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ANADOLU YAHUDİLERİ-
EGE’DE YAHUDİ İZLERİ
robert schıld

Özellikle İzmir Yahudileri üzerine çalışan ve bu alanda daha önce üç kitabı 

yayımlanmış olan tarihçi Siren Bora’nın Anadolu Yahudileri-Ege’de Yahudi İzleri  

adlı kitabı görsel malzemeler eşliğinde on iki bölümde Ege Yahudilerinin  

2600 yıllık serüveninin kökenlerine iniyor. Kitap, yayılmacı ve siyasi amaçlara 

yönelik olmayan dini birlikteliklerin, toplumsal bir koruma tabakası yaratabildiği 

gibi, komşu halk toplulukları arasında ticari/kültürel/sosyal ilişkilerin  

yeşermesine de hiçbir şekilde engel olmadığının bir kez daha altını çiziyor.

Anadolu gibi binyılların tanığı olan 

topraklarda yaşamış nice uygarlık-

tan günümüze kalabilmiş az sayıda 

halk topluluğu için kullanılagelen 

“mozaik” veya “ebru” gibi tanımlar 

bazı çevrelerde bir nostalji yaratır-

ken, kimi siyasetçiler böylesine bir 

çokkültürlülüğü yok saymayı yeğ-

liyor... Bu zıt yaklaşımlar bir yana, 

gerçekten sayısız iplikten dokunmuş 

bir (sihirli!) halıya benzetebiliriz 

Anadolu’yu. Bir bölümü tarihin de-

rinliklerinde yitirilmiş olan bu “ka-

dim” halkları iki ana gruba ayırabili-

riz: Vaktiyle birer devlet oluşturmuş 

olan Hitit, Frigya, Lidya, Truva, Urar-

tu, Kommagene, Helen ve (günü-

müz “Rum”larının ataları olan Doğu 

Romalı) Bizanslılar ile sadece birer 

budun (etnik halk topluluğu) olarak 

görülebilen Ermeni, Zaza, Kürt, Sür-

yani, Keldani ve Yahudiler...

Konumuz Anadolu Yahudileri oldu-

ğuna göre, bu topluluktan günümüze 

kalmış nüfus sayısına bakarken, bu 

sayfalarda irdeleyeceğimiz kitabın 

yazarı Siren Bora’nın Agos gazetesin-

de yayımlanmış söyleşisinde “Günü-

müzde özellikle son yıllarda Türkiyeli 

Yahudilerin yurtdışına göçünde bir 

artış gözlemliyor musunuz?” soru-

suna verdiği cevabı nakledelim: “Bir 

tarihçi olarak bu konuya ilişkin göz-

lemlerim oldukça sınırlı. Ancak net 

bir biçimde gözlemleyebildiğim bir 

gerçek var. O da bir zamanlar büyük 

Yahudi toplulukları barındıran İstan-

bul ve İzmir’de Yahudi nüfusunun 

oldukça azalmış olması. Öte yandan 

Edirne, Tire gibi yine büyük Yahudi 

toplulukları barındıran kentlerde 

artık bir Yahudi topluluğunun mev-

cut olmaması.”1 Gerçekten de, 20. 

yüzyılın başlarında yüz binleri aştığı 

bilinen Osmanlı Yahudilerinin mev-

cudu, Cumhuriyet’in ilk nüfus sayımı 

yılı olan 1927’de 81.872’ye inmişken, 

günümüzde 15 binin altına düştüğü 

biliniyor. Türkiye Yahudileri tarihi 

hakkında geniş bir külliyatı bulunan 

araştırmacı/yazar Rıfat N. Bali, 2011 

yılında kaleme aldığı bir makalede2 

bu kayda değer erimenin toplumsal 

ve siyasi nedenlerine ayrıntılı biçim-

de değinmektedir.

Peki, Türkiyeli Yahudiler bu toprak-

lara ne zaman gelmişti? Bu konuda 

halen süregelen ve düzeltilmesi ge-

reken talihsiz bir hata, bizzat ken-

di cemaat yönetiminin 1992 yılın-

Sardis Sinagogu. 
Ön avlunun 
ortasındaki, 
orijinali 
mermer olan, 
büyük vazo 
görünümündeki 
çeşme.
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da öncü olduğu büyük bir tanıtım 

hamlesinden kaynaklanıyor. Yüz-

yıllardır İspanya’da yerleşik olan 

Sefarad Yahudilerinin Engizisyon 

siyasetine bağlı olarak 1492’de bu ül-

keden tehcir edilmelerinin ardından 

Osmanlı’ya kabulünün beş yüzüncü 

yılını kutlamak üzere kurulan 500. 

