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TEŞEKKÜR

Beni Kudüs’teki geleneksel Tevrat çalışması ortamına takdim 
eden, Kudüs Yahudi Çalışmaları Akademisi Dekanı, Haham 
Baruch Horovitz’e teşekkür etmek isterim. Orada, misafir araş-
tırmacı olarak, güç kullanımı dahil haham düşüncesiyle ilgi-
li pek çok konuyu ayrıntılarıyla inceleme imkânı buldum. Ha-
ham Horovitz, alışılagelmiş nezaketiyle beni Siyonizm ve İsrail 
Devleti’nin yol açtığı birçok güçlükten haberdar etti.

Kudüs’teki Bet Morasha Yahudi Çalışmaları Enstitüsü’nün 
öğrencileri ve öğretim üyeleri, bana anti-Siyonist düşünce-
yi son derece Siyonist bir atmosferde çalışma olanağı verdiler. 
Enstitünün pek çok üyesi, ideolojisini faal olarak Batı Şeria’da-
ki yerleşimlerde yaşamaktaydı. Onlar beni Siyonizm karşıtlı-
ğıyla ilgili bir makale yazmaya teşvik ettiler ve bu makale daha 
sonra onların Aqdamot dergilerinin İsrail Devleti’nin ellinci yıl-
dönümüne adanmış özel bir sayısında İbranice olarak yayım-
landı (Rabkin).

Dostlarım Profesör Yohanan Silman ile eşi Yehudit, Kudüs’te 
ve diğer yerlerde benimle cömertçe İsrail Devleti, Siyonizm ve 
İsrail toplumuyla ilgili saatler süren heyecanlı sohbetlerini pay-
laştılar. İlk defa evimde 1981’de görüştüğüm Haham Moshe 
Hirsch, o dönem pek de anlaşılır görünmeyen anti-Siyonist gö-
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rüşleriyle beni korkutup şaşırtmıştı. El Halil’de Hagi Ben-Art-
zi, İsrail’in herhangi bir yerinde yaşama hakkı olduğundan ha-
raretle bahsetti. Haim Giat’ın beni tanıştırdığı Yemenli Yahudi-
lerden farklı Musevilik miraslarını ve dindar akılcılıklarını öğ-
rendim. İsrail Devleti’nin gelişiyle yaşadıkları sıkıntıları bana 
zarif bir biçimde hafifseyerek anlattılar. Edward Cohen ve mer-
hum Shlomo Elbaz dahil Sefarad arkadaşlarım, pek çok Sefa-
radın hâlâ arzulamaya devam ettiği uyum ve huzur ideallerini 
takdir etmeme yardım ettiler.

İsrail’deki dostlarımın ve tanıdıklarımın, takdir edip saygı 
duyduğum bir nitelikleri var: Çoğu zaman birbiriyle çelişen ba-
kış açılarını sakince ve kişisel düşmanlık duymadan tartışma 
kabiliyeti. Bu aynı nitelik, İsrail’i sınırları ötesinden savunduk-
larını iddia edenlere de esin kaynağı olabilmelidir.

İsrail, Kanada ve Birleşik Devletler’deki çalışmalarım süre-
since görüşebildiğim ve sorularıma cömertçe cevap verip Mu-
sevilik metinlerinin anlamlarına açıklık getiren pek çok haha-
mın ve araştırmacının sabrını ve cömertliğini takdir ediyorum. 
Bazıları isimlerinin gizli kalmasını istedi, bu seçime tamamen 
saygı duyuyorum.

Bu kitabın konusuyla ilgili benimle söyleşi yapan gazeteci-
ler, onların Musevilik ve Siyonizme dair algılarını kavramama 
ve konuya kamuoyunun duyduğu ilginin niteliğini daha iyi an-
lamama yardımcı oldular.

Kızım Miriam, kitabın araştırma ve yazma safhalarında bana 
cömert ve çalışkan desteğini sundu. Çocuklarım Meir, Guéu-
la ve Hinda da gönüllü olarak çalışmama katkıda bulundular. 
Ailemin tüm üyeleri, Şabat yemeği masasında birçok misafirle 
gerçekleştirdiğim bu kitabın konusuna değinen sayısız ve çoğu 
zaman da uzun süreli tartışmaları memnuniyetle karşıladılar. 
Onların özverileri ve nezaketleri, bu konuyla ilgili farklı görüş-
leri gibi benim için çok önemlidir.

Montreal Üniversitesi’nin birçok birimi çalışmamın son 
safhasını kolaylaştırmıştır: Sanat ve Bilim Fakültesi, Tarih 
Bölümü, Alman ve Avrupa Çalışmaları Merkezi, Dinler Ça-
lışması Merkezi ve Uluslararası Güvenlik Araştırma Grubu  
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(GERSI), projeyle ilgili birçok masrafı karşılayan araştırma yar-
dımları sunmuştur. Ayrıca Passau, Constance, Cracow, Kudüs 
ve Tel Aviv üniversitelerine de çalışmamı tamamlamam için 
hayatî önem taşıyan teknik yardımlarından ötürü teşekkür et-
mek isterim.

