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İzmir, iklimi ve coğrafi konumu (güvenlikli olması, doğal körfez, ova

lara yakınlık) nedeniyle tarih boyunca değişik millerierin ilgi odağı olmuştur. 

Kentin M.Ö. 3000'lerde bugün Bayraklı olarak bilinen bölgede kurulduğu ifa

de edilir. Yapılan kazılardan anlaşıldığı üzere Truvalılar, ve İyonlar şehirde 

isicin etmişlerdir. 1 Şehir, M.Ö. VII. yüzyılda Lidyalılar, M.Ö. 541'de Perslerin 

egemenliğine girmiştir. Sonraki dönemlerde şehir Makedonyalı Lisimakhos, 

Selefkos, Roma ve Bizans İmparatorluğun eline geçmiştir. İzmir'e, Malazgirt 

zaferinden sonra Türklerin gelmeye başladığı görülmektedir. 1080 veya 1084 

yılında Çaka/Çakan Bey hem İzinir çevresini hem de adaları fethetmiş; 1096 

Haçlı seferleri neticesinde şehir tekrar Bizans egemenliğine girmiştir. Aydı

noğlu Mehmet Bey 1317' de Kadifekal e' yi, Um ur Bey de 1329' da deniz kıyısm

daki liman kaleyi ele geçirmiştir. 1390'da ise Aydın ili ve İzmir Osmanlı idare

sine girmiştir. Timur 1402'de Yıldırım Bayezid'i yenerekAydın iline gelmiş ve 

Tire' de kışlamıştır. İzmir' i iki haftada ele geçirip Aydın ilini eski sahibine iade 

etmiştir. Bu tarihten 1424'e kadar şehir Aydın ili yöneticileri ve şövalyelerin 

mücadelelerine sahne oldu. 1424'te II. Murat şehri Osmanlıya dahil etti.2 

* Dokuz Eylül Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dinler Tarihi ABD, hammet.arslan@deu.edu.tr 
ı Ekrem Akurgal, Eski izmir I: Yerleşme Katları ve Athena Tapınağı, Ankara, ı983, s. ı ı 
2 İzmir şehrinin tarihi hakkında şu eseriere bakılabilir: Tuncer Baykara, izmir Şehri ve Tarihi, 

Ege Ün iv., Mat., İzmir, ı974; Emin Canpolat, izmir: Kuruluşundan Bugüne Kadar, İstanbul, 
1954; Akdes Nimet Kurat, Çaka Bey: izmir ve Civarındaki Ada/ann ilk Türk Beyi (MS 1081-
1096), Ankara, 1966, s. 20 vd.; Mübahat S. Kütükoğlu, XV ve XVI. Asırda izmir Kazasının 
Sosyal ve iktisadi Yapısı, İBB Kültür Yayını, İzmir, 2000, s. 11-13; RaifNezihi, izmir Tarihi, 



Yahudilerin İzmir ve civarında ne zamandan beri yaşadıklarını kesin 

olarak bilinmemekle birlikte M.Ö. 586'ya kadar gerilere götürenler vardır. I. 

Babil sürgünü sırasındaki esaretten kurtulan Yahudilerin bütün hepsi Filis-

- tin bölgesine dönmemiş, bunlardan işleri güzel olanlar bulundukları bölgede 

yaşamaya devam etmişler ve zamanla farklı bölgelere yayılmışlardır. Bu böl

geler arasında Halep, Maraş, İzmir, Efes, İstanbul, Edirne, Rumeli ve Rodos 

yer almaktadır.3 Bir başka iddiaya göre, M.Ö. 6. yüzyıla ait olduğu düşünülen 

Yoel kitabında (3/6) yer alan "Yahuda ve Yeruşalim halkını topraklarından 

uzaklaştırmak için Greklere sattınız" ifadesi Batı Anadolu'ya Yahudilerin köle 

olarak geldiğini göstermektedir. Turgutlu ile Salihli arasındaki antik Sart ken

tinde M.Ö. 5. yüzyılda büyük bir Yahudi topluluğunun yaşadığı ileri sürül

mektedir. Arkeolajik kazılar neticesinde M.Ö. 4. yüzyılda Anadolu''da ve Ege 

bölgesinde Yahudilerin varlığından söz edilir. M.Ö. 3. yüzyılda Selefkos kralı 

Aruidolu' da Yahudilere vatandaşlık hakkı vermiştir. İzmir, Bergama, Sart, Mi

let ve Efes gibi yerlerde Yahudilerin yoğun olarak yaşadığı söylenmektedir. 

M.Ö. 5. yüzyılda Priene'de\ M.Ö. 4. yüzyılda Milet'te, M.S. 2. yüzyılda Sart'ta 

kurulan sinagoglar, Anadolu'daki en eski Yahudi mabetleridir.5 

Bununla birlikte M useviierin İzmir' e gelişini Büyük İskender' e dayandı-

~rap. araştırmacılar vardır. Büyük~ İskender, M.Ö. III. yüzyılda Filistin yöresin

den İzmir' e gelirken beraberinde bir kısım Yahudi de getirdiği6 veya Kudüs'ü 

işgal edince birkaç yüz kişiden oluşan bir Yahudi topluluğunu İzmir' e sürdü

ğü belirtilir? Buradaki Yahudi cemaat, Hıristiyan misyonerlerinin hedefkit-

İBB Kültür Yay., İzmir, 2001; Necmi Ülker, XVII. Ve XVIII. Yüzyıllarda 1zmir Şehri Tarihi, 
Akademi Kitabevi, İzmir, 1994. 

3 Abdurrahman Küçük, Dörınıele~ Tarihi, Rehber Yay., Ankara, 1992, s. 66-67; Avram Galanti, 
Türkler ve Yahudiler, Tan Mat., İstanbul, 1947, s. 8-9; H. Tanyu, Tarilı Boyunca Türkler ve 
Yahudiler, Yağmur Yay., İstanbul, 1976, I/92-95; Avram Galanti, Fati/ı Sultan Mehmet Zama
nında !stanbul Yahudileri, FakÜlteler Mat., İstanbul, 1953, s. 5 

4 Aydın'ın Söke ilçesinde kurulmuş antik bir İyon kentidir. Efes'e 100 km. uzaklıktadır . 
. 5 Hatice Doğan; Osmanlı Devletinde Hahambaşılık Müessesesi, Selçuk Üniv. SBE Teslim Edil

miş YL Tezi, Konya, 2002, s. 1; Naim Güleryüz; Türk Yahudileri Tarihi I, Gözlem Yay., İstan
bul, 1993, s. ll; Sara Pardo, Sevgili 1zmir Beni Tanı: Dünden Yarına !zmir Yahudileri, Etki 
Yay., İzmir, 2007, s. 10-11, 32. 

6 A. Galante, Histoire de Juifs d'Anatolie, des Juifs d'Izmir, Imprirnerie Barak, İstanbul, 1937, s. 
7'den aktaran Rauf Beyrıı, 19. Yiizyılda !zmir'de Yaşam, Literatür Yay., İstanbul, 2000, s. 9 

7 Avram Galanti, Türkler ve Yahudiler, s. 10-11. 

188 



lesi olmuştur. Yahudilerin, Bizans döneminde sıkça zulme uğradıkları ve dini 

baskı gördükleri ifade edilir.8 Bu tarihten ilk mezar taşının bulunduğu 1605 

yılına kadar ki dönemde İzmir Yahudileri hakkında çok net bilgiler mevcut 

değildir. Buna gör~ İzmir'de çokfazla Yahudi yaşamadığı anlaşılmaktadır.9 

Bizans idaresinde İzmir ve çevresinde Yahudilerin yaşayıp yaşamadığı

nı gösteren kayıt olmamakla birlikte onların varlığını dile getiren araştırma

cılar vardır. 10 1207 yılında Kuşadası'ndan İzmir'e bir Yahudi göçünden söz 

edilmektedir. S. Bora'ya göre Osmanlılar 1424 yılında İzmir'i fethettiğinde 

kentte Yahudi bulunmuyordu. Çünkü bu dönemde İzmir'de henüz yeterince 

popüler bir şehir görüntüsü yoktu. Üstelik savaş, deprem, yangın, hastalık gibi 

beşeri ve doğal afetler kente fazla ilginin olmasını engellemişti. Bundan do

layıdır ki İspanya ve Portekiz'den 1492 ve 1497 göçlerinde Yahudiler İzmir'e 

değil civardaki Tire ve Manisa'ya yerleşeceklerdi. 11 Göçleri müteakip 16. yüz
yıl da İzmir vergi listelerinde Yahudi adı geçmemekle birlikte kentte az da 

olsa Yahudilerin olduğu ifade edilmektedir. 12 Hatta bu tezi daha da ·ileri gö

türerek 16. yüzyıl da İzmir ve Tire'yi de içine alan Aydın vilayetinde Yahudi 

bulunmadığını ileri sürenler vardır. 13 Ancak İstanbul'un fethinden sonra Tire 

ve Aydın'dan İstanbul'a göç eden Yahudiler bu iddiayı çürütmektedir. Nite-

8 Henri Nahum, İzmir Yahudileri: 19.-20. Yüzyıl, Çev: Estreya Seval Vali, İletişim Yay., İstan
bul, 2000, s. 31; Joshua Starr, The Jews in the Byzantine Empire, Burt Franklin, New York, 
1970. 

9 RaufBeyru, a.g.e., s. 9 
10 Bu konuda bkz., S. Bora, Siren Bora, İzmir Yahudileri Tarihi (1908-1923), Gözlem Gazeteci

lik Basın ·ve Yayın A.Ş., İstanbul, 1995, s. 265 (birinci bölüm, 29 no'lu dipnot) 
ll Anadolu'ya göçen Yahudiler geniş iınlcinlara sahip Manisayı İzmir'e tercih etmişlerdir. XVI. 

asırda Manisadald tek gayrimüslim halk Yahudiler idi. 1531'de 88 hane olan Yahudilerden 
15'i Tire'ye, 3'er hanesi de Karahisar ve Bursaya göç etmiştir. Manisa Yahudilerinin kendi
lerine has odaları olmayıp vakıf odalarında yaşadıkları ifade edilir. Maddi durumları düzel
dikçe Müslümanlara ait evleri satın almaya başlamışlardır. Manisadald Yahudi tüccarlar Ve
nedikli tacirler ile alış-veriş yapmakta idiler. Bunlar arasında alacak-verecek davaları vuku 
bulmuştur. Osmanlı'da şehzade yetiştiren önemli bir sancak olan Manisada XVI. asırda ya
şayan Yahudilerin sayısında artış söz konusudur. Feridun M. Emecen, XVI. Asırda Manisa 
Kazası; TTK Basımevi, Ankara, 1989, s. 53, 62-67; Jacob Barnai, "On the History of the Jews 
in the Ottoman Empire': Sephardi Jews iıı the Ottoman Empire, Ed. Esther Juhasz, New York, 
1990, s. 21-22; Sara Pardo, a.g.e., s. 33 

12 Siren Bora, İzmir Yahudileri Tarihi (1908-1923), Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A.Ş., 
İstanbul, 1995, s. 25-26; Henri Nahum, a.g.e., s. 32-33 

13 Ömer Lütfü Barkan'ın iddiası için bkz. S. Bora, a.g.e., s. 266 (birinci bölüm, 33 no'lu dip
not) 
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kim 1492 göçünde Yahudiler Tire'ye yerleşmişlerdir ve 16. yüzyıl da Tire'de 

Yahudi yaşadığı kayıtlardan anlaşılmaktadır.ı4 

I- Yedi Kiliseler ve Yalındiler 

Miladın ilk yıllarında, Aziz Pavlus (Saint Paul) zamanında İzmir çevre

sinde Yahudilerin yaşamakta olduğu kabul edilmektedir. Pavlus, Hıristiyanlığı 

yayma çabasında, bu Yahudileri hedef kitle kabul etmiş ve bu çerçevede Ege 

bölgesindeki yedi kiliseyi oluşturmuştur. ıs Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde ku

rulan bu kiliselerin bulunduğu şehirler çok zengin ve ticari açıdan oldukça ge

lişmiş idiler. ı 6 Bu açıdan. kilisenin öğretileri Yahudi dünyasının sarmaladığı bir 

alanda gelişmeye başlamıştır. 17 Vahiy kitabında, İzmir' deki ve Filadelfiya' daki 

(Alaşehir) kiliseye hitaben söylenilenler, İzmir civarında yaşamını sürdüren Ya

hudilerin varlığını gösterir. 18 Resullerin İşleri (19/17) bölümünde yer alan "Bu 

haber, Efes'te yaşayan bütün Yahudilerle Greklere ulaştı." ifadesi Efes'te Yahudi 

varlığının delili olarak kabul edilebilir. Yazıtlardan ve edebi eserlerden anlaşıldı

ğı üzere İzmir' de güçlü birYahudi topluluğu yaşamakta idi.ı 9 Sart Harabelerinin 

kuzeyinde yer alan Sinagog, miladın ilk yıllarında, Sart'ta bir Yahudi cemaati

nin varlığına işaret etriıektedir. Kayıtlarda antik Efes kentinde Yahudi, Hıris-

- tiyan ve putperestlerin aynı tapınağı kullandıkları ifade edilmektedir. Denizli 

Hierapolis' de, Yahudilerin varlığı nedeniyle İsa'nın havarilerinden birinin Hı

ristiyanlığı yayma!< üzere buraya geldiği belirtilmektedir. 

14 Siren Bora bu bilgiyi ı66 numaralı tahrir defterinden aldığını ifade etmektedir. S. Bora, 
a.g.e., s. 26 

ı 5 Yedi kilise! erin kuruluşu ve karşılaşılan sıkıntılar hakkında bkz., H. N. Bate, History of the 
Churclı to A.D. 325, Rivingtorı.s, London, ı901, s. 41-44, 66 

16 AdolfHarnack, The Missioıı and Expansion ofChristianity in the first Tlıree Centuries, G. P. 
Putnam's Sons, New York, 1908; s. 222 

ı 7 H. N. Bate, History of the Church to A.D. 325, s. ı 
ı 8 Vahiy 2/9 ve 3/9'da İzmir ve Filadelfiyaüakiler için "şeytan sinagogu" ifadesi kııllanılmasını J. 

