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Önsöz 

Günümüzde bilgi bir yandan en önemli d�er haline gelirken diöer 
yandan da artan bir hızla gelişiyor, çeşitleniyor. Ama katlanarak 
büyüyen bilgi üretiminden yararlanmak, özellikle gündelik yaşam 
kaygılarının baskısı altında, zorlaşıyor. Her şeye raı)men bilgiye 
ulaşma çabasını sürdürenler için de imkanlar pek fazla deı)il. 

Ayrıca, özellikle TOrkiye gibi ülkelerde bir konuda kendini geliş
tirmek ya da sırt merakını gidermek için herhangi bir konuyu öO
renmek isteyenlerin şansı çok az. Üniversitelerimiz, toplumumu
zun yetişkin bölümOne katkıda bulunmak için gerekli imkanlardan 
yoksun. 

Cep Üniversitesi kitapları işte bu olumsuz ortamda, evlerinde 
kendilerini yetiştirmek, otobüste, vapurda, trende harcanan za
mandan kendileri için yararlanmak isteyenlere sunulmak üzere 
hazırlandı. 

20. yüzyıl Fransız kültür hayatının en önemli ürünlerinden olan,
bugün yaklaşık 3000 kitaplık dev bir dizi oluşturan •aue sais-je" 
(Ne Biliyorum) dizisini Iletişim Yayınları Türkçe'ye kazandırıyor. 



Iletişim'in Cep Üniversitesi, bu büyük diziden seçilmiş , Türkiyeli 
okurlar Için özellikle ilgi çekici olabilecek eserlerin yanısıra, Av
rupa'nın başka yayınevlerinin benzer bir çerçevede yayımladığı 
kitapları da içeriyor. 

Ayrıca Türkiye'nin siyaset, kültür, ekonomi hayatıyla ilgili konu
larda özel olarak bu dizi için yazılmış telif eserler "üniversite"nin 
"öğrenim programı"nı tamamlayacak. 

Cep Üniversitesi'nin her kitabı alanının öndegelen bir uzmanı 
tarafından yazıldı. Kitaplar, hem konuya ilk kez eğilen kişilere hem 
de bilgisini derinleştirmek isteyenlere sesianebilecek bir kapsam 
ve derinlikt�. Bilginin yeterli ve anlaşılır olması, temel kıstas. Cep 
Üniversitesi kitaplarını lise ve üniversite öğrencileri yardımcı ders 
kitabı olarak kullanabilecek; öğretmenler, öğretim üyeleri ve 
araştırmacılar bu kitaplardan kaynak olarak yararlanabilecek; 
gazeteciler yoğun iş temposu içinde çabuk bilgilenma ihtiyaçlarını 
Cep Üniversitesi'nden karşılayabilecek; çalıştığı meslek dalında 
bilgisini geliştirmek isteyen, evinde, .kendi programlayabileceği 
bir mesleki eğitim imkflnına kavuşacak; ayrıca, herhangi bir ne
denle bir konuyu merak eden herkes, kolay oku nur, kolay taşınır, 
ucuz bir kaynağı Cep Üniversitesi'nden temin edebilecek. 

Cep Üniversitesi kitapları sık aralıklarla yayı ml and ıkça, benzersiz 
bir genel kOltür kitaplığı oluşturacak. Insan Hakları'ndan Gene
tik'e, Kanser'den Ortak Pazar'a, Alkolizm'den Kapitalizm' e, Ista
tistik'den Cinsellik'e kadar uzanan geniş bir bilgi alanında hem 
zahmetsiz hem verimli bir gezinti için ideal "mekan", Cep Üni
versitesi. 
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GİRİŞ 

Siyonizm, Yahudi halkının politik olarak özerk 
bir varlık ve bir ulus-devlet oluşturmak amacıyla, 
başlangıçtaki yurtları olan "İsrail Toprağı"na dön
mesini hedefleyen ulusal bir harekettir. 

Deyim yenidir: Kudüse hakim bir mevkide bulu
nan Kutsal Şehir* ve Kutsal Kitap zamanından be
ri İsrail ülkesinin tümünü tanımlayan Siyon Da
ğı'na** göndermede bulunarak ilk kez 1891'de1 
Selbstemancipation (Özkurtuluş) gazetesi redaktörü 
Nathan Birnbaum tarafından Almanca olarak ifade 
edilmiştir. Siyonizmin etimolojisi bile İsrail halkını, 
İsrail Töre'sini ve İsrail toprağını birleştiren bağla
no eskiliğini çağnştınr. 