Son olarak, bu kitabın ilk taslağını okuyup düzeltmeler ve 
değişiklikler önerenlerin katkılarına teşekkürlerimi sunmak is-
tiyorum: Strazburg’daki Haham Eliahu Abitbol, Kudüs’teki Ha-
ham Moshe Gérard Ackermann, Antwerp’teki S.M. Borreman, 
Haham Eliezer Frankforter, Montreal’daki Elizabeth Filion ve 
Haim Nataf, Ottawa’daki Dr. Charles Rhéaume, Montreal’de-
ki Estela Sasson, Annecy’deki Dr. Frederic Seager, New York 
Spring Valley’deki Haham Mayer Schiller ve Montreal’deki Pro-
fesör Charles Sutto. Elbette kitabın içeriğinden sadece ben so-
rumluyum.
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TÜRKÇE BASKIYA ÖNSÖZ

19. ve 20. yüzyıllarda, dinin boyunduruğundan kurtulup onun 
yerine seküler ulus kültünü koymak, pek çok kişiyi cezbetmiş-
tir. Paris’teki La Nation meydanında bulunan görkemli heykel, 
Fransa sınırlarının epey ötesine yayılan yeni inancın etkileyici 
bir sembolüdür.1

Yahudi kökenli Avusturyalı gazeteci Theodor Herzl, milli-
yetçiliği benimsedi, siyasi Siyonizmi kurdu ve bu fikri, daha 
sonra İsrail Devleti olacak olan topraklar üzerinde Osmanlı İm-
paratorluğu’na taşıdı. Herzl’in esin kaynağı Orta ve Doğu Av-
rupa’daki etnik milliyetçilikti. Herzl aynı zamanda, Eski Ahit’in  
–bazı Protestan Hıristiyanların İsa’nın İkinci Gelişi’ni hızlan-
dırmak için Kutsal Topraklarda “Yahudilerin bir araya toplan-
ması” fikrini teşvik etmelerine de olanak tanıyan– motamot 
tercümelerinden besleniyordu.2

Osmanlılar da Avrupa milliyetçiliğiyle karşı karşıya geldiler. 
Bunun sonucunda imparatorluk parçalandı ve modern Türkiye 

1 Bkz. Triomphe de la République heykeli, http://www.insecula.com/us/salle/pho-
to_ME0000064824.html

2 Bu konuda daha fazlası için bkz: Yakov M. Rabkin, “Religious Roots of a Poli-
tical Ideology: Judaism and Christianity at the Cradle of Zionism” Mediterra-
nean Review 2012, 5(1), s. 75-100.
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Cumhuriyeti’nin temelini oluşturan militanca bir seküler milli-
yetçilik doğdu. Hem Siyonizm hem de Türk milliyetçiliği yeni 
bir seküler kimlik geliştirmiş, dili dönüştürmüş, halkı dinî ge-
leneklerinden koparmaya çalışmış ve kendisini “Oryantal” bar-
barlık denizinde Avrupa medeniyetinin bir rehberi olarak bi-
çimlendirmiştir. Yeni, modern bireye şekil verme umuduyla 
Avrupai yaşam biçimleri dayatılmıştır.

Siyonist deneyim daha ihtiraslı olmuş olabilir, çünkü tek or-
tak yönü dinsel bir cemaate (ümmet) mensup olmak olan, bir-
birlerinden farklı diller konuşan ve dünyanın dört bir köşesin-
de yaşayan geniş yelpazeden bir grup insanı seküler bir ulusa 
çevirmek zorundaydı. Siyonistlerin onlara yeni bir dil vermesi, 
başka bir toprağa nakletmesi ve komşuları üzerindeki askerî, 
siyasi ve ekonomik hâkimiyetlerini temin etmesi gerekiyordu. 
Böylesi radikal bir projenin, Museviliğe ve onun manevi de-
ğerlerine dayanan Musevi kimliklerine sıkıca tutunanların sert 
muhalefetiyle karşılaşması hiç de şaşırtıcı değildir.

Siyonistlerin karşısında bir zorluk daha vardı: Müslüman 
ülkelerden gelen Yahudileri özünde Doğu Avrupalı olan Si-
yonist projeye dahil etmek. Yahudiler yüzyıllarca Müslüman 
topraklarda yaşadılar. Avrupa’daki ıstıraplı tarihleriyle kıyas-
lanınca, komşularıyla ilişkileri genel olarak uyumluydu. Siyo-
nizmin ve daha sonra da İsrail Devleti’nin ortaya çıkışı bu ge-
leneği bozdu ve tüm Yahudileri Siyonistlerle işbirliği yapma 
şaibesi altında bıraktı. Bu da yavaş yavaş insanların zihinle-
rinde Musevilikle Siyonizmi bir tutmalarına yol açtı. Siyonist-
ler çoğu zaman Siyonizmle Museviliğin tek ve aynı olduğun-
da ısrar etseler de tüm Musevileri kibirli Siyonistlerle bir tut-
mak, tüm Müslümanları hoşgörüsüz İslâmcılarla bir tutmak 
kadar yanlıştır.

Bugünlerde Müslüman basınının bazı kesimleri rutin bir bi-
çimde Siyonizmi Museviliğin yerine koymakta ve Avrupa’dan 
ithal edilmiş eski anti-Semitik klişeleri tekrar tekrar günde-
me getirmektedir. Bunları ithal etmek zorundaydılar, zira ırkçı 
anti-Semitizm İslâm kültürüne yabancıydı. Siyonistlerle çatış-
ma çerçevesinde, yüzyıl önce çarlık gizli polisinin emriyle dü-
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zenlenen uydurma Siyon Liderlerinin Protokolleri3 (Protocols 
of the Elders of Zion) “Müslüman mahallede” gerçek bir başa-
rı elde etti.

Siyonizm ortaya çıktığında çoğu Yahudi’nin buna karşı çık-
tığı pek bilinmez. Bu muhalefetin, çoğunluğun izlediği Muse-
vilikten, yazılı ve sözlü Tevrat’tan kaynaklandığı ve İsrailli bir 
bilgine göre “devlet ve toplum olarak İsrail’e Filistinlilerden da-
ha ciddi bir tehdit” teşkil ettiği daha da az bilinir. Bu kitap, Si-
yonizme Musevi geleneğinin içinden gelen muhalefetin yapısı-
nı ele almakta ve incelemektedir.