Trachtenberg ilk dönem kilisesi~in Yahudilere karşı olan kin ve husumeti olarak yorumlar. ]. 
Trachtenberg, 11ıe Dev il and the Jews: The Medieval Coııceptioıı of tlıe Jew and its Relatioıı to Mo-. 
denı Antisemitism, Harper &.Row, New York, 1966, s. 20-21. "Şeytan sinagogu" ifadesi aslında 
gerçekte Yahudi olmayıp da Yahudi olduğunu ifade edenler için kullanılmıştır. Peder Borgen, 
Early Christiaııity and Hdlenistic Judaism, T&T Clark Ltd., Edinburgh, 1998, s. 275-276 

'19 Peder Borgen, a.g.e., s. 284; E. Schurer, The History of the Jewish People in the Age ofJesus 
Christ (ı75 B.C.- A.D. 135) T.&T. Clark, Edinburgh, ı986, s. 20-2ı; M. Stern, "The Jewish 
Diaspora;' Tlıe Jewish People in the First Century, eds. S. Safrai and M. Stern, van Gorcum, 
Assen, 1974,s. ısı 
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Kendisi de eski bir Yahudi olan Pavlus'un Hıristiyanlığı yayma nokta

sında sinagoglarda bir takım girişimlerde bulunduğu aşikardır.20 Bir misyon 

. seyahatinde o, Yahudilerin yaşamakta olduğu Efes'e uğramıştır.21 Pavlus, Hı

ristiyanlığı putperestlerden önce inançlı olan insanlara (Yahudiler) anlatma

nın daha kolay olacağı düşüncesiyle Efes (Resullerin İşleri,l8/19), Sart, Ber

gama gibi bölgelerdeki Yahudilere yönelmiştir. O, misyon için Anadolu'da 

bulunduğu süre içerisinde zamanının büyük bir bölümünü dönemin en 

önemli kenti olan Efes'te geçirmiştir.22 Pavlus Efes'i Batı ve Anadolu'nun di

ğer bölgelerindeki misyon hareketinin başlangıç noktası olarak kullanmıştır.23 

Bir anlatıma göre Pavlus'un Efes'te puta tapmayı eleştirmesF4 ile halkın put 

alımının azalması sonucunda put yapımı ile meşgul olan zanaatkarların duru

mu valiye iletmesi üzerine Pavlus hapse atılmıştır.25 Bazı Yahudiler Pavlus'un 

konuşmalarından ikna olmakla birlikte26 Pavlus zaman zaman Yahudilerin 

büyük tepkisi ile de karşılaşmıştır.27 Pavlus Efes'teki sinagogda 3 ay dini öğre

tim yapmıştır, daha sonra ise oradan kovulmuştur. O, Filipililer3/2'de sünnet 

olan Yahudileri eleştirir.28 Çok küçük olan İzmir kilisesi dönemin güçlü top

luluğu olan Yahudilerden baskı görmüştür.29 İzmir'deki Yahudi topluluğunun 

Aziz Polikarp'ın şehit edilmesinde aktifbir rol oynadığı ileri sürülmektedir.30 

20 Şinasi Gündüz, Pavlus: Hıristiyaıılığm Mimarı, Ankara Okulu Yay., Ankara, 200ı, s. 47,67 
2ı Efes'te Hıristiyan misyonu için hedef kitle olarak Yahudiler seçilmiştir. Efes Yahudileri, · 

Pavlus'a karşı, diğer bölgelerde yaşayanlara nazaran daha ılımlı bir tavır sergilemişlerdir. Ş. 
Gündüz, a.g.e., s. 66-70 

22 Resullerin İşleri, ı9/l. Kenneth Scott Latourette, A History of the Expaıısion of Clıristianity, 
(The First Five Centuries) Harper & Brothers Pub., New York, Tarihsiz, Volurne I, s. 78; 
Alexander J, M. Wedderburn, A History of the First Christians, T&T Clark Ltd., New York, 
2005,s. ı22· 

23 Pavlus'un Efes'teki misyon faaliyetleri hakkında bkz., Resullerin İşleri, ı9/8-ıO; Christopher 
Mount, Pauline Christianity: Luke-Acts aııd the Legacy of Paul, Brill, Leiden, 2002, s. ı I ı
ı27; Mark Humphries, Early Christianity, Routledge, New York, 2006, s. 1 ı 7 

24 Efes'teki bir kitabede "şehrimizin lideri olan Tanrıça Artemis'e Yunanlılar ve barbarlar (ya-
bancılar) hürmet göstermektedir» denilmektedir. Peder Borgen, a.g.e., s. 4ı 

25 Pavlus'un Efes'te hapse atılıp atılmadığı tartışmalıdır. Alexander J. M. Wedderburn, a.g.e., s. 124 
26 Resullerin İşleri, ı4/1; 19/9 
27 Resullerin İşleri, 14/19 
28 Mark Humphries, Early Christianity, Routledge, New York, 2006, s. 116 
29 AdolfHarnack, a.g.e., s. 186 
30 .Aziz Polikarp'ın hayatı ve şehit edilmesi hakkında bkz., H. N. Bate, a.g.e., s. 82-85; R. H. 

Charles, A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St. Jolınl, T.&T. Clark, 
Edinburgh, ı985, s. 56-S7; P. W. Van der Horst, "Jews and Christians in Aphrodisia in the 
Light of their Relations in Other Cities of Asia Minor': Nederlands Theologisclı Tijdsschrift, 
43, 1989,s.116-ı7 
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II- Yalındilerin İber Yarımadası'ndan Sürgün Edilişi 

Yaklaşık bin yıldır İber yarımadasında varlığını sürdüren Yahudiler XV. 

yüzyılda ya dinlerini, gelenek ve göreneklerini terk ederek Hıristiyan alınaları 

ya da ülkeyi terk etmeleri arasında bir tercihe zorlanmışlardır.3' Buna binaen 

birçok Yahudi'nin Hıristiyanlığa girdiği söylenir. Ancak Hıristiyanlığa girmeyi 

reddettikleri için yine birçok Yahudi 1492 yılında bölgeden sürgün edilmiştir.32 

Göçler ilk başta İtalya ve Kuzey Afrika ülkelerine olınuştur. Buralardaki Seferad 

Yahudilerinin büyük çoğunluğU ise daha sonra Akdeniz havzasına göç etmiştir. 

Osmanlı topraklarına yaklaşık olarak 12.000 ailenin geldiği belirtilınektedir. Her 

ailenin beş kişiden oluştuğu düşünülürse sayı 60.000 olacaktır.33 1492 yılında İs

panya ve 1497'de Portekiz'den kovulan Yahudiler Osmanlı topraklarına sığına

rak canlarını korumuşlardır.34 Birçok aile "belki geri döneriz" ümidiyle evlerinin 

anahtarını yanlarına almış, ancak bunu bir hatıra olarak saklamaktan ve nesil

den nesile aktarmaktan öte bir şey olınarnıştır. 35 İspanya' dan kovulan Yahudiler 

İstanbul, Selanik, Bursa, Edirne, Amasya, Tokat gibi yerlere yerleştirildi. Daha 

31 İspanya Yahudilerinin sürülüş sebepleri olarak; (i) Yahudilerin Katalik dinini Yahudileştir
rnek istemeleri, (ii) ülkede dini bütünlüğün sağlanması, (iii) sahte din değiştirmelerin önüne 
geçmek istenilmesi, (iv) idari açıdan ise Yahudilerden para koparabilme, gösterilmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için bkı., Ahmet Hikmet Eroğlu, Osmanlı Devletinde Yahudiler (XIX. Yüzyı/m 
Soıııma Kadar), Alperen Yay., Ankara, 2000, s. 52-54 

32 31 Mart 1492'de çıkarılan ferı11an gereği Yahudilerin Ağustos 1492'ye kadar İspanya'yı terk 
etmeleri istenmiştir. Kesin olmamakla birlikte 200 ile 500 bin arasındaYahudi'nin sürgün 
edildiği iddia edilmehedir. Abdurrahman Küçük, a.g.e., s. 98; Ahmet Hikmet Eroğlu, a.g.e., 
s. 125; Abraham Leon Sachar, History of!ews, New York, 1967, s. 204; Yitshak Baer, A His
tory oftlıe Jews iıı Christian Spain, The Jewish Pub. Society of Arnerica, Philadelphia, 1978, 
II/424-439; Esther Benbessa-Aron Rodrigue, Tiirkiye ve Balkım Yahudileri Tarihi (14.-20. 
Yiizyıllar), Çev., Ayşe Atasoy, İletişim Yay., İstanbul, 2001, s. 25-71 

33 1492l:le İspanyadan sürülen Yahudilerin bir kısmı (yaklaşık 25.000 kişi) sınırı geçerek 
Portekiz'e sığınmıştır. Bu sığınma bedeli olarak zengin Yahudiler büyük meblağlar ödemek 
zorunda kalmışlardır. Böylece zenginlere sürekli oturma izni verilirken, fakir aileler belli bir 
süreliğine oturma izni alabilmişlerdir. Ancak buradaki huzurlu günler çok uzun sürmez. 
1496'da Portekiz kralının İspanya krallığından kız alması ile iki ülke arasındaki ilişkiler ar
tar. Bir süre sonra İspanyollar, Portekiz kralından Yahudileri sürgün etmesini talep eder. 
Portekiz kralı 5 Aralık 1496'da Yahudilerin sürgün edilmesini öngören fermanı imzalar. Bu 
karar Portekiz'de Yahudi varlığının sonu olur. Esther Benbessa-Aran Rodrigue, a.g.e., s. 13, 
44-47; Ahmet Hikmet Eroğlu, a.g.e., s. 67 

34 S. Bora, a.g.e., s. 12; Joseph R. Hacker, "Ottoman Policy toward the Jews and Jewish Attitu
des toward the Ottoman during the Fifteenth Century~ Clıristiaııs aııd Jews iıı the Ottomaıı 
Empire, ed. Braude and Lewis, New York, 1982, I/122; M. A. Epstein, The Ottoman Jewish 
Communities, s. 13, 23 

35 Sara Pardo, a.g.e., s. 22 
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sonra Portekiz'den sürgün edilenler de bunlara dahil oldu.36II. Bayezid vilayet

lere gönderdiği fermanla Yahudi göçmenlere iyi davranılmasını emretmiş, emre 

_uymayanların ölümle cezalandırılacağını belirtmiştir.37 Yahudiler kendilerinin 

candan karşılandığının bilincindedirler. Bu konuda şöyle demişlerdir: "Bütün 

dünya barbarken ve tüm kapılar bize kapanırken Türkler bizi vatanıarına ka

bul etti. Bu, Yahudi ıılusumın asla unutamadığı bir gerçektir...Biz Yahudiler 

Türkiye'de hiç acı çekrnedik."38 

1520-1530 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğunun başlıca illerinde 

nüfusun dinlere göre dağılımını gösteren tablo şu şekildedir:39 

Şehirler Müslüman Hıristiyan Yalmdi Toplam 
Haneler Haneler Haneler Hane 

İstanbul 9.517 5.162 1.647 16.326 

Bursa 6.165 69 117 6.531 

Edirne 3.338 522 201 4.061 

Ankara 2.399 277 28 2.704 

Atina ll 2.286 - 2.297 

Tokat 818 701 - 1.519 

Konya 1.092 22 - 1.114 

Sivas 261 750 - !.O ll 

Saraybosna 1.024 - - 1.024 

Manastır 640 171 34 845 

Üsküp 630 200 12 842 

Sofya 471 238 - 709 

Selanik 1.229 989 2.645 4.863 

S erez 671 357 65 1.093 

Tırhala 301 348 ·181 825 

Larisa 693 75 - 768 

Ni ş 468 775 - 1.343 

36 Hıristiyanların Yahudilere karşı olan tavırları neticesinde daha önce 1290öa ingiltere'den, 
1376'da Macaristanöan, 1394'te Fransaöan, 1470'te Bavyera'dan kovulan Yahudiler 
Osmanlı'ya, Edirne, sığınınışlardır. Abdurral1man Küçük, ıı.g.e., s. 97; S. Bora, n.g.e., s. 13; 
Galanti, Türkler ve Yahudiler, s. lS-16; Rauf Beyru, a.g.e., s. 10; Henri Nahum, a.g.e., s. 31; 
Esther Benbess~-Aron Rodrigue, a.g.e., s. 79 

37 Ahmet Hikmet Eroğlu, Osmanlı Devletinde Yahudiler, s. 125-126 
38 .Henri Nahum, İzmir Yahudileri, s. 57 
39 Bemard Lewis, İslam Diiııynsıııdıı i'iılıııdiler, Çev., Bahadır Sina Şener, imge Kitabevi, Anka

ra, 1996, s. 138; Esther Benbessa-Aron Rodrigue, a.g.e., s. 88. 
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Bu tabloya göre en çok Yahudi Selanik ve İstanbul'da yaşamaktadır. 

