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ÖNSÖZ

Prof. Hüseyin Özel 

Hacettepe Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Öğretim Üyesi

Bu dünyada Yahudi olmanın yükü epey ağır; özellikle de Tür-
kiye’de. Babil Sürgünü’nden başlayarak yerlerinden yurtlarından 
edilen, dünyanın dört köşesine zorla dağıtılan, gittikleri her yerde 
ayrımcılık ve şiddet görmekten kurtulamayan, şiddete maruz kal-
masalar bile, 19. yüzyıl gibi geç bir tarihte, Almanya’da olduğu gibi 
mesleklerini yapmaktan alıkonulan ya da Viyana’da olduğu gibi 19. 
yüzyılın son çeyreğine kadar üniversite eğitimi almalarına izin veril-
meyen, neredeyse her zaman antisemitizmle karşılaşan, son olarak 
da “Shoah” gibi bir felaketle karşılaşarak dünya üzerindeki varlıkla-
rını yitirme tehlikesi yaşayan bir topluluğun hem bir bütün olarak 
hem de üyelerinin bireysel olarak bu yükü taşıması gerçekten hiç 
kolay değil. 

Türkiye’deki Yahudilerin bunlardan başka yaşadığı özel sorunlar 
da var. Her şeyden önce, ikili bir rolü yüklenmiş gibiler; işler “iyi” gi-
derken (yani İsrail devletiyle bir sorun yokken) dünyaya, “biz kendi 
Yahudilerimize karşı ayrım yapmıyoruz; onlar bizim bir parçamız” 
propagandası yapmamızı sağlıyorlar; öte yandan da işler “kötü” git-
tiğinde (çoğunlukla Filistin sorunu yüzünden), İsrail devletine duy-
duğumuz kini onlardan çıkarabileceğimiz, hiç değilse, İsrail’e tepki 
göstermezlerse “yedikleri ekmeğe nankörlük ettiklerini” rahatça dile 
getirmemizi sağlayan “günah keçisi” (terimin kendisi bile Yahudi 



kökenli değil mi?) rolü oynuyorlar. Bir tür rehinelik durumu anla-
yacağınız. 

Bütün bunlar bilinen, ancak ne yazık ki üzerinde yeterince dur-
mak istemediğimiz şeyler. Ne var ki, elinizdeki bu kitap, aslında ağır-
lık bakımından diğerleriyle de kıyaslanabileceğine inandığım başka 
yüklerin, kültürel yüklerin de varlığını bize gösteriyor. Metin Sar-
fati’nin bu kitaptaki yazılarında ortaya koyduğu önemli bir gerçek, 
Yahudi kimliğinin kendisinin de taşınması kolay olmayan bir yük 
olduğu, hatta bu kimliğin ne olduğunu ortaya koymanın da son de-
rece zor olduğu. Belki dünyanın her tarafına dağılmış olan, gittikleri 
yerlerdeki kültürleri etkilemiş ve onlardan etkilenmiş olan bir toplu-
luk için bu kimliği açıkça ortaya koyma çabasının beyhude olduğu, 
hatta bu çabanın gereksiz olduğu da söylenebilir. Ancak özellikle bu 
kitapta vurgulanan, Sarfati’nin deyişiyle “Yahudi insan” ile “insan Ya-
hudi” arasındaki tarihsel gerilim, gerçekten ciddi ciddi üzerine dü-
şünülmesi gereken bir sorun. Sarfati, bu ayrımın, belki de özellikle 
Türkiyeli Yahudiler için ne kadar önemli ve çözülmesi zor bir sorun 
olarak kendisini gösterdiğini çarpıcı bir biçimde ortaya koyuyor. 

Belki bu sorun belirli bir dine inanan herkes için geçerli; bizler 
gerçekten yalnızca kendi inançlarımızla mı tanımlanmalıyız, yoksa 
kendimizi her şeyden önce insan türünün bir üyesi olarak mı gör-
meliyiz? Aydınlanma ideallerine inanan birisi olarak benim bakış 
açım insandan yana olsa da, özellikle son yıllarda giderek yaygınla-
şan milliyetçi ve köktendinci akımların güç kazanması, tür olarak in-
san düşüncesini ve dolayısıyla insan haklarının korunması gerektiği 
gerçeğini ikinci plana atmış görünüyor. Sarfati bize, bu sorunun Ya-
hudiler için ne kadar önemli olabileceğini çarpıcı bir biçimde göste-
riyor; bunu da, Yahudiliğin kültürel tarihindeki dönüm noktalarını, 
felsefi bir arka plan içerisinde açıkça ve ikna edici bir biçimde ortaya 
koyarak gerçekleştiriyor. 