19. yüzyıl Avrupa milliyetçiliğinden esinlenen seküler bir si-
yasi hareket olan Siyonizmin ömrü belirsizdir. İsrail Knesse-
ti’nin eski sözcüsü ve en önemli Siyonist kurum olan Jewish 
Agency for Israel’in eski başkanının yakın zamanlı itirafına gö-
re Siyonizm pek çok Musevi’nin meydan okumasıyla karşı kar-
şıyadır. Avrum Burg, İsrailli kimliğinin onu insan ve Musevi 
olmaktan alıkoyduğunu belirtmiştir. Burg’a göre, “günümüz-
de İsrail yozlaşma çatısına, baskı ve adaletsizlik temellerine da-
yanmaktadır. Bu nedenle de Siyonist girişimin sonu artık he-
men kapımızdadır.”

Son yüzyılda İsrail/Filistin’de yaşanan adaletsizlik ve şiddet, 
adalet ve vicdan olmadan Museviliğin bir oksimoron olduğuna 
inanmış birçok Musevi’ye ıstırap vermiştir. Onlar çocuklarına, 
kendi adlarına ve daha da kötüsü Musevilik adına işlenen ay-
rımcılığı ve zalimliği kabul eden bir miras bırakmayı reddedi-
yorlar. Bu Musevilerin Siyonist ideolojiyi kabul etmeyi reddet-
meleri çoğu zaman tartışmadan çok öfkeye neden oluyor. Bu 
kitabın amacı öfkeyi sakinleştirip tartışmayı teşvik etmektir. 
Aslına bakılırsa, İsrail/Filistin’deki şiddet Yahudilerin Siyoniz-
mi reddi bağlamında yeni bir anlam kazanmaktadır.

Yahudiler, 15. yüzyılın sonlarında Osmanlı idari makamla-

3 1903’te Rusya’da yayımlanan Znamya gazetesinde yazı dizisi olarak çıkan Si-
yon Liderlerinin Protokolleri kötü üne sahip ve en çok dağıtılan Yahudi karşıtı 
kitaptır. Özellikle Yahudi nefretini yaygınlaştırmak için kullanılan yayını da-
ğıtanların iddiası bu kitabın, dünyayı yönetmeyi amaçlayan Yahudi komplo-
sunu belgelediğidir. Ayrıntılı bilgi için bkz. www.ushmm.org/wlc/tr/article.
php?ModuleId=10007058 – e.n.
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rının İspanya’dan kovulan yüz binlerce Yahudi’ye gösterdik-
leri cömertliğin kolektif hatırasını sevgiyle anmaktadır. Yahu-
di cemaatleri yüzyıllarca Babıâli himayesinde ticaret, tıp ve bi-
lim alanlarında ilerleyerek geliştiler. Daha sonra Nazi Alman-
yası’ndan kaçan Yahudi göçmenleri ülkesine buyur eden Tür-
kiye, günümüzde ağırlıkla Müslüman olan tüm ülkelerdeki en 
geniş Yahudi cemaatlerinden birine ev sahipliği yapmaktadır.

Yakın zamanda 66. kuruluş yıldönümünü kutlayan İsrail et-
kileyici teknolojik ve askerî başarılarıyla övünebilir. Ne var ki, 
Yahudilerin Siyonist devlete muhalefetleri tüm şiddetiyle sür-
mektedir. Birkaç hafta önce bu kitabın İbranice tercümesini ta-
nıtmak için Kudüs’teyken yarım milyonun üzerindeki dindar 
Yahudi (kendilerine haredi demektedirler) İsrail ordusundaki 
mecburi askerlik hizmetini protesto etmek için sokaklarday-
dı. Bu protesto buzdağının sadece görünen kısmıydı. İsrail top-
lumundaki yaygın seküler Siyonist çizgiye katılmanın kökten 
reddini yansıtıyordu. Protestoyu tetikleyen, İsrail hükümetinin 
haham okulu öğrencilerinin muafiyetlerini aşamalı olarak kal-
dırıp orduda hizmet etme zorunluluğu getirme kararıydı. Bu 
karar, İsrail’in ilk Başbakanı David Ben-Gurion ile çoğunlukla 
anti-Siyonist olan ve Siyonist olmayan hahamlarla 1948’de var-
dığı tarihî anlaşmanın sona ermesi demekti. O dönemde Ben-
Gurion’un yaptığı barışı satın almaktı: Bu anlaşma hahamların 
İsrail Devleti’nin kuruluşuna muhalefetlerini yumuşatıyordu. 
Ancak söz konusu anlaşma hahamların Siyonist devleti tanıdı-
ğı anlamına da gelmiyordu.

