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YAHUDİLERİN KAHiRE G ENizAsi'NDA Ü RTAÇAG M üSLÜMAN 

AKDENİZ HAVZASININ S AKLI TARiHi 
Hakan OLGUN' 

ÖZET 

Ortaçag'da önemli bir medeniyet coüafyası.nı ifade eden Akdeniz havza
sı ası.rlarca Ka.hire merkezli İslam idarelerinin kontrolünde olmuştur. Bu 

bölgedeki İslam devletlerinde gayrtmilsllm topluluklar önemli sosyal un
surlar olarak varlık bulmuştur. Yahudi geleneğinin bir üriıı:ııl olan genı
u evraklan, başta Yahuciller olmak üzere gayrtmüsllmlerin bu bölgedeki 

sosyal, ekonomik ve gündelik yaşamma dair önemli bilgiler sunmaktadır. 

IXX. yüzyılın sonlannda Fustat şehrindeki Ben Ezra sinagogunda keş

fedilen genlıa koleksiyonundaki bilgiler de bu tespiti güçlendlrmektedir. 
YahudJJerin genellikle gündelik yaşamına dair yazılı belgelerden oluşan 
bu koleksiyon. Yahudi cemaatı merkezinde Ortaçag Müslüman Akdeniz 
havzasmın tarıhine ışık tutan güç.lü bir kaynak olmuştur. 

Anahtar kelimeler: Geniıa, Fustat. Ortaça!. Akdeniz bavıası: Yahudi
ler. Fatımiler. Eyyubiler . 

THE BIDDEN mSTORY OF THE MEDIEVAL MUSLIM MEDITERRA

NEAN BASIN IN THE CAlRO GEN1ZA OF JEWS 

ABSTRACT 

The Mlddle Ages of the Mediterraneao basin as an lmportant c!Vili2atlon 
geography has been under the control of the Calro-hased lslamic rul.e for 
centuries. The Non-Musllm communitıes ın thls region of the Islamic state 
as the basic social group s have always been there. In the end of the nine
teenth centuzy, the Cairo geniza have been discovered ın F\ıstat/Cairo. 
Wrltten sources belonging to the Jewlsh b'adltlon, the Cairo Geniza offers 
important Information on social. ecoiıomlc and eveıyday life of the Jews. 
These hJdden and rustoncal records of Jews shed Ught on the Medleval 
Muslim Medlterranean Basin of the early classlc age of Islam as well as 
JeWish hJstoıy. 

Key words: Geniza, Fustat. Middle age. Medlterranen basin, Jews. Fatı

mlds. Ayyubis. 

~iRiş 

Akdeniz havzası Arap-İslam medeniyetinin Hind denizinden Cebel-i Tank 
boğazına kadar uzanan coğrafyasının merkezini ifade etmektedir. Ortaçağ 
döneminde bu coğrafyada tesis edilen Arap-İslam medeniyeti çağı. İsla.m'm 
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erken ldasik çagı olarak nitelemnektedir. Bu asırlarda iki önemli İslam idare
si olan Fatımiler (909- 1171) ve Eyyubiler (ll71-1250) iktidannın merkezini 
Mısrr oluşturmaktadır. Mısır bu dönemde Arap ve Levanten Yahudilerden 
oluşan büyük bir gayrtmüslim cemaatini bünyesinde taşımaktadır. Özellikle 
günümüz Kahire'nin hemen güneyinde yer alan kadim Fustat şehri, Orta
dogu kökenli Yahudilerin yogun olarak yaşadıklan merkezi ifade etmekte
dir. Bu dönemde Fustat Yahudileri, Sicilya, güney Avrupa, Kuzey Afrika ve 
Hindistan'a kadar uzanan Asya mem.leketlerindeki Yahudi topluluklanyla 
ticaret yoluyla yakın bir tep:ıas halinde o~uştur. Bu nedenle Fustat Yahudi 
cemaati, Ortaçag'ın Akdeniz merkezli İslam idaresi altında hem Müslüman 
ve Hııistiyanlarla hem de kendi aralanndaki ilişkiler açısında çok canlı bir 
sosyal yaşam tecrübesine sahip olmuştur. 

İslam idaresi altında yaşayan teb'a olarak Fustat Yahudi cemaatinin sivil 
tarİhine ilişkin çok ilginç bir tarihi veri kaynagından söz etmek mümkündür. 
Yahudi gelenegi içiİıde "saldı tarih" olarak da ifade edebilecegimiz bu gizli 
bilgi kaynagı "geruza" adıyla bilinen bir tür yazılı evrak yıgınıdır. Geruza, ge
lecek nesiller için bilgi kaynagı olması amacı güdülmeksizin ve gelişi güzel bir 
tarzda bir araya toplanıp ortadan kaldırılmak üzere biriktirilmiş, üzeri yazılı 
evrak yıgıruru ihtiva etmektedir. Dolayısıyla hem topluma ait genel bilgiler 
hem de şahsi yazışma ve nqtların yer ald.ıgı bu tür yazılı evrak sinangoglarda 
depolarup ardından özel bir uygulama ile ortadan kald.ınlclıgı için Yahudilerin 
kaydettigi gizli ve saklı bir tarih bilgisi .olarak ifade edilebilir. Ancak bu tür 

' evrakı ortadan kaldırma uygulamasından bir şekilde kurtulan Fustat/Kahire 
genizası özellikle Fustat Yahudilerinin hem kendi tarihlerine hem de idaresi 
altında yaşadıkian İslam devletlerinin tarihlerine ilişkin Yahudi bakış açısın
dan önemli bilgiler sunmaktadır. Bu belgeleri Yahudilerin kendi konumlarını 
ve çevre kültürlerle ilişkilerini yansıtan gizli ve sivil bir tarih kaynagı olarak 
nitelernek de mümkündür. 

Bu makalede Ortaçag'ın Akde$· merkezli İslam medeniyetinin gündelik 
yaşama dair tanımı ve sosyal görünümürıün keşfedilmesinde İslam kaynak
lannın yanı sıra Yahudilerin özel bir yazılı belge koleksiyonu olan ve yazıl
dıklan tarihten asırlar sonra keşfedilen geniza belgelerinin tarihi önemi in
celenecektir. 

KAHİRE MERKEZLi İSLAM DEVLETLERİ VE GAYRİMÜSLİMLER 

Kahire genizasının cografi alanı, Akdeniz havzasında ve Mısır merkezinde 
hüküm sürmüş olan İslam idarelerinin icra alanıdır. Abbasilerden koparak 
Akdeniz cografyasımn çeşitli bölgelerinde kısa süreli devletler kuran Müs
lüman idareler bu bölgelerde İslam medeniyet mirasına çok önemli katkılar 
saglamıştır. Siyasi gelişimleri bir yana, bilim, sanat ve felsefe alanında gerek 
tercüme gerek te'lif çalışmalanyla çagının temel örneklerini üreten bu devlet-
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ler içinde farklı inanç ve kültür gruplan da bir arada varlık bulma fırsab.na 
sahip olmuştur. Böylece bu bölgeler farklı düşünce ve anlayışlar çerçevesinde 
müşterek bir medeniyet oluşl,liDlarının merkezi haline ge1miştir. Kuşkusuz 
bu medeniyet oluşumlannın ~tkin unsuru, farklı kültür dinamiklerinin bir 
arada yaşam sürmesine im.kan sağlayan idareciler 1 halifelerdir. Genellikle 
bu kabil İslam devletlerinin idarecileri, başta ana bünyeyi oluşturan Müslü
manlar olmak üzere halinn tüm inanç gruplarının düşünce gelişimine katkı 
sağlamalarnun yollarını açık tutmuşlardır. Makalenin konusu itibanyla ele 
alacağunız idareler Fatımiler ve Eyyubiler'dir. 

Fatımiler döneminde gayrtmüslimlerin temel olarak ticaret, sanat, felsefe 
ve bürokrasi gibi İslam ülkesinin en asli toplumsal tabakalan içinde güçlü 
bir varlık gösterdikleri yaygın bir kanaattir. Özellikle Yahudilerin Akdeniz li
manlanndan İspanya ile Hind topraklanna kadar geniş bir coğrafyada güçlü 
bir ticaret ağı oluşturduklan bilinmektedir. Kültür oluşumu ve egitim alanın 
da gayrimüslim etkisi İslam devletinin her alanında kendisini hissettirmiştir. 
Örneğin günümüzde Ezher Üniversitesi olarak bilinen külliyenin bu çerçeve
de gayrtmüslim unsurlarla, özellikle Yahudilerle olan tarihi ilişkisi oldukça 
ilginçtir. Başlangıçta bir camii olarak inşa edilen Ezher, halife el-Aziz (öl. 
996) devrinde o dönemde bir Yahudi olan Yakub b. Killls'in teklifi ve öncü
lüğünde üniversiteye dönüştürülmüştür. 1 Dolayısıyla Fatımiler döneminde 
Mısır, Ezher Üniversitesi çevresinde İslam'ın kültürel. entelektüel ve bilimser 
yaşamının merkeZi olmuştur. 