Öyle görünüyor ki bu dönüm noktaları, önce Helenizm, sonra 
Endülüs, nihayet Aydınlanma ve tabii Auschwitz ile nükleer yıkımın 
görüldüğü çağdaş dönem. Helenistik dönem hem dil bakımından 
hem de daha önemlisi felsefi bakımdan Yunan hegemonyasını ni-
telediğinden, Yahudilerin de bundan etkilenmiş olması doğal. Bu-
radaki sorun, eski Yunan ile Roma’yı niteleyen Pagan kültürünün 
tek tanrılı bir dinle karşılaşması yarattığı kaos ile birlikte kendisini 
gösteren yeni olanaklar. Aşağıda, “Benden Yana Olanlar Bu Tarafa” 
başlığını taşıyan yazı, “Helenistik Yahudiliğin” hem “ilginç ve parlak 
bir sentez” olarak görülebileceğini, hem de Yahudiliğin “bugününü 
de belirleyen büyük kültürel ve siyasi kaoslarından birini” ortaya çı-
kardığını anlatıyor. Bu yapısal gerilim, yine Sarfati’ye göre, tek Tan-
rılı dinin “birleştirici olurken ayırımcı da” olmasına yol açacak, hatta 
tutuculaşma ve içe kapanmayı da beraberinde getirecekti.

İkinci dönüm noktası, Endülüs dönemine, yalnızca 12. yüzyılın 
değil, felsefe tarihinin de en büyük düşünürleri arasında olan Mai-
monides’in düşüncelerinde kendini gösteren modernleşme istekle-
rinin yarattığı yol ayrımı olacaktı. Aslında bu yol ayrımının İslam 
felsefesinde de, bir başka Endülüslü olan İbn Rüşd’ün görüşleriyle 
yaşandığını söylemek yanlış olmaz. Hem Yahudiliği hem İslam’ı, 
hem de Maimonides ve İbn Rüşd yoluyla Katolik kilisesini de derin-
den etkileyen bu dönüşüm, insanlık tarihinin de önemli kilometre 
taşlarından birisini oluşturmaktadır. Ne yazık ki, Endülüs devletinin 
sonuyla birlikte Yahudilerin ve Müslümanların İspanya’dan sürülme-
leri, bu dönüşümün yarım kalmasına yol açmış görünüyor. Yine de, 
Sarfati, “Yahudi insandan, insan Yahudi’ye” başlıklı yazısında, “ama 
İspanya’da inancı yasaklanan Yahudi insan geriye değil ileriye bakı-
yordu. İnsan-Yahudi olmaya dönüyordu. Kendi ufkunu tüm insanlı-
ğınki ile birlikte sonsuza taşıyordu” diyerek bu dönüşümün önemini 
vurguluyor. Sarfati’ye göre, “Maimonides’in bilgeliği ister istemez ar-
tık bu yeni ufuklarda büyüyecekti. Kendinden sonra gelenler onun 



söylediklerini yeni baştan gözden geçirecekti.” Kuşkusuz bu bir baş-
ka önemli dönüşümü, Aydınlanma’yı getirecekti. 

Aydınlanma, akla uygunluk ve insanlığın kozmopolitan dayanış-
masını vurgulayarak, tür olarak insan bilincinin yerleşmesini hızlan-
dıran, böylelikle de modern dünyanın kapılarını ardına kadar açan 
bir dönüşümdü. Bu dönüşümde Yahudilerin de yer almaması düşü-
nülemezdi; özellikle Aydınlanma’nın en önemli kaynaklarından olan 
Spinoza ile bir başka önemli Aydınlanma düşünürü Moses Mendels-
sohn, modern dünyanın kuruluşunda önemli roller oynamıştır. Yine 
Sarfati’ye göre, “Burada Yahudilik mesela; Mendelssohn’la kendi ay-
dınlanmasını inşa etmeye başlayacak ve kutsalın yönetiminden sıy-
rılıp aklın rehberliğine geçme çabaları yoğunlaşacaktır. Korkunun 
ancak akılla aşılabileceği anlaşılabilmiştir artık.” 

Bu dönüşümün en önemli kişiliklerinden birisi kuşkusuz Spinoza 
idi. Sarfati’nin kullandığı simgeyi kullanırsak, Albatrosun rehberli-
ğinde özgürlük arayışını sürdüren Spinoza, kendi cemaatinden ko-
vulma pahasına, İnsan-Yahudi’nin “kuruluşuna” da önemli katkılar 
yapmış görünüyor. Sarfati’nin belirtmiş olduğu, Rembrandt’ın bir 
resminde Yahudilerin kralı David’in heykeli için bir model olarak 
kullandığı Spinoza, hem kendi yaşamında hem de felsefi duruşunda, 
insan özgürlüğü arayışından kesinlikle geri adım atmayan bir kişi-
lik olarak devleşiyor. Sarfati’nin kitabının önemli bir bölümü bu dev 
düşünürün yaşadığı dönüşüm, gerilim ve ikilemlere ayrılmış. Sarfa-
ti, genel olarak insanlığın hala izlemesi gereken bir düşünür olarak 
gördüğü Spinoza’nın, albatros eşliğindeki özgürlüğe doğru olan yol-
culuğunu son derece canlı ve duygulu bir biçimde anlatmakla kal-
mıyor, aynı zamanda bu yolculuğun Yahudi düşüncesi bakımından 
da önemini bize gösteriyor. Sırf bunun için bile bu kitabı okumak, 
hepimizin ufkunu açacaktır. 