Ben-Gurion, Haredi Museviliğinin yok olmasını uman, din 
karşıtı biriydi. Kara kaftanları ve uzun sakallarıyla Haredile-
rin, İsrail’deki yeni seküler toplum içinde asimile olup yok ola-
cak olan, modern dönem öncesi Avrupa’ya ait kalıntılar oldu-
ğuna inanıyordu. Ne var ki, tahmininde yanılmıştı. Bugünlerde 
bir milyonun üzerinde İsrailli kendini Haredi saymakta ve ül-
kenin Siyonist çoğunluğundan uzak durmaktadır. Haredilerin 
özellikle askerlik hizmetinin yükünü paylaşmayı reddetmeleri 
içerleme yaratmaktadır. Ancak az sayıda İsrailli tam da bu ki-
tabın konu edindiği yabancılaşmanın altında yatan nedenlerin 
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ayırdındadır. Bu kitap eğer İsraillilerce merak uyandırıcı bu-
lunduysa, Türk okurların da Yahudi ile İsrailli ve Musevilik ile 
Siyonizm arasında ayrım yapmasına yardımcı olarak, yüzyıllar-
dır bir arada yaşayan Yahudilerle Müslümanlar arasındaki gele-
neksel karşılıklı anlayışın güçlendirilmesine de katkıda bulun-
malıdır. Ayrıca ister görünüşte dindar olsun ister açıkça milli-
yetçi, Yahudilerle Müslümanların gelecek yüzyıllarca bir arada 
yaşamasının önündeki engellerin kalkmasına da yardımcı ol-
malıdır.

YAKOV M. RABKIN
Mayıs 2014
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Sunuş

19. yüzyıl Avrupası’nda pek çok kişi hem sekülarizmin hem 
de dinin gereklerini yerine getirdi. Bir başka grupsa sekülariz-
mi dinin yerine koydu. Milliyetçilik, böylelikle seküler bir din 
halini alarak devleti de 20. yüzyılın en fena yıkımlarına neden 
olan bir canavara dönüştürdü.

Bu çalışma ülkem İsrail’deki milliyetçilik tartışmalarını kam-
çılayacak. Yazar, İsrail’in dünyanın dört bir yanındaki Yahudi-
leri koruduğu ve onların asıl anavatanını teşkil ettiği mitini tar-
tışmaya açıyor. Bu kitap, söz konusu mitin Yahudi karşıtı ol-
duğunu hakkıyla göstermekte. İsraillilerin çoğu bu miti Siyo-
nizmle bir tutmakta ve ancak tüm Diaspora Yahudileri burada 
toplanırsa bağımsızlığa kavuşabileceğimizi öne sürmekte. Bu 
nedenle Yahudiler öncelikle İsrail devletinin çıkarları kendi çı-
karlarıyla örtüşüyor mu yoksa çatışıyor mu ona karar vermeli-
dirler. Ne var ki, bu soru günümüzdeki Siyonist ideoloji bağla-
mında bir tabudur. Üstelik bu ideoloji, anti-Semitizmi (Yahudi 
düşmanlığı) önüne geçilemez ve İsrail’i de bir Yahudi’nin gü-
vende olacağı tek yer saymaktadır. Bu bakış açısı özünde anti-
demokratiktir: Modern dünyada Yahudilerin özgürleşmesine a 
priori hiç değer vermemektedir.

Öte yandan, bu mit Yahudilerin çoğu zaman içinde yaşadık-
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ları ülkenin ulusal çıkarlarına ters düşmek pahasına İsrail’i des-
teklemelerinin beklendiği bir ideolojiyi doğurmuştur. Pek çok 
Diaspora liderinin şu bayat “Haklı da olsa haksız da olsa, be-
nim ülkem” sloganından başka sunabilecek bir şeyi yoktur. İs-
rail hükümetleri hâlâ getto duvarları içindeki cemaat liderleri 
gibi hareket etmektedir. Yahudi olmayan İsraillilerin çıkarları-
nı göz ardı etmekte ve bu da kalıcı savaş durumunu beslemek-
tedir, zira güçlü orduyla teçhiz edilmiş bir getto, vahim bir teh-
dit oluşturmaktadır.

Bu kitap, Musevi anti-Siyonizminin gerçekliğini ve bilhassa 
bu görüşün Yahudi geleneğine sadakatini pek çok İsrailli Yahu-
di dahil çoğu kimsenin kabul etmesini engelleyen söz konusu 
mitten kurtulmanın neden son derece önemli olduğunu göster-
mekte. Dinsel anti-Siyonizmin meşruiyetini teslim etmek, İs-
rail ve Siyonizmi konu alan bir tartışmanın meşruiyeti için el-
zemdir, zira hem Yahudi hem de Hıristiyan Siyonistler, anti-Si-
yonizmin meşruiyetini büsbütün reddettiklerinden bu tartışma 
bastırılıp bir köşeye itilmiştir.

Tevrat kaynaklı Siyonizm karşıtlığının iyi bilinmesi gerekti-
ği apaçık ortadadır; aksi takdirde Siyonizmin tenkit edilemez-
lik kültü pekiştirilmiş olur. Bu kült, İsrail’in Yahudi yaşamın-
daki merkezî önemi görüşünü ve İsrail hükümetinin dünya Ya-
hudileri adına konuşma hakkını içermektedir. Öte yandan bu 
kült nasıl bir politika izlerse izlesin İsrail’in Diaspora Yahudi-
lerince herhangi bir şekilde eleştirilmesini gayri meşru kılmak-
tadır. Siyonistler yakın zamanda Siyonizme tüm muhalefetin 
anti-Semitik olduğunu beyan etmişler ve bu beyanın İsrail’de-
ki Yahudiler dahil tüm dünyadaki Yahudiler için ağır sonuçla-
rı olmuştur. Resmî İsrail politikalarını eleştirmeyi gayri meşru 
saymak bir skandaldır ve bu kitap bu noktayı oldukça açıkça 
ortaya koymakta.