Fatımiler devrinde, bazı dönemsel istisnalar olmakla birlikte gayrtmüslim
ler genellikle huzur ortamında yaşamış, hatta devlet idaresinde Müslüman
larm dışında önemli ölçüde Hıristiyan ve Yahudi bürokrallar görev almışbr. 
Ezher Üniversitesi'nde katkısı bulunan ve daha sonra Müslüman olan Yakub 
b. Killis, halife el-MuiZz'i (öl. 975) Mısır'ı tamamen fethetmeye teşVik etmesiy
le de meşhur olmuş Yahudi kökenli veziridir.2 Yine halife el-Azi.z'in son veziri, 
İsa b. Nasturus adırıda Kıpti bir Hııistiyan'dır. Özellikle halife el-Mustansır 
(öl. 1094) döneminde neredeyse zirveye çıkan devlet bürokrasisinde Yahu
dilerin güçlenmesi. şair İbn'ül Bevvab tarafından ironik bir dille kayıtlara 
geçirilmiştir. 3 Fatımiler dönemi gayrtmüslimler için, özellikle Yahudi unsur
lar için Mısır'ın bürokratik, kültürel ve ekonomik açıdan zirveye ulaştığl de
vir olarak ifade edilmektedir. Aynı kültürel çoğulculuk zemininin Fatımilerin 
halefi Eyyubiler döneminde de devam ettiği bilinmektedir. 

l Doğuştan Gtinünı.üze Büyükİslam Tarihi, ed .• K. Seyithanoğlu (İstanbul: Çag, 1988). c. 5. s. 252. 
2 Amyn B. Sajoo. Pluralism in -old Societies and New States": Emerging ASEAN Contexts (Pan

jang: Institute ofSoutheastAsian Studies. 1994). s. 19. 
3 "Muradlanna erdi asnmızın Yahudileri 1 Elde ettiler en yüce emelleri 1 Onlardadır şeref ve 

mal 1 Onlardandır mıisteşar ve melik 1 Size de naslhalim olsun ey Mısırlılar! 1 Gölder bUe 
Yahudlleşınlş: siZ de Yahudi olwıl" Bkz. Doğuştan Giirıünıüze Büyük İslam Tarihi. c. 5. s. 
183. Bu dönemde Muslüman idarecilerin gayrtmılsllm unsurlara dair tutum ve politikalan ? 
hakkında daha genış bilgi Için bkz. The MqJUs: Interreligious Enrounters in Medievallslam, ./ 
Studies in Arablt: Language and Literatu.re. IV. eds. H. L. Yafeh, M. R Cohen. S. Somekh. S . ~ 
H. Gıiffith (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. 1999). 



ı o isı..Mıi İı.lı.ıı.eR DeRGisi 

Yahudi cemaatinin, İslam devletleri idaresindeki etkin konumlan nedeniy
le, başta ticaret ve bürokı-asi olmak üzere dönemin genel sosyal göıiinümü 
ve hatta gündelik yaşamına dair pek çok gözlem, tespit ve kanaat sahibi ol
malan gayet tabidir. Ancak gayrimüslimlerin bu tür gündelik hususlan yazıp 
kaydetmeleri ve bu kayıtlann gayriihtiyari günümüze kadar korunmuş olma
sı bir istisnadır. Makale konusu ettiğimiz Kahire genizası işte bu istisnai du 
rumu ifade etmektedir. Bu geniza aracılığıyla Yahudiler, söz konusu çağa ait 
gündelik ya~aıtılar içinden devşirilmiş pek çok tarihsel bilgiyi sade bir dil ve 
üslup ile yazarak, hiç tasarianmadığı halde günümüze kadar ulaşmasını sağ
lamışlardır. Mısır'ın kadim Fustat şehrinin merkeziliğinde toplanıp bir araya 
getirilmiş olan bu tür evrakın Akdeniz ve Kızıldeniz'i Çin İmparatorluğu'ndan 
Endülüs devletine, Bizans'a ve hatta Kutsal Roma İmparatorluğu'na kadar 
geniş bir coğrafyadan yazılı bilgiler içermesi söz konusudur. Böylece Fus
tat şehrindeki Yahudi cemaati, Ortaçağ Akdeniz İslam medeniyetinin sosyo
ekonomik yaşamına· dair ve çoğunlukla gayriresmi bilgiler veren önemli bir 
tarihi vesikanın kaynağı olmuştur. Bu dönemin en temel tarihsel kaynaklan 
olarak arkeolojik veriler gösterilirken en bereketli kaynağın Fustat'ta keşfo

lunan geniza belgeleri olduğu ifade edilmektedir. 4 

KAHİRE GENİZASI: KEŞİF SÜRECi VE MAHİYETİ 

Tevrat metninin kutsallığına izafeten·üzerinde herhangi bir yazı bulunan 
kağıtlara dini bir saygıyla muamele edilmesi önemli bir Yahudi uygulaması
dır. Kadim Yahudi geleneğinde üzerinde Tarırı'nın adırıın yazılı olduğu ya da 
yazılı olduğu var sayılan herhangi bir kağıdın yırWınası, yere atılması veya 
kaba bir şekilde imha edilmesi günah sayılmıştır. Ancak zaman içerisinde, 
sadece üzerinde Tarırı adırıın yazılı olduğu kağıtlar değil İbrani alfabesiyle 
yazılan bütün kağıtlann dini hassasiyet gereği saklarup korunması ve bir 
usul çerçevesinde "ayakaltından uzaklaştınlması" söz konusu olmuştur. 
Saklanması gereken yazıiı kağıtlar özel sandıklann içinde bir süre sinagog
larda muhafaza edilmiş, bu sandıklar dolduğunda ise depolanan kağıtlar 
adeta bir ritüel üslubuyla mezarlıklara gömülmüştür. "Gizlemek". "gömmek" 
ya da "saklamak" köklerinden türeyen ve Arapça'da "cenaze" kelimesine ben
zer bir isim taşıyan "geniza". gömülen bu yazılı evrak tomarlannın tümünü 
ifade etmektedir. 5 Genellikle bu gömme işi belli periyotlar dahilinde, örneğin 
yedi yılda bir yapılmıştır. Çeşitli vesileler için de gömme işi gerçekleştiril-

4 S. Heidemann. "Numayrtd ar-Raqqa. Archaeological and Histoncal Evidence for a 'Dimorp
hic State' in the Bedouin Dominated Fringes of the Fatımid Empire". Orientalla Loueniensia 
Arıalecta: Egypt and Syria in the Fatimiı:L Ayyubid. and Mamluk Eras. N . (Leuven: Peeters 
Publ!shers. 2005). ss. 85-86. 

5 Mark R Cohen, "Jewish and Islamic Life in the Middle Ages: Throught the Window of the 
Cairo Geniza", ed. J . Montville. History as Prelude: MusUms and Jews in the Medieval Medi
terrarıean (Plymouth: Lexington Books. 2011). s. ı. 
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miştir. Kıtlığın sona erip yağmurun yağmasını sağlamak için sandıklardaki 
kağıtların gömülmesi bu vesilenin en yaygın örneğidir.6 

Yahudi genizalan, · içindeki evrak belli bir yekı1na ulaştığında toprağa 
gömülmesi söz konusu olduğundan, genel olarak bu belgelerin günümüze 
ulaşmalan mümkün olmamıştır. Esasen üzerine yazılı bilgi kaydedilen bu 
evrakın korunınası da hedeflenmiş değildi. Daha çok ne tür bilgi içerdiği 
önemsenmeksizin bir şekilde yazılı hale getirilmiş evrakın usulüne uygun 
bir şekilde kaldırılıp tenha bir yere konulması, yani gömülmesi istenmiştir. 
Dolayısıyla Yahudilerin tarihinde bu şekilde biriktirilip sonra toprağa gömül
müş sayısız evraktan söz edebiliriz. Ancak bunun bir istisnası olmuştur. Bu 
istisna, Kahire yakınlanndaki Fustat şehrinde yer alan Ben Ezra sinagogun
da bir şekilde gömülmekten kurtulmuş geniza koleksiyonudur. Sinagogun 
mimari yapısı ve Fustat'ın kuru iklim koşullan nedeniyle günümüze ulaşan 
bu geniza kolaksiyonu keşfinden sonra bilim dünyasına "Kahire genizası" 
adıyla dahil olmuştur. 

Ben Ezra sinagogunun en önemli özelliği, Fustat Yahudi topluluğundan 
geri kalan en eski sinagog olmasıdır. Muhtemelen ilk kez Bizans döneminde 
yapılmıştır . . Ancak inşa tarihi İslam öncesi dönemlere uzanan bu sinagog, 
1012 yılında Fatımi halifesi El-Hakim (öl. 1021) tarafından yıktınlmıştır. 
Esasen halife, Şü inancın egemen kılınması için Sünrıi Müslümanların yanı 
sıra Hıristiyan ve Yahudiler üzerinde de baskı uygulayarak sadece bu sina
gogı:ın değil pek çok gayrimüslim mabedinin yıkılması emiini vermiştir. Bu 
dönemde yıkılan Ben Ezra sinagogu daha sonra yeniden inşa edilmiş ve bu 
sırada alışık olunmadığı halde sin.agog içine geniza kağıtlarının depolanabil
mesi için büyükçe bir oda tahsis edilmiştir. Daha sonraki yıllarda bu geniza .-
odası sürekli olarak geniza kağıtlarının muhafaza edildiği bir depoya dönüş-
müştür. Muhtemelen geniza evrakının daha önceki uygulamalarda olduğu 
gibi sandıklarda değil de sırf bu iş için tahsis edilmiş özel bir odada depo
laninası, bu evrakın daha uzun süre muhafazasına imkan vermi.ştir. Zaman 
içerisinde Fustat şehriiıin artan önemine bağlı olarak Ben Ezra sinagogu da 
çevre bölgelerdekiYahu dilerin ilgisini çekmiş, ziyaret için gelenler yanlarında 
getirdikleri kağıtlan bu genizaya bırakmışlardır.7 Dolayısıyla bu geniza Fus
tat, Kahire ve Mısır merkezinde yazılan evrakın yanı ~ıra çok geniş bir coğraf
yadan ziyaretçiler eliyle getirilen yazılı evrakı da bünyesinde barındırmıştır. 

Yahudi cemaati içerisinde varlığını asırlarca korumuş olan genizanın mo
dern bilimin konusu olacak şekilde keşfedilmesi XIX. yüzyılın sonlarında ger
çekleşmiştir. Esasen daha öncesinde sinagog bölgesi antik eseriere meraklı 
geigin. ve kaşifler için bir cazibe merkezi olmuştur. Ben Ezra sinagogunurı 
bu tür koleksiyoncu ve antika eser tacirleri tarafından fark edilmesi üz'ertne 

6 BkZ. Fortificatiorıs and the Synagogue: The Fortress of Babylon and the Ben Ezra Synagogue. 
Cairo, eds .. P. Lambert. J. Bellaert (London, 1994). 