İzmir'de ise Yahudi varlığını gösteren herhangi bir kayıt yoktur: 1631-1830 

taırihleri arasında Batılı gezginlerin hazırladıkları istatistikler neticesinde 

_ İzmir' de yaşayan Yahudilerin nüfusu şu şekildedir:40 

YIL İSTATİSTİGİN YAHUDi KENT 
KA'ı'NAGI NÜFUSU NÜFUSU 

1631 - 1664 TAVERNİER 6.000- 7.000 60.000 

1676 SPOON VE WHELER 12.000 - 15.000 55.000 

1702 F. SLAARSVE 1.800 27.200 
İKONOMOS 

1731 TOLLOT 7.000 76.000 

1739 POCKOCKE 6.000 100.000 

1776 CHOSEUL GOUFFIER 10.000 102.000 

1812 TANCOIGNE 5.000 106.000 

1824- 1825 O. COOK 10.000 97.000 

1827- 1830 JOSIAH BREWER 8.000- 10.000 90.000- 150.000 

Bu veriler neticesinde kent nüfusunun yaklaşık olarak %10'luk bir kıs

mını Yahudiler oluşturmaktadır. Kent ve Yahudi nüfusm1daki ani düşüşlerin 

nedeni deprem,yangmve salgın hastalıklardır; 1688 depreminde kentte yalda

şık 20.000 kişi ölmüştür.41 Bu deprenlin yanı sıra, 1743, 1772, 1841 yangınları 

kent halkı ile birlikte Yahudileri yıpratmıştır. 1837'de kentte vul<U bulan Veba 

salgıninda en çok Türlder ve Yahudiler ölmüştür. Rum, Ermeni ve Katalikler

de oran daha azdır. Buna göre Türklerde %7 olan ölüm oranı Yahudilerde %4, 

Rum ve Ermenilerde %1, Katolilderde ise %0,3 oranmdadırY 

40 S. Bora, a.g.e., s. 28. Tabioyu .farklı eserlerden karşılaştırmak için bkz., Tuncer Baykara, 
a.g.e., s. 56-57; Rauf Beyrtı, a.g.e., s. 18-19, SO; Sadiye Tutsak, İzmir'de Eğitim ve Eğitimci/er 
(1850-1950), Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 2002, s. 20 

41 Henri Nahum, İzmir Yalıudileri, s. 34 
42 Türklerin ve Yahudilerin daha fazla hastalığa yakalanmaları ve bunların ölüm oranının 

artmasının nedenleri arasında yoksulluk, tek bir odaya sıkışmış sağlıksız yaşam şartları, 
yeter;iz beslenme, hijyen eksikliği vs. sayılabilir. İzmir'de yaşayan cemaatlerin 1837 Veba 
salgınına yakalananların oranı ile hastalıktan ölenler ve bunların toplam nüfusa oranlarını 
gösteren tablo için bkz. S. Bora, a.g.e., s. 29. 19. yüzyıl'da İzmir Yahudilerin yaşamları hak
landa ayrıca bkz., RaufBeyru, a.g.e., s. 85-90; Henri Nahum, a.g.e., s. 35, 37-39 
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1831'de yapılan ilk Osmanlı nüfus sayımında İzmir'de 1693 hanede 

3530 bekar Yahudi tespit edilmiştir.431835-1927 yılları arasında yapılan ista

tistiklere44 göre İzmir'in ve kentte yaşayan Yahudilerin nüfusu şu şekildedir:45 

YIL İSTATİSTİGİN KAYNAGI YAHUDi KENT 
NÜFUSU NÜFUSU 

1835 CHARLES DE TEXIER 15.000 150.000 

1844 QUETIN 15.000 150.000 

1861 . COMTE DE CHAMBORD 15.000 150.000 

1872 CHARLES DESHERZER 15.000 150.000 

1891 V.CUINET 16.000 200.000 

1895 AYDIN YİLAYET SALNAMESi 17.943 217.145 

1900'ler PAULLINDAU 16.000 200.000 

1904 ALLIANCE BULLETIN 35.000 

1914 CHARLES DE YELLAY 15.000 150.000 

1919 H. S. SOLOMONİDİ 30.000 300.000 

1922 ANADOLU'DA YUNAN ZULMÜ 20.000 

1927 TÜRKİYE CUMHURİYETİ 31.486 165.969 
DEVLET SALNAMESi 

Demiryollarının yapımı ile canlanan ticari ve ekonomik hayat nüfus ar

tışını beraberinde getirmiştir. Doğal felaketler kentin ve Yahudi nüfusunun 

aynı kalmasına hatta bazen azalmasına etki etmiştir. 1835'ten 1920'ye kadar 

Yahudiler kent nüfusunun %10'luk kesimini oluştururken 1927 T.C. Devlet 

Salnamesi istatistiğine göre kentteki Yahudi oran %20'ye çıkmıştır. 1782'de 

Lehistan'daki ihtilal sonucunda yaldaşık 50 aile İzmir ve Selanik'e göç etmiş-

43 Enver Ziya Karal, Osmanlı İmparatorlıığımda İlle Niifııs Sayımı, Ankara, 1950, s. 136-141; S. 
Bora, a.g.e., s. 28 

44 Tablolarda verilen nüfuslar ve oranlar çoğu zaman gerçeği tam anlamıyla yansıtmamaktadır. 
Batılı gezginlerin istatistikleri derin bir araştırmaya dayanmayan yüzeysel verilerdir. Üstelik 
nüfus sayımında kadınlar ve çocuklar sayılmamıştır. Yahudilerin 1831 ilk Osmanlı nüfus sayı
mında 1693 hanede 3530 bekar olarak sayılması Yahudilerin ·~rı Kovaııı" veya "Karınca Yuva
sı" tarzındaki yaşamları dikkate alındığında eksik görünmektedir. Çünkü her aile 5-6 kişiden 
oluştıığu düşünülürse nüfusun 7000'den fazla olması gerekmektedir. S. Bora, a.g.e., s. 32 

45 S. Bora, a.g.e., s. 30. Tablonun hazırlanmasına kaynaklık eden eserler ve veriler için aynı ese
rin, birinci bölüm, 52 no'lu dipnotuna bakılabilir. Tabioyu farklı eserlerden karşılaştırmak 
için bkz., Rauf Beyru, a.g.e., s. 50, 53; Sadiye Tutsak, a.g.e., s. 21 
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tir. 189l'de Rus baskınından kaçan yaklaşık 2500 Yahudi İzmir' e gelmiştir.46 

İzmir'de yerleşik Yahudiler ekonomik açıdan sıkıntı yaşayacakları için onları 

ABD, Kanada, Arjantin gibi başka ülkelere gitmeleri konusunda teşvik etmiş-

- leı·dir. Kentin yerli Yahudileri ile göçmen Yahudileri arasında bir süre sonra 

ekonomik açıdan sorunlar çıkmıştırY 

Osmanlı döneminde İzmir'de Yahudiler diğer milletlerle birlikte yaşı

yorlardı. İzmir her bir grubun yaşam alanına göre beş farklı bölgeye ayrılmış

tı. Levantenler, günümüzde kordon boyu olarak bilinen deniz kıyısında; Er

meniler, ikinci kordon diye isimlendirilen ve Levantenlere göre biraz daha iç 

lasımlarda; Rmnlar, Basmane-deniz hattının kuzeyinde; Türkler, Kadifekale 

etekleri ile Eşrefpaşa civarında; Yahudiler ise Ermeniler ile Türider arasında 

kalan Havra bölgesinde yaşıyorlardı.48 Daha sonra, maddi durmnlan gelişen 

Yahudilerin bir lasmı Karataş, Göztepe bölgesine göç etmişlerdir:19 

ISOO'lü yıllarda İzmir Yahudilerinin içinde yaşadıldarı ortam "yoksul

luk, dilencilik, eğreti yaşam koşulları"50 şeldinde tasvir edilir. Yüzyılın sonun

da Yahudi cemaat üyeleri ticari açıdan güçlenmeye başladılar. Bu güçlenen 

sınıf Göztepe, Karantina ve Karataş'a yerleşti. Böylece 20. yüzyılda Havra ve 

Göztepe-Karataş olmale üzere ild Yahudi bölgesi oluştu.51 Cumhuriyet öncesi 

- dönemde İzmir'de Yahudilerin yaşadıldan mahalleler Yahudi adı taşımalda 

birlikte 1923 yılında adları değiştirilmiştir. Mesela Hahambaşı Mahallesi Gü

zelyurt, Sonsin o ise Oruçisa olarak değişmiştir. 52 

Birinci dünya savaşı sonrasında (1922) Yahudiler İstanbul ve Trakya ile 

İzmir ve Batı Anadolu bölgesinde yoğunlaşmışlardır. İzmir, İstanbııl'un ar

dından Yahudi nüfusu açısından ikinci sırada idi ve büyük çoğunluğu Karataş 

semtinde ikamet ediyordu.53 1923 yılında İzmir'de hallca hitap eden Mustafa 

46 Avram Galanti, Türkler ve Yalıııdiler, s. 18 
47 S. Bora, a.g.e., s. 31 
48 S. Bora, a.g.e., s. 35; Sara Paı·do, a.g.e., s. 44; Henri Nahum, a.g.e., s. 21. Mahalleleri gösteren 

harita için bkz., Henri Nahum, a.g.e., s. 278 
49 S. Bora, a.g.e., s. 35; Sara Paı·do, a.g.e., s. 44 
50 Aron Rodrigue, "Ondokuzuncu yüzyılda Türkiye Yahudileri'nin Batılılaşması-Çok Dilli Bir . 

Cemaat in Oluşumu': Tari/ı ı•e Toplum, c. 6, s. 22 
51 S. Bora, a.g.e., s. 36 
52 Yahudilerin yoğun olarak yaşadıkları mahallelerin eski ve yeni adları için bkz. S. Bora, a.g.e., 

L36~7 . 

53 Avner Levi, Tiirkiye Cımılmriyeti'11de Yalıııdiler: Hııkuki ve Siyasi Dıırımzları, İletişim Yay., 
İstanbul, 1996, s. 14, ıs 
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Kemal Atatürk'e İzmir Yahudi cemaatinin ileri gelenlerinden Rafael Amado 

" ... Yahudi vatandaşlar hakkındaki görüşün üz nedir?" diye sorması üzerine 

Atatürk, " ... Musevi vatandaşlarımız hiçbir valdtte bu memlekette olduğun-
' dan daha çok refah ve saadete malik olmazlar. Şimdiye kadar böyle olmuş-

tur. Yeni Türkiye bu suretle kendilerine daha çok inandırıcı ve emniyet verici 

olur ... " şeklinde cevap vermiştir.54 

1934 yılından itibaren Yahudilerin Siyonist faaliyetler çerçevesinde bir 

araya geldikleri ve bu amaçla teşkilatlandıkları görülmektedir. Bu teşkilatlarda 

hem gençler hem de yaşlılar aktif konumda idiler. Hükümet bu amaçla orga

nize edilen eğitim ve propagandalara izin vermediği için faaliyetler evlerde 

gizlice yürütülmüştür. Bu amaca hizmet etmesi için kütüphaneler kurulmuş

tur. Varlıklı Yahudiler de maddi açıdan teşkilatları destekiernekte idi. Onların 

desteği ile gençler gizlice gemilerle Filistin' e gitmekte idi.l940'lı yıllarda göç 

eden Yahudi sayısı çoğaldı.55 1945 yılına gelindiğinde ise İzmir'de 15.784 Ya

hudi yaşamak'ta idi.56 

III- Yahudilerin İzmir'de Cemaatleşme Süreci ve 

Yaşanan Tartışmalar 

XVI. yüzyıl başında İzmir beş mahalleden oluşan bir kasaba büyüklü

ğünde olup, bundarda dördü Müslümanlara birisi de gayr-i müslimlere aittir. 

Bu yüzyılda şehir gelişim kaydetmiştir. A.'VII. yüzyılda liman şehrin gelişimine 

katkı sağlamıştır. Bu gelişim neticesinde yeni mahalleler kurulduğu, Ermeni 

ve Yahudi cemaatinin teşekkül ettiği görülmektedir.57 

Sultan II. Bayezici devrinde İzmir' de aktif konumda olan Yahudi tüc

carların varlığından bahsedilmektedir. XVI. yüzyılın sarılarında Selanik'te 

dokumacılık yapan Yahudiler hammaddeye daha kolay ulaşabilmek ve mes

leklerini devam ettirebilmek adına Batı Anadolu'ya göçe başlamışlardır.58 Ya

hudiler önceleri Manisa'yı tercih ederlerken XVII. yüzyıl başlarında İzmir'in 

S4 Rıfat B. Bali, Cumhuriyet Yıllarmda Türkiye Yahudileri: Bir Tiirkleştirme Serüveni (1923-
1945), İletişim Yay., İstanbul, 2001, s. 39-40; Sara Pardo, a.g.e., s. S8 

SS Rı fat B. Bali, Cımıhuriyet Yıllarmda Tiirkiye Yahudileri, s. 403-408 
S6 Henri Nahum, a.g.e., s. 240 
S7 1S28'de büyük çoğunltığunu Rumların oluşturduğu cemaat-i gebraııın nüfusu 43 iken 

1S7S'te ll O'dur. Miibahat S. Kütükoğlu, a.g.e., s. 24-27 
SS Mübahat S. Kütükoğlu, a.g.e., s. 30 
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artan ticari potansiyeli nedeniyle İzmir' e yönelrnişlerdir.59 İzmir' de Yahudi ce

maatinin oluşum süreci 16. yüzyılın sonlarına tekabül eder. Bahribaba Yahudi 

mezarlığında 1565 tarihli bir mezar taşının bulunması ve kentte Yahudi me-

- zarlığının olabileceği varsayımı bumın delili olarak ileri sürülmektedir. Ayrıca 