Net düşünmek, kavramlar arasında ayrım yapmak entelek-
tüel açıdan önemlidir. Bunun pratikteki önemi bu kadar belir-
gin olmayabilir. İşte bu kitap tam da bu noktada özellikle fay-
dalı. Kitap, fazla bilinmeyen tarihsel veriyi şu kavramlar arasın-
da ayrım yapabilmek için seferber etmekte: Siyonizm ile Mu-
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sevilik; bir devlet, bir ülke, bir toprak parçası ve Kutsal Top-
raklar olarak İsrail; Yahudiler (İsrailliler ve diğerleri), İsrail-
liler (Museviler ve Musevi olmayanlar), Siyonistler (Musevi-
ler ve Hıristiyanlar) ve anti-Siyonistler (yine Museviler ve Hı-
ristiyanlar). Örneğin, İsrail “Musevi devleti” olarak anıldığın-
da, inanç ve vatandaşlık arasında ciddi ve tehlikeli bir karışık-
lık yaratılmaktadır.

İsrail’in dinî kavramları istismarını protesto etmek için din-
dar olmak gerekmez. Ben dindar değilim ve son zamanlarda-
ki Siyonizm ve tarihinden yakınma modasıyla da ilgilenmiyo-
rum. Ancak İsrailli bir vatansever ve filozof olarak Musevi an-
ti-Siyonizminin, İsrail’in dünü, bugünü ve yarınıyla ilgili cid-
di şekilde ihtiyaç duyulan tartışmaya dahil edilmesini mecbu-
ri görüyorum.

JOSEPH AGASSI
Tel Aviv Üniversitesi, Felsefe Profesörü

Royal Society of Canada, Öğretim Üyesi
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Giriş

Gerçeğini ağzımdan düşürme,
Çünkü Senin hükümlerine umut bağladım.

(Mezmurlar 119: 43)1

Fransa ve Belçika’daki Yahudi okulları kundaklandı, Türkiye 
ve Tunus’taki sinagoglar bombalandı. Bunlar için için kanayan, 
yüzyıllık İsrail-Filistin çatışmasının en son neticelerinden sa-
dece birkaçı. Fakat bu saldırılar neden Yahudi Diasporası’ndaki 
hedeflere yöneldi? Anvers’in ya da Cagny’nin Hasidik2 çocukla-
rı, Cenin ya da Ramallah’taki İsrail askerlerinin eylemlerinden 
nasıl sorumlu tutulabilir?

Fakat öte yandan Yahudileri İsrail Devleti’yle bağdaştırmak-
tan daha olağan ne olabilir? Diaspora Yahudileri çoğu zaman 
yabancı, dış mihrak ya da belki “evden” uzakta uzun bir tatile 
çıkmış İsrailli vatandaşlar olarak görülmez mi? Dünya Yahudi 
komplosunu yadsınamaz bir gerçek sayan anti-Semitler bu tarz 
imaları hep sevmiştir. Öte yandan Yahudilerin İsrail Devleti’yle 

1 Çeviri genelindeki tüm Kitab-ı Mukaddes alıntıları, Kitab-ı Mukaddes Şirke-
ti’nin ve Yeni Yaşam Yayınlarının Kutsal Kitap çevirisinden (Yeni Çeviri) alın-
mıştır. bkz. Çeviri Kaynakçası – ç.n.

2 İtalik yazılmış terimler için lütfen kitabın sonundaki sözlüğe başvurun. (Söz-
lükte yer alan bütün kelime ve kavramlar metinde italik olarak belirtilmiştir – 
e.n.) 
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bağlantısı, siyasi hareketlerinin yüzyıldan fazla bir süre önce 
tesis edilmesinden beri tüm Yahudilerin öncüsü olma iddiasını 
taşıyan Siyonistlerin de rağbet ettikleri bir meseledir. Hatta bazı 
Siyonistler, İsrail Devleti’nin bekasına yönelik bir tehdidin tüm 
dünyadaki Yahudilerin bekasına yönelik bir tehdit olduğunu 
öne sürerler. Onlara göre İsrail, Museviliğin sadece garantörü 
değil aynı zamanda tartışmasız önderidir de.

Gerçeklikte durum çok daha karmaşıktır.
Sahne, Montreal şehir merkezi; olay, İsrail Bağımsızlık Günü 

anısına düzenlenen dev bir gösteri. Meydanın bir köşesinde, re-
dingotları ve geniş kenarlı siyah şapkalarıyla Haredilerden olu-
şan derli toplu bir grup, üzerinde şunlar yazan pankartlar sallı-
yor: “Siyonizmin Kanlı Macerası Bitsin!”, “Siyonist Rüya Kâbu-
sa Dönüştü”, “Siyonizm, Museviliğe Karşıdır”. Dağıttıkları bil-
dirilerdeyse şöyle yazıyordu:

Istırap, istismar, ölüm ve Tevrat’a saygısızlık bedellerinden da-
ha da kötüsü Siyonizmin Yahudi ruhuna aşıladığı içsel çürü-
me olmuştur. Bu çürüme Yahudi olmanın özüne, derinlere ka-
dar inmiştir. İnsanlarımızın Tanrı’dan gelen Tevrat’a duyduk-
ları kati inancın yerine Yahudi kimliğinin seküler yapılandırıl-
masını önermiştir. Yahudilerin golus’u [sürgün] askerî zayıf-
lığın bir sonucu gibi görmelerine yol açmıştır. Böylece, Tev-
rat’ın sürgünü günahın cezası olarak değerlendiren anlayışına 
zarar vermiştir. Bize Golyatvari zalimlerin rolünü biçerek hem 
İsrail’deki hem de ABD’deki Yahudilere zarar vermiştir. Zul-
mü ve yozlaşmayı takipçileri için bir norm haline getirmiştir.