7 Bkz. A Hoffman, P. Cole, Sacred Trash: The Lcst and Fowıd World of the Cairo Geniza (New 
York: Random House. 201 1). 
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geniza belgelert saklı bulunduğu odadan çıkanlarak ticart amaçla Avrupa 
ülkelerine götürülmüştür. Ancak genizaya ilk bilimsel yaklaşım iki İskoçya
lı araştırmacının 1896 yılında bu ya.zı.lı evrak koleksiyonunu keşfetmesiyle 
başlamıştır. Cambrtdge Üniversitesi'ne getiıilen belgeler Solamon Schechter 
tarafından incelenerek tarihsel değerleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Schech
ter aynı yılın sonunda St. John Koleji'nJn sahibi Charles Taylor tarafından 
finanse edilerek ve Cambrtdge Üniversitesi'nin desteğiyle Kahire'ye gönderil
miştir. Schechter burada Kahire Yahudi topluluğu hallambaşından geniZa 
odasına girmek ve gertde lmlanlan incelemek üzere Cambrtdge Üniversitesi 
Kütüphanesi'ne götürmekonusunda anlaşmıştı.r. Böylece geniza evrakı bi
rer "tarihsel belge" olarak üniversit~ ortamma taşmarak incelemeye alınmış 
ve hatta bu evrakm antika eser tüccarlannın ya da koleksiyonerlerin eline 
geçenlerin bir kısmının gert alınması sağlanmıştır. Bununla birlikte geniza 
içeriği evrakının ne kadarının kayıp olduğu ise bilinmemektedir.8 İşte bu hu
sus Avrupa ve ABD'den Rusya'ya kadar otuzdan fazla kütüphanenin neden 
çeşitli gerı.i.ıa belgelerini elinde bulundurduğunu, geniza belgelerinlıı neden 
İsrail'in elinde bir avuç, Mısır'da ise hiç bulunmadığını, bu belgelerin bazıla
rının neden özel koleksiyoncularda olduğunu ve tam olarak geniza belgeleri
nın sayısının neden bilinmediğini açıklamaktadır.9 

Elde mevcut geniza belg~lerinin kesin sayısının belirlenip içelik tasnifi
nin bütünüyle gerçekleştiıildiği söylenemez. Bu belgelerin tasnif ve içelik 
tespiti sürecinde azımsanmayacak bir y~l kat edilmiştir. Ancak bu sürecin 
birkaç önemli güçlügünden söz etmek mÜınkündür. Öncelikle günlük yaşa
ma dair belgeleri okumak kolay değildir. Fiziki olarak tamamen konınmuş 
kağıtlarla birlikte genel olarak geniza evrakının büyük bir kısmının önemli 
ölçüde yıpranmış olması temel sorunu ifade etmektedir. Ayrıca bu belgelerin 
hepsi uzman yazıcılar. y~ kcltipler tarafından kaleme alınmadığından ya
zılan okumak da güçtür. 10 Bizzat ka tipler tarafından yazılmış resmi içerikli 
ticart belgeler, mahkeme kayıtlan ve dilekçeler olmakla birlikte sihir ve büyü 
amacıyla yazılmış kağıtlar da azt?ISanmayacak .sayıdadır. Dolayısıyla yazılı 

evrakın halife ve kadılara yönelik dilekçelerden çocukların yazmayı öğrenme 
niyetiyle kullandıklan karalama kağıtlanna kadar çok farklı içerikleresahip 
olduğu tespit edilmiştir. 

Geniza belgelerine dair diğer bir güçlük, bu belgelerin sanıldığı gibi bir 
arşiv özelliğine sahip olmamasıdır. Geniza belgeleri üzerinde çalışan uzman
lara göre gerrizanın değil bir arşiv olmak, "arşiv düzenine tamamen aykırı" 
bir koleksiyon olduğuna işaret edilmektedir. Çünkü bu belgeler geleceğe yö
nelik bir bilgi aktanmı, saklarup zamaru gelince ele alınacak yazılı belgeler 

8 Jesslca Goldberg. 'Irade and Irıstil.ul.ions in the Medieual Medlterranecm (Cambridge: Camb
ridge University Press. 20121. s. 7 

9 Goldberg, Trade and Institu/:ions ln the Medieual Med.iterranean. s. 8 
10 Mark R. Coben, Pouerty and Charf.ty in the Jewish Ccmmunll:!J of Medieual Egypt (Princeton: 

Prtnceton University Press, 2005), s. 10. 
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ya da gelecekte tekrar incelenecek bir arşiv şeklinde ve sistematik bir tarzda 
depolanmamıştı.r. Geniza belgeleri artık bir geçerliliği kalmadığı düşünülen 
fazlalık ve hatta "çöpft ·olarak d,üşünülmüştür.11 

Geniza belgeleri üzerinde yapılan çalışmalan zorlaşb.ran diğer bir güçlük 
ise bu belgelerin kahir eksenyetinin tarihsiz olmasıdır. Ancak az; da olsa ta
rihlenen evrak bilgilerinden hareketle bu belgelerin çoğunun 950-1250 yıllan 
arasına ait olduğu tespit edilmiştir. Geniza koleksiyonu içindeki en son tarih
ll belge, aynı zamanda Fustat'taki Yahudilerin kuzeye yönelip Kahire içle~e 
doğru göç ettikleri zamarn ifade etmektedir. Böylece geniza. koleksiyonu 1250 
yılına ait son belgesiyle Ben Ezra sinagogunun gizli odasına terk edi.lmiştir. 12 

Elbette bu taıihten sonrasına ait belgelerin bulunduğu da iddia edilebilir. An
cak tarih kayıtlannda 950 ile 1250 yıllan arasındaki üç asırlık süre "geniza 
çağı" olarak nitelenmektedir. Dolayısıyla geniza koleksiyonunda kaydedilen 
tarihsel verilerin önemli ölçüde bu zaman dilimine ait olduğu açıktır. Yazım 
üslubu açısından ise geniza belgelerinin genellikle İbrani alfabesiyle Arapça 
olarak kaleme alındığı görülmüştür. "Judeo-Arabic" olarak nitelenen İbrani 
karakteriyle Arapça yazuru geniza belgelerinin temel karakteristiğidir. 13 

Tasnif ve inceleme sürecinde geniza belgeleri açısından son olarak ifa
de edilebilecek güçlük, bu evrakın genelllkle Fustat'ta üretilmesinin yanın
da geniş bir coğrafyadan Ben Ezra sinagogunda toplanan evrakı da içermiş 
olmasıdır. İspanya'dan Hind coğrafyasına kadar pek çok ziyaretçi, gezgin 
ve tüccarın getirdiği evrak Ben Ezra sinangogu içindeki genizada muhafa
za edi.lmiştir. Bu husus genı.za belgelerinde geçen. çok çeşitli coğrafi bölge, 
kavram ve şahıs isimleriyle kendini ortaya koymaktadır. Ayrıca bu dönemde 
genel olarak Yahudiler, Filistin (rabbinik), Babil (Irak) ve Karaim mezhepleri 
arasında bölünmüş ve bu mezhepler arasında özelllkle Karaim Yahudileri
ne· karşı genellikle olumsuz bir tutum sergilenmiş tir. Ben Ezra sinagogunun 
bulunduğu Fustat ise rabbinik geleneğe bağlı olmakla birlikte bütün Yahudi 
mezheplerin kendilerine yer bulduklan serbest bir merkez olmuştur. 14 Do
layısıyla geniza farklı Yahudi inançlarına dair de çok sayıda evrak içermiş 
olmalıdır. 

Geniza belgelerinin bu karmaşık yapısı içerik tasniflerinin uzun listeler 
halinde yapılmasını gerektirmiştir. Burada bu listenin tümünü ifade etmek
stzin önemli bir kısmmı kaydetmek yeterince açıklayıcı olacaktrr. Geniza ko
leksiyonunda yer alan m etinierin çoğu kitap sayfalanndan oluşmakta birlikte 
çok sayıda tek sayfalık belgeler de bu koleksiyanda yer almaktadır. Bu bel-

ll Omeğin geni.za belgelerini inceleyen bazı kitapların adının "kutsal çöp" ya da "kutsal çôplük" 
adıru taşıması ( Sacred Trash: The Lostand Found World of the Cairo Geniza) bu husus u teyit 
etmektedir. 

12 Marina Rustow. Heresy and the Politics ojConununity: TheJews oj the Fatim.id. Galiphale (New 
York: Comeli University Press. 2008). s. xx. 

13 Goldberg. Trade and Insttt:utiDns in the Medleool Mediterrcmean. s . 7. 
14 Cohen, • Jewtsh and Jslaıntc Life ın the Middle Ages: Tiırought the Window of the Cairo Geni

za". s. 2. 



14 isW.!I WMLER DERCisi 

gelerin bir kısnu dini içeriklidir; din adamlannın fıkhi meselelere cevapları. 
Tevrat metlnleri, tercüme ve yorumlan, Kur'an ayetlert. balakha literatürü, 
midraş metinleri bu kapsamda degerlendiıilebilir. Esasen Kabire geni.Zası 
Ortaçag Akdeniz havzasının ticaret merkezi olarak kabul ed.Udigmden belge
lerin en önemli kısmı ticaret sektörüne aittir. 1üccarlann esnaf ile yazışma
lan, mali hesapları, faturalar, hesap ve ticaret bilgileri bu tür ömeklerdendir. 
Geniza belgeleri mahkeme kayıtları, evlilik akitleri, boşanma hükümleri gibi 
aile hukukuna ilişkin kayıtlardan örnekler içermektedir. Bunların yanı sıra 
özel mektuplar ve yazışma evrakı., muskalar ve Yahudi toplulugunun hayır 
işlerinde bulunup bagış yapaniann listeleri, ögrencilerin ders müsveddeleri 
ve alıştırma defterleri, rüya tabirleri, dini ögüt ve masallar, sözlük sayfaları, 
dua metlnleri. kitap listeleri geniza içinde yer almaktadır. Geniza metinlerin
de Akdeniz halklannın ev yaşanu. lolık-kıyafet, beslenme, çarşı-pazar fiyat
lan ve yaşam standartları, günlük yaşama dair sıradan bilgiler, yolculuklar, 
hasta-doktor ilişkileri ve ölüm-detin gibi pek çok yönü resmedilmektedir. 
Yine bu belgelerden resmi memurların çalışmaları. fakir, dul, yetim, hasta ve 
esirler için sosyal hizmetler. dinlerarası ilişkiler, hükümet, resmi kurumlar 
ile bunların bireyler üzerindeki etkileri hakkında geniş bilgiler vardır. Bun
ların arasında Müslüman idarecilere yönelik kaleme alınan d.Uekçeler gibi 
resmi evraklar da yer almaktadır. Genel tasnif altında astronomi, astrolo
ji, takvim, cografya, gramer, tarih, matematik, tıp bilimlerine dair yazılar, 
İslami bilgiler. adab ögütleri, atasözleri, Yahudi şiiri. sihir metinleıi, felsefi 
yorumlar ve.çeşitli tasnif dışı belgeler yer almaktadır. 15 