Türkiyeli Yahudilerin öyküsü tam bu noktada, bizimkiyle de kesi-
şiyor. İspanya’dan kovulan Yahudiler bu coğrafyada kendilerine yeni 



bir hayat kurarken, Sarfati’ye göre Aydınlanma’nın yarattığı dönü-
şümün bir ölçüde kıyısında kalmış görünüyorlar. Bu arada kalmış-
lık, aslında yalnızca onların değil, ülke olarak bizim de yaşadığımız, 
bugünlerde ağırlığını daha fazla hissettiğimiz bir gerçeklik. Ne yazık 
ki, bence Türkiye’nin yaşadığı en önemli Aydınlanma projesi olan 
Cumhuriyet’in kazanımlarının altının oyulduğu, kendimizi insan 
türünün bir üyesi olarak görmek yerine giderek içe kapandığımız, 
özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ideallerinden giderek uzaklaştığımız 
bir dönem bu. Bu bakımdan da kaderlerimiz ortak. Albatros’un 
rehberliğinde, özgürleşmenin ve insanlığımızı kazanmanın hepimiz 
için ortak bir hedef olduğu düşüncesi, aşağıdaki satırlarda kendisini 
sürekli duyuruyor. 

Sarfati’nin kitabının, yazıların sıralamasına bakılmaksızın, iki 
ana bloktan oluştuğunu söylemek yerinde olacaktır. İlk blok, yukarı-
da ana hatlarını verdiğim, Yahudi kültürel kimliği ile dönüşümünün 
felsefi bir bakış açısıyla ortaya konduğu, daha çok I. ve II. kısımlarda 
geliştirilen ve özgürlüğün temel lokomotif olarak ortaya çıktığı, son 
derece zengin ve öğretici yazılardan oluşuyor. İkinci blokta da, bu 
felsefi arka plan temelinde modernitenin yarattığı ve çağdaş dün-
yada giderek ağırlığını duyuran, yalnızca Yahudileri değil hepimizi 
yakından ilgilendiren, toplumsal ve siyasal sorun ve gelişmeler tar-
tışılıyor. İki blok tümüyle birbirine bağlı; ilkini anlamadan ikincisi 
üzerine konuşmak son derece yanlış olacaktır. Bu yüzden Sarfati’nin 
kitabı, çağımızın sorunlarının anlaşılması bakımından gerekli dü-
şünsel çerçeveyi de bize gösteren önemli bir çaba. 

O zaman, kendimizi albatrosun kanatlarına bırakarak, Sarfati ön-
cülüğünde özgürlük arayışına yeniden başlamanın tam sırası…





GİRİŞ

Asimilasyonların arasında ulusal olanı, en sinsi ve en tehlikelisidir.

Martin Buber

Bundan böyle tanısın seni herkes

İmparatorluğunu büyütmen gerekiyorsa eğer; 

bilgeliğinle 

Dünyanın tümüne yayılsın isterim o zaman ruhunun yüceliği

Tamara Deutscher 

Modernleşmenin Rüzgârları Kapıyı Araladığında 

Midraş’ta geçecektir hikâye, Isaac Deutscher1 şöyle not düşecek-
tir: Bilgelerin bilgesi, Ortodoksi’nin aşılmaz kalesi ve bizzat Mişna’nın 
yazarlarından Rabbi Meir’dir2 öykünün kahramanı. İlginçtir, Rabbi 
teoloji dersleri almak için Akher, nam -ı diğer “yabancı” heretik bir fi-
lozofu seçecektir. Kutsalın kutsalı bir Şabat günü hocası ile buluşup alı-
şılagelmiş tartışmalı sohbetlerine başlayacaklardır. Heretik filozof eşe-
ğin üstünde, Şabat gününde benzeri bir şey yapması yasak olan Rabbi 
de eşeğin yanında yürüyerek yola koyulmuşlardır. Filozofun ağzından 
dökülen incilere kendini öylesine kaptırmıştır ki Rabbi, kutsal Şabat’ta 
aşmaması gereken sınırları aşacaktır. Heretik, Ortodoks öğrencisine 
dönüp; bundan öteye gelemezsin benimle, evine dön diyecektir. Rabbi 



Meir kendi cemaatine dönerken, heretik, yoluna devam edecek ve Ya-
hudiliğin sınırlarını aşacaktır. 