1856 yılında bir haham, kentte Yahudi cemaatinin 257 yıldır var olduğunu 

ifade etmiştir. Bu ild delil çerçevesinde 16. yüzyıl'ın sonlarında İzmir'de Ya

Imdi cemaatinin oluşmaya başladığı ifade edilmektedir.60 Ayrıca, S. Sevi'nin 

1626 yılında İzmir'de doğduğu dikkate alınırsa ailesinin daha önceden İzmir' e 

yerleşmiş olma ihtimali yüksektir.61 İzmir'de Yahudi cemaatinin oluşumunda 

şehrin ekonomik açıdan gelişmesi etkin olmuştur. Portekiz göçleri, Selanik'ten 

gelen iç nüfus hareketi önemlidir.62 

16. yüzyılın sonlarında kentin ticari öneminin artması nedeniyle civar 

kasabalardan Yahudiler İzmir' e yerleşmişlerdir. İzmir' de yaşayan Yahudiler 

minyam (dini törenleri icra edebilmek için gerekli 10 yetişldn erkek) tamam

layabilrnek63 için Tire ve Manisa' dan Yahudileri İzmir' e davet ediyorlar ve göç 

için onları teşvik ediyorlardı. Cemaat adına toplanan bazı vergilerden bunların 

muaftutulduğu görülmektedir.64 16 ve 17. asırda Sakız Yahudileri İzmir' e göç 

etmişleridir. Yine Manisa, Selanik, Safed ve Halep'ten Yahudiler ticari önemi 

- artan İzmir'e göç etmişlerdir.65 XVII yüzyıl başlarında nüfuslarının artması 

sayesinde İzmir Y alıudileri kendiçemaatlerinikurarak teşldlatlanma yoluna 

gideceklerdir. Cemaat oluşumunun tahminen 1605 yılında gerçekleştiği kabul 

edilmektedir.66 Cemaat değişik kökeniere sahip göçmenler tarafından zaman 

59 Sara Pardo, a.g.e., ş. 33; Yahudilerin Manisayı tercihi için bkz., Feridun Emecen, Umıtıılmuş 
Bir Cemaat: lviaııisa Yahudileri, İstanbul, Eren Yay., 1997, s. 30 

60 Galanti ve Barnai'nin görüşleri için bkz. S. Bora, a.g.e., s. 26 
61 S. Bora, a.g.e., s. 27 
62 Esther Benbessa-Aran Rodrigue, Tiirkiye ve Balkaıı Yalıııdileri Tarihi, s. 90-91 
63 Başlangıçta Minyanı tamamlamak için Yahudilere davet gönderilirken 19. yüzyıl sonlarında 

ise Lehistan ve Rusya'dan gelen'leri başka yerlere yönlendirme çabaları hakim olmuştur. Ka
naatimizce, bu tavrın ortaya çıkmasında hem içinde bulundukları ekonomik sıkıntı hem de 
gelenlerin Aşkenazi kökenli, oluşu önemlidir. , 

64 Ahmet Hikmet Eroğlu, Osmanlı Devletinde Yahudiler, s. 107; A. Galante, Histoire de fııifs 
d'Aııato/ie, des fu!fs d'Izmir, Imprimerie M. Bakok, İstanbul, 1937, s. 12'den aktaran Rauf 
Beynı, a.g.e., s. 10; S. Bora, a.g.e., s. 27 

65 Ahmet Hikmet Eroğlu, a.g.e., s. 108; Mübahat S. Kütükoğlu, a.g.e., s. 33; Esther Benbessa
Aran Rodrigue, Türkiye ve Balkan Yalıııdileri Tarihi, s. 141 

66 Ahmet Hikmet Eroğlu, a.g.e., s. 107; Mübahat S. Kütükoğlu, a.g.e., s. 33 
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içerisinde oluşturulmuştur.67 Sayıca fazla olan Selanik Yahudi göçmenleri bu 

sürece ciddi katkı sağlamışlardır. 1620'de kentte altı sinagog bulunuyordu. 

Farklı bölgelerden olan Yahudi göçmenler arasında dini açıdan liderlik mü

cadelesi baş göstermiş ve bu durum Yahudilerin sosyal ve ekonomik yaşantı

larına etki etmiştir. İzmir' e en son gelen Yahudi grubu olan Portekizliler daha 

öncekilere göre kültürel ve mali açıdan bir gömlek üstündü.68 

İber yanmadasından göçen Yahudiler ile yerliler arasındaki ilişkiler da

ima gergin ve problemli olmuştur. Bu iki grup özellikle Yahudi dini hukuku

nu (halagha) yorumlama konusunda büyük ayrılıklar içerisinde idiler. Üstelik 

sonradan gelenler, yerel uygulamalara (halagha ve minhag) riayet etmedikleri 

gibi yerlilerden kendilerine uymalarını isteyerek Yahudi geleneğine ters dav

ranmışlardır. Yahudiler arasında başlıca çatışma noktaları şunlardır: 
1- Etnik sürtüşme (İsp~nya, Portekiz ve Yerliler) 
2- Cemaat hayatının idaresi 
3- Dini kurallar ve geleneklerin uygulanması.69 

Gruplar arasındaki mücadelenin temelinde hahambaşılık geliyordu. 

Hahambaşılık kurumu Yahudi cemaatin oluştuğu dönemden itibaren tesis 

edilmiştir. İzmir' de ilk hahambaşı İstanbul kökenli bir aileye mensup olan 

İsak Levi'dir. Selanik Yahudileri onu kabul etmemişler ve Selanik'ten getir

dikleri Yosef Eskapa'yı Hahambaşı seçmişlerdir. Çift kutupluluk İsak Levi'nin 

yerine geçen Azarya Y eşuva Eşkenazi'nin ölümü ve Yosef Eskapa'nın İzmir 

halıarnbaşı olması ile kısmen sona erdi. O dönemde cemaatin dini ve dün

yevi işlerini yönetecek ve yetki paylaşımı olarak kabul edilebilecek iki kurul 

oluşturulmuştur.70 Y. Eskapa'nın son yıllan olan 1670'te cemaat 7 kurul üye

si (menunim) tarafından yönetiliyordu. Bu sayı 18ll'de 12'ye, 1884'te 20'ye 

yükselmiştir, ismideNecia Haeda (İsrail önderleri) olarak değişmiştir.71 1838 

yılında yayımlanan bir yazıya göre, İzmir Yahudi cemaati Onikiler Konseyi 

67 Sara Pardo, a.g.e., s. 32 
68 Jacob B arn ai, "The Development of Community Organizational Structure: The Cas e of Iz

mir", Tiirkiye'de Yalııtdiler-500 Yıldır Paylaşılan Tari/ı Sempozyımııı, istanbul, 1992, (yayın
lanmamış bildiri metni) s. ı ı -12'den aktaran S. Bora, a.g.e., s. 39 

69 Esther Benbessa-Aron Rodrigue, a.g.e., s. 92, 95, 100-101; Sara Pardo, a.g.e., s. 51-52 
70 Bu iki kurul ilerleyen zamanlarda iki grup arasındaki sorunları daha da derinleştirmiştir. 
71 Kurul üyelerinin uzmanlık alanları ile onları seçen sinagogların isimleri ve yardım dernek-

leri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., S. Bora, a.g.e., s. 39-41 
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(her iki yılda değişir, eski üyeler yenileri seçer) ve Din Adamları Kurulu adı 

verilen iki örgüt tarafından yönetilmekte idi.72 

Hahambaşılık mücadelesinin en önemli nedeni cemaatin yerliler, Se

faradlar ve Aşkenazlar olmak üzere farklı yapılardan oluşması idi. 19. yüzyı

lın birinci yarısında Osmanlı Yahudileri moderrıleşmeyi savunan Reformİst 

Yahudiler (çoğunluğu Portekiz'den kovulan ve Tunus, Balkanlar, Anadolu 

liman kentlerine yerleşen Yahudiler) ile eski düzeni korumaya çalışan tutucu 

Yahudiler olarak ikiye bölündü. Vergi adaletsizliğinden ezilen yoksul Yahu

diler ise kurtuluş yolu olarak reformları destekliyorlardı. Gruplar arasındaki 

mücadeleler 1835 yılında II. Mahmut'un Osmanlı Hahambaşılığı müessesini 

tanıması ile d urul du. Böylece İzmir' deki iki başlı babambaşılık tartışmalanna 

son verilmiş ve Osmanlı Yahudi cemaati tek merkezden yönetilir hale gelmiş

tir. Osmanlı hahambaşısı, diğer kentlere atanacak babambaşılan konusunda 

Sultan'a danışmanlık yapacaktı. Ancak, 1839 Tanzimat Fermanı tam olarak 

uygulama alanına giremediği için Yahudi cemaati içindeki çatışma ve sorun

ları çözemedi.73 

1850'de Abdülmecit hahambaşılarını atama görevini cemaate verince 

Yahudi elit zümre tekrar cemaat yönetimine hakim olmuştur. Bu durum yok-

- sullar ile elitler arasında bir sınıf çatışmasına ve toplulukta derin kutuplaşma

lara sebep oldu. 1862'de reformİst-tutucu kavgası şiddetienince Osmanlı ida

recileri müdahale edip bazı reformİstleri hapse atmasıyla tutucular üstünlük 

sağlamıştır. 19. yüzyıl sorılannda faaliyetlere başlayan Evrensel Yahudi Birli

ğji4 baharnların üstünlüğüne son vermiş ve Osmanlı Yahudi cemaatini sosyo-

72 ]oıırnel de Snıyme gazetesi, 3 ~asım 1938'den aktaran RaufBeyru, a.g.e., s. 85-86 
73 S. Bora, a.g.e., s. 16-18, 39-42; Jacob Barnai, "On the History of the Jews in the Ottoman 

Empire': Sephardi ]ews i11 the Ottoman Empire, Ed. Esther Juhasz, New York, 1990, s. 30; 
Bemard Lewis, Tiıe jews of Islam, Routledge, London, 1983, s. 174-175 

74 Orijinal adı Alliance Jsraelite Universelle olan bu k-urum, 1860'ta Yahudiler arasındaki bölge
sel farklılıklan ortadan kaldırmak, Yalmdileri bilinçlendirmek, geleneklerini korumak, meslek 
kazandırmak, sefaJet ve cehaletten k-urtarmak, kalkındırmak, medeniyete ayak uydurmalarını 
sağlamak amacıyla Paris'te bir grup Yahudi genç tarafından kurulmuştur. Alyans'ın ideolojik
söylemi Avrupa kaynaklı haskala'nın Fransa'da ses bulmuş halidir. Ayrıntılı bilgi için bkz., Aron 
Rodrigue, Frenc/ı ]ews, Turkish ]ews, The Alliaııce Ismelite Universelle in Turkey 1860-1914, 
(PhD Dissertation),.Harvard Univ., 1985. Bu eserin Türkçesi: Tiirkiye Yahııdilerinhı Batılı/aş
ması "Al/iaııce Okulları", Ayraç yay., İstanbul, 1997; Henri Nahum, a.g.e., s. 102;258; S. Bora, 
a.g.e., s. 97-98; Estl1er Benbessa-Aron Rodrigue, a.g.e., s. 210; Neslihan Kuran, "Haskala'nın 
Yahudi Eğitimine Etkisi: Alliance Jsraelite Universelle ve ~oplumsal Dönüşüm 'İstanbul AIU 

200 



[ 

kültürel açıdan canlandırmıştır. Bu süreç Yahudi cemaati için Aydınlanma 

dönemi olarak kabul edilmiştir. 1865'te hazırlanan ve toplam 48 maddeden 

oluşan "Hahamhane Nizamnamesine"75 göre halıarnların yetkileri sınırlan

dırılmış, danışmanlar grubu oluşturulmuş ve halk, cemaat etkinliklerinde 

aktif hale gelmiştir. Üyeler cemaat yönetim kurulunu seçme hakkına sahip 

olmuştur.76 Ancak bu durum uzun sürmemiş ve haharnlar yetldyi yeniden 

ele geçirmişlerdir.77 Cemaat içi tartışmalara son vermek amacıyla İstanbul ve. 

İzmir'de 1896'da Hahamname Nizamnaınesi temel alınarak yeni bir cemaat 

tüzüğü hazırlanmış, 1908'de bazı ilaveler yapılmak suretiyle bu tüzüğün ek

siklikleri giderilmiştir. 78 

IV- İzmir Yalındilerine Ait Kurumlar 

İzmir Yahudileri dini ve sağlık ihtiyaçlarını kendi cemaatleri içerisinde 

rahat bir şekilde karşılayabilmek amacıyla bir takım dini kurumlar ve hasta

neler kurınuşlardır . .Ayrıca yoksul kesimin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve 

onları kalkındırmak için de bir takım yardım kun.i.luşları oluşturmuşlardır. 

Şimdi bu kurumlara kısaca değinmek istiyoruz. 

a- Sinagoglar 

Sinagog, Yahudi mahallelerinin olmazsa olmaz bir özelliği olup, evler 

sinagog etrafında kümelenmekte idi. Bu yüzden sinagogsuz bir Yahudi Ma

hallesi düşünmek mümkün değildir. İzmir' de kesin olarak kanıtlanmamış ol

makla birlikte M.S. 2. veya 3. yüzyılda Rufina adında bir sinagogun olduğu 

ileri sürülmektedir.79 Yine Bizans döneminde yapıldığı belirtilen Etz Hahayim 

Ok.-ulları Örneği İle"' Milel ve Nihai, 6 (2), s. 323-341. Haskala için ayrıca bkz., Ali Osman Kurt, 
''Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala'', Milel ve Nihai, 7 (1), 33-59 

75 Hahaınhane Nizaınnan1esi'nin orijinal metni ve tercümesi için bkz., Hatice Doğan, Osmanlı 
Devletiilde Halıambaşı/ık 1Hiiessesesi, s. 63-68 ve Ekler bölümü. 