Geniza belgelerinin fiziki açıdan korunması ve içerik okumasınırı yapı
lıp tasntilendirilmesi için günümüzde üniversite ve kütüphane gibi bazı ku
rumlar. önemli gayretler sarf etmektedir. Bu kururolann başında geniza bel
gelerine ilk kez ulaşan Cambridge Üniversitesi gelmektedir. Yukanda sözü 
ed.Uen güçlükler nedeniyle geniza evralonm kılmilen ~n:ifi ve sayımı henüz 
yapılabilmiş degildir. Elde mevcut evrak sayısı olarak 350.000'e kadar ula
şan farklı rakamlar ifade edilmektedir. Bu belgelerinin çok büyük bir bö
lümü Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi'nde Taylor-Scbeter koleksiyonu 
adı altında tutulmaktadır. Bunların bir kısmı kütüphane kataloguna uygun 
olarak tasnif ed.Uebilmiştir. GeniZa üzerinde çalışan diger bir kurum ise Pıin
ceton Üniversitesi' dir. Misyonunu Yahueti el yazmalan üzerine kuran Yahudi 
kaynaklı sivil örgütlerin de geniZaya yakın ilgisi söz konusudur. Özellikle 
Cambridge Üniversitesi ile Pıinceton Üniversitesi'nin yanı sıra Tel Aviv Üni
versitesi destekli sivil bir kuruluş olan Friedberg Yahudi elyazmalan ·araştır

ma merkezi de geniza belgeleri üzerinde tasnif çalışmalan yapmakta ve bu 
belgelerin dijital ortamda veıi tabanına dönüştürülmesine çalışm.aktadırlar. 

15 Goteln. -rhe Cairo Geniza as Source for M edi terranean Social History". Jownal of the Ameri
can Oıiental Society. 1960. s. 99: Goldberg. Trade and Institutions ın the Medieı;al Mediterra
nean. s. 6: .Hartwig Hlrscbfeld, -rlıe Arablc Portion of the Cairo Genizah at Cambrldge" The 
Jewish Quarterly Review (5: 2), 1903. ss. 167-181: Cohen. Poverty and. Charl.ty ın the Jewish 
Commun!ty ojMedCeı;al Egypt. s. 9. 
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Oxford Üniversitesi bünyesindeki Bodleian Kütüphanesi'nde de bir miktar 
geniza belgesi bulundugu bilinmektedir. Özellikle Oxford Üniversitesi, geniza 
belgelerini Tel Aviv Üniversites~'nden İsrailli araştırmacılara açmadıgma dair 
haberler gündeme gelmektedir. 

Araştırma kuruluşlannın payiaşamadığı geniza belgelerine dair yalan za
marılarda en ayrıntılı akademik çalışmayı Shelomo Dov Goitem (1900-1985) 
yapıruştrr. Bir Alman Yabudisi olan etnograf, tarihçi ve Arap medeniyeti uz
manı Goitein, geniza belgelerini inceleyerek bu belgeler ÜZerinden "ge~ 
çağmın Akdeniz havzası" İslam devletlerinin toplumsal görünümüne dair 
oldukça kapsamlı analizler yapıruştır. Goitein bu özelligiyle Kahire geruzası 
ha.klo.nda pelk çok akademik çalışmaya referans olmaktadır. 16 Geni.Za belge
leri ÜZerinde Goitein'den sonra incelemelerde bulunan diger araştırmacı ise 
İsrailli akademisyen Moshe Gil (1921--)'dir. Gil'in konuya ilişkin en önemli 
katkısı, geniza metinleri ÜZerinde yaptığı antolajik çalışmasıdır. 17 Halen el
deki belgelerin dij italize edilme süreci devam eden geniza belgeleri, Ortaçag 
Akdeniz toplumunun ticari, idari ve çoğulcu toplumsal yapısına ışık tutan 
bir bilgi kaynağı olarak pek çok akademik çalışmanın konusunu teşkil et
mektedir. 

KAHİRE GENİZASININ TARİHİ BİLGİ ALANI 

Geniza evrakının tarihi degerinin, bu evrakta yer alan genellikle gayrires
mi dil ve içerikle yakından ilişkili oldugu özellikle ifade edilmesi gereken bir 
husustur. Gündelik yaşamın pek çok aynnhsı tamamen dogal bir tutum ile 
ve bütünüyle sivil bir tarzda kayda geçirilmiştir. Geniza evrakındaki bilgi. 
~. kanaat ve ifadelerin savunulması, açıklarıması ya da yorumlarıması 
hatta giZlenip saklarıması gibi bir zorunluluk hissedilmediğinden, bu bel
gelerin kendi tarihi evresine dair dogal bir bilgi kaynağı oluşundan şüphe 
yoktur. Dolayısıyla geniza kayıtlarında yer alan ve aşagıda kısaca ömeklen
direcegim.iz gündelik yaşam ve toplumsal ilişkilere dair bilgiler, ticaret sek
törüyle ilgili veriler, yazışmalar ve dilekçeleri içeren belgeler çerçevesinde dar 
kapsamlı bir analiz bile bu belgelerin tarihi degerini ortaya koymaya yeterli 
bir kanaat oluşturmaktadır. 

16 Goıteın·.ın Fatmıı ve Eyyubl gibi Orta~ Müsluman idareler altında yaşamış olan gayrlmüs
limlere özell1kle Yahudilere dair Kahlre GeDiZası çerçevesindeki tespitleri hakkında pek çok 
makale ve kitap yayımlamıştır. Aşawdaki kitaplan Goitein"ln bu tür çalışmalannın bir los
m.ıru ifade etmektedir. A M edilerranean Society: The Jewish Co111JTUJJ1ities oj the Arab World 
as Portrayedin the Documents oj the Cairo Geniza. Vol. I-VI; The Land ofSheba: Tales of the 
Jews oj Yeme~ Jews andAmbs: Tfıeir Cont.ac.tThrough the Ages; Letters ojMedieual.Jewish 
Traders; Jews arıdArabs: A Coru:ise History ojThelr Social and CulturalRelations; Irıd.ia. Tra
ders oj the Middle Ages: Documents From the Cairo Geniza. 

ı 7 GU. gen17..a hakkında pek çok makale yazıp ve konferans vermekle birlikte genı.za üzerindeki 
araştıimalara dair tki önemli çalışmasıyla oldukça katlo saglamıştır: Documents oj the Je
wish pious jowıdations .from the Calro Geniza; The Babylonian Encounter and the Exilarchic 
House in the Ught oj Cairo Geniza Documents and ParaUel Arab Sources. 
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Geniza belgelerine göre Yahudi toplulugu, idaresi altında yaşadı~ Müslü
man devletinde sosyal bir aynmcılı~a tabi tutulmadı~ görülmektedir. Yahudi 
evleri hem Müslüman hem de Hıristiyan evleriyle yan yanadır. Pek çok geniza 
kayıtlan bölgede ço~u Yahudilere ait gayrimenkullerin Hıristiyan kiliselerine 
komşu oldugunu, kent merkezinde yer alan ve Hıristiyanlığın çok erken dö
nemine ait Bizans kalesinin bir k:ısmmın Yahudi toplulu~unun kullanımına 
tahsis edildiğini ortaya koymaktadır. Dığer yandan, eskiden Amr b. As'ın 
ordusunun bakiyesi olarak bilinen zengın Arap kabilesinin yaşadığı Tujib 
bölgesi uzun süre Müslüman, Yahudi ve Hıristiyanların kanşık olarak çok 
canlı bir gündelik hayat yaşadığı bölge olmuştur. 18 Ekonomi ve tıcaret sektö
ründe de Yahudilere yönelik herhangi bir kısıtlayıcı uygulama olmadığı gibi 
bu dönemde Yahudi c~maatin.in ekonomik başansı, onların ticari faaliyetleri
ni özgürce yürüttüklerinin önemli bir işareti sayılmalıdır. Geniza belgelerine 
bu konuda da bir takım sayısal veriler sunmaktadır. 

Bu belgelere göre Yahudilerin istihdam oldugu üç yüz elliden fazla meslek 
vardır ve bunların yaklaşık iki yüz kırk tanesi el işçiliği gerektirmektedir. 
Özellikle el işçiliği gerektiren ziynet ve tak:ı işleme gibi mesleklerde Yahudile
rin dikkate de~er bir yoğunluğu söz konusudur. Yine gen.i.Za belgelerine göre, 
bölgenin sosyal güven ortamını yansıtacak şekilde, farklı dini gruplar arasm
da ticaret ve üretim işinde uzun süreli ortaklıklar kurulmuştur. Dolayısıyla 
Yahudiler aleyhine bir getto yapılaşması söz konusu olmadığı gibi, aksine 
farklı din mensubu bu halklar gündelik hayatlarında sosyal ilişki kurmalan 
için de sayısız fırsatıara sahip olmuştur. Çalışma koşullan ve meslek icrası 
konusunda da herhangi bir gettolaşmadan söz edilemez. Bu nedenle geniza 
kayıtlan çerçevesinde Müslüman çoğunluk içindeki gayıim.üsllm unsurların 
gündelik yaşamıanna dair genel sosyolojik bir araştırma yapıp bu belgeleri 
hakkıyla değerlendirmek için neredeyse aynı dönemlerde Avrupalı Yahudile
rin yaşadıklan olumsuz tecrübelerden tamamen özgürleşllmesi gerektiğine 
işaret edllmektedir. 19 

O enizada yer alan belgeler keşfedilineeye kadar Ortaçağ İslam dünyasının 
ekonomik ve ticari işleyişi hakkındaki bilgiler genellikle vakayinameler ve 
mahkeme kararlarına dayand.ırıl.mışbr. Bu tür bilgilerin resmi ve suurlı bir 
hüviyette olacağından kuşku yoktur. Ancak geniza belgelerinin sunduğu ti
carete dair ayrıntılı bilgiler ile söz konusu döneme dair daha gerçekçi verilere 
sahip olunmuştur. Dolayısıyla, genellikle tarihsiZ de olsa bünyesinde büyük 
oranda ticaret evrakı barındıran geniza belgelerinin "Akdeniz toplumu" ola
rak ifade edilen bölge b alkının sosyal ve ekonomik yaşamının yeniden tanun
lanması için önemli bir etki sağlayacağı düşünülmektedir.20 Geniza belge-

ıs Bkz. Kwt J . Weıthmuller. Coptic Identl.ty and Ayyubld PoUtics fn Egypt. 1218-1250 {Cairo: 
The American University in Cairo Press. 2010). ss. 40-41. 