***
Deutscher’in yaptığı gibi, gizi çözülmeye çalışılacak temel ko-

nulardan biri olacaktır; heretik olan bu Yahudi kimdi sahiden. Niye 
bu kadar anlayışlı davranıyordu Ortodoks öğrencisine. Kutsal Şabat 
günü günah işlemesin diye uyarmıyor muydu onu? Ama en az onun 
kadar ilginç olan Rabbi Meir değil miydi? Ortodoksi’nin mimarı, bir 
heretiğin, nerede ise bir sapkının yol göstericiliğini mi arıyordu? Ke-
sin olan, heretik filozofun, Yahudiliği (belki de Ortodoksi’yi) aşmaya 
çalıştığıydı.

Modern zamanlar henüz ufukta görünmemişti ama sezinleyen 
için belliydi ki Maimonides’in araladığı kapıyı aşkıncı bir heretizm 
sonuna kadar açacaktı; Batı’nın radikal bir rasyonalite ile tanıştığı 
dönemde Yahudiliğin temel misyonu genişleyecekti sanki; yol gös-
tericiliğe soyunan, insanlığın bu yeni kavşağında, heretizmin er-
deminde kendi yolunu ararken insanlığı da peşinden sürüklemeye 
aday olacaktı.

De Costa ile Başlayan
Uriel de Costa3, Yahudiliğin Ortodoksizmi’nin siyaha boyan-

mış kuyularında canına kıysa da, boşuna olmayacaktı protestosu; 
Marx’tan Freud’a, oradan mesela Walter Benjamin’e, Yahudiliğin 
insanlık tarihine katkısı, bu kez büyük heretikleriyle devleşecektir. 
Ama tabii önce Spinoza’dan geçmek gerekecektir. İnsanlık tarihinin 
eşsiz dönüşümünü başlatan, Yahudiliğin içinde de bitmeyecek tartış-
malara yol açacaktır. Levinas, filozofu ve heretizmini, Yahudi ente-
lektüelin kimlik bunalımının temel nedeni olarak değerlendirecekse 
de, Yahudi düşünürler, modern zamanlarda en parlak ve göz kamaş-
tırıcı ürünlerini bu sayede vereceklerdir; entelektüalizm, heretizmi 
dışlamayacak, ondan beslenecektir çünkü çoğunlukla. 



Marx, Troçki ile birlikte, 20. yüzyılda insanlığı Essenilerinki4 

kadar eski, onlarınki kadar gizemli beyaz giysili naif ütopyalarına 
yeniden taşımak isteyecek, hemen ardından büyük heretik Freud, 
tamamen ters bir yönde de olsa, insan varlığını göz kamaştırıcı bir 
serüvene sürükleyecektir. Scott ile Amundsen, insanı, dünyanın son 
bilinmeyen coğrafyasının gizemini çözmek için, kaybolmuş buzulla-
rın yok edici yolculuğuna çıkarmamışlar mıydı? Freud’la da bundan 
daha zor bir yola çıkılacaktır. Scott’un kör edici buzulları, insan var-
lığının dipsiz kuyularının göz gözü görmez zifiri karanlığında yine 
geçit vermeyecektir sanki; modern zamanların temel aktörü bireyin 
iç dünyasına projektörünü tutacaktır büyük Yahudi heretiği. Şu bi-
zim Yahudi işini; psikanalizi, bir bilim olarak, tüm tartışmaları ile 
birlikte insanlığın mirasına ekleyecektir Freud.

Spinoza, Mendelssohn, Lessing, Heine, Marx, Luxemburg, Freud 
Yahudi’yi iki bin yıllık serüveninde yepyeni ufuklara taşıyacaktır. 
Heretizmin altüst eden fırtınasında geleneksellik nihayet reddedile-
bilecektir. Öylesine radikal olacaktır ki bu dönüşüm, bir Isaac Deut-
scher Yahudi kültürünün uzağındaki Yahudi’yi non-Jewish-Jew / Ya-
hudi olmayan Yahudi olarak tanımlayabilecektir.

Modern zamanların ufku, gettodan çıkaracağı Yahudi düşün-
cesiyle derinleşecek, Enzo Traverso’nun deyişiyle, Batı’nın eleştirel 
düşüncesi onun katkısıyla büyüyecektir. Yahudi düşüncesi, kritisiz-
min temel odaklarından birini oluşturacaktır. Yönelim, Raymond 
Aron, Kissinger çizgisiyle daha sonraları muhafazakarlaşacaksa da, 
Levi-Strauss, Eric Hobsbawm, Derrida, Chomsky, Judith Butler’la 
eleştirel duruşundan temelde ayrılmayacaktır. 