76 1865 yılında İzmir Yahudi cemaatinin yönetim kuruluna seçtiği üyelerin listesi için bkz. S. 
Bora, a.g.e., s. 41-42 · 

77 Yahudiler, 1876 yılındaki Kanun-i Esasİ ile elde ettikleri haklar çerçevesinde Meclis-i 
Umumi'ye mebus yollamış! ardır. 1878'de Abdülhamit ile rejim değişıniştir ancak Osmanlı
Yahudi ilişkilerindeki güven her zaman yerini korumuştur. Evrensel Yahudi Birliği'n-in 
Fransa'ya yolladığı mektuplarda Abdülhamit'in "Yahudi düşmaıu" olmadığı ve Yahudileri 
koruduğu belirtiliyordu. S. Bora, a.g.e., s. I 6-18; 39-42 

78 Tüzüğe göre İzmir Yahudi cemaatini oluşturaı1 kurullar ile onların görev ve yetkileri için 
bkz. S. Bora, a.g.e., s. 42-43 

79 S. Bora bu iddiayı A. Galante'nin ortaya attığını belirtmektedir. S. Bora, a.g.e., s. 48 
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sinagogu80 ile ilgili olarak elde delil mevcut değildir. Aynı şekilde İber Yahu

dileri tarafından kurulduğu söylenen Geruş (Sürgün) Sinagogunun - ispatı 

mümkün olarnamakla birlikte - İzmir'in en eski sinagoglarından olduğu dile 

_ getirilmektedir. 81 

ı 7. ve 18. asırcia İzmir' de Etz Hahayim, Şalom, Foresteros, Pin to, Ba

kış, Sonsino, Sinyora Giveret ve Portokiz sinagogları vardı.82 Şalom sinagogu 

Hayim Eskapa döneminde kullanımda idi ve on dükkandan elde edilen ge

lirlerle sinagogun giderleri karşılanıyordu. 1800 ve 1841 'de restore edilmiş

tir. Yine 17. yüzyılda yapıldığı söylenen Sonsino sinagogunun mimari açıdan 

Hisar camiinden (inşa tarihi 1592) esinlenildiği ileri sürülmektedir. 1850 ve 

1896 da restore edilen bu sinagog günümüzde harabe görünümündedirY Sin

yora Giveret'in ise 1510-1569 yılları arasında yaşayan Donna Gracia Mendes 

tarafından yaptırıldığı ileri sürülmektedir. Bikur Holim84 ve Algazi 1724'te 

yapılmıştır. 85 

1900'lere gelindiğinde İzmir'de sinagog sayısı 15'e yükselmiştir. S. 

Bora'ya göre bu sayıya küçük sinagoglar dahil edilmemiştir. Bu sinagoglardan 

biri 1893 yılında İzmir .A.şkenazi cemaatine verilmiştir. Yine bu cemaat için bir 

ev, sinagoga dönüştürülmüştür. Bu durum ev sinagogların varlığına müsaade 

edildiğini gösterir. Buna dair Meseri Evi, Mizrahi Evi gibi örnekler vardır.86 

ı 908'de sinagogların -·ayısı 17' dir. Yine bu sayıya ev ve oda sinagoglar dahil 

edilir. Karşıyaka Alaybey'de Kal Kadoş, Bornova'da Algranti sinagogu vardı. 

Bu dönemdeki en büyük sinagog 1907'de henüz inşaat tamamlanmadan iba:-

80 1851 yılında Daniel Sidi'nin maddi kaı.Kılarıyla restore edilen bu sinagog Güzelyıırt mahal
lesi, İnkılap sokaktadır. S. Bora, a.g.e., s. 48; Sara Pardo, a.g.e., s. 121 

81 Osmanlıların fethettikleri bölgelere güvenilir bir millet (millet-i sadıka) olan Yahudileri yer
leştirdiği göz önüne alımrsa 1424 yılında fethedilen İzmir'e bazı Yahudileri yerleştirdiği dü
şünülebilir. Bunlar kendi Geluş (Sürgün) sinagoglarını kurmuş olabilirler. Bu cemaat büyük 
olasılıkla 1472'delti büyükdeprem sonunda veya Venediklilerin 1472'de İzmir'de yaptıkları 
katliam (Tuncer Baykara, a.g.e., s. 83) sonucunda dağılmış olabilir. S. Bora, a.g.e., s. 48-49 

82 17 ve 18. Yüzyıl da İzmir'delti sinagogların sayısı konusunda ı 'den 9'a kadar çelişltili rakam-
lar ortaya atılmıştır. S. Bora,a.g.e., s. 49-50 · 

83 S. Bora, a.g.e., s. 49-50 
· 84 Bo drum katında cemaate ait bir hapishanenin var olabileceği tahmin edilmektedir. S. Bora, 

a.g.e., s. 52-53 . 
85 s; Bora, a.g.e., s. 50; Sara Pardo, a.g.e., s.l35 
86 S. Bora, a.g.e., s. 50 
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dete açılan Karataş Beit İsrail sinagogudur.87 1908'de Çeşme'de 3, Tire'de 2, 

Bergama ve Menemen' de birer sinagog vardı. Bunların bir kısmı kullanılamaz 

halde iken bazılannın izleri dahi ortadan kalkmıştır. 88 

b- Mezarlıklar 

Bahribaba mezarlığında bulunan bir mezar taşındaki 1565 tarihi 16. yüz

yılda İzmir' de bir Yahudi mezarlığının var olduğUnu göstermektedir. 20. asrın 

başlarında ise, Bahribaba (Maşatlık), Gürçeşme (Kançeşme) ve Bomova'da 

Yahudi mezarlıklarının olduğu söylenir. 1861 yılında Yahudi cemaati Bahri

baba mezarlığının yetersiz kaldığını pa dişaha bildiriyorlar. 89 Daha önce şehrin 

dışında olan Bahribaba mezarlığının etrafına 1883'ten itibarenevler inşa edil

miş, 1885'te de bir kısmından yol geçmiştir. 1907 yılında mezarlık arazisinin 

bir kısmı Gureba hastanesine bağışlanmış, 1910 yılında da mezarlıkta ağaçlan

clırma çalışmaları başlamıştır. Vali Rahmi Bey döneminde Müslüman ve Hı

ristiyan mezarlıklannın şehir dışına taşınması projesiyle Bahribaba Mezarlığı 

da Gürçeşmemezarlığına taşınmıştır.1881 tarihindekurulan BomovaMezar

lığı ise günümüzde kullanılmamaktadır. Gürçeşme mezarlığı 1885'te hizmete 

açılmıştır. Bahribaba'daki mezarlar buraya taşınmıştır.90 1992 tarihi itibarıyla 

9478 mezar yer almaktadır.91 

c- Yardım Kurumları 

Yahudi yardmı kurumları OsmanlıYahudilerinin karakteristik özellikle

rinden birisidir. Diğer gruplar böylesine kapsamlı bir yardım kurumuna salıip 

değillerdir. İzmir Yahudi cemaatinin varlİğını inkıtaa uğramadan sürdürebil

mesinin en önemli nedenlerinden birisi cemaat içi yardımlaşmadır. Yahudi yar-

87 Sinagogun inşası esnasında karşılaşılan maddi sorunları çözmek için tahvil satışı yapılmış
tır. 22 Şubat 1909 tarihli tahvilin tercümesi için bkz. S. Bora, a.g.e., s. 50-51 

88 İzmir il merkezindeki sinagoglann mimari yapısı, süslemeleri, m üştemilatı ve çevre düzen
lemesiyle ilgili olarak bkz., Mine Tanaç, "İzmir Havraları", Ege Mimarlık, 2001/2-3, Sayı: 
38-39, MO İzmir Şb., Yay., İzmir, 2001, s. 41-45; Esther Juhasz, "Synagogues'; Sephardi Jews 
in tlıe Ottoman Empire, Ed. Esther Juhasz, New York, 1990, s. 37-48; S. Bora, a.g.e., s. 48-52; 
Sara Pardo, a.g.e., s. 119-175 

89 İzmir Yahudi cemaatinin padişahın bilgisine arzettiği yazı için bkz. S. Bora, a.g.e., s. 53 
90 Mina Rosen, "Jewish Cemeteries in Thrkey'; Sephardi Jews in the Ottomaıı Empire, Ed. Est

her Juhasz, New York, 1990, s. 61; Sara Paı·do, a.g.e., s. 177-178 
91 Mezarlıklar hakkında bkz., S. Bora, a.g.e., s. 53-55 
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dım kurumlan (i) yoksullara, (ii) hasta ve yaşlılara, (iü) işsizlere, (iv) yetim ve 

kadınlara, (v) göçmenlere yönelik olmak üzere beş kategoriye ayrılır. Yoksullara 

yönelik başlıca yardım kurumları şunlardır: Fakaraperver Cerniyeti (Ozer Da

Jim), Talmud Tora Beyan Komitesi, İyi Niyet (Buena Vehındat), Aşevi, Malbuş 

Aronim, Bigde Kodeş, Oel Moed ve Dansa.92 Bu kurumlar İzmir'de yaygın olan 

dilenciliği önlemeye ve Yahudi halkın huzur içinde yaşamasını sağlamaya çalış

mıştır. Yahudi kurumları Osmanlı içerisinde olduğu kadar Rusya, Fas, Filistin 

gibi yerlerdeki Yahudilere de maddi yardım etmişlerdir. Yahudi cemaati sıkıntı 

içerisinde olan Rusya Yahudileıine yardım toplamak için saraydan izin istemiş

lerdir. 1905 yılında saray onlara olumlu cevap vermiştir.93 

1642 yılında Eskapa tarafından kurulan Kutsal Mezarlık Kurumu (Hev

ra Kaduşa şel Kabarim) hasta ve yaşlılara hizmet veren bir ·kurum du. İşsizlere 

yardım etmek amacıyla da 1902'de biçki-nakış kurslarının yanı sıra Evrensel 

İsrail Birliği Tarafından ziraat ve çırak okulları kurulmuştur.94 Cemaat içe

risindeki yolmıllara, yetimlere ve kadırılara balanak için Yoksullar Yurdu 

(Lazaretto ), Y etimler Yuvası, Yetimler kurumu (Hevrat Yetumot), Kız çocuk

larına Yardım (Ezra la Yeladot), Mohar u Matan gibi yardım kurumları oluş

turulmuştur. Bu kurumlar sayesinde genç kızların evlilik masrafları karşılanı

yor; hamile kadınlara yardımcı olunuyor; yetimler barındırılıyor, besleniyor, 

akutuluyor ve iş sahibi yapılıyordu.95 Bayanlar Kurumu ve HahnakatOrahin1 

isimli yardım l.'Urumlarında ilki Rusya' dan gelen göçmenlere hizmet verirken 

ikincisi şehri ziyarete gelen Yahudilere 3 gün boyunca yiyecek-içeceklerini 

karşılıyordu.96 İzmir Y almdi cemaati, yoksul Yahudilerin kalkınmasını sağ

lamak amacıyla bir talam destek programları oluşturmuştur. Buna göre var

lıklı Yahudilere ait evlerde yoksul Yahudi halk il<amet etmekte idi. Ancak bu 

92 Bu kurumların geçirdiği süreçler, gelirleri, yaptığı yardım türleri, kampanyaları hakkında 

ayrıntılı bilgi ve Osmanlı'nın Oz~r Dalim'in çalışmaları hakkında duyduğu kllŞkıılar için 

bkz., S. Bora, a.g.e., s. 56c59 

93 Yıldız Saray-ı Humayunu Başkitabet dairesinin cevabi yazısı için bkz., S. Bora, ıı.g.e., s. 55-56 

94 S. Bora, a.g.e., s. 59; Henri Nahum, a.g.e., s. 108 
95 Kurumların kuruluş hikayesi, hizmet verdiği binaların fiziki yapıları için bkz., S. Bora, a.g.e., 

s. 60-61 
96 S. Bora, a.g.e., s. 61 
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yöndeki tüm çabalara rağmen yoksul halkı kalkındırmak için tam anlamıyla 

yeterli bir çözüm yolu bulunamamıştır.97 

İzmir Yahudilerinin, Osmanlı yardım kampanyalarına katıldıkları da 

görülmektedir. 1877-1878 Osmanlı-Rus sanşında askerlerin ihtiyaçlarınıkar

şılamak üzere ilan olunan yardım kampanyasına Yahudiler 78.550 kuruş (top

lamda 794.546) yardım etmişlerdirY8 İzmir'de 1908'de "Asakir-i Osmaniyye 

Heda:ya-yı Şitaiyye" için Yahudiler 1.179 kuruş (toplamda 20.643); 1909'da 

İzmir Asker Kulübü için 2.928 kuruş (toplamda 9.607) yardım etmişlerdir.99 

1910 yılında Osmanlı babambaşısı Hayim Nahum Efendi Osmanlı donanma

sına yardım edilmesi için Yahudilere yönelik bir beyanname yayınlamıştır. 

Burada, Yahudilerin Osmanlıya bağlılıl<ları, minnettarlıklan; yardımın bo

yıınlannın borcu olduğu ve vazife-i zirnınetleri olduğu dile getiriliyor. Mukad

des vatanın tealisi ve terakkisi için bütün varlıl<larını feda, etmesinin gerel<liliği 

vurgulanıyor. Müslümanlada hemfildr ve hemahenk olduklarını göstermek 

için kampanyaya katılmaları tavsiye ediliyor. 100 1939'dald Erzincan depremine 

Yahudiler yardım etmişlerdir. 101 

d- Hastaneler 

İzmir Yahudi cemaatine ait ilk hastane salgın hastalıklada mücadele için 

1827 yılında kurulmuş, 1837'de Babamhane'nin karşısındald binanın eklen

mesiyle geliştirilmiştir. Hastanenin ihtiyaçlarını karşılamak için "Midraş Kadoş 

Ospital" kurulmuştur. Viyanalı Rothschild ailesinin katkılarından dolayı has

taneye 1874'te ailenin adı verilmiş ve cemaatin ileri gelenleri hastaneye maddi 

katkılarım sürdürmhştür. 19. Yüzyıl sonlarına kadar hastane sorunsuz bir şe

kilde hizmet vermiştir. 191l'de Rothschild ailesi ile hastane yönetimi arasında 

97 1890-1908 yılları arasında yoksul Yahudi halkı barındırmak için açılan Yahudi hanelerin 
yerleri, isimleri, ve sahiplerini gösterir tablo için bkz., S. Bora, a.g.e., s. 37. Bu tablo Göztepe
Karataş bölgesinde yaşayan varlıklı Yahudiler ile yoksulların yaşadıidan yerlerin farklılığını 
gözler önüne sermektedir. 