19 S. D. Goltel.n. Studies irı.lslamic History and Institutions (Leiden: BrUJ. 1966}. ss. 246-247. 
Goıteln. Studies fn Islamic History and InstitutiDns. ss. 246·247. 

20 David Abulafia. The Great Sea: A Human History oj the MedUerrartean (Oxford: Oxford Uni· 
verslty Press. 2011). s. 259. Geniza belgelerinde gandellk yaşama dair esasen çok ayrıntılı 
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lerindeki en fazla veri kaydının ticaret sektörüne ait olduğu görillmektedir. 
Fustat merkezli Mısır X-XIII. yüzyıllar arasında Irak ve İran'dan Endülüs'e 
kadar İslam dünyasının yaru ~ıra Hıristiyan Avrupa'nın da dikkatini çeken 
bir ticaret merkezini ifade etmektedir. Bu nedenle bölge Müslüman doğu ve 
bah halkları, Sicilya ve güney Avrupa, Filistin, Yemen, Irak ve İran'dan Hind 
bölgesine kadar uzanan geniş bir ticaret ağınm ortasında yer almıştır. Bu 
nedenle kara ve deniz ulaşımının çok yoğun bir kesişme noktası olan Ak
deniz havzasındaki ticari faaliyetlerden söz eden çok sayıda geniza belgesi 
mevcuttur. 

Geniza koleksiyonuna ev sahipliği yapmış olan Fustat'ırı sosyo-ekonomik 
ortamı geniş bir bölgenin ticari sektörlerin merkezini oluştururken ayru za
manda farklı dini gelenek mensuplan ar,asındaki uyumlu var oluşa gı1zel bir 
örnek sunmaktadır. Goitein'e göre Fatımi ve Eyyubi idareleri altındaki coğraf
yanın şehirleri, ekonomik öncelikler ve bir arada var olma gerçekliği ile çer
çevelenmiş güçlü bir gündelik hayat paylaşımı örneği sunmaktadır. Nitekim 
Kahire saltanat merkezi olmanın yoğun ağırlığı altında yaşarken Fustat'ta 
resmiyetten uzak bir şehir olarak huzurlu bir "orta sınıf' var olmuştur.21 Do
layısıyla bu orta sıruf örneğinde Fustat ticari yaşamı ve diğer uzak bölgelere 
ulaşan ticari faaliyetlere ilişkin olarak Kahire genizası önemli bilgiler sun
maktadır. Bu çerçevede Müslüman idareler altındaki üç dinin mensuplan da 
her koşulda yoğun bir ticari ilişki içinde olduklan gerçeği, Goitein'ln geniza 
belgelerine dayanan en temel tespitidir.22 Ayrıca geniza döneminde geniş ve 
güvensiz coğrafi alanlarda, siyasi çatışmalar, iç savaşlar. işgaller. doğal zor
luklar, salgın hastalıklar ve daha birçok engele rağmen insanlar, ticari mallar 
ve düşünceler uzun seyahatler edebilmiştir. 23 

Geniza koleksiyonunda ticari faaliyet, g:i.rişim, ticaret rotası, ticari emtia 
listesi gibi pek çok ayrıntı yer almaktadır. Bu nedenle 950-1250 yıllan ara
sında Akdeniz havzasında ticaret yapan Yahudi ticaret erbabı "geniza tüccar
lan" olarak özel bir isimle nitelenmiştir. Geniza tüccarlannın Lübnan, Filis
tin, Suriye, Tunus ve Hindistan bölgeleline kadar uzanan bir ticaret faaliye
tinde bulunduklan ifade edilirken geniza belgelerine göre bu ticart faaliyetler 

bilgiler söz konusudw-. Bu belgelerden ömegln ortaçağ yıllannda Fustat sokaklannda ne tür 
sesler duyulup ne tür kokulann hissedlldJgl. öğie yemegi atıanarak günde sadece iki ö~ün 
yemek yendiği. evlerde nadiren yem.ek plşlrUdlği ve daha çok pazardan hazır yiyecek satın 
alındığı. genelllkle keten. nadiren pamu.klu layafetler giyüdigl. tahı.lla.nn toprak kUplerde ve 
hırsızlardan korum.ak için evin üst katlarında sakland.ıjtı. ekmeklerin mahallenin ortak fı
nnında pişirildJği ve ortalama sayıdaki bir ailenin ayda iki dinar Ue geçinebildiği gibi pek 
çok gündelik aynntıya ulaşılabilmiştir. Bkz. Marina Rustow, "Jews and the Islamic World: 
Transitıons from Rabbinic to Medieval Contexts", ed., D. P. Bel!, The Bloomsbury Companton 
toJewishSI:t.ıdies (London: Bloomsbwy. 2013). s. 105. 

21 S. D. Goitein. A Medıterrarıean Soci.ety: The Jewish Co1T1.1TU.11titi.es of the World as Portrayed in 
the Documents oj the Catro Geniza. V; Daüy Ufe (Berkeley: University of Califomla. 1983). s. 
ll. 

22 Goitein. A Mediterranean Society, V. s . 17. 
23 Aınmiel Alcalay, AjterJews arıdArabs: Remaldng Levantine Cı..ı.Uure (Minneapolis: University 

of Minnesota Press. 1992). s. 145. 
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sırasında kayda deger bir engellemeyle karşılaşmadıklan tespit edilmektedir. 
Hatta Yahudi tüccarlan lonca sistemiyle organize olan ekonomik sisteme 
göre daha serbest bir pazarlama işi gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca, Yahu dile
rin pahalı ve lüks emtialar üzerinden ticaret yürüttükleri için dar bir pazar 
payına sahip olduklan genel kanaatinin aksine, geniza Yahudilerinin bu tür 

lüks ürünlerin yanı sıra tarım ürünlerini de yoğun olarak ticaret emtiası ola
rak kullandıklan bilgisi geniza kayıtlan arasındadır. Yahu dilerin ticaretini 
yaptıgı ürünler ziynet eşyalarından ipek lrumaşlara. "Endülüs işi" seramik 
ürünlerden Hind bölgesine ait baharat ve esanslara kadar geniş bir çeşilli
lige sahiptir.24 Esasen geniza tüccarlannın en karakteristik özelligi, piyasa 
bilgilerini çok iyi olruyarak hep aynı değil farklı pazarlar edinme gayretinde 
olmalarıdır. 25 

Geniza çagma ~t ticari bilgilerin kaydedilmesi, aynı zamanda bu çagda 
yazışma kültürünün çok yaygın olduguna da işaret etmektedir. Nitekim ge
niza belgeleri arasında çok sayıda kişisel mektup ve anekdot kayıtlannın yer 
aldığ;ı bilinmektedir. Bu tür mektuplaşma ve anekdot kayıtlan b u tarihsel 
dönem hakkında bilgi edinmeyi saglayan pek çok tasvir ve tespiti içermekte
dir. Bu özel aktanmlar elbette genellikle toplumun sıradan üyeleri tarafından 
yapılmaktadır. Ancak aynı tür veriler Yahudilik tarihinde önemli konumlara 
sahip tarihi şahsiyetlerden kaynaklandığ;ında, belgenin tarihi önemi şüphe
siz daha da artmaktadır. Geniza belg~leri çerçevesinde dikkat çeken Yahu
dilik tarihinin en önemli figürlerinin başında Musa b. Meymun (öl. 1204) 
gelmektedir. ~ndülüs'te dogup Fustat'ta ölen Musa b. Meymun ortaçagın en 
önemli Yahudi hukukçusu ve fllozofu olarak Yahudiliğin din, düşünce ve 
h~ geleneğ;inde önemli bir yere sahiptir. Eyyubiler döneminin başlarında, 
Selahaddin-i Eyyubi (öl. 1 193) zamarıında Endülüs'ten Mısır'a gelip Fustat'a 
yerleşen Musa b. Meymun kısa süre içinde bölgenin Yahudi cemaatinin rei
si olmuş ve halifenin itimadını kazanmıştır. Tevrat'a dayalı Yahudi hukuku 
temelinde gündelik dini kurallan tespit eden Musa b. Meymun, Yahudi top
lulugunun sıradan yaşamı üzerinde etkili olan pek çok hukuk düzenlemesi 
yapmıştır. Yahudi hukukçusunun yaygın olarak bilinen bu yönünün yanı 
sıra onun aile ilişkilerine dair de bazı geniza belgeleri söz konusudur. Ör
neğ;in Musa b. Meymu...-ı'un Hind okyanusuna dogru ticarete çıkan kardeşi 
Davud ile mektuplaşması geniza belgelert arasında yer almaktadır. Bunun 
kardeşi ile son mektuplaşması oldugu, kardeşi Davud'un bu ticaret yolculu
gu sırasında batan gemide hayatını kaybettiğ;i ve kardeşinin ölümü üzerine 

24 Goite1n. ilgili genıza belgelerinden bu tür ticari emt:ıanm uzunca listesini çı.kamıışbr. Bu lis
teye göre genç lazlar Için çeyiz malzemesi. altm ve gümüş talolar, lpekll gıysUer. s eramik ev 
malzemeleri, kaşık ve k.ase gibi mutfak ürünleri. pal to, bere, atkı. başôrtüsü. mum ve daha 
pek çok ticari Qrün Yahudi ticaretinin emtiası olarak genıza kayıtlannda yer almışbr. Goi· 
tein, aynı kayıtlar çerçevesinde bu ürünlerin o dönemdeki fiyaUannı da ürünlerin yanmda 
sı.ralamışbr. Bkz. Goltein, A Mediterranean Socfety. V. ss. 328-332. 