Ama "izm" soneki, onu 19. yüzyıl ideolojilerine, 
özellikle de ulusal hareketlerine bağlar. Siyonizm 
binlerce yıllık özlemiere dayanıyor olsa da, örgütlü 
bir hareket konumuna ancak geçen yüzyılın s�mla
nnda gelebilmiştir. 

(•) Kutsal Şehir: Genel olarak Kudüs. Özel olarak, önce Süleyman 
Peygamberin saray kültü ve 1. TapınaQın, sonra ll. Tapınağın ve 
ardından islami dönemde Meselt-l Aksa'nın inşa edildiği Eski 
Kudüs. Yahudilerin, Hıristiyanların ve Müslümanıarın kutsal 
saydıkları kent. (ç.n.) 

( .. *)Siyon DaQı : (Zion Tepesi) Çoğu zaman Kudüs ya da israil ülke
si anlamında kullanılır. Kudüs yakınlarındaki tepelerden birinin 
adı. (ç.n .)  

{1) Nathan Birnbaum deyime açık ifadesini 23 Ocak 1892'deki bir 
toplantıda kazandırmıştır. 
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Daha adı konmamışken bile Siyonizm, Yahudi 
halkının ulusal kurtuluşunun siyasi tasarısı olarak, 
düşünsel düzeyde Hess ya da Pinsker'le birlikte, ör
gütsel düzeyde de Siyonizme Bağış Hareketi ve çe
şitli Palestinophile (Filistinsever) topluluklar aracı
lığı ile 19. yüzyıl boyunca yavaş yavaş oluşmaya 
başlamıştı. Siyonizmin Avrupa'daki milliyetçilik 
hareketlerine kıyasla, görece geç oluşmasının nede
ni, modern antisemitizmin* meydan okumalarına 
inandırıcı ve ikna edici yanıtlar verme konusunda 
yetersizliğinin ortaya çıkmasından önce, emansi
pasyon** (bireysel özgürleşme) ve asimilasyon 
(özümsenme) ideolojileriyle daha başlangıçta karşı 
karşıya kalmış olmasıdır. 

Tanımın geniş olması, Siyonizmin anlamında 
olduğu kadar kapsamında da çok farklı biçimlerinin 
varolmasını getirmiştir. Getto*** döneminde sınır
lan rahatça belirlenmiş ve kolayca ayırdedilebilir 
olan ''Yahudi halkı" nosyonu, "özgürleşme" ile belir
liliğini kaybetmiş; ikamet ettikleri ülkelerin yurtta
şı haline gelen Yahudiler çoğu kez ayırdedici özel
liklerini yitirmişler ve Yahudilik bireysel seçimle 
dahil olunan dinsel bir topluluk haline gelmişti. 
Din değiştirmeler ve karma evlilikler yüzünden ar
tık Halakha'nın**** geleneksel tanımıyla yanıtla
namayan ''Yahudi kimdir?" sorusu ortaya çıkıyordu. 
Aynca "İsrail Toprağı"nın yerinin belirlenmesi pek 

r> Antisemitizm: Yahudi düşmanlığ ı (ç.n.) 
( .. ) Emansipasyon: Bi reysel "özgürleşme·. Yahudilerin 19. yüzyıl

da ikamet ettikleri ülkelerde yurttaşlık haklarını kazanmalarını 
sağlayan dönüşüm. (ç.n.) 

(***) Getto: Ortaçağ'da bazı Avrupa kentlerinde Yahudilerin iskan 
etmek zorunda bırakıldıkları duvarlarla çevrili mahalleler. 
(ç.n.). 

(****) Halakha: (Halaka, ibr. "düzen") Museviliğin ve Yahudi düşün
cesinin yasal ve ahlaki yaşam kurallarıyla ilgili kısmı (ç.n.). 
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sorun çıkarmıyorsa da, özellikle Doğu'ya doğru sı
nırlarının belirlenmesi güçleşiyordu. Ama asıl ayn
lıklar, özel olarak, kurulacak varlığın hukuksal sta
tüsü (özerk koloni, ulusal yurt, devlet), ekonomik ve 
toplumsal yapısı (kollektif ya da özel mülkiyet, libe
ral ekonomi, kooperatİf ya da sosyalist rejim) gibi 
konular üzerinde yoğunlaşıyordu. 

Öte yandan, Siyonist adını verdiğimiz ama tanı
ma yalnızca kısmen uyan,'yani başlı başına değil de 
salt incelememizin konusuyla ilgisi ölçüsünde ve 
karşılaştırma amacıyla bahsedeceğimiz kimi eği
limler mevcuttu. "Siyonsuz Siyonizm"den, Yahudi 
halkının İsrail dışındaki ulusal yeniden doğuş tasa
nlarını temsil etmek üzere sözedilmişti. Çok geçme
den toprak seçimi ve böyle bir hak iddiasının temel
lendirilmesi sorunu belirmiş; boş bir toprak arayışı
nın, burjuva fetihler ve sömürgeci imparatorluklar
la "dolu" bir dünyada yanılsamadan ibaret olduğu 
ortaya çıkmıştı. 

Bu, "topraksız bir halk için halksız bir toprak" 
hülyasını temsil eden Filistin mitinin Arap varhğı 
gerçeğine çarpmasını hatırlatıyor; üzerinde çok hak 
iddia edilen bir toprak olmasından ötürü, "o toprak
lar üzerinde fazladan bir ulus mu var" sorusu orta
ya çıkıyordu. Ama başka hangi topraklar üzerinde 
Yahudi devleti kurulabilirdi? Tasanlarda Madagas
kar, Arjantin ve Uganda bile yer aldı, ama hepsi de 
diğer bütün ulusal gelenekiere kıyasla hiçbir meş
ruiyetleri olmamasından ötürü başarısızlığa uğra
yacaktı. 

"Hristiyan Siyonistler" denen ve teolojik neden
lerle vaatlerio yerine gelmesini ve İsa'nın yeryüzü
ne dönüşünü hızlandırmak için Yahudilerin toprak
lanna kavuşmalanna yardım etmeye çalışan eği
limler de görülmüştü. Wurtemberg'deki "Temple 
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Tarikatı"* gibi kimi piyetist** tarikatlar ülkenin 
kalkınmasına yardımcı olmak ve böylelikle Mesih 
inancına katkıda bulunmak amacıyla Filistin'de ko
loniler kunnuşlardı. Bahsettiğimiz akımlar davaya 
sempatiyle bakılınasını sağlamışiarsa da Siyonizm 
yalnızca:Yahudi halkının" hareketi olagelmiştir. 

Bu küçük eserin amacı, Siyonizmi, henüz çeşitli 
ülkelerde sürgünde bulunan bir halk konumundaki 
Yahudiler özelinde, önerdiğimiz tanım çerçevesinde 
incelemek; onun ideolojik hazırlık ve örgütlü politik 
hareket oluştunna sürecini, devlet öncesi kurum
laşmalanyla birlikte izlemektir. 

(•) Temple Tarikatı: (Tapınak Şövalyeleri Tarikatı) ilk Haçlı Seferle
ri sırasında "Templiers· denilen şövalyelerin kurduğu tarikat. 
(ç.n.). 

( •• ) Piyetist: Gizemci dini akım. Sonradan Protestanlığın içinde yer 
aldı ve onun bir kolu oldu. (ç.n.). 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

SİYONİZMİN KAYNAKLARI 

Yahudi halkının yaşamında somutlaşan ve ta
rihsel anlamda sürekliliğe sahip Siyonizmin, politik 
ifadesini bulması hayli yenidir. Eserimizin konusu 
politik Siyonizmin yalnızca doğuşu olduğuna göre; 
hareketin başarısını çok özel koşullara ve kökenie
rini ulusun yaşamından ve bin yıllık geleneklerden 
almasına borçlu olduğunu belirtmeliyiz. Bireysel 
"özgürleşme"nin sonucu olan asimilasyon ideolojile
rinin gevşetmeye, yoketmeye çalıştığı ve Siyoniz
min ulusal hareketlerin etkisiyle doğan antisemitiz
me yanıt olarak 19. yüzyılın sonunda yeniden keş
fettiği tarihsel miras; İsrail Halkı'nı, İsrail Töresini 
ve İsrail Toprağı'nı birleştiren bağlardır. 

I. Yahudi Halkının Dağılma İçindeki 
Sürekliliği 

İ.S. 70'de II. Tapınağın (Süleyman Mabedi) yı
kılması, Yahudilerin Filistin'deki politik özerkliği
nin sonunu temsil ediyorsa da bu, ne 135 yılında 
Masada'nın* düşüşüyle sona eren