98 Bu kampanyaya katılan cemaatler ve yardım miktarlarını gösterir tablo ile Yahudi yardım
severlerin meslekleri için bkz., S. Bora, a.g.e., s. 62-63 

99 Cemaatlerin yardım miktarları ve yardım eden kiŞi sayısını gösterir tablo için bkz., S. Bora, 
a.g.e., s. 65. ayrıca 1877 ile 1908-1909'daki yardım kampanyaianna katılan Yahudilerin han
gi meslekleri yaptıklarını o dönemde yayınlanan gazetelerden tespit edebilmek mümkün
dür. S. Bora, a.g.e., s. 63, 66 

100 Beyannan1enin tercümesi için bkz., S. Bora, a.g.e., s. 67-68 
101 Rıfat B. Bali, a.g.e., s. 371-372 
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çıkan anlaşmazlık sonucunda aile yardımlarını kesmiş ve hastane kapanmak 

· zorunda kalmıştır. Bu dönemde Türklere ait 3, Rumlara ait 2, Ermeni ve Kato

liklere ait birer hastane vardı. Yahudiler bu hastanelerden de istifade etmişler

dir. Yahudi cemaati kapanan hastaneye ait mülkterin satışı ile yeni bir hastane 

kurmakistese de uygun yer bulamamıştır. Nitekim 1913'te Nesim Levi Bayrak

lı102 Karataş semti, Teşvikiye mahallesi, icadiye sokak, 15 numara'daki üç katlı 

ve yirmi odalı evini hastane olarak kullanılmak üzere İzmir Yahudi cemaatine 

hibe etmiştir. Yandaki arazilerin satın alınması ve inşası ile bahçeli ve büyük bir 

hastane oluşturulmuştur. Hastaneye Sultan Reşad tarafından 1914'te ruhsat ve

rilmiştir. Birinci dünya savaşı süresince hastane hükümet emrinde kullanılmış, 

savaş bitince tekrar İzmir Yahudi cemaatine iade edilmiştir. Hastane Yahudi

lerin yanı sıra Müslümanlara ve Ermenilere de hizmet vermiştir. 103 Hastane'de 

1926 yılına kadar Dr. Spirer, Albeıt Tarika, Menahem Adato ve Refael Pont

romoli yöneticilik yapmışlardır. 1926'da bir tüzük hazırlanarak hastaneyi idare 

için "Musevi Hastanesi İdare Cemiyeti" kurulmuştur. ı().! Bu kurum günümüzde 

Karataş Hastanesi olarak hizmet vermektedir. 

V- Sahatay Sevi Olayı 

Mesih beklentisi Yahudi amentüsü içerisinde yer alan en önemli inanç 

- esaslarından birisidir. Dayanağı Yahudi kutsal metinleri (Daniel ve İşaya) olan 

Mesih inancı, Y almdilerin Babil' de sürgünde olduklan dönemde kendilerini 

içinde bulunduklan acı ve sıkıntılardan kurtaracak yegane kurtarıcı ümidiyle Ya

hudilerin kalbinde büyük yer edinmiştir. Mesihliğini iddia edenler Yahudilerin 

kutsal topraklara dönme arzusunu canlı tutmaktan başka bir işe yaramaınıştır. 

13. yüzyıl'da İbn Meymun tarafından oluşturulan 13 roaddeli Yahudi arnenili

sünde yer alması nedeniyle Mesih inancı dinde sarsılmaz bir öneme sahip olmuş

tur. Mesih iddiasıyla ortaya çıkan en etkili isim Sahatay Sevi olmuştur. 105 

102 Bayraklıdaki mağazanın sahibi olduğu için bu isimle anılır olmuştur. O aynı zamanda 
1907(!e hizmete açılan ve Mithatpaşa Caddesi ile Halil Rıfat Caddesi arasındaki ulaşımı 
kolaylaştıran 40 metrelik asansörü de yaptıran kişidir. 1907l:le iki yıl Vilayet idare meclisi 
üyeliği yapmıştır. S. Bora, ıı.g.e., s. 78 

103 Hastanenin giderlerini karşılamak üzere hastane vakfına gayrimenkuller alınmış ve bağış
lar yapılmıştır. S. Bora, ıı.g.e., s. 70-71; Sara Pardo, ıı.g.e., s. 46, 179-182 

104 Tüzüğü n tam metni (Kıırataş Hııstııııesi Arşiv i, 27 Tenwıuz 1926 tarihli Nizamııanıe-i Esasi) 
ve çevirisi için bkz., S. Bora, a.g.e., s. 72-73 

ı OS Günay Tümer - Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi, Ocak Yay., Gen. III. Bas., Ankara, 

1997, s. 251-253 
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İspanya'dan sürgün edilmeleri Yahudileri ciddi biçimde travmaya sok

muş ve zihinlerinde kalıcı izler bırakmıştır. Göç esnasında bazı aileler yaşam

larını yitirirken bazıları da parçalanmıştır. Çeldlen acılar karşısında Yahudi

ler çaresiz kalmışlardır ve bu durum Mesih beklentisinin en büyük kaynağı 

olmuştur. Yahudi bilginleri bu dönemde birçok kez sona yaklaşıldığını ilan 

etmişlerdir. Bütün bunlar Mesih yandaşı akımları beslerniştir. 106 Bir başka yo

ruma göre Yahudiler İspanya'da ve sürgün esnasında yıllarca çektilderi acı ve 

sıkıntıların ardından Osmarılı idaresi altında öylesine huzur dolu bir yaşama 

kavuşmuşlardır Id kendilerini cennette zannetmişlerdir. Bu güzel yaşantı ken

dilerinin cennete çok yakın olduğu yönünde bir hissiyat gelişmesine neden 

olmuştur. Bu gibi düşüncelerden hareketle mesihin ortaya çıktığı da iddia 

edilmektedir.107 Bin yıl içerisinde (1000-1999 arası) bir mesihingeleceği bek

lentisi ve 666 (Vahiy, 13/18) sayısının gizemi; halkın içinde bulunduğu sıkıntı 

ve kötü yaşam koşulları Sahatay Sevi'nin108 1648 yılında Mesihliğini ilan etme

si için uygun bir zemin oluşturmuştur. Yahudi mistisizminin temel eseri olan 

Zohar'da mesihin gelmesinin yakın olduğu kehaneti yer almaktadır. Mesih, 

asırlardır dağınık halde yaşayan Yahudilerin vaat edilmiş topraldara dönüşü

nün müjdecisidir. Mesih'in gelişiyle ilgili olarak 1648109 ve 1666 (Vahiy, 13/18) 

tarihleri üzerinde durulmuştur.~ 10 Avrupa'da Otuz Yıl Savaşları'nın (1618-

1648) ortaya çıkardığı sıkıntılar neticesinde Yahudiler kendi gizemli metinle

rine yönelmişlerdir. S. Sevi'nin gençlik yılları tam bu sıkıntılı döneme tekabül 

etmektedir. Onları bu sıkıntılardan kurtaracak ve atalar yurduna götürecek 

Mesih beklentisi had safhaya ulaşmıştı. Esir hayatı.sürmeleri ve maddi açıdan 

çok kötü durumda olmalan bu beklentiyi yükseltmiştir. Mesihin gelmesi halk 

arasında umumi bir ihtiyaç haline gelmişti. ı ı ı 

106 Esther Benbessa-Aron Rodrigue, a.g.e., s. 16;3-165 
107 Eva Groepler, İslam ve Osmanlı Diinyasmda Yalıııdiler, Çev.: Süheyla Kaya, Belge Yay., İs

tanbul, 1999, s. 38 
108 Sahatay Sevi isminin kaynaklarda değişik biçimlerde yazıldığı görülmektedir. İsınin yazı

Iışındaki farklılıklar konusunda bkz., Abdurrahman Küçük, a.g.e., s. 223-225. Biz, Abd ur
. ralıman Küçük'ün tercihine binaen "Sabatay S evi" biçiminde kullandık. 

109 1648 yılının tespitiyle ilgili olarak şu açıklama yapılmaktadır: "Zohar, gelecekte, 408 yıl sonra 
insanların yeni bir hayata kavuşacaklannı bildirmektedir. Burada, kastedilen zan1an, Yahudi 
hesabına göre, yaratılıştan başlamak üzere, 5408 yılıdır. Bu yıl miladi takvime göre ı648'dir. 
Bu tarili, Zohar'a göre Mesih'in geliş yılıdır:' Abdurrahman Küçük, a.g.e., s. 154-155 

110 Abdurrahman Küçük, a.g.e., s. 118-119 
ı I ı Abdurrahman Küçük, a.g.e., s. 235-240 
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17. yüzyılın başlarında Safed112 ve Selanik'in yanı sıra Ege adaları, İtal

ya ve Hollanda'dan bazı Yahudiler ticari önemi artan İzmir' e göç etmişlerdir. 

Sahatay Sevi'nin ailesi de Mora'dan İz~ir'e gelmiştir. Bal<kalcılık yapan ve 

~ürkler arasında Kara Menteş olarak bilinen Morciahay Sevi'nin oğlu olarak 

1626 yılında İzmir'de doğmuştur. 113 Ziya Şakir'e göre S. Sevi Edirne'de doğ

muştur. Babası ticaretle meşgul iken işlerini büyütüp sarrafçılığa başlamış ve 

sarraf başı unvanı ile anılır olmuştur. ı ı~ Ancak araştırmacılar onun İzmir' de 

doğduğu üzerinde durmaktadırlar. Zira o Edirne'de doğmuş olsaydı Mesih

liğini İzmir değil Edirne'de ilan ederdi. Ayrıca o Edirne'de doğmuş olsa idi 

Edirne'ye sürgün edilmezdi. ı ıs Sahatay S evi, ticareti seçen diğer iki kardeşin

den farklı olarak din tahsiline yönelmiştir. O, İzmi~' deki meşhur baharnlardan 

İsak Alba ve Josef Eskapa'nın öğrencisi olmuştur. S. Sevi'nin ilgisi Tevrat ve 

Talmud'dan ziyade Kabbala üzerine yoğunlaşmıştır. Bu nedenle çocukluğun

da Yahudi mistisizmi üzerine çalışmalarda bulunmuştur. 15 yaşına geldiğin

de Kabbala'yı iyice öğrenmişti. 18 yaşında etrafında toplanan gençlere dersler 

vermeye ve halıarnlık yapmaya başlamıştır. O, yaşı tl arına göre farldı bir yaşam 

sürüyordu, zaman zaman inzivaya çekiliyorrlu ve günlerce oruç tutuyordu.ıı6 

S. Sevi mesihlik yolunda kendisini yetiştirmiştir. Dirllerin ıslahı yönün

de ortaya attığı fikirler küfür ve dinsizlik olarale kabul edilmiştir. Hahamlar 

omın delirdiğini dile getirerek, öldürülmesi için çaba harcamışlardır. Aneale 

hmir' de tanınmış birisi olan Abraham Benjamen ·Na than onu korumuştur. 

İzmir Yahudileri, S. Sevi taraftarları ve baharnlar taraftarları olarak ikiye ayrıl

mıştır. 1648 ve 1666 yılındaki Mesih beklentisi ve uygun koşullar nedeniyle S. 

S evi'nin ünükısa bir sürede yayılrmştır. S. Sevi 1648 yılı devam ederken kimse

nin Mesihlik iddiasında bulunmadığını görünce kendisinin ortaya çıkması ge

rektiğini düşünmüş ve bunu yakınlarına haber vermiştir. Daha sonra ise günü 

geldiğinde, sinagogda Mesihliğini ilan etmiştir. Onun ilk taraftarı sinagogda 

112 Safed, Eski Beyrut vilayetinin Akka sancağında bir kazadır, Abdurrahman Küçük, a.g.e., s. 85 
113 Abdurralunan Küçük, a.g.e., s. 119, 227; Ahmet Hikmet Eroğlu, a.g.e., s. 213; S. Bora, a.g.e., 

s. 27. S. Sevi'nin babasının tavukçu veya zengin bir simsar olduğu da iddia edilir. Esther . 
Benbessa-Aren Rodrigue, a.g.e., s. 165; Sara Paı·do, a.g.e., s. 39 

114 Ziya Şakir, "Türldye Yahudileri'; Millet Mecmuası, 8 Ocak 1948, sayı: !Ol 'den aktaran Ab
durrahman Küçük, a.g.e., s. 228 

115 Abdurrahman Küçük, Dönmeler Tarilıi, s. 228-229 
116 S. Sevi'nin kökeni ve gençliği hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., Abdurrahman Küçük, a.g.e., 

s. 229-234, 236; Ahmet Hikmet Eroğlu, a.g.e., s. 213-214; Sara Pardo, a.g.e., s. 39-40. 
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dua eden İsak Silvera olmuştur. İzmir başhalıarnı Eskapa ve diğer halıarnlar 

onun bu cüretkar davranışı karşısında harekete geçerek onu yolundan dön

dürmeye çalışmışlardır. Ancak o, kendisini ikna için gelen herkese Mesihliğin i 

ilan etmiştir. Bunun üzerine, Eskapa'nın 117 kefaretle affetme teklifine rağmen, 

cemaatten aforoz edilmiştir. Halıarnların tepkisi karşısında S. Sevi fikirlerini 

anlatmak için İzmir'den ayrılmaya118 karar vermiştir. Onun 1651 yılında (ta

rih tartışmalıdır: 1648-1651 arasında olması muhtemeldir) İzmir'den ayrılıp 

İstanbul'a geldiği söylenmektedir. Onun İstanbul'a gelerneden evvel Mora, 

Atina ve Selanik' e uğradığı ifade edilir. 