25 M. Casson. C. Casson, The Entrepreneur in History: from Medieval Merch.ant to Modem Busi· 
ness Leader (New York: .f-;ıl~ve Macmillan. 2013). s: 103 . 
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büyük Yahudi bilginin çok derin bir üzüntü ve ıstırap içindekaldıgıda yine 
geniza kayıtlarına dayanmaktadır. 26 Musa b. Meymun'un, kendisinden son
ra Yahudi cemaatinin Iiöerliğini,üstlenecek olan oğlu Abraham ile arasındaki 
yazışmalan ve kendi imzaladıklan mektuplan da geniza belgeleri arasında 
varlığını koruyabilıniştlr. 

Geniza belgeleri arasında tespit edilen Yahudi tarihinin diğer şahsiyeti 
ise ünlü Endülüs Yahudisi şair Yehuda Halevi (öl. ll4l)'dir. Yehuda Halevi 
söz konusu olunca geniza çağı ile Endülüs medeniyetinin tarihsel seyrinin 
birlikte Uerledigme dikkat edilmelidir. Geniza çağında Endülüs, Katalik İs: 
panyolların geri alma politikalannın işaretlerinin geldiği ve İslam idarelerinin 
parçalandığı döneme denk gelmektedir. Bu dönem de Endülüs'te etkili olan 
Muvahhidler idaresi pek çok gayrtmüslim unsur için rahatsız edici politikalar 
iZlemiştir. Dolayısıyla Mısır böyle bir dönemde kuzeyden, Endillüs coğrafya
sından kaçan Yahudiler için güvenli bir sığınak olmuş ve pek çok Endülüslü 
Yahudiyi bünyesinde saklamıştır. Bu Yahudiler arasında Yehuda Halevi gibi 
Yahudiliğin dini, felsefi ve ebedi geleneğinde köklü yer edinmiş pek çok şah

siyet bulunmaktadır. 

Şair Yehuda Halevi hayatının önemli bir kısmını İslam'ın Endülüs'teki 
altın çağında geçirmiş fakat bu medeniyetin Muvahhidler idaresiyle yıpranıp 
çöküş sürecine girdiğini ve Katalik İspanyolların Endülüs üzelindeki teh
didi.r?i erken hissetmiştir. Endülüs'ün müreffeh Yahudi rüyasından uyanıp 
tehlikeyi çok erken sezdiğini düşünen Yehuda Halevi en azından bir hac yol
culuğu için Kudüs'e doğru yola çıkmıştır. Geniza belgelerine göre hac yo
lunda Mısır'a uğrayan şair, bölgenin Yahudi cemaati tarafindan büyük bir 
si~yişle karşılanmışb.r. Dimyat şehrindeki tüccar dostunun IDisafiri olan 
Yehuda Halevi'nin bu arkadaşıyla ilişkileri ve yazışmalan da geniza belgele
rinde kaydedilmiştir. 21 

Yehuda Halevi'nin hac yolculuğunu içeren bilgiler, Mısır Ziyareti hakkın
daki tarihsel aktanmlar ve diğer mektup yazışmalarının yanı sıra Endülüs'e 
dair bir Yahudi şair ve düşünürün kanaatini içeren çok sayıda yazılı evrakın 
geniza koleksiyonu içinde yer alması muhtemeldir. Zira Yehuda Halevi'nin 
hac yolculuğu esnasında uğradığı Mısır durağında kaydedilip geDizada mu
hafaza edilen yazışmaların onun şiirlerini ölümsüz yaptıgı söylenlr.28 Hatta 
Geniza belgelerindeki tarihi bilgilerin şair Yehuda Halevi'nin kapsamlı bir 
biyografisinin yazılmasına imkan verecek ayrıntılan ihtiva ettiği belirtilir. 29 

Geoiza belgeleri arasında Yehuda Halevi'nin rabbiDik Yahudiliği savundu-

26 Cobeo. Pouerty and Clıarity in the Jewish Comnu.ınity ofMedieval Egypt, ss. 24-25. 
27 Coheo. "Jewlsb and Islam!c Life in Uıe Midelle Ages: Througbt the Window of the Calro Genl

za•, 2011. s. 16. 
28 Goıtein. "'Ihe Cairo Genlza as Source for Mediterranean Social Histoıy·. s. 94. 
29 Bkz. Hillel Halkln. Yehuda Haleul (New York: Random House. 2010). s. 331. Aynca bkz. 

Goltein. 'The Bıography o( Rabbi Judah-Ha Levf in Light of the Cairo Genizah Documents". 
Proceedings of the American Academy for J~lsh Research. 28. 1959. 
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gu Kitabu'L-Huzarisine de rastlamak mümkün olmuştur. Bu kitap sadece 
ortaçaglarda degil XX. yüzyılın başlarına kadar diger dillere tercüme edil
miş ve oldukça yaygınlaşmış bir kitapbr. Genıza koleksiyonunda bu kitabın 
özellikle Karaim Yahudiliğine karşı polemlk metni olan üçüncü bölümü yer 
almaktadır. so 

Bu tür kişisel yazışma ve bibliyograflk bilgiler içeren evrakın yarıında ge
niza koleksiyonu içinde yer alan resmi form ve içertge sahip dilekçelerden 
de söz edilmelidir. Geruza belgeleri arasındaki en önemli tasniflerden biri
sı Mısır'daki Yahudi cemaatinin hallfelere. vezirlere ya da kadı.lara yönelik 
olarak kaleme aldıklan d.ilekçelerdir. Bu dilekçeler ya ilgili makama hiç su
nulmayıp sadece yazılarak saklanmış ve müsvedde olarak bırakılmış ya da 
resmen sunulmadan önce bire bir kopya edilerek genlzalarda saklanmıştrr. 
Genellikle katipler tarafından yazıldıgmdan daha kolay okunan bu d.ilekçeler 
hem bireysel hem de cemaat adına bir şi.kayetin dile getirilmesi, bir talebin 
bildirilmesi ya da bir meselenin çözümlenmesi amacıyla kaleme almmışbr. 
Genizada yer alan dilekçelerde gayrimüslim cemaat lideri ya da temsilcile
rinin bir sinagogun tamiri ya da yılolan bir mabedin yeniden inşa edilmesi 
gibi kendi cemaatleri adına idarecilerden istedikleri talepleri dile getirmekte
dir. Yahudilerin şahsi d.ilekçe başvurulan da söz konusu olmuştur. Geniza 
belgelerinde bu tür şahsi ·dilekçelere ait çok sayıda örnek mevcuttur. Şahsi 
dilekçelerle Yahudiler gerek Müslümanlarla gerek kendi aralanndaki anlaş
mazlıkların çözümünde idarecilerin YC!fdmuna başvurmuşlardır. Bu çerçe
vede, kendilerine yerel idareciler ya da valiler eliyle bir haksızlık yapıldığı
nı düşündüklerinde bunu kadıya hatta halifeye kadar şikayet d.ilekçesiyle 
bildirmişlerdir. Bu tür d.ilekçelerde, hükümetin bazı uygulamalanndan özel 
mazeretler ileri sürülerek muaf tutulma ve imtiyaz talebi; maaş baglanması, 
harçlık ya da ödenek bağışlanması talebi; suç isnadıyla tutuklanmış yakm
lann serbest bıralolması talebi; baş vergisinden muaf tutulına talebi; vefat 
eden ebeveyninin bıraktıgı · mirasın paylaşbrılması sırasındaki anlaşmaz
lıklar ve alacak-verecek: tartışmalarında aracılık talebi temel konulan ifade 
etmektedir. 31 

Geniza belgelerinden.Yabudilerln devlet idarecilerine dilekçe yazma konu
sunda şekil ve içerik olarak standart bir form geliştirdikleri görülmektedir. 
GeDizada bu şekilde çok sayıda dilekçe müsveddesi yer almaktadır. Yahu
dilerin Müslüman idareci ve kadılara yönelik dilekçeleli genellikle Arapça 
kaleme almmıştrr. Dilekçe yazılanrun önemli bir kısmı kalıplaşmış ifadeler 
Içermektedir. Hatta özel talep içeren ya da belirli bir durumu bildiren birkaç 
cümlelik ifadenin dışında dilekçe metinleri neredeyse aynı cümlelerle yazıl
mışbr. Bu konuda pek çok çalışması olan G. Khan, Fabmi halifelerine ve 

30 Bkz. Rustow. "Jews and the Jslamlc World: Transltıons from Rabblolc to Medleval Conteıcts". 
s. 105. 

31 Paula A. Sanders, 1be Fatimid State. 969-1171", ed .. C. F. Petry. TheCambridgeHistory of 
Egypt: Islamic Egypt. 640-1517. I (Caınbndge: Caınbı1d.ge University Press. ı 998). s. ı 59. 
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vezirlerine yazllınış çoğunlukla Arapça dilekçelerinin temel olarak sekiz un
surdan oluşan bölümlerini tespit etmiştir. Buna göre32

: (i) Dilekçe, kağıdın 
sol üst köşesinde arz· sahibi.n.t isim ve künye bilgilerini içeren terceme kıs
mıyla başlar; (ü) Ardından İslam geleneğine uygun şekilde besmele yazılır; 
(ili) Daha sonra dilekçellin arz edildiği idareciye kısa bir dua cümlesi eklenir; 
(iv) Bu bölümde dilekçe sahibinin dilinden arzda bulunduğu makama karşı 
genellikle "toprağı öpen kulunuz" gibi bir saygı ifadesi yer alır; (v) Metin bö
lümü "kulunuz bildirir ki" ifadesiyle başlar; (vi) Ardından gelen bölümde arz 
konusu açıklanır; (vü) Bu açıklama bittiğinde mesele "efendimizin yüce gö
rüşüne" denlierek makamın görüşüne arz edilir; (vüi) Özenle kurulmuş son 
dua cümleleriyle dilekçe bitirilir. 