Dolayısıyla bu, Yahudi ayı İyar’ın beşinci günü, Yahudi hal-
kı ve tüm insanlar için olağanüstü kederli bir gündür. Pek çok 
Ortodoks çevrede, oruç, yas ve yasın bir simgesi olan karala-
ra bürünmeyle kendini gösterecektir. Hepimiz devletin barış-
çıl yollardan parçalandığını ve dünyadaki Müslümanlarla Ya-
hudiler arasında barışın sağlandığını görmeye layık olalım.  
(Neturei Karta 2001)

İsrail yanlısı göstericiler onları vatan hainliğiyle, “gerçek Ya-
hudiler” olmamakla suçluyor. Bu arada başkaları da pankartları 
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ellerinden çekip almaya çalışıyor. İki Yahudi grubunu ayırma-
sı için çevik kuvvet çağrılıyor. Benzer sahneler aynı anda New 
York, Londra ve Kudüs’te de yaşanıyor.

Bu tarz olaylar belirli bölgelerle sınırlı olsa da son derece yay-
gın bir olguya ışık tutmaktadır: Tevrat adına, Yahudi geleneği 
adına Siyonizmin reddi. Tüm anti-Siyonizm söylemlerini an-
ti-Semitizmle bir tutma yönündeki son girişimlere rağmen, bu 
reddediş hiçbir şekilde anti-Semitik olarak tanımlanamayacağı 
için daha da önem kazanmaktadır.

Bu, ilk bakışta bir paradoks gibi görünmektedir. Nihayetin-
de kamuoyu, Yahudileri İsrail ile neredeyse istemsizce bağdaş-
tırmaktadır. Basın “Yahudi Devleti”nden bahsetmeye devam et-
mektedir. İsrailli siyasetçiler çoğu zaman “Yahudi halkı adına” 
konuşmaktadırlar. Ancak Siyonist hareket ve İsrail Devleti’nin 
kurulması Yahudi tarihindeki en büyük hizipleşmelerden bi-
rini doğurmuştur. Museviliğin geleneklerini savunan ve tefsir 
edenlerin ezici çoğunluğu, yeni bir toplum vizyonuna dönü-
şecek olan şeye, Yahudi olmakla ilgili yeni bir anlayışa, Kutsal 
Topraklara toplu göç programına ve orada siyasi hegemonya te-
sis edilmesi için güç kullanımına baştan itibaren karşı çıkmıştır.

Hem Siyonist entelektüellerin hem de çoğu zaman onlara 
karşı çıkan Ortodoks hahamların, Siyonizmin Yahudi gelene-
ğinin inkârı olduğu konusunda hemfikir olmaları ilginçtir. Si-
yonizm tarihi konusunda otorite kabul edilen İsrailli Yosef Sal-
mon şöyle yazmıştır:

En ağır tehlikeyi Siyonizm tehdidi oluşturuyordu; zira Siyo-
nizm, hem Diaspora’daki hem de Eretz İsrail’deki gelenekçi 
toplumun elinden bizzat doğuştan kazandığı hakkı alma pe-
şindeydi: Mesih umutlarının nesnesini. Siyonizm geleneksel 
Museviliğin tüm yönlerine meydan okuyordu: Modern, ulusal 
bir Yahudi kimliği önerisinde; geleneksel toplumun yeni ya-
şam tarzlarına tâbi kılınmasında ve Diaspora’nın dinsel görüş-
lerine ve kurtuluşa karşı tutumunda. Siyonist tehdit tüm Ya-
hudi cemaatlerine ulaştı. Acımasız ve geniş kapsamlıydı ve bu 
nedenle katı muhalefetle karşılandı. (Salmon 1998, s. 25)
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Bu kitap, okurlara “acımasız ve geniş kapsamlı” Siyonizm 
tehdidine karşı direnişin tarihçesini sunmaktadır; göreceğimiz 
gibi bu direnişin kavramsal temelleri son 120 yılda fazla değiş-
memiştir. Kitap, Siyonizm taraftarlarının küfür saydıkları gay-
retli, ısrarcı tavra ışık tutmaktadır. Bu sayfalarda tanışacağımız 
Siyonizm aleyhtarlarının hepsi siyah redingotlar içindeki Yahu-
diler değildir. Muhalefetlerini Museviliğe dair savlara dayandı-
ranların tamamını içerir: Hasidler ve Mitnagedler, Reformist Ya-
hudiler ve Modern Ortodoks Yahudiler, İsrailliler ve Diaspora 
Yahudileri, hatta kendi Siyonist görüşlerini sorgulamaya başla-
yan bazı Ulusalcı Dindar Yahudiler. Bu çalışma Tevrat’a bağlılı-
ğın nasıl Siyonizme dinsel muhalefetin ortak paydasını oluştur-
duğunu da açıklamaktadır. Muhaliflerin çoğunluğunu, Siyo-
nizmin tüm yönlerini ebedi gördükleri Musevilik ölçütleri çer-
çevesinde değerlendiren hahamlar oluşturmaktadır. Bu kitapta 
görüşleri temsil edilenleri, diğer tüm Siyonizm (Shatz) karşıt-
larından ayıran şey, Tevrat’ın emirlerinin ve değerlerinin onla-
rın Siyonizme ve İsrail’e bakışlarında oynadığı merkezî roldür.

Bu kitapta geniş ölçüde rabinik düşüncenin3 zengin geleneği-
ne başvurulmaktadır. Yahudi yaşamında, rabbi4 unvanı bir ko-
num ya da meslek olmaktan ziyade Musevi bilgeliğinin bir gös-
tergesidir. Son iki yüzyılda Musevilik adına dile getirilen görüş ve 
yorumların zenginliği ve çeşitliliğiyle bu dinin çok daha eski ku-
rumsal ademi merkeziyetçiliği, bu çeşitliliğin tekrara düşme ris-
ki pahasına arada sırada ortaya konulmasını gerekli kılmaktadır.