S. Sevi, İstanbul' da Abraham Y achi isimli bir hahamla tanışır. Bu halıarn 

onun 1666 yılında gelmesi gereken bir Mesih olması gereldiğini ifade eden bir 

risale kaleme alır. Hıristiyanların 1666 (Vahiy, 13/18) inancından haberdar 

olan S. Sevi bu risale gereğince 1666 yılı için hazırlıldar yapmaya ve propa

gandaya başlar. Eskapa, S. Sevi'ye karşı İstanbul'daki meslektaşlarını uyarır. 

İstanbul'da da huzursuz olan Sevi 1654'te Yahudilerin yoğun olduğu Selanik'e 

geçer. Burada, önceki tecrübelerine dayanarak, Mesihliği ilandan evvel halkı 

yoldar. Halktan kısmi destek bulmalda birlikte halıarnların tepkisiyle karşılaşır 

ve tekzip edilir. 1658'de Selanik'ten Atina'ya geçiyor. Ancak, yine tepki çekin

ce İzmir' e dönmek zorunda kalır ve oradan da aynı yıl içinde İstanbul' a geçer. 

S. Sevi İzmir'de fakir Yahudilerin yanında yer alırken İstanbul'da zengin Ya

hudilerin yanında yer almıştır. Çünkü İstanbul Yahudileri İzmir' dekilere göre 

daha zengindir. İstanbul Yahudi burjuvazisinden destek gören S. Sevi halıam

lardan beldediği ilgiyi göremeyince 1659'da İzmir' e döner. 119 

İzmir' e dönen S. Sevi, yaldaşık üç yıl boyunca pasif düşünce içerisinde 

planlar yaparak yaşar. Bu esnada Hıristiyanların 1666 yılında Mesih belde-

lı 7 Eskapa ile diğer halıarnlar arasında S. Sevi'nin tard eilmesi konusunda fikir ayrılığı yaşan
mıştır. Eskapa onun görmezlikten gelinerek etkisiz hale geleceğini savunurken hahamlar 
Sevi'nin aforoz edilmesini istemişler ve karar bu yönde çıkmıştır. S. Sevi kendi haline bı
rakılsa idi bu kadar etkili olması pek mümkün olmazdı. Çünkü halıarnların sert tepkisi 
halk arasında onun kıymetinin artmasına sebep olmuştur. Abdurrahman Küçük, n.g.e., s. 
245-246 

ı 18 Bu durum şu darb-ı mesellerle izah edilmektedir: "Kimse kendi memleketinde Peygamber 
olan1az'; "Ev danası öküz olmaz:' İbrahim Alaettin Gövsa, Sabatııy Sevi, İstanbul, 1939, s. 
l9'dan aktaran Abdurrahman Küçük, a.g.e., s. 246 

119 S. Sevi'nin Mesihliğinin birinci dev!"esi bu tarihte sona ermiş tir. Onun, Mesihliğini birinci 
defa ilan edişi hakkında bkz., Abdurı-ahman Küçük, n.g.e., s. 119, 240-255; Ahmet Hikmet 
Eroğlu, a.g.e., s. 21214-216 
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eliklerinden haberdardır. 1662'de düşünceleri için zemin hazırlamak ve ta

raftar edinmek amacıyla deniz yolu ile Mora, İskenderiye ve Kahire'ye geçer. 

Kahire'de Mesihliğin ilanı için uygun ortam (zengin Yahudi destekçiler) ol

masına rağmen 1663'te Gazze üzerinden sıkıntılı günler geçiren Yahudilerin 

yaşadığı Kudüs'e geçer. Fakirlik içerisinde olan Yahudiler S. Sevi'nin kurta

rıcı olduğunu düşünürler. Kahire' deki Yahudi buıjuvazisi ile arası iyi olan 

S. Sevi, yardım beklentisi ümidiyle, Kudüs Yahudilerinin temsilcisi olarak 

1663/1664'te Kahire'ye gider. Burada, Kudüs Yahudileri için ciddi yardırnlar 

toplar ve Mesihlik planının altyapısını hazırlar. Bir yıl sonra topladığı yardım

lada Gazze'ye geçer ve oradan da Kudüs'e geri döner. Hakkında yazılan vesi

kalar, Kahire burjuvazisinin itimadı ve zengin Benjamen Nathan'ın desteği ile 

Mesihliğini ilan için uygun ortam oluşmuştur. Topladığı yardımları kendisi 

için harcadığı iddia edilmesine rağmen, S. Sevi'nin şöhreti her geçen gün ya

yılmıştır. Mesih'in habercisi Peygamber İlya (Elia) olduğunu iddia eden Ben

jamen Nathan, ona büyük destek vermiştir. 

Hamamların şiddetli karşı koyuşu ile karşılaşan S. Sevi, 1665'te İzmir' e 

hareket eder ve Eylül ayında orada coşku ile karşılanır. 1665 yılının son gün

lerinde Mesihliğini duyurmaya başlar. Halıarnların onu öldürme taraftarı ol

duğunu bileliğinden bir süre şehir dışında yaşar. Hanuka Bayramı için şehre 

döndüğünde düşmanlarının azaldığını, taraftarlarının arttığını görünce cesa-

. reti artar ve Mesihliğini resmen ilan eder. Haberler taraftarlarınca sokak so

kak, şehir şehir, ülke ülke yayılır. Taraftarları onu, Yahudileri Filistin'e götü

recek Sion önderi olarak isirnlendirirler. S. Sevi, Yahudilerin tarihte çektikleri 

sıkıntılan anımsamak adına tuttukları matem oruçlarını eğlenceye çevirerek 

Yahudi ibadetlerinde değişiklikler yapmıştır. Yine Şabat/Sebt ayininden sonra 

Padişah IV. Mehmet'in adını anma geleneğini terk ederek onun yerine kendi 

adının anılmasını istemiştir.' Böylece hem Yahudi dini otoritelerinin hem de 

Osmanlı idarecilerinin tep~sini çekmiştir. Bazı Yahudilerin ve hamarnların 

Kadı'ya şikayeti üzerine, sorunun kökten halleelilmesi için S. Sevi tutuklanarak 

İstanbul'a gönderilir. 

S. Sevi Şubat 1666'da İstanbul'a getirilir ve Subaşı tarafından sorguya 

çekilir. Ancak bütün her şeyi inkar etmesi üzerine zincire vurularak hapse atı

lır. S. Sevi zengin Yahudileri devreye sokmasıyla Sadrazam Köprülü Ahmet 
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Paşa tarafından 1666 yılı Nisan ayında Çanakkale'ye sürülmüştür. Taraftarları 

arasında "göğe yükseldi" inancına sebep olmamak ve her geçen gün ne olduğu 

anlaşılan hasta birisine kutsiyet kazandırmamak adına ketlesi vurulmamış

tır. Çanakkale'de rahat.bir hayat sürmekte iken, Osmanlı idarecilerine bazı 

şikayetler ulaşmıştır. Şikayetlerden birisi, S. Sevi'nin imparatorluk tacını elde 

etmek için propagandasına devam etmesiydi. Bir diğer şikayet ise, bölgeye 

olan yoğun göçten dölayı bölge halkının yükselen fiyatlardan rahatsız olması 

idi. Bunun üzerine Eylül1666'da Gelibolu üzerinden Edirne'ye nakledilir.120 

Burada divanın huzuruna getirilmesi emredilir. Türkçe bilmediği için Ya

hudilikte İslam'a geçen doktor Moche Ben Raphael Abravanel tercümanlık 

yapar. Mahkemeyi gizlice izleyen Padişah mucize gösterirse, soyunarak ken

disine atılan akların kendisine işlerneyeceği göstermesini, Mesihliğini kabul 

edeceğini söyler. Bunun üzerine S. Sevi, Mesih olduğunu inkar eder ve bunun 

Yahudilerce uydurulduğunu söyler. Müslüman olması yönündeki teklifi ker

hen kabul edip, divan huzurunda geveleyerek kelime-i şahadeti okur. Bunun 

üzerine kendisine Mehmet ismi verilir. Taraftarlarınca onu yüceltmek için bu 

isme Aziz sıfatını ekiemiş ve böylece Aziz Mehmet Efendi olarak anılmıştır. 

S. Sevi İslam'a girmesine rağmen taraftarları onun Mesihliğinin izinde devam 

etmiştir. Onlara göre S. Sevi hayatını kurtarmak için ve görünüşte İslfun'a gir

miştir, oysa onun iç dünyası değişmemiştir. Kendisi de maksadrnın gerçekten 

İslam'a girmek olmadığını, Müslümanları içten fethederek Yahudi yapmaya 

çalışacağını belirtir.' Neticede bazı Müslümanlar ona inanmış, birçok Yahudi 

de Müslümanlığa girerek "Dönme" mezhebi ,ortaya çıkmıştır.ııı 

S. Sevi, İzmir Yahudi cemaati üzerinde sarsıcı bir kriz etkisi yaratmış

tır. O, her zaman yoldan sapmış bir sahtekar olarak anılmaktadır. 122 S. Sevi 

garip tavırlara sahip ve manik-depresif bir kişilik olarak tanımlanmaktadır. 

Ruh hallerinde ve tavırlarında sıkça değişim gözlenen bir şahsiyettir. 123 S. Sevi, 

meşhur olmak sevdasında bulunan zavallı bir ruh hastasıdır. Ruh hastaları 

120 S. Sevi'nin Mesihliğini ikinci defa ilanı için hazırlıkları, ilanedişive sonrasında meydana 
gelen gelişmeler hakkında bkz., Abdurrahman Küçük, a.g.e., s. 255-292; Ahmet Hikmet 
Eroğlu, a.g.e., s. 217-219; Henri Nahum, a.g.e., s. 34 

121 S. Sevi'nin Müslüman oluşu ve sonrasında cereyan eden hadiseler ile onun hayatının geri 
kalan kısmı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., Abdurrahman Küçük, a.g.e., s. 293-335; Ah
met Hikmet Eroğlu, a.g.e., s. 219-221 

122 Henri Nahum, a.g.e., s. 34, 61, 243 
123 Esther Benbessa-Aran Rodtigue, a.g.e., s. 167 
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kendilerinin bazen bir kral, bazen de Peygamber olduğunu ileri sürerler. Va

tandaşlar, idealleri olan kutsal topraklara ulaşmak için, uydurolmuş yalaniara 

inanmışlardır. S. Sevi bu iddia ile ortaya çıkmış ilk kişi değildir. O, ne ilk ne 

de son Siyonist'tir. O, Siyonizm'i sistemleştiren ve bu idealin gerçekleşmesine 

yardımcı olan biridir. 124 Osmanlının sıkıntılı olduğu dönemde ortaya çıkan 

Sahatay Sevi, hem halıarnları hem de Osmanlı idaresini telaşlandırmıştır. Zira 

o, hem Yahudi inanç ve ibadetlerinde bir takım değişildikler ileri sürmüş; hem 

de Mesihin ortaya çıktığı için vergilerin ödenmemesi-gerektiğini dile getir

miştir. Mesih hareketi bastırılmasınarağmen Yahudi cemaati üzerinde büyük 

tesir bırakmıştır. 125 

VI- Modern Durum 
/ 

İzmir Yahu dilerinin günümüzdeki durumları ile ilgili kısa bilgiler ver

mek istiyoruz. 126 İzmir Yahudilerinin sayıları 1948'de İsrail'e ve Batı'ya göç 

etmeleri nedeniyle 2.500' e; bu asrın başlangıcından itibaren 2000' e, günümüz

de ise ISOO'lere kadar inmiş durumdadır. Sayının her geçen gün azalni.asının 

temel nedeıli olarak, gençlerin eğitim almak ve iş (ticaret, ekonomi, bilişim, 

tıp vb) sahasında etkili olabilmek için İstanbul, Avrupa, Amerika, Çin ve Hin

distan dünyanın değişik yerlerine gidip geri dönmemeleri gösterilmektedir. 127 

Ayrıca, nüfusun yaşlanması ve yenfdoğum oranlarının azalması da bu duru

mu etkilemektedir. İzmir Yahudi Cemaatini, 90 yaşlarında ·olan baş haham 

RabbiNisim Barınayınon evinden idare etmektedir. 

Günümüzde cemaatin kullanımında olan sinagog sayısı sekizdir. Bun

lar Kemeraltı bölgesindeki Algazi, Bikur Halim, Şalom (Aydınlılar), Etz Ha-

124 Abdurrahman Küçük, a.g.e., s. 262, 265. Sahatay Sevi ve hareketi hakkında zikredilen ki
taplar haricinde şu eseriere de bakılabilir: İbrahim Alaettin Gövsa, Sabatay Sev i, Milenyum 
Yay., İstanbul, 2000; Joseph Kastein, İzmirli Mesih: Sabeiay Sev i, Çev., Orhan Düz, İlgi Yay., 
İstanbul, 2006. , 

125 S. Bora, a.g.e., s. 15; Sara Pardo, a.g.e., s. 41-42; Bemard Lewis, The ]ews of Islam, s. 142-
147 

126 Güncel bilgileri, Alsancak'tald Şaar Aşan1ayim sinagogunda hazanlık yapmakta olan Moti 
(Mordehay) Katan ile 13.02.2012 tarihinde yapmış olduğumuz söyleşiye dayanarak ortaya 
koymaya çalışacağız. Burada, vemliş oldukları bilgilerden ve misafırperverlikten dolayı 
kendilerine ve eşleri Suzi Hanım'a teşekkür ediyorwn. Ayrıca, Moti Katan ile tanışınama 
vesile olan Mehmet Sait Toprak B eye de ınüteşekkiriın. 