Gündelik yaşam, ticaret ilişkileri, kişisel yazışmalar ve dilekçeler gibi bazı 
örnekler üzerinden işaret ettiğimiz Kahire genizası, esas itibanyla İslam'ın 
klasik çağında Müslüman idaresi altındaki Yahudilerin sosyal, politik ve eko
nomik durumuna ışık tutmaktadır. Geniza evrakında muhtevi bilgiler aynı 
zamanda dönemin İslam coğrafyasının genel görünümüne dair önemli veriler 
sunmaktadır. Dolayısıyla bu belgelerde Müslüman idaresindeki dinsel çoğul
cu bir toplumsal yapının doğal ve sivil bir kaynaktan tanımı yapılmaktadır. 
Gerrizanın coğrafi ve kültürel merkezini Fustat oluşturmalda birlikte bütün 
Akdeniz havzası çevresindeki Müslüman ve gayrimüslim unsurlara dair ve 
çoğu kişisel kanaatıere dayalı "özel" bilgiler söz konusudur. Daha önce de 
ifade edildiği gibi bu bilgiler tüccar, gezgin ve göçmenler eliyle Fustat'ın Ben 
Ezra Sinangogu'na taşınnuştır. Zira "geniza çağı"nda yıldızı parlayan Mısır; 
çevre coğrafyadan ve özellikle Irak, Fars, Filistin ve Suriye'den gelen çok sa
yıda Yahudi göçmen ve misafire ev sahipliği yapmıştır. Hatta Nişabur gibi 
·~ey-doğu Fars şehirleri ile Orta Asya'dan Semerkand gibi şehirlerden 
Jyl;sır'a gelen Yahudiler içinde yaşadıklan kültürlere dair çok sayıda bilgiyi 
Mısır'a taşunış ve bunların kayda değer bir kısmı geniza metinlerine yansı
mıştır. Öte yandan Irak ve Fars bölgesinden gelerek gerrizada yer alan belge
lerden çok daha fazlası Kuzey Afrika ve Güney Arabistan yoluyla seyredilen 
Hind ticaret ratası üzerindeki bölgelerden gelmiştir. 

Geniza belgeleri, yukanda da ifade edildiği gibi, Fustat şehrinde rnukim 
Yahudi toplumu merkezinde çevre memleket ve toplurnların yaşamına dair 
pek çok aynntıyı içermektedir. Bu belgelerin sunduğu en temel bilgi, Yahu
di ve Hıristiyan gayrimüslimlerin hem kendi aralarında hem de Müslüman
lar ile ilişkilerinde doğal bir gündelik yaşarnın tecrübe edildiğidir. Nitekim 
Fustat, Kahire, İskenderiye ve Mısır'ın diğer şehirleri ile Kayrevan, Kudüs, 
Şartı ve Halep gibi komşu bölgelere ait şehirlerden gelen geniza belgelerine 
göre Müslüman ve Yahudiler arasında çok yakın bir sosyal ve gündelik 

32 Geoffrey Khan. "The Histarical Development of the Structure of Meclieval Arabic Petltions", 
Bulletirt of the School oj Oriental and A.fiican Studies. 53 (1). 1990, ss. 8. Ayrıca bkz. Mark R 
Cohen. The Voice oj the Poor in the Mil:ldl.e Ages: An Anthology oj Docwnents from the Cairo 
Geniza(Princeton: Princeton Universit:yPress. 2005). ss. 10-11. 
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yaşam teması olduğu tespit edilmektedir.33 Dolayısıyla bu belgeler her şey
den önce Müslüman idareler altında gayrtmüslim halkların tecrübe ettikleri 
huzur. güven ve serbestlik ortamma dair güçlü kanıtlar içermektedir. Bu 
yönüyle geniza belgeleri, Müslüman bir toplum içindeki farklı inanç grup
larının sosyal ve ekonomik ilişkilerini gerçekleştirirken geniş bir özgürlük 
ve sosyal düzen içinde yaşadıklannı gösterecek şekilde tarih araştırmacısı 

için kökenieri görme frrsatı vermektedir. Bu tarihi belgelerden çıkan re
sim. İslam hukuk prensipleri tarafından çizilmiş bir çerçeve içinde Fatı
mi idarecilerinin farklı gruplarm gelenek, görenek, ibadet, sosyal yaşam ve 
ekonomik-ticart faaliyetleri baglammda güçlü bir sosyal uyum sağladığını 
göstermektedir. Suf bu konu çerçevesinde geniza belgeleri sayısız bilgi ve 
örnek sunmaktadır. 

GENİZA BELGELERİNDEN BAZI ÖRNEKLER 

Müslümanlar lle Yahudiler arasındaki ilişkiye en önemli örnek, bazı Ya
hudi mistiklerin İslam süfi geleneğinden etkilendiklerine işaret eb:nektedir. 
Musa b. Meymun'uh oğlu Abraham (öl. 1237) eski Yahueli gelene@ne ait 
olduğunu iddia ettiği bazı ritüelleri Yahueli ibadet sistemi içine dahil eden 
reformist bir girişimde bulunmuştur. Kendisine kaWan bazı Yahudiler ile 
önerdiği tarzda ibadetlerini yerine getirmiştir. Ancak Abraham'ın sergilediği 
ritüeller önemli ölçüde Müslüman sü:fil~rin dini tutum ve davranışıanna ben
zeştirilıniştir. Özellikle rüküa eğilme. secdeye kapanma ve zikir törenleri gibi 
davranışlardan, dolayı Müslüman süfilerden etkilenmekle suçlanmıştır. Her 
ne kadar bu tür mistik davranışlarm kadim Yahueli geleneğine ait uygulama
lar olduğunu ileri sürseler de Abraham ve taraftarlan Yahudi topluluğunun 
diğer üyelerince eleştirilmişlerdir. Topluluğun lideri olan Abraham'ın ölümü 
üzerine yerine geçen dini lider ise Yahudilerin bu tür dindarlık uygulama
larını yasaklamaya kalkışmıştır. Bu husus aşağıdaki dilekçeyle dönemin 
Müslüman idare temsilcisine ·arz edilmektedir. Bu belge Yahudi mistlsizmi
nin İslam süft]jği tarafından ne derece etkilendiğini gösteren bir kanıt olarak 
gösterilmektedir. Bununla birlikte söz konusu belge Müslüman idarecilerin 
sadece Müslümanlarla değil. Yahudilerin de ritüel ve ibadetleri haklanda 
kendilerine başvurulan bir mercii olduğunu göstermektedir.34 

Dini lider rükü ve secde uygulamasıru tesis etmiş, eski dönemlerde var olan din
lerinin bir lnsun uygulaınalanru onlara öğretmiş ve dinlerinde un uttukJan şeyi ye
niden tesis etmiştir. Liderleri (Abraham b. Musa b. Meymun1 öldükten sonra bilge 
olmayan blıisl onun görev:ini yüklen.miştir. Öncekinin aksine yeni lider rü.kü ve 
secdeyi yasaklamıştır. Bu kişiye karşı, konumunu dikkate alarak nasıl bir tutum 
takırulınası önerilir'? (T-S AS 182.291} 

33 A Histoıy of Jewlsh-Muslim Relations: From the Oıigins to the Present Day. eds .. A . Meddeb. 
B. Stora (Prtnceton: Priııceton University Press. 2013). s. 37. 

34 A Histoıy of Jewish·Muslim Relations: From the Origins tp the Present Day. s. 646. 
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Hukuk danışmanının bu başvunıya verdigi cevap muhtemelen geniza 
belgelert içinde saklanmamış ancak Müslüman yargı heyetinin Yahudilerin 
unutageldigi rükü ve secde uygulamasına dair başvunıyu reddetlDediği tab
min edilmektedir.35 

Yahudi tarihinde özellikle ll. Mabet Dönemi'nde yaygın olarak sürdürülen bir uy
gulama olarak Yahudilerin, idaresi albnda yaşadıklan siyasi otoriteye dua etme 
gelencgt yerleşmiştir. Babil sürgününden kurtulup tapınaklarını yen:lden ınşa et
meye fırsat veren Pers imparatoru Cynıs bu tür dualara çok açık olarak muhatap 
olmuştur. Dolayısıyla Yahudiler kendilerint idare eden lideriere yönelik dualan tle 
onların sadık teb'alan olduklanm Ifade etmektedirler. 

Fab.m.i hallfesı el-Emir (öl. 1130) için Fab.m.i devletindeki Yahudi cemaati 
lideri Gaon Maşliab b. Salomon ba-Koben tarafından yazılan dua metni, bu 
geleneğin önemli bir ömeğini teşkil etmektedir. İbranice olarak kaleme alınan 
dua metnı.nin 1127-1131 yıllan arasına ait oldugu tabmin edilmek:tedir.36 

Rahim olan Tann'run adıyla. Biz efendimiz, buyük kral, Kedaroguıtanrun37 prensi, 
tmanın koruyucusu, liderimiz imam el-Emir bi Ab.kam-ullah'a, onun ogullanna. 
aile halkına. arkadaş ve dost çevresine, ona sevgiyle hizmet edip duşmanlanyla sa
vaşanlara duacıyız. Tann onu yüceltsin. onlara ve bize yardım etsin. Duşmanlannı 
ve bizleri kendisine itaat ettlrsin. Onun kalbini bize. butun halkına ve israil evine 
karşı lutuJkar lalsın. Hepimiz ·amın· diyellın. ff-S NS 110.26} 

Farklı inanç mensuplanndan oluşan teb'a arasında zaman zaman ortaya 
çıkan anlaşmazlıklarda Müslüman idareeller nihai uzlaşbncılar olarak soru
nu çözücü ve gerilimi yatışbncı bir misyon yüklenmişlerclir. Geniza belgeleri 
arasındaki bazı mektuplar farklı dini cemaatlerin kendi aralannda yaşadıklan 
s.orunları ve Müslüman idarecilerden bu sorunlara müdahil olma yönündeki 

'1:.aıeplerini aç1ğa çıkarmaktadır. Bu durumu yansıtan önemli bir örnek, Şam'da 
ikamet eden bir Yahudi dokumacının Fabmi hilafet merkezinin yardımınl ta
lep ettigine dair mektuptur. Xl. yüzyıla ait olan mektupta Yahudi dokumacı 
Kahire'deki arkadaşına etkili bir banker olan ve aynı zamana halifenin da
nışmanı olan Ebu Nasr et-Tustaıi'den yardım talebinden söz edilmektedir. 
Mektubun sahibi Ebu Nasr et-Tustari gibi bir Karaim Yahudisidir ve Şam'da 
Talmud gelenegine bağlılığım koruyan ana bünye Yahud.i.lik mensuplannın 
tepkisini çelanektedir. Nitekim Karaim Yahudisi yerel Yahudi makamlanna 
şikayet edilerek o bölgede düşük bir meşguliyet olarak degerlendirllen doku
macılık işini değil farklı işleri yapmaya zorlanması istenir. Bu husus dokuma 
ustasının arkadaşına yazdlgı mektubunda şikayet edil.ınektedir.38 

35 Mordechal A. Friedman. "Abraham Matmunl's Prayer Reforms·. Tra.dftions of Malmonidea
... nism. ed .• c. Fraenkel (Leiden: Brill. 2009). s. ısı. 