Yıl Vakfı, T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın 

özellikle ABD’deki tanıtım etkinlik-

lerini destekler biçimde 1992 yılına 

odaklanmıştı. Bu iki kuruluşun ulusal 

ve uluslararası arenalardaki ortak 

çalışmaları, Türk Yahudileri tarihi-

ne 1492 yılını sanki bir milat olarak 

kazandırmıştı. İşte buradan kaynak-

lanan “500 yıldır konuğumuzsunuz” 

savsözü ile siyasallaştırılan “hoşgö-

rü” söylemleri, bir çeşit bilgi kirliliği 

yaratarak –kasıtsız da olsa– kimi 

önemli tarihsel gerçekleri gölgeleye-

cekti.  

Tarihin ironik yanı şudur ki, 

Türkiye’de halen yaşamakta olan Ya-

hudi toplumu üyelerinin neredeyse 

tümünü oluşturan Sefaradlar bu coğ-

rafyaya en son gelenlerdi. 1492’den 

kısa bir süre önce, Frankfurt asıllı 

Edirneli Haham Yitzhak Tsarfati’nin 

Avrupa’daki Yahudi cemaatlerine 

yönelip onları Osmanlı toprakların-

da yerleşmeye çağıran, tarihe mal 

olmuş mektubu, burada oluşagelmiş 

Aşkenaz varlığının bir kanıtı sayılır-

ken, 1172 yılında Constantinopolis’i 

ziyaret eden seyyah Tudelalı Bün-

yamin, bu kentte beş yüzü aşkın Ka-

ray Yahudisinin yaşadığını “Seferha” 

adlı seyahatnamesinde belirtmişti. 

Bizans’a gelince, bu imparatorluk-

ta yaşamakta olan binlerce Yahudi, 

Doğu Roma=Rum tanımlamasından 

hareketle, Romaniot olarak bilinir. 

Bu bağlamda, İstanbul’da 2001’den 

bu yana hizmet veren 500. Yıl Vakfı 

Türk Musevileri Müzesi’nde bu top-

lumun 1492 öncesi tarihine sadece 

iki üç panoda yer verilmesi, bu ko-

nudaki bir videonun ancak 2017’de 

devreye koyulmuş olması ve bu sa-

tırların yazıldığı güne dek Romaniot-

lar hakkında bir panonun bulunma-

ması üzücüdür.

Dr. Siren Bora’nın geçtiğimiz yılın 

Ekim ayında yayımlanan Anado-

lu Yahudileri adlı incelemesi bir 

yandan bu “beş yüz yıllık” yanılgıyı 

düzeltmek, diğer yandan Sefarad-

lar öncesini kapsayan bilgi eksik-

liğini gidermek üzere yazılmış olsa 

gerek... Ege’de Yahudi İzleri alt 

başlığını taşıyan kitap, oldukça spe-

sifik bu konuya meraklı olanlar için 

pek bir yenilik içermiyor doğrusu; 

Köln Üniversitesi’nden Prof. Walter 

Ameling’in titiz çalışmalarıyla ortaya 

çıkardığı arkeolojik buluntulardan3 

tutun, Hürriyet gazetesinin bir köşe 

yazısında4 gelişigüzel biçimde sözü 

edilen Efes örenindeki kütüphanenin 

basamaklarında yer alan “Yahudile-

rin kutsal sembolleri”ne kadar...

Burada önemli olan, özellikle ülke-

mizde bölük pörçük olarak bulunan 

bilgi kırıntılarıyla kimi uluslararası 

bilimsel kaynaklarda yer alan bil-

gilere ulaşmak, onları derlemek ve 

ilgili mekânlar/ören yerleri, keza 

oralardan sağlanmış buluntuların 

sergilen(me)diği müzeleri ziyaret 

etmek, nihayet bu dönemlere ait ka-

zılarda bulunmuş olan arkeologlarla 

bizzat söyleşmektir. Ege’deki Yahu-

di tarihi konusunda uzman sayılıp 

bu konuda değişik yayınlara imza 

atmış, ayrıca özellikle İzmir Yahudi-

leri hakkında üç kitabı yayımlanmış 

tarihçi Siren Bora’nın bu çalışma-

sının, iki önemli ezberi bozduğuna 

işaret edebiliriz: Bunların ilki, “500 

yıllık konuk” edebiyatının kesinlikle 

yanlış olduğu, Türkiyeli Yahudilerin 

bu topraklarda 500 değil, 2600 yıldır 

yaşadıklarıdır ve “konuk” olmadık-

larıdır. Diğeri ise, Museviliğin Ana-

dolu topraklarında kesintisiz biçim-

de süregelen en eski tek tanrılı dini 

oluşturduğudur.