Yahudi modernleşmesi Batı’yı dönüştürürken, kuşkusuz bu işe 
kendinden başlayacak “Yahudi olmayan Yahudi” eşdeyişle insan Ya-
hudi, Yahudi insanı sorgulamaya koyulacaktır. Esther Benbassa’nın 
deyişiyle, Yahudi’nin entelektüel zenginliği, tarihin ilmeklerinin do-
kunmasında ilk elden etkili olacaktır.



Aydınlanma ile Yahudi, ayrı ve yabancı olmaktan en azından te-
orik olarak kurtulacak ama ayrıcalığını da kaybederken bu onu aynı 
zamanda geleneksel anlamda Yahudiliği (judaisme) aşmanın riskli 
sınırlarına da taşıyacaktır. Yahudi olmadan (judaisme) Yahudi (ju-
déité) olma yolları gottloser Jude / tanrısız Yahudi’ye kadar uzanabile-
cektir. Freud kendini bu anlamda laik Yahudi olarak adlandıracaktır. 

Batı aydınlanması içinde, gecikerek de olsa kendi aydınlanması-
nı gerçekleştiren Yahudi, sinagogun cemaatinin dışındaki toplumda 
da var olabilecektir artık; içinde yaşadığı ulusal toplumun, politik 
toplumun bir unsuru olarak kendini gerçekleştirecek, Yahudiliği 
reddetmeden onu aşmaya soyunabilecektir. Cemaati artık bu dünya 
üzerinde düşünsel ve politik düzeyde varlığını var ettiği yer değil, 
ilgisi öte taraf olan dinsel bir topluluktan ibaret olacaktır.

Yahudi artık Kant’ın da Marx’ın da önerilerinden farklı şekilde, 
kendini muhafaza ederek bağımsızlaşma mücadelesine soyunabile-
cektir. 

Bu Topraklarda Yahudi Olmak
Batı, heretik Yahudi’nin de katkılarıyla modern zamanların dün-

yasında pupa yelken yol alırken, gecikmeli, zorlamalı ve gelgitli bir 
aydınlanmanın yaşanacağı bu topraklarda, güdük kalmış rasyonel 
düşünme geleneği(!) yansımasını toplumun tüm katmanlarında bu-
lacaktır; buraların Yahudi’sinin düşünsel yaşantısı da dinsel perspek-
tifli geleneklerin ötesine pek geçemeyecektir. Daha önceleri Sabetay 
Sevi’yle sınırlı kalan heretizmi(!) bu kez de Rabbilerin aforozlarının 
başladığı noktada bitecektir. Teolojinin felsefesinin, rasyonelin fel-
sefesine geçit vermediği coğrafyadaki Sefarad Yahudi, bu dönemde 
de iktisadi ve toplumsal savrulmalardan kurtuluşu her zamanki gibi 
gökyüzünde arayacak, Türk Mendelssohn’u, Joseph Halévy’nin veya 
bir Youda Néhma’nın çabaları söylem düzeyinde de Yahudi aydın-
lanmasına katkı olarak da son derece sınırlı kalacaktır; 19. yüzyılın 



sonlarına doğru cemaat içinde yaşanan tutucularla ilericilerin çatış-
masından ikincilerin lehine belirgin bir kazanım sağlanamayacaktır. 
Batı’ya açılma iktisadi düzeyde açık bir iyileşme sağlayacaksa da, en-
telektüel düzeyde yansımasını bulamayacaktır. Maddi tatminin, bu 
toprakların Yahudi’si için entelektüel tatminin ötesine geçmesinin 
açıklamasını belki de buralarda aramak gerekecektir.  

Yönetime el koyan Jön Türklerin Yahudilik algısı ve politikala-
rı Osmanlı’yı aratacaktır. Bu dönemde yoğunlaşan etnik ve dinsel 
ayırımcılık Yahudiliğin içinde yaşadığı Müslüman-Türk toplumuyla 
siyasi düzeyde bütünleşmesine yardımcı olmayınca, entelektüel geli-
şim de belirtildiği gibi Rabbiliğin egemenliğinin izin verdiği ölçüde 
gerçekleşecektir. Bu toprakların en eskilerinden olmasına rağmen 
Osmanlı’dan bugüne devam eden, Yahudi’yi misafir konumunda 
tutma geleneği bu toprakların Yahudi’si tarafından da sevinçle(!) be-
nimsenmeye devam edildiğinde, düşük profil içinde yaşamak temel 
bir var olma biçimi haline gelecektir; zaten var olmamış heretizmin 
entelektüalizminin düşü bile kurulamayacaktır.

Devlet ve dinsel otorite birleşmişçesine, bu toprakların Yahudili-
ğinin bahçesinde değil heretizmin, en ufak bir aykırılığın ve entelek-
tüalizmin çiçeklerinin açmasını dahi engelleyecektir.

Osmanlı Yahudi’sinin İspanya yaşantısının devasa entelektüel 
mirasını bu topraklara gömmesi modern devletin egemenliğinde de 
değişmeyecektir.

Cervantesli, Descarteslı, De Costalı Batı, Osmanlı’nın Yahudi’si-
nin belleğinde geçmişin hatırasından ibaret kaldığında entelektüa-
lizmin pırıltıları birbiri ardına sönmeye yüz tutmuştu zaten. Doğal 
olarak Cumhuriyet döneminde yaşanacak olanlar bu gelişmelerin 
devamından ibaret olacaktır.

***
Şalom gazetesinde bir zamandır kaleme alınan köşe yazılarında 

temelde bu topraklar üzerinde iki bin yılı aşkındır var olan Yahudili-



ğin yaşamından portreler verilmeye çalışılmıştır. Doğal olarak, tab-
lonun renklerinde dünyanın diğer bölgelerindeki Yahudiliğin tonla-
rı da var olacaktır. Ama tabii portrelere dokusunun özünü verecek 
olan, üzerinde var olunan bu toprakların tarihi, coğrafyası, ekono-
misi ile dinselliğin de belirlediği kültürü olacaktır.

Üzerinde durulup anlaşılmaya çalışılan temel konu, kültürel ve 
ekonomik gücünün doruğundaki İspanyol Sefaradizm’inin sürgü-
nünde, Batı’da modern zamanların temel dinamiklerini oluşturur-
ken, bu topraklar üzerinde giderek ışıltısını kaybetmesi olacaktır. 
İktisadi düzeyi her zaman değilse de bu toprakların Yahudi’sinin 
kültürel yaşantısı zayıflayıp giderek etkisizleşecek, Falla’nın İspanyol 
Geceler’inin hüznünü taşıyacaktır ancak.

Yahudi nüfusunun giderek “dikkate bile alınmayacak” düzeye in-
diği bugünde anlamsız da görünebilir bu çaba. Yine de eylemin tek 
ölçüsünün yarar olamayacağı tezinden yola çıkarak, dile getirilen dü-
şünceler ve sorular, eğer bu konularda daha derinliğine araştırmala-
ra yol açacaksa bu kitap amacına ulaşmış olacaktır.     
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1. Yahudi İnsandan, İnsan Yahudi’ye

Bilgeliğin Yollarını Döşemek

İnsan olanı sonsuzluğun içinde, kozmosun derinliklerinde kav-
rama çabasına dönük değil midir bir anlamda Hezekiel’in2 büyük 
sorgulaması? Bilge, evrenin sonsuzluğunda kavramaya çalışacaktır 
Yahudi’nin ve temelde insan ruhunun gizini. Ama insan-Yahudi’yi 
keşif, Antikite’den bu yana Yahudi felsefesinin de büyük uğraşı olma-
yacak mıdır? Yarı kutsala, yarı metafiziğe boyalı dönemlerden itiba-
ren, fakat özellikle modern zamanlarda bu süreç kuşkusuz çok zah-
metli, kimi zaman savrulmalı, çoğunlukla çelişkili, gelgitli ve kavgalı 
olacak ama her dönemeç yeni kazanımlarla Yahudiliğin bilgeliğini 
besleyecektir.

Maimonides3 bir yol ayrımı olacaktır bu anlamda. Buradan iti-
baren Yahudiliğin ama mutlaka önce insanlığın yer üzerindeki var 
olma biçiminde büyük bir kırılma yaşanacaktır; felsefe perspektifi-
ni genişletecektir. Spinoza bir yere kadar aynı fikirde olduğu Mai-
monides’ten yolunu ayırmaya karar vermiştir. Maimonides’ten ko-
puşla birlikte, Spinoza felsefeyi (ve doğal olarak Yahudi felsefesini) 
salt kutsalın yorumu olmaktan çıkaracaktır. Modern zamanlardan 
itibaren filozof projektörünün açısını büyütmek zorunda olacaktır. 
Gizem artık akılla da kavranmaya çalışılacaktır. İnsanlık–Yahudilik 
büyük bir yol ayırımındadır. Gerçeklik yeniden aranıp anlatılacaktır. 
Bilgeliğin dantellerini örmek artık kolay değildir. Bilge Yahudi için 
hiç değildir. 
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Levinas4 uzun bir zaman sonra Spinoza’yı, Yahudi aydınını, ebedi 
olarak içine soktuğu karmaşa nedeniyle suçlayacaksa da, bilge Yahu-
di (Yahudi bilge değil) artık insanlığın da bilgesidir. Aklın yeniden 
keşfi ve özgürleşme, gerçeğin ve doğrunun aranmasında kuşkusuz 
işini zorlaştıracaktır onun. Gerçeklik (tek veya çoğul), doğruluk, 
güzellik artık tek bir yolda değil sonsuz sayıda yolda ve almaşıkta 
aranacaktır. Ama zaten büyük bütünün ve kozmosun sadece bir nok-
tacığı olan insanın kavranması, en azından bu kadar karmaşık bir 
uğraşı gerektirmiyor muydu?

Sonuçta bilge Yahudi artık biliyordu ki, sonsuz özgürlük kutsalın 
sonsuzluğu gibidir. 

Modern Zamanlara Yelken Açmak

Yahudiliğini ruhunun derinliklerinde bir yerlere gömmüş müydü 
Kristof Kolomb bilinmez ama, insanlığın yer üzerindeki serüvenini 
etkileyecek büyük yolculuğuna ilginç bir tarihte çıkmıştı. Yeni Dün-
ya’ya yelken tuttuğu tarih aynı zamanda İspanya kraliçesinin ülke-
deki Yahudi varlığını sonlandıracak fermanının yürürlüğe girdiği 
tarihle çakışacaktı. Kaçan Yahudilerin kimilerini gemisine alacaktı 
Kolomb. 

Gizli bir güç Yahudi’yi, insanın, renklerin, inançların çoğullaştı-
ğına tanık olmaya çağırıyordu sanki… Levinas kızsa da, Spinoza’nın 
yolunu açan belki de Kolomblu bu Yahudi(ler) olacaktı.

Ama İspanya’da inancı yasaklanan Yahudi insan geriye değil ileri-
ye bakıyordu. İnsan-Yahudi olmaya dönüyordu. Kendi ufkunu tüm 
insanlığınki ile birlikte sonsuza taşıyordu.

Maimonides’in bilgeliği ister istemez artık bu yeni ufuklarda bü-
yüyecekti. Kendinden sonra gelenler onun söylediklerini yeni baştan 
gözden geçirecekti. Düşüncenin ama artık mutlaka özgür düşünce-
nin bayrağını Spinoza’ya devredeceklerden biri, Kolomb’dan hemen 
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sonra değişik bir coğrafyada yaşayan başka bir insan-Yahudi olacak-
tır. Montaigne, insanlığı, özgürlüğün cezbeden fırtınalı denizinde 
yola çıkaran filozof olacaktır. 

İnsanlığın çiçeklerinin büyütülmesinde insan-Yahudi’nin (Yahu-
di insandan önce) emeği büyük olacaktı bu dönemde de anlaşılan.

Bilge Yahudi (Yahudi bilge değil), yer kürenin dört bir tarafında 
kutsal bir misyonla yüklüydü sanki.

Akıl özgürleşmeyi, o da toleransı arayacaktı bu dönemde. Bilge 
Yahudi bununla yükümlüydü sanki. Bir insan Yahudi olarak insanlı-
ğın ışığı olmaya devam edecekti. Bu ışık insanlığa hediyesi olacaktı. 
Kendisi çünkü artık önce insandır. Özgür bir insan olarak modern 
zamanların toleransının harcında da katkısı, emeği olacaktır. Ve mo-
dern zamanlar açılacaktır; “insan olanın” varlığının nasıl mümkün 
olacağı yeni baştan düşünülecektir. 

İnsan Olandan İnsan Olana

Kolomb, Montaigne, Zweig, Wittgenstein, Buber ve sayısız dü-
şünürle Yahudilik olsa olsa bilinmeze bir yolculuktur. Bu, yer üze-
rinde büyük yabancılığın ve yabancılaşmanın verdiği mutsuzluğun 
kavranmasıdır. Sözü edilen bilinç, Yahudi insanı, insan Yahudi yapa-
caktır. Onu her türlüsünden ama özellikle “seçilmiş olana” ait olma 
gururundan kurtaracaktır. 

Buber diyor ki: “Sonsuz acılar çekmiş insanlar olarak, ulusal 
övünçlerin verdiği gururun, Yahudi’nin ruhunu teslim almasını ön-
lemek gerekir.” Gerçekten de bugün gururun, acının yerini hızlıca 
alıp kendini kişisel veya toplumsal egoya bırakması, Yahudi’nin ken-
di kimliğini insan olma sıfatının önüne koymasından kaynaklan-
maktadır. Hezekiel’den Spinoza’ya, oradan Montaigne’e insan-Yahu-
di’nin gözlüğüyle kozmosu anlamaya çalışmak, bireysel – toplumsal 
egoyu toz duman edip sonsuzluğa savuracaktır. 
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Umulur ki insan-Yahudi’nin öne çıkmasıyla, insanlık da Yahu-
di’yi artık anlama çabasına girecektir.  İnsanlığın ortak bahçesinin 
çiçeklenmesine büyük emekler veren bilge Yahudi’ye, insan-Yahu-
di’ye “büyük felaketin”6 yıl dönümü olan bugünlerde verilebilecek en 
büyük hediye bu olacaktır.  Beklerken, insan-Yahudi’nin kendi bilge-
lik tarihinden ders alıp, bir varoluş biçimi olarak Yahudiliği bildik ve 
muhafazakâr biçimlerin dışında düşünmeye başlamasının vaktinin 
geldiğinin anlaşılması gerekecektir.

Modern zamanların açılmasına, radikal dönüşümlerin gerçek-
leşmesine Musa, Hezekiel, Spinoza, Marx, Freud ile büyük emekler 
veren bir toplum, umulur ki kendi durumu üzerine de düşünme ce-
saretini gösterebilecektir. Belki de böylece tarihsel olarak bu katkıyı 
verememiş Yahudi toplulukları da, Yahudilik durumlarını tartışma-
ya açabileceklerdir.

18 Nisan 2018
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2. Korkularımız ve Aklımız Üzerine 

“İnsanın kendi duygulanışlarını yönetme ve azaltmadaki 
güçsüzlüğüne kölelik diyorum.”                             

Spinoza

Korkunun Egemenliği Üzerine

Umut, sanılanın aksine korkunun bir diğer yüzüdür. Korkunun 
etkisindeki bir ruh hali, bundan çıkış yolunu bulamadığında gelece-
ğe dönük bir hayal büyütecektir kendi derinliklerinde. Düş’ün akılla 
bir ilişkisi olmayacağı için, insan, yarına dair bu beklentisine umut 
ismini verecektir. Umut, bir anlamda kendini bilinmeze teslim et-
mekle eş anlamlı olacaktır böylece. Bu süreçte bilinç olmadığı gibi 
olguları etkileme ve yön verme iradesi de mevcut değildir. Beklen-
ti, olanlara müdahale etmeyi içermeyecektir. Umut, pasif kalanın ve 
kendini gerçek üstü bir iradeye bırakanın ruh haline denk düşebile-
cektir.

Dinler burada gökselin bilinemez bir iradesi olarak umut arayışı-
nın temel aracı olacaktır.

Fakat bilinmezin bilinmezliği korkuyu azaltmayacak, zaman 
içinde artırabilecektir de. Korku büyüdükçe umuda ihtiyaç çoğala-
cak, o da bilinmeze olan bağımlılığı artıracaktır. Bilinmezin kutsallı-
ğı, açıklanması zor bir ruh hali içinde büyüyecektir.

İnsan olanın köleliği kaçınılmazdır bu durumda. Korku, temel 
yöneticidir. Bu süreç toplumsal düzeyde de farksızlaşacaktır. Burada 
da toplum tıpkı birey gibi kendini yönetemeyecektir artık. Korkula-
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rının tutsaklığında tanımlanamaz umudun egemen olduğu efsunlu 
bir ruh hali tümüyle egemen olacaktır.

Gizemli beklenti, bireyi de toplumu da, olan bitenin sadece seyir-
cisi olmaya itecektir. Kurtuluşunu siyasanın ve tarihin dışında kala-
rak arayacaktır o artık.

Kuşkusuz, filozofun da dediği gibi, kölenin özgürlüğünden bah-
sedilemeyecektir bundan böyle.

İnsan Eyleminin Nedeni Akıldan İtkiye7 İndirgendiğinde…

Düşmanın (yabancının) objektif varlığı, kuşkusuz, muhatabı için 
korku üreticidir. Bununla birlikte öznel olarak dünyanın yabancı 
(muhtemel düşman)’yla dolu olduğu yargısı da ürküntü vericidir. Bu 
korkunun nedenleri birincisinden tamamıyla farklıdır; özneldir. Biri 
nesnel, diğeri sübjektif bu iki algı aynı kişilikte buluştuklarında kor-
ku, kuşku yok ki bireyin bilincine tümüyle hâkim olacaktır. Korku 
toplumsal yapıyı da tümüyle benzer şekilde tutsak edecektir.

Umut artık bu tutsaklıktan çıkmanın tek yolu olarak belirecektir.
1000 yılı aşkın bir süre tümüyle içine kapanık bir getto yaşan-

tısının, dünyanın değişik yerlerinde de olsa, Yahudilik hayatını bu 
çerçevede etkilediği ileri sürülebilir. Sartre’ın “Yahudi kendisine Ya-
hudi denendir.” önermesini, “Yahudi kendini yabancı hissedendir.” 
cümlesiyle tamamlamak yanlış olmayacaktır.

Yahudi’nin hiç de haksız olmayan nesnel korkusu, kendinden 
kaynaklı öznel dünya algısı ile birleştiğinde, yukarıda anlatıldığı 
gibi, umut tek avuntusu olacaktır. Ancak 2000 yıllık umut sayesinde 
korkuya ve çekilen büyük ıstıraba katlanılabildiği ileri sürülecektir. 
Kurtuluşa (liberation) ancak umutla ulaşılabilecektir. Öylesine top-
tan ve büyük bir kurtuluş olacaktır ki söz konusu olan, bunun göksel 
olmasından başka çare yoktur. Tüm düşmanlar (ve korkular) onun 
iradesiyle ancak yok edilecektir.