Yahudi geleneğine göre bir başkasının tutumuna ancak aşk 
ve saygıyla etki edilebilir. Fakat Siyonizmin reddi çoğu zaman 
Yahudi halkına karşı bir ihanet eylemi olarak yorumlanmakta-
dır. Londra’daki Liberal Yahudi Sinagogu’nun hahamları (Libe-
ral Jewish Synagogue 2001a), bu açmazı net biçimde ifade et-
mişlerdir: “Kendi halkımıza sadakatle Tanrı’ya sadakat arasın-

3 Rabinik Yahudilik, 1. yüzyılda Kudüs Tapınağı’nın yıkılmasının ardından tüm 
dünyada geçerli olan Yahudiliktir – ç.n.

4 Yazar Türkçede “üstad” manasına gelen “rabbi” ifadesini kullanmıştır fakat 
çevirinin bundan sonraki kısımlarında Türkçede daha yaygın kullanımı olan, 
“haham” ifadesi tercih edilecektir – ç.n.
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da bir seçim yapmak zorunda olduğumuz görülüyor. Peygam-
berler halklarını sevmiyor muydu? Buna rağmen liderlerini kı-
yasıya eleştirdiler. Yahudi halkını Yeremya’dan daha tutkuy-
la seven oldu mu hiç? Ve tam da bu nedenle Yeremya onları 
günahlarından dolayı, daha da tutkuyla kınadı.” Aslında Siyo-
nizm aleyhtarları çoğunlukla coşkuludur; kimileri hem Siyo-
nizmi hem de onun meydana getirdiği devleti şeytan gibi gös-
terecek kadar ileri gider.

Siyonizmi alenen eleştiren dindar Yahudiler, Yahudi gele-
neğinde açıkça ortaya konulan iki kaçınılmaz nedenden ötü-
rü böyle davranmak zorunda olduklarına inanırlar. Bunların 
birincisi Tanrı’nın adına saygısızlık edilmesinin önlenmesidir. 
İsrail, çoğunlukla tüm dünyadaki Yahudiler ve hatta Musevi-
lik adına hareket ettiğini iddia ettiğinden, bu Yahudiler kendi-
lerini halka ve özellikle de Yahudi olmayanlara bu hak iddiası-
nın yanlışlığını açıklamak zorunda hissederler. İkinci emir, in-
san yaşamını korumaktır. Yahudilerin Siyonizme karşıtlıkları-
nı ifşa ederek, onları İsrail Devleti’nin dünya ulusları arasında 
yarattığına inandıkları öfkeden korumayı umarlar. Dünyadaki 
Yahudileri, İsrail politikalarının ve bu politikaların sonuçları-
nın tutsakları haline gelmekten korumaya çalışırlar. İsrail Dev-
leti’nin “Yahudi Devleti” olarak değil “Siyonist Devlet” olarak 
bilinmesinde ısrar ederler.

Yahudilerin kaderini İsrail Devleti’nin kaderinden ayırmaya 
yönelik bu girişim, Yahudi tarihinin sınırlarının çok ötesine ge-
çen çok daha geniş kapsamlı bir dizi meseleyle ilgilidir. Kimli-
ği devlet kurumlarından ayrı tanımlamak milyonlarca insanın 
değişmez kaygısıdır. Yahudiler, bir halkın kendine ait bir dev-
leti olmadan ve çoğu zaman kendi fiziksel varlığını tehdit eden 
koşullarda iki bin yılı aşkın bir süre boyunca kimliğini muha-
faza edebileceğini göstermişlerdir. Siyonizmin ve İsrail Devle-
ti’nin ortaya çıkışı, Yahudi halkını benzersiz tarihlerine son ve-
recek kadar dönüştürmüş müdür? İsrail, Yahudi geleneği ışı-
ğında, hiç de Yahudi sayılmayabilir mi?

Siyonizm tarihine (Birinci Bölüm) ve Yahudi kimliğini nasıl 
dönüştürdüğüne (İkinci Bölüm) kısaca değindikten sonra Ya-
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hudi geleneğinin ve Siyonist ideolojinin Mesih inancına ve İs-
rail Topraklarına bakışlarını karşılaştıracağız (Üçüncü Bölüm). 
Yüzyılı aşkın bir süre zarfında, Siyonist girişimin görüşlerini ve 
İsrail Topraklarıyla ilgili gerçekliğini Musevilikteki güç kulla-
nımı meşruiyetiyle karşılaştıracağız (Dördüncü Bölüm). Siyo-
nistlerin 20. yüzyılın ilk yarısında kurdukları siyasi ve ekono-
mik hegemonya ve 1948’de İsrail Devleti’nin ilanı, dini bütün 
Yahudiler için yeni güçlükler yarattı. Bu Yahudilerin Siyonist 
örgütlerle işbirliği yapmaları mubah mıdır? Devleti tanıyabilir-
ler mi ve yeni siyasi varlığın muhafaza edilmesine katkıda bu-
lunabilirler mi? Beşinci Bölüm’de işbirliği sorunsalı konusun-
daki farklı görüşler genel olarak gözden geçirilmekte ve ince-
lenmektedir.

İsrail Devleti, İsrail’in kolektif bilincinin ve siyasi yaşamı-
nın bir parçası olmaya devam eden Şoa’nın5 uzun gölgesi al-
tında ilan edilmiştir. Altıncı Bölüm’de Şoa’nın Siyonist ideolo-
ji içindeki yeri, birçok seçkin hahamın Şoa’dan ve Siyonizmle 
bağlantısından çıkardığı derslerle karşılaştırılmaktadır. Yedin-
ci Bölüm’de İsrail’in Yahudi devamlılığı, mesihçi kurtuluş pla-
nı ve “yeni anti-Semitizmin” ortaya çıkışındaki yeriyle ilgili bir-
çok eleştirel görüş sunulmaktadır.