36 S. D. Golleln, "Prayers from the Genlza for Fatımld Callphs. the Head of the Jaruselam Yes
hlva, the Jcwlsh Commtmity and the Local Congregatıon", ed .. S. R Brunswlck. Studies in 
Ju.dalccı. Karcillfca and Jslamica Presen1ed to Leon Memoy on his Eightieth BirtJulay (Ramat
Gaiı: Bar-Dan University Press, 1982). s. 50. 

37 "Kedar", Yahudi kutsal kitabında ismailogullan soyundan sayılan bir Arap kabUeslnin Ismidir. 
38 S. D. Goltetn, "Petitıons to Fatimld Callphs from the CaJro Gen.ıza·. The JewCsh Quarterty 

Reulew New Series (45: 1). 1954 s. 33. 
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Yahudi olmayanlardan çekmediğimi Yahudilerden çektim; clin.daşlanmdan ayrıl

dım, onlann sevinç ve kederleline ortak olamadıın; oruann işlelinden ve toplan
blanndan uzaklaşbm. Benim kendi cemaatlm, ekselanlanna. Şeyh Abu Nasr et
Tustari'ye mektup yazarak yüce majesteleıinden (Fatımi halifesl) benim değişik 
işleri yapmaya zorlanmamdan muaf tutulmam için btr ferman talep etmlşler. rr-s 
J 48.126) 

1206 tarihini taşıyan bir başka mektup Kudüs'teki Yeşiva'nın başkanı 
Ga'on Salomon tarafından Fustat'taki Ephraim ha-Haver b. Semarya'ya gön
derilmiştir. İçeriğinden bir mektuba cevap olarak göndeıildiği anlaşılan mek
tupta Fustat'ta.ki Irak ve Kudüs kökenli Yahudiler arasındaki anlaşmazlıklar 
hakkında tartışılmaktadır. Aynca· Fab.mi halifesi ez-zab.ir (öl. 1036) ile Arap 
kabileler arasındaki savaşın (1024-1029) Yahudi cemaati üzerindeki vahim 
etkisine de işaret edilmektedir (T-S 13J9.2). 

ı 141 yılına ait qiğer belgede Ebü'l Mufaddal b. Perahya ve Ammar b. Mak
luf adlarında bir Yahudi ile bir Müslüman arasmda ortaya çıkan ve taraf
lardan birinin hapsedilmesine yol açan miras tartışması işlenınektedir (T-S 

\ . 1&11.22). 

Fustat Yahudi cemaatine gönderilen bir başka mektup 1050 yılına ait
tir. Muhtemelen Şam Yahudi cemaatinin kaleme aldığı mektupta Müslüman 

\ 
halktan ve yerel yönetimden bazı şikayetler dile getirtlmektedir. Şam bölge-
si Yahudileri Arapların baslnsı altında olduklarını, su paylaşımı konusunda 
haksızlığa uğradıklarını, hayvan kurban etme ritüellerinin engellendiğini, 
vergilerin zamarımdan önce talep edilip toplandığını ve hatta bu yolla iki kez 
vergilendirildiklerini ifade ederek vali hakkında şikayetlerini bildirmektedir
ler. Bir önceki vali İbn Ukt Ebü'l Sayyar'ın Yahudilere karşı sert davranarak 
yerel Arap kabile liderle~e ~aha yakın olduğu ancak yeni vali Haydara'nın 
merkeZi hükümet tarafından Yahudilerin bu şikayetlerini gidererek onlara 
adaletli davranılmasının emredildiği ifade edilmektedir. Bununla birlikte bu 
valinin de Yahudi cem~atind!!n vergileri erken toplamaya başladığı bildirile
rek Fustat'ta.ki cemaatten muhtemelen bem siyasi hem de mali yardım talep 
edilmektedir (T-S 13J26.13). 

Tarih taşımayan farkh bir belge ise Eyyubi sultanı Selahaddin'e yönelik 
olarak bir Yahudi tarafından yazıl.ıruş uzunca bir dilekçedir. Haçlı ordusuna 
karşı başansından dolayı "haçlı köleleri üzerinde muzaffer" sıfatıyla nitelediği 
sultan Selahaddin'den kişisel bir talepte bulunulmaktadır. Dilekçeye göre bu 
Yahudi kendisinin Müslüman idareciler tarafından vergi millteZimi ve muh
bir olarak görevtendirildiğini fakat bu zor yükümlülükten ve kendi cemaati 
açısından pek de hoş görülmeyen bu görevden aziedilmesini istemektedir. 
Di~er dilek çe örneklerinde olduğu gibi bu dilekçede de "bir olan Allah" veya 
"Allah'ın selamı onun elçisi olan Muhammed efendimizin üzerine olsun" gibi 
İslami ifadelerin lrullanıldığı görülmektedir (T-S K2.96}. 
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Genizada İslam inancı ve gelenegme dair tartışmalara atıfların yer aldıgı 
belgeler de mevcuttur. Örneğin içinde Buhari ve Ahmed ibn Hanbel'in de adı 
geçtiği İslami inanç konulan ye ibadet zamanlannın tartışıldığı bir evraktan 
SÖZ edilebilir rr-s AS 144.236). Müslümanlar tarafından inanç ve ibadet ko
nularında kaleme alınmış eserlerin tercümesi konusu da bu Yahu di belgele
rinde tartışılmıştır (T-S AS 154. 187). İslam ilahiyatma göre yaradılış CT-S AS 
155.216) ve bağışlanmaya ilişkin öğretller de tarb.şılmıştır rr-s N' 155.220). 
Yahudiler ile Müslümanlar arasında Musa hukukunun nesh edildiği ve Hz. 
Muhammed'in getirdiği öğretilerin otantikliğine dair tartışma muhtemelen 
bu t:ürün en önemli örneklerindendir. Bu tartışmanın taraflanndan birisinin 
Mu'tezili tealog İbn Hallad olduğu belirtilmiştir CT-S NS 91.9). 

SONUÇ 

Toprağa gömülmesi gerekirken bir şekilde varlığını sürdürme imkanı bu
lan Kabire gerrizası resmi verilerle yazılmış tarih ve kurgulanmış mazi reto
riğinden özgürleşmeye fırsat verircesine belirli bir coğrafyanın belirli dönem 
içindeki tari.hi:nin "sivil~ seyrini ifade etmektedir. Geniza belgelerine Yahu
di, Müslüman ya da Hıristiyan baloş açısıyla bakıldığında, her bir açı için 
farklı hedef güdülebilir. Ancak genel olarak İslam idaresi altında yaşayan 
Yahudilerin ticari işleri. maişet gailesi ve gündelik yaşamıarına dair doğal bir 
tutlfmla kaleme aldıklan yazılarında huzurlu bir dünyevi yaşam sürdükleri 
keşfedilmektedir. Yahudilerin kendi mezhepsel farklılıklarındarı kaynakla
nan anlaşm-azlıklar için kadı. vezir ya da halifeyi uzlaştıncı saymalan bunun 
sarih bir işaretidir. Şurası unutulmamalıdır ki geniza belgeleri herhangi bir 

-ta,sallut baskısı olmadan tamamen sivil ve doğal duygular içinde yazılmış 
~etlnler olmalarının yarıında bu belgeler esas olarak arşivlenip korunmadan 
gömülerek imha edilmesi planlanan belgelerdir. Bu yüzden her türlü siyasi. 
ideolojik ve dini etkiden uzak, genellikle özgürce kaleme alınmış belgelerdir. 
Dolayısıyla .Kalp.re genizası. farklı inanç ve kültür unsuru olan Yahudiler çer
çevesinde Ortaçağ ~deniz İslam medeniyetinin değişik bir açıdan ve sivil 
bir bakış açısıyla tanımlaması için paha biçilmez bir kaynak sağlamaktadır. 

İslam coğrafyasında yaşamış bir cemaatin yine bu coğrafyada Arapça ola
rak kaleme aldığı belgelerin hiçbirisinin günümüz Müslüman -ülkelerinde 
bultınmaması elbette önemli bir eksikliktir. Ancak Yahudilik ve Hıristiyan
lık tarihi araştırmacılannın paylaşamadıgı bu değerli bilgi kaynağının İslam 
tarihi araştırmacılan tarafından yeterince dikkat çektigini de söyleyemeyiz. 
Zira geniza belgelerine kabaca bir göz atış bile aslında bu belgelerde Yahudi 
halklannın tarihi kadar İslam medeniyetinin en temel toplumsal kodlarının 
da yer aldığı fark edilmektedir. Yahudiliğin gizli kalmış bu saklı tarihi bu 
kodlaia işaret eden başlıca kaynaklardan birisini ifade etmektedir. 
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EK: Bazı geniza belgeleri 
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Cambridge University Libraıy T-S Misc. 22.286 
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