Bazı Yahudi kavimlerinin Filistin’den 

Anadolu topraklarına göçleri MÖ 6. 

yüzyıla kadar takip edilebilmekte-

dir ve bu akım, özellikle Kudüs’ün 

Romalılar tarafından MS 70 yılında 

yıkılmasının ardından yoğunlaşmış-

tır. Bu göçmenler zaman içinde Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin 

yanı sıra Kapadokya ve özellikle 

Ege ile Batı Akdeniz kıyılarını yurt 

edinerek, buralarda inanç ve gele-

neklerine özgün nice uygarlık izleri 

bıraktılar. Grek ve Romaniot Yahu-

dilerinin Efes, Milet, Afrodisias ve 

Andriake gibi pek çok Antik kentin 

yerel yönetimlerine katkı sağlaya-

rak, içe kapanmadan komşu etnik 

gruplarla sürekli iletişim halinde 

yaşadıkları, döneminin kimi tanık-

larınca belgelenmiştir. Bu birlikte-

liğin izleri Prof. İlber Ortaylı’nın da 

kitaba yazdığı önsözde altını çizdiği 

gibi Milet tiyatrosu gezildiğinde, Ya-

hudi sanatseverlere ayrılmış olan, 

kenarlarına isimleri kazınmış otur-

ma yerlerinde dahi görülmektedir. 

Daha görkemli Antik ören yerleri 

ise İzmir’in batısında bulunan büyük 

Sardis Sinagogu’yla, yedi kollu kutsal 

şamdan menora sembollerinin bazı 

duvarlarını süslediği Efes kentidir. 

On iki bölümde Ege Yahudilerinin 

2600 yıllık serüveninin kökenlerine 

inen bol görselli bu kitap, aydınlatıcı 

birer kronoloji ve sözlükle geniş bir 

kaynakça içermekle birlikte, nere-

deyse bir roman gibi okunabiliyor. 

Bunun en önemli nedeni, yazarının 

sanki C.W. Ceram’ın Tanrılar, Me-

zarlar ve Bilginler kitabına öyküne-

rek, konuyu anlatı biçemiyle işlemiş 

olmasıdır. Kitabın bu özelliği, Siren 

Dr. Siren 
Bora, Anadolu 
Yahudileri 
(İstanbul: 
Gözlem 
Yayıncılık, 
2017).
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Bora’nın “artı hanesi”ne ayrıca ek-

lenebilir; bugüne dek bilinmeyen/

algılanmayan ülke gerçeklerini orta-

ya çıkarırken bunların herkesçe ko-

laylıkla okunabilmesi, hiç kuşkusuz 

içerik kadar önemlidir. 

Kitabın eleştirilebilecek bir yanı, 

Tevrat’ın mitlerinden hareketle Babil 

sürgünü sonuna kadar uzanan “Her 

Şey Nasıl Başladı?” başlıklı ilk bölü-

mün oldukça uzun tutulmuş olması-

dır. Ne var ki, ana konu Ege Bölgesi 

ile ilgisi olmayan ve ana metnin se-

kizde birini oluşturan bu 21 sayfanın, 

İbrani tarihini bilmeyen okurlar için 

bir çeşit giriş sayılabileceği kabul 

edilebilir. “Ticaret, Anadolu’nun ka-

pılarını açtı” saptamasıyla kitabın 

asıl konusuna giren Bora, Yahudile-

rin ticari olanakları ve potansiyeli 

cazip görünen Anadolu’nun ilgilerini 

çekmesi sonucu buraya yöneldikle-

rini ve yerleştikleri bölge halkları-

nın etkisiyle zaman içinde kültürel 

açıdan Helenleştiğini, dahası yerel 

Grekçeyi benimsediğini belirtiyor. 

Üçüncü bölüm Anadolu’nun Roma 

kontrolüne girdiği döneme ve bu iki 

halk topluluğunun karşılıklı etkile-

şimlerine ayrılmış olup, özgürlükler 

ile kısıtlamalar/gerilimler arasındaki 

gidiş gelişlere yer veriyor. “Sardis, 

Sefarad mı?” savını sorgulayan dör-

düncü bölüm, Anadolu’daki ilk Mu-

sevi dini ibadethanesi olarak bilinen 

Sardis Sinagogu’na ayrılmış. Burada 

MÖ 3. yüzyılda başlayan Yahudi yer-

leşiminde oluşmuş zengin çarşıdan 

geç Roma İmparatorluğu dönemin-

de inşa edilen ve kalıntıları bugün 

apaçık ortada olan büyük sinagoga 

kadar ayrıntılı bilgiler ediniyoruz. 

Kitabın asıl belkemiğini oluşturan 

beşinci, altıncı ve yedinci bölümle-

rinde ise Misya, Frigya, İyonya, Lid-

ya, Karya ve Likya uygarlıklarının 

otuzu aşkın Antik kentinin bir çeşit 

Yahudi topografyası çiziliyor. Bura-

da Bergama, Efes, Foça, Priene ve 

Milet üzerinde özellikle durulurken, 

mezar taşları, menora kazıtları ve 

amfitiyatro basamaklarında Yahudi 

sanatseverlerin adlarıyla dahi kar-

şılaşıyoruz. Derken, Bodrum’un he-

men yanı başında bulunan ve erken 

Osmanlı döneminde “Çıfıt Kalesi” 

olarak bilinen, varlıklı aileleriyle öne 

çıkan Yahudi nüfusunun ağırlıklı ola-

rak yerleşmiş olduğu antik Strobilos 

kentine uğruyoruz ve nihayet, biraz 

daha güneye doğru uzanarak, artık 

“Ege” sayılmayan eski Likya bölge-

sindeki antik Andriake kentinde, geç 

Roma döneminde inşa edilmiş olan 

Anadolu’nun en önemli sinagoglar-

dan birini ziyaret ediyor, “nadide 

menoraları”na hayran kalıyoruz.

Bir sonraki bölümde, aslen Yahudi 

olup Hıristiyanlığı daha sonra seçen 

Aziz Paulus’un bu inancı yaymak için 

çıktığı üç büyük seyahatte dolaştığı 

Anadolu’daki Yahudi yerleşimleri-

ni anlatmasının ardından Dr. Bora, 

birçok tarihi araştırma ve saptama-

ların sahası olan İzmir’e yöneliyor. 

“Smyrna’da Antik Bir Bulmaca: He-

done mi? Edone mi? Adonay mı?” 

kışkırtmasının yer aldığı dokuzuncu 

bölüm, ardından Basmane kazıların-

da bulunan ve MS 5/6. yüzyıla tarih-

lendirilen bir yağ kandiline odakla-

nıyor. Üzerinde bulunan altı köşeli 

yıldızın Yahudilerce de ilk zamanlar-

da süsleme amaçlı olarak kullanıldığı 

biliniyorsa da, o dönemlerde artık 

dini bir sembol niteliğini kazandığını 

öğreniyoruz. Kitabın son üç bölümü, 

“İzmirli Yahudiler Türklerle ne za-

man karşılaştı?” başlıklı bir incele-

meyle başlayarak Osmanlı dönemine 

geçiş yapıyor ve kimi acı/tatlı olayla-

rın yer aldığı bir anlatıyla günümüze 

kadar uzanıyor. 

Anadolu topraklarının en eski top-

lulukları arasında yer alan “yerli” 

Yahudilerin bu şaşırtıcı öyküsü, il-

ginç ve keyifli bir okuma serüveni 

olmakla birlikte, şu gerçekleri or-

taya döküyor: Helen ve Roma halk-

larıyla iç içe yaşarken, ekonomik/

sosyal bunalımlar, kültürel sorunlar, 

dahası ayaklanmalar ve savaşlarla 

karşı karşıya kalmış bu toplum, tek 

tanrılı dinin birleştirici kuvvetiyle 

olsa gerek, kimliğini zedeletmemiş, 

korumasını bilmiş ve böylece varlı-

ğını sürdürebilmiş, bu coğrafyanın 

değerli çokkültürlülüğünün bir diğer 

etmeni olma özelliğini elden bırak-

mamıştır.

İşte bu bağlamda Anadolu Yahudi-

leri, aslen her tarih kitabında olması 

gerektiği gibi, önemli bir çıkarım ya-

pıyor: Yayılmacı ve siyasi amaçlara 

yönelik olmayan dini birliktelikler, 

toplumsal bir koruma tabakası ya-

ratabildiği gibi, komşu halk toplu-

lukları arasında ticari/kültürel/sos-

yal ilişkilerin yeşermesine de hiçbir 

şekilde engel olamaz. Hele Anadolu 

gibi bir “köprü bölge”de hepimiz bi-

rer “konuk”uz, birbirimize komşuyuz 

ve asıl önemli olan, bu komşuluğu 

yüzyıllar boyunca olumlu biçimde 

sürdürebilmektir!.. 
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