Son iki yüzyıl zarfındaki Yahudi yaşamına özgü –ve bu kita-
bın okurlara sunmayı amaçladığı– görüş ve tutumların çeşitli-
liği, okurun Musevilikle Siyonizm arasında ayrım yapmasına 
yardımcı olmalı ve böylece anti-Semitizmin beslenmeye devam 
ettiği mitleri ve inançları temelinden sarsmalıdır.

5 “Toplu imha” anlamına gelen İbranice sözcük Şoa, Tevrat’ta yer alan ve “Tan-
rı’ya sunulan yakılmış şey” anlamında olumlu bir çağrışım taşıyan “holokost” 
ifadesinden daha yerinde bir ifadedir.
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BİR İNCİ  BÖLÜM

Eğilimler

Çevremizdeki ulusların tümü gibi 
biz de başımıza bir kral atayalım.

(Yasa’nın Tekrarı 17: 14)

Siyonizm, 20. yüzyılda toplumu dönüştürmek için yola çıkan 
kolektif hareketler arasında varlığını hâlâ sürdüren birkaçın-
dan biri olabilir. Siyonistler ve muhalifleri, hem Siyonizmin 
hem de İsrail Devleti’nin Yahudi tarihinde devrim teşkil ettiği 
konusunda mutabıktırlar; bu devrim Avrupa Yahudilerinin 19. 
ve 20. yüzyıllardaki özgürleşmeleri ve sekülerleşmeleriyle baş-
lamıştır. Siyonizm içindeki pek çok eğilim arasından galip çı-
kanın dört temel hedefi bulunmaktadır: 1) Tevrat’ı merkez alan 
ulus-ötesi Yahudi kimliğini, o dönem Avrupa’da yaygınlık-
la rastlanan türden bir ulusal kimliğe dönüştürmek 2) Ki tab-ı 
Mukaddes İbranicesi1 ile rabinik İbraniceyi2 temel alan yeni bir 
ulusal anadil geliştirmek 3) Yahudileri anavatanlarından Filis-
tin’e nakletmek ve 4) Gerekirse güç kullanarak, “eski yeni top-
rak” üzerinde siyasi ve ekonomik hâkimiyet kurmak. Öteki 
milliyetçilerin “evlerinin efendisi” olmak için tek yapmaları ge-

1 Kitab-ı Mukaddes metinlerinin etkisindeki İbranice – ç.n.
2 Hahamların kullandıkları İbranice – ç.n. 
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reken ülkelerinin hâkimiyetini sömürgeci güçlerin elinden çe-
kip almakken, Siyonistler ilk üç hedeflerine aynı anda ulaşabil-
mek için çok daha büyük bir güçlükle karşı karşıyaydılar.

Siyonizm zoraki modernleşmeyi hedefleyen cesur bir giri-
şimdi; geri kalmış ve Avrupalı yerleşimcilerce kurtarılmaya 
muhtaç saydığı bir ülkeye moderniteyi getirmeyi öngörüyordu. 
İsrail Devleti, Batılı modernleşme fikrine düşman gibi görünen 
bir bölgede hâlâ bir meydan okuma misali ayaktadır. Görece-
ğimiz gibi, bu düşmanlık sadece kendilerini bu planın kurbanı 
olarak gören Araplardan değil aynı zamanda Siyonist girişimin 
kalbinde yatan seküler ulus kimliğine karşı çıkan Yahudilerden 
de gelmektedir. Günümüzde her iki grubun nüfusu da Kutsal 
Topraklarda daha önce görülmemiş bir hızla artmaktadır.

Yahudilerin popüler tarihine dair bir çalışmada yer alan şu 
görüş elinizdeki kitap için yararlı bir arkaplan sunmaktadır:

Musevilik her zaman bileşenlerinin toplamından daha fazla-
sı olagelmiştir. Yahudileri yaratan Museviliktir, Museviliği ya-
ratan Yahudiler değildir... Önce Musevilik gelir. Musevilik bir 
ürün değil bir programdır ve Yahudiler bunun hayata geçiril-
mesinin araçlarıdırlar. (Johnson, s. 582)

19. ve 20. yüzyıllardaki Yahudilerle ilgili tüm tartışmalara 
hâkim olan karmaşıklığı kavrayabilmek için sekülerleşmeyi, 
yani “Yahudi olmak” ile “Musevilik”in arasını açmaya devam 
eden, “Tevrat’ın ve emirlerinin boyunduruğu”ndan tam mana-
sıyla özgürleşmeyi anlamak gerekmektedir. 19. yüzyıldan ön-
ceki Yahudilerden bahsetmek, normatif bir kavrama değinme-
yi gerektirir: Yahudi, tüm Yahudilerin ortak paydası olan Mu-
seviliğin belirli bir dizi prensibini, tanım gereği, davranışların-
da taşıması mecburi olan kişidir. Böyle bir Yahudi, Tevrat’ı çiğ-
neyebilir ancak geçerliliğini inkâr etmez. “Siz benim için kâ-
hinler krallığı, kutsal ulus olacaksınız” (Mısır’dan Çıkış 19: 6) 
hâlâ bir emir, bir ilahî görev ve özlemdir. Alman-Amerikalı bir 
haham, bu yaklaşımın Yahudi yaşamına somut etkisini şöyle 
özetlemiştir:


