimseleri "ya~ayan bir ölü" haline getirmek gerekti~ini söyler'.
Kara~lerdeki herem Rabbanilefie ayn~~ olmakla beraber, Karaller heremi, suçluyu sinagogda yedi gün boyunca lânetledikten sonra ilan ederdi»).
6. Ek: Sözlük
Av bet din: Yerel cemaatlerde bir ba~ kan ve iki yard~ madan olu~an
idari konsülde (bet din) ba~kanl~ k yapan kimse.
Bet din: Yahudilerin örgütlendikleri merkezlerde bir ba~kan ve iki
yard~madan olu~an idari kurul, konsül. Bet dinler, yerel cemaatlerin her
türlü meselelefinden sorumlu idi.
Dayan: Yerel cemaatlerde bir ba~kan ve iki yard~ mc~dan olu~an idari
konsüldeki (bet din) üye. ~ki yard~ madan biri. Ba~kana (av bet din) yard~ m
eden din adam~.
Gaon: Talmud'un redaksiyonunu yapan (Tannaim) ve ~erh eden
(Saboraim) din adamlar~ ndan sonra ya~am~~~ilim adamlar~ . Islami dönemde
Ye~ivalarda en üst rutbeli kimse. "Ro~~Ye~ivat Gaon Ya'kov" unvan~n~n k~salt~lm~~~ ~ekli olan "Gaon", gaon ailelerine mensup ki~ iler aras~ndan seçilrnek suretiyle i~~ba~~ na gelen, cemaate din adamlar~~tayini yapan ve cemaatin her türlü i~ lerinden sorumlu en üst yetkili merci.
Aptowitzer, "Formularies
Decrees...",JQR, n.s. 4 (1913-1914), s. 27-28.
Karal' Bünyamin en-Nihavendi, ~ahitli zinalarda art~ k Tevrat'm emri olan (Fesniye
22/22) recm cezas~n~n verilmedi~ini belirtir. Ancak evli iken zina yapt ~~~~için kad~n~n beraber
oldu~u insanla da evlenemeyece~ini ve bunlar~ n cemaatten at~lmalarm~~ (herem) ernreimi~tir.
Bkz. Ncmoy, K~~raite Anthology, s. 28.
299 Nemoy, Karaite Anthology, s. 13-14.
3()9 Bu uygulamay~~ Karal' lider Bünyamin en-Nihavendi ba~latm~~i~
. Bkz. Graetz, 111, 151.
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Geniza: (veya Gniza). Sinagoglarda kullan~ lamayacak kadar eskimi~~11)rânice dini kitap ve kutsal araçlar~n sakland~~~~ah~ap bir oda veya bir ba~ka
bölüm. ~slam ve K~pti gelene~inde oldu~u gibi, Yahudi gelene~inde de,
içinde dini konularla ilgili yaz~lar~n bulundu~u ka~~tlarm/kitaplarm imhâ
edilmesi ho~~kar~~lanmam~~t~r. ~imdiye kadar sadece 1897 y~l~ nda FustâCta
(Eski Kahire) bir Karal sinagogu ile el-Besâtin beldesinin bir kabristan~n~n
Genizalar~~ ke~fedilebilmi~ tir. Bu ikisi ilim camias~ nda "Kahire Genizas~"
olarak ~öhret bulmu~ tur. Ancak her Yahudi cemaatinin bir Genizas~~ oldu~u
bilinmektedir. En me~ huru Fustât olmakla beraber Kahire, iskenderiye, elMahalle ve Dimyât gibi M~s~r'~n di~er baz~~ ~ehirlerinin Genizas~ndan da
günümüze bir tak~m belgeler ula~m~~t~r. Fustâeta bulunan Geniza, iki yönüyle di~erlerinden farkl~l~ k arz etmektedir: ilki, bu Genizamn on binlerce
doküman~n ar~ivlendi~i bir mekan olmas~ ; ikincisi ise, sadece kutsal say~lan
yaz~lar~n de~il, ba~ ta Arapça ve Yahudice-Arapça (ibrâni harfleriyle Arapça
yaz~lm~~~metinler) olmak üzere, ~brânice haricinde yaz~lan ticari vb. belgelerin de bu Genizaya girmi~~olmas~d~ r. Goitein, makalede çok fazla kulland~~~m~ z bu dokümanlarla ilgili olarak bunlar~n, özellikle Fât~miler ve
Eyyf~biler dönemi için ilk elden kaynak oldu~unu belirtmektedir. Hal-i
haz~rda dokümanlar ba~ ta Amerika olmak üzere Rusya, ~ngiltere ve ~srail
gibi dünyan~n dört bir yan~na da~~lm~~~durumdad~r.
Haham: ~brânice ve Arâmice'de "bilge" anlam~ na gelen terim. Tevrat
ve Talmud üzerine gerekli e~itimi ald~ktan sonra, bir Yahudi cemaatine
ruhani önderlik yetkisini kazanm~~~din adam~.
Haver: Arapça'daki kar~~l~~~~"H~br" olan kelime, m.ö. Ferisi mezhebine mensup kimselerden ilim tahsil edenler için kullan~ lan bir paye idi.
Ancak bu mezhebin ortadan kalkmas~ ndan sonra "haver" payesi, Yahudilerde ilimle i~tigal eden herkes için kullan~lmaya ba~lam~~t~r.
Hazan: "Cemaat temsilcisi" anlam~na gelen ve "~aliah tsibur" olarak da
isimlendirilen bu kimse, Müslümanlardaki "cami imam:" gibi, sinagogda
ibadeti sevk ve idare eden kimsedir.
Ho~a'na Raba: Yahudilikte Çardaklar bayram~n~n yedinci günüdür
[Yom Ho~'ana Raba (M21 71337T27171)]. Kitab-~~ Mukaddes döneminde bu bayranun~n her günü, Mabed'te, çarda~~n yap~lmas~~emredilen yapraklarla süslü
mezbah~n etraf~nda bir kez, bu gün, yani Ho~'ana Raba günü ise, yedi kez
dönülürdü (hakafot). Bu dönü~~esnas~nda "Bizi affet! (;13 37W171)" ~eklinde
ba~layan Ho~a'not duas~~ okunurdu. ~~te bu güne Ho~a'na Raba denmesinin
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sebebi, di~er günlere nazaran daha fazla Ho~a'not okunmas~ndand~r. Abbasi
ve Fat~ miler döneminde Yahudiler bu gün Zeytin da~~nda cemaatle ibadet
etmek üzere bir araya gelirdi. Kutlamaya sadece Filistin bölgesinden de~il,
ba~ta ~ rak olmak üzere, islam dünyas~n~n di~er bölgelerinden Yahudi cemaden de kat~l~r&
Karafiler: islami dönemde (VIII. as~ r) Irak'ta ortaya ç~ kan ve Tevrat'~~
(Tanah) dini hükümlerin yegane kayna~~~olarak kabul eden Yahudi mezhebine mensup kimse/ler.
Karet: Tevrat taraf~ ndan belirlenen, putperestlik, Sebt günü yasaklar~n~n çi~nenmesi ve Pesah'ta (F~s~h) mayal~~yeme gibi bir tak~ m yasaklar~n
ihlali durumunda verilen ceza.
Ketuba: Kelime olarak "yaz~lm~~" ~nanas~na gelen "ketuba", evlili~in yaz~l~~ belgesi olup dini nikah~~ gerçekle~tiren din adam~n~ n, iki tan~k huzurunda damada imzalat~p gelin taraf~ na teslim etti~i "anla~ma belgesi." Yahudilikte kocan~n, bo~anmas~~ ya da ölmesi durumunda han~ma vermek
üzere taahhüt etti~i, kad~n~ n ekonomik güvencesini temin eden bu belge,
tam anlam~yla kad~ n lehine haz~rlanm~~~sosyal bir akittir.
Kohen: Han~ n peygamberin soyundan gelen, Mabed'te (Bet ha-Mikda~)
çe~itli ritüelleri yapmakla görevli kimsedir. Rabbi ya da haham ile ayn~~
anlama gelmemektir.
Küti : As~l~- sürgününden sonra (M.Ö. 727-722) çe~itli yerlere sürülen
Yahudilerin yerine, imparatorlu~un de~i~ik yerlerinden getirilen vatanda~larla bölgede kalan Yahudiler aras~ ndaki evlilikler neticesinde do~an kimseler (ço~ulu Kütnn). Ba~lang~çta bu isim onlar~ n Kuta adl~~ Asur kentinden
gelmelerini ifade ederken, daha sonra "kar~~~k soylu", "tam Yahudi olmayan" ~eklinde olumsuz bir anlamda kullan~lmaya ba~lam~~t~ r. Islami döne~nde genelde bunlara Samir? denmi~tir.
Mezuza: Sözlükte "kap~~pervaz~" anlam~ na gelmektedir. Yahudilerin
dini gereklilikten dolay~~ evlerindeki kap~~sövelerine takt~ klan kutucuklard~r. Yahudi inan~~~ nda, dinen helal (ka~er) kabul edilen bir hayvan derisinden imal edilen par~ömen üzerine, Yahudi bir katip (sofer) taraf~ndan yaz~lan ~ent'a duas~mn yer ald~~~~bu kutucuklar~n tak~lmas~, dini bir gerekliliklir.
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Mi~na: Talmud'un temelini olu~turan, Yahudi sözlü gelene~inin ilk
yaz~l~~derlemesi.
Mitsva: Sözlükte "vecibe", "emir" anlam~na gelmektedir. Yahudilerin
uymaya mecbur oldu~u alt~~ yüz on üç ennrden her biri. Ancak dinen yap~l~nas~~ tasvip edilen herhangi güzel bir davran~~~da "mitsva" olarak isimlendirilebilmektedir.
Mukaddem: "Görevli" ya da "cemaat taraf~ndan tayin edilmi~" anlam~ na gelen "mukaddem" (Ibrânice memune), Fât~miler döneminde Müslüman idarecilerin, Yahudi cemaatlerde görev yapan "dayan" veya "parnas"
gibi memurlar için kulland~~~~genel bir terimdir.
Nagid: XI. asrm ikinci yar~s~nda, Fât~ miler döneminde, M~s~ r'da David
b. Daniel b. 'Aza~ya taraf~ndan Irak'taki re'sül-câlûtlu~a alternatif olarak
kurulan ve kendisine ba~l~~ Yahudi cemaatlerinin Abbâsilerle irtibat~n~~ koparmak isteyen Fât~m~ler taraf~ ndan da desteklenen Yahudi cemaat liderli~inin ba~~nda bulunan kimse.
Pa~rnas: Kelime olarak "vekilharç", "kâhya" ve "ambar memuru" gibi
anlamlara gelen parnas, Yahudi cemaatlerinde vak~flar, hay~r i~leri ve sosyal yard~mlar~ n toplanmas~~ve da~~t~lmas~ ndan sorumlu kimsedir.
Rabbani/ler: islâmi dönemde Yahudi cemaatlerinin ço~unlu~unu te~kil eden, hem o dönem hem de günümüzde geleneksel Yahudili~i temsil
eden cemaat. Ortodoks Yahudiler.
Rabbi/Rabi: Arapça "efendi" veya "üstat" manas~na gelen "rabbi", dini
ö~reten ve Yahudi hukukunu ilgilendiren konularda karar vermeye yetkili
ki~i demektir.
Ray: Ye~ivalarda görev yapan, Yahudi akademilerinde ders veren din
adam~.
Responsa: ~slam hukukundaki fetvâlara tekabiil eden, Yahudi hukukunda ~eelot u'T~zvot (k~saca ~uT) olarak isimlendirilen "responsa",
Talmud'un derlenmesinden sonra ba~lay~p günümüze kadar geli~ erek devam eden bir hukuk faaliyetidir. Filistin ve ~rak bölgesine uzak, ancak idari
aç~dan islam dünyas~ nda faaliyet gösteren Yahudi ye~ivalanna ba~l~~ cemaatlerin, gündelik hayatta kar~~la~t~klar~~ meselelerle ilgili olarak sorduklar~~
sorulara verilen cevapla~-la ortaya ç~ kan bu hukuk literatürü, islâmi dönemde Yahudi halk katmanlar~n~n dini ve sosyal hayattaki nabz~n~n att~~~~
Belleten C.L.XXII, 51

802

NUI-1 ARSLANTA~~

en önemli kaynak özelli~i ta~~maktad~ r. Responsalar idari, ticari, inanç ve
Yahudi dü~ üncesi, tarih, tefsir, agada (k~ssa) ve ibadet gibi gündelik hayata
yönelik çok de~i~ik alanlar~~konu edinrnektedir.
Re'süll-cnint: Sürgün dönemlerinde Yahudileri yöneten, Davud peygamberin soyundan gelen kimseler. ~slami dönemde "Re'sii'l-câlût" (~branlce Ro~~ha-Gola/715Uri 7781; AramIce Re~~Galuta/101'n trl) olarak
isimlendirilen bu kimseler, Yahudileri Müslüman idareciler nezdinde
temsil eden siyasi cemaat liderleri idi.
Re~ut: Arapça Nâhiye. Idari birim. Tarih boyunca Yahudilerin liderli~ini, tarihlerinde önemli yeri olan milli ve dini ~ahsiyetlerin neslinden gelen kimseler yapm~~t~r. ~slam haki~~~iyetine giri~ ten sonra cemaatin devlet
nezdindeki yegane temsilcisi re'sii'l-câl'üttu. Ancak zamanla cemaatin idaresine ye~ivalar da talip olmu~ ; cemaatin idaresi konusunda s~k s~k ya~anan
mücadele ve rekabet sebebiyle Yahudilerin ya~ad~~~~bölgeler "re~ut" (ç.
re~uyot) ad~~ verilen dört ayr~~ idari bölgeye ayr~lm~~t~. Bu taksimat~n
825'lerde Halife Me'mfin döneminde gerçekle~ti~i kabul edihnektedir.
Abbasi ve Fat~ mi dönemlerinde cemaatler, re'sü'l-câlutluk, Sura Ye~ivas~,
Pumbedita Ye~ivas~~ ve Filistin Ye~ivas~~ olmak üzere, dört ayr~~kurumun,
idari hakimiyetinde idi.
Ro~~bet din: bkz. Av bet din.
Ro~~Ye~iva: bkz. Gaon.
Sanedrin: Yunanca "birlikte" anlam~ na gelen "syn" ile "sandalye" anlam~ na gelen "hedra" sözcülderinden olu~an Sanedrin, Musa'dan M.S.
350'lere kadar Yahudiler aras~ nda adli ve idari i~leri tanzim eden kurum.
Sebt: ~abat/Cumartesi günü. Kelime anlam~~ "sona erdirmek", "ara
vermek", "durdurmak" ve "dinlenmek" olan bu günde, her Yahudinin i~lerine ara verip yasaklarma riayet ederek dinlenmesi, dini bir vecibedir
(mitsva).
Sofer: Talmud'un emri gere~i her cemaatte bulunmas~~ zorunlu din
adam~ . "Kâtip" veya "Müstensih" olarak tercüme edilebilir. Yahudilerde
önemli bir din/ hizmeti ifa eden bu kimseler, SeTeM olarak ifade edilen
Sefer Tora (Tevrat) Tefilin ve Mezuzalar~n istinsah~n~~yapmaktad~rlar.
~aliah: Kelime olarak "elçi" manas~na gelen ~aliah, taraflar~~mahkemeye ça~~ran bet din görevlisidir.
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~ama~: Yahudilerde sinagoglann bak~m ve te~nizli~iyle ilgilenen kimse. Müsliimanl~ktaki kayynnl~k vazifesine benzer bir vazife gören ~ama~lar~n
yapt~~~~hizmetler, oldukça çe~itli idi. Sinagogun bak~ m ve temizli~i yan~ nda,
mücrimlere verilen k~rbaç cezas~n~~ uygulama, Sebtin giri~ini ilan etmek
üzere yüksekçe bir yerden sofar çalma, cemaatin evlerini dola~arak sabah
ibadetine davet etme ve bet dinin ilânlann~~ duyurma gibi görevleri de vard~.
~ofar: Pi~manl~~a ça~r~~ için trompet gibi çal~nan koç boynuzu.
~ohet: Kaser (Yahudi dinince helal kabul edilen) hayvan(m) kesimi(ni)
yapan din adam~.
Takana: Kitab-~~ Mukaddes'in emrinden kaynaklanmayan, din adamlar~n~n içtihatlanyla ortaya konan dini hüküm.
Taht: 1-ler Yahudinin sabah ibadetinde giymesi zorunlu olan, kenarlar~ nda emirlerin ha-t~rlat~c~s~~ olarak püsküller (tsitsit) bulunan, dikdörtgen
~eklindeki ibadet ~ah.
Talmud: Tevrat'~~ tefsir eden, Yahudi gelene~inde Tevrat'la beraber,
hatta Tevrat'tan daha fazla önem verilen sözlü gelene~in dedemesi.
Ye~iva: Akademi. Yunanca "Sanedrin" kelimesinin ibranice kar~~l~~~~
olan "yesiva", cemaat yöneticilerinin bir araya gelerek karar ald~klar~~ "meclis" anlam~na gelmektedir. Islami dönemde Irak'ta Sura ve Pumbedita'da,
Filistin'de ise, ad~n~~ bölgeden alan (Filistin Ye~ivas~) ye~ivalar vard~. Bu
kurumlar cemaatleri dini aç~dan yönlendiren, problemlerine çözüm bulan
ve cemaat i~lerinde hizmet verecek din adamlar~~yeti~tiren, idari fonksiyonu
da olan en yüksek dini e~itim kurumlar~~idi.