127 Bu durum ceınaatte bir dönüşüm meydana getirmektedir. Hale Okçay, "İzmir Yahudileri: 
İşadamlarının Kimliğinin Dönüşümün, Sosyoloji Dergisi, (17), İzmir, s. 191-192 
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hayim, Sinyara Giveret, Alsancak'taki Şaar Aşamayim, Karataş'taki Beit İsra

il, Roş Aar (Tepebaşı) sinagoglarıdır. Bunların haricinde kulhı.nım dışı olan 

sinagogların yanı sıra, Karşıyaka., Alaybey'de bulunan Kaal Kadoş sinagogu 

da cemaat yokluğu nedeniyle bir süre önce müzeye çevrilmiştir. Sinagogların 

balam-onarım gibi ihtiyaçları cemaat tarafından karşılanmaktadır. Her sina

gogda, yapılacak işlemler konusunda karar veren bir başkan ve yardımcıları 

vardır. 

İzmir Yahudi Cemaati laik bir niteliğe sahiptir. Özel bayramlar haricin

de cemaatin birçok üyesi sinagogda yapılan ibadetlere iştiral<: etmemektedir. 

İzmir Yahudi cemaati dini uygulamalara katılma konusunda isteksizdir. İn

sanlar çok para kazandığı için zevke sefaya düşnıüşler, dini ve Tanrı'yı unut

muşlardır. Halk ibadet esnasında gündelil<: layafet giyer. Baharnlar düğün 

törenleri 128 esnasında özel layafetlerini giyerler. Cemaat içerisinde yaşanan 

herhangi bir güncel tartışma (dini veya seküler konularda) yoktur. Çünkü 

herkes kendi bildiği işi yapmakla meşguldür. Baharnlar tartışmalı konulara 

girmeyerek, cemaate sadece bir takım tavsiyelerde bulunuyorlar ve kesinlikle 

emri vaki yapmıyorlar. 

Şabat töreni, cemaat azlığı nedeniyle bütün sinagoglarda değil sadece 

üç sinagogda icra edilmektedir. Bu sinangoglar Alsancakta'ki Şaar Aşama

yim, Karataş'tald Beit İsrail ve birer hafta dönüşümlü olmak üzere Havra' daki 

Algazi-Bil<:ur Holim'dir. Her bir sinagogda aşağı yukarı 30-35 kişi olmak üzere 

toplam 100 kişi Şabat törenine katılır. Her sinagogun h ahaını gerekli ritüelleri 

yerine getirir ve duaları yapar. İşadamları ve gençler işleri ile meşgul oldukları 

için ibadete pek önem vermezler. İnançları gereği Şabat günü işi bırakmaları 

lazım ama buna uyan çok azdır. İzmir Yahudi Cemaatini kucaklayan Bar/B et 

Mitzva gibi töreniere ilgi büyüktür. Gelenekiere tam bir riayet söz konusudur. 

Bar Ivlitzva, sevap işlemeye hazır adam anlamına geldiği için bu töreni gerçek

leştiren gençler ibadete, duaya, Tanrı için çalışmaya, Tora öğrenmeye ve oku

maya, dine hizmet etmeye başlarlar. Büyüklerine saygılı olmak ve muhtaçlara 

yardım etme gibi nitelikler kazandırılır. 129 

128 19. yüzyıl ortalannda Yahudilerin düğün törenleri için bkz., Rauf Beyru, 19. Yüzyılda 

İzmirUe Yaşam, Literatür Yay., İstanbul, 2000, s. 345-348 
129 Bu törenler hakında bkz., Sara Pardo, a.g.e., s. 108-109 
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Milli bayramlardan en coşkulu geçeni Purim'dir. Bu bayram sinagogda 

yapılan dualar ile başlar, aile bireylerinin bir araya gelerek yemek yemeleri, 

birbirlerine tatlı ikram etmeleri ve çocukları sevindirmeleri ile devam eder. 

- Çocukların oldukça keyif aldığı bir bayramdır, çünkü çocuklar değişik kos

tümler (doktor, itfaiyeci, polis vs) giyerek kendi aralarında oyunlar oynar

lar. Bir diğer milli bayram olan Hanuka da genellikle evde kutlanmaktadır. 

Geçmiş günleri anımsamak için kandiller yakılır ve bir araya gelinir. 130 İZmir 

Yahudileri Pesah törenlerinde sinagogda yapılan töreniere tam olarak iştirak 

etmese bile evlerde hazırlanan ve ortaklaşa yenen seder yemeğine önem ver

dikleri görülür. Özellikle yemeğin hazırlanışı esnasındaki sembolik unsurlar 

(matsa/hamursuz, marul, kereviz yaprağı, sirke, haşlanmış yumurta, kemik ve 

bir tür tatlı) en ince ayrıntısına kadar özenle hazırlanır. Yemeksonrasında şar

kılar söylenir, eğlenilir ve herkes mutlu biçimde ayrılır. İzmirYahudi Cemaati 

Y om Kip ur töreni esnasındaki, uzun dualar yapılırken gençlerin sıkılmadan 

töreni takip edebilmeleri için İbranice duaların Latin harfleriyle yazılmış ve 

Türkçeye çevrilmiş olduğu bir dua kitabı hazırlamıştır. Gençleri teşvik edici 

bu uygulama çok etkili olmuş ve ilgiyi arttırmıştır. Cemaatte İbranice bilenle

rin sayısı azalmaktadır. Sukkot kutlamaları için çadırlar sinagogda kurulmak

tadır. Günümüzde apartman dairelerinde bunu gerçekleştirmek zor olduğu 

için uygulayan yoktur. 131 

Cemaat üyeleri koşer kurallarına uygun olarak kesilmiş et ürünlerini 

tüketiyorlar. Kesimler bizzat haham tarafından kontrol edildikten sonra Ko

şer sertifikası veriliyor. Günümüzde Turgutlu civarında bir kesimhanede bu 

kontroller yapılmakta ve uygun koşullarda kesilmiş hayvanlar cemaatin kulla

nımına sunulmaktadır. Cemaate et ürünü tedarik eden kesimhane, elde ettiği 

gelir karşılığında (rakipsizlik veya tekelleşmenin sonucu) cemaate bir miktar 

maddi yardım yapmaktadır. 

Darda kalmışlara yardım eden İyi Niyet Kurumu ve Karataş Hastane

si içinde İhtiyarlar Yurdu (Huzurevi) bulunmaktadır. Talmud Tora Okulu 

yaklaşık 30 sene evvel kapanmıştır. İzmir Yahudi Cemaatinin çocukları bü

. tük çoğunluğu kolejler ve özel okullar olmak üzere Türk okullarında eğitim 

130 Yahudilerin bayram h.'Utlamalan için bkz., RaufBeyru, 19. Yüzyılda İzmir'de Yaşam, Litera
tür Yay., İstanbul, 2000, s. 334-335, 339 

131 Bayram kutlamaları hakkında ayrıca bkz., Sara Pardo, a.g.e., s. 109-113 
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görmektedirler. Cemaatin Karataş semtinde bir hastanesi vardır. Günlük veya 

haftalık, gazete yoktur, İstanbul'da çıkan Şalom gazetesini takip ediyorlar. Ce

maatin İstanbul'daki Yahudiler, Batı dünyası ve İsrail ile ilişkileri gayet iyidir. 

Cemaat üyelerinin ekonomik durumları iyidir. Sanayi, tekstil, turizm, kuru

yemiş gibi alanlarda öne çıkan Yahudiler vardır. Gençler kendi ilgi alanlarına 

göre meslek seçiyorlar. Cemaat üyelerinin daha önce kullandıkları Gürçeşme 

Mezarlığı doluluk nedeniyle kullanıma kapalıdır, orada eski halıarnlar yat

maktadır. 1934'ten bu yana Altındağ/Kokluca mezarlığını kullanmaktadırlar. 

Sabetay Sevi'nin İzmir'de ortaya çıkışından cemaat hiç memnun değil

dir. Bu olay, cemaat içerisinde günümüzde hiç gü_ndemde bile olmayan bir 

konudur. Osmanlı uygulamalarına bakış pozitiftir. Günümüzde İzmir Yahudi 

Cemaati mutlu ve kendilerini Türk olarak görüyorlar. Vatandaşlık görevle

rini yerine getiriyorlar. Can Bonomo isimli Yahudi gencinin Eurovisian şar

kı yarışmasında Türkiye'yi temsil edeceğinden ötürü son derece gururlular. 

TRT'nin onu seçmesini ise, "Türkiye'nin olgun, çağdaş, ulusal bir kültüre 

sahip olduğunu göstermesi" biçiminde yorurnluyorlar. Bu tercilıle büyük bir 

aşama kaydedildiğini ve alkışianan bir durum olduğunu da ilave ediyorlar. 

Sonuç 

İzmir ve civarı, tarihi tam olarak bilinemese bile milartan önce değişik 

zamanlarda ve değişik nedenlerle gelen Yahu dilere ev sahipliği yapmıştır. Mi

ladın ilk yıllarında Efes, Sart, Bergama gibi antik kentlerde yaşayan az sayıdaki 

Yahudi topluluk Hıristiyan misyonerliğinin temel hedefkitlesi olmuştur. Ya

hudilerin yaşadığı bu bölgelerde kiliseler kurulmuştur. Bu açıdan bölgedeki 

Yahudiler, Hıristiyanlığın gelişim seyrinin aydınlatılması ve kutsal metinlerin 

anlaşılması açısından önem arz etmektedirler. 

Bizans yönetimi altında dini uygulamalar ve gündelik yaşam açısından 

baskı gören ve oldukçasıkıntılı günler yaşayan Yahudiler, Türklerin fethettik

leri bölgelere göç etmek suretiyle yıllardır özlemini duydukları rahat ve huzur

lu ortama kavuşmuşlardır. Selçukluların Yahudilere tanıdığı bu özgürce yaşa

ma hakkını ve hoşgörülü tutumunu Osmanlılar devam ettirmişlerdir. Nitekim 

Yahudilerin daha önce yaşamakta oldukları ve terk etmek zorunda kaldıkla

rı Bursa, Gelibolu gibi bölgelerin Osmanlılar tarafından fethedilrnesiyle eski 
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yerleşimlerine döndükleri görülmüştür. Burada mabetierini inşa edebilme ve 

rahatça ibadetlerini icra edebilme hürriyetine sahip olmuşlardır. Fatih Sultan 

Mehmet zamanında Yahudiler toplumun önemli bir unsuru haline gelmişler

dir. Zira Fatih, ticarete canlılık kazandırmaları ve şehrin güvenliğini arttırmak 

için onları İstanbul'a yerleştirmiştir. Yine onlara her türlü dini özgürlük ta

nınmıştır. 

Yahudiler değişik dönemlerde Osmanlı topraklanna iltica etmişlerdir. 

Ancak, Yahudiler için bunlardan hiç birisi 1492 ve 1497 yılında olduğu kadar 

makbul olmamıştır. Bu dönemde İber yarımadasında din değiştirme veya sür

gün tercihi ile karşı karşıya kaldıklarında muhtemelen Osmanlıların hoşgö

rülü tutumundan haberdar idiler. Osmanlılar, sıkıntılı günlerde iltica etmek 

isteyen binlerce Yahudi'nin sırf insan olduklan için topraklarına girmelerine 

müsaade etmiştir. Osmanlıların hiçbir tereddüt göstermeden aldıkları bu ka

rar günümüz insanlığına namzet bir davranıştır. Üstelik onlara kötü davranan 

idarecilerin kellesinin alınacağı da bizzat padişah fermanı ile ilan edilmiştir. 

İzmir, ilk anda bu göç dalgasının hedefi olmasa bile ilerleyen yıllarda önemli 

bir durak olacaktır. Özellikle 17. yüzyılda Jimanın gelişınesi ile artan ticaret 

trafiği nedeniyle Tire, Manisa, Selanik ve Ege Adaları gibi bölgelerden Yahu

diler İzınir'e geleceklerdir. İşte tam bu dönemde İzmir Yahudileri cemaatleş

meye başlamışlardır. İzmir Yahudi cemaat içerisinde etnik köken farklılığı, 

dini idare ve gelenekleri uygulama konusunda tartışmalar hiçbir dönemde ek

sik olmamıştır. Anlaşınazlıldar nedeniyle bazen iki hahamın varlığına rastlan

ınaktadır. Osmanlı idaresi problemi çözme konusunda kanunlar çıkarmasına 

rağmen 20. yüzyılın başları~1a kadar sorunlar devam ede gelmiştir. 

İki asra yaldaşan bir süre ekonomik açıdan oldukça rahat günler geçi

ren İzmir Yahudileri depremler, yangınlar, salgın hastalıldar, İmparatorluğun 

kötü gidişatı nedeniyle 19. nizyılda sıkıntılı günler geçirmeye başlarlar. Üstelik 

Ermeniler ve Rumlar ticari alanda etkinliklerini arttırıyor ve her türlü olum

suz olayı Yahudilere karşı kullanıyorlardı. Sahatay Sevi hareketinin çıkardığİ 

sosyal huzursuzluk kötü gidişatı tetiklemiştir. Yahudiler ticaretteki başarıları 

· nedeniyle İmparatorluğun gerHemeye başlamasından bir süre etkilenmeseler 

bile daha sonra onlar da ekonomik darbağaza girmişlerdir. 
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20. yüzyılın başlarında şiddetlenen Siyonist fikirler neticesinde kurul

ması planlanan İsrail devleti için bölgeye göçler başlamıştır. İzmir Yahudi

leri 1940'lı yıllarda gizlice İzmir'den ayrılıp Filistin'e gitmeye başlamışlar

dır. 1948'de İsrail devletinin kurulmasıyla İzmir Yahudi nüfusunda büyük 

azalmalar olmuştur. Nitekim sayıları günümüzde l.SOO'e kadar düşmüştür. 

Bunların büyük çoğunluğu dini uygulamalara iştirak etmemektedirler. Günü

müzde Yahudi cemaatinin İzmir'de kendilerine ait ibadethaneleri, hastanesi, 

huzurevi, mezarlığı, yardım kurumu bulunmakta; gayet huzurlu ve rahat bir 

yaşam sürmektedirler. 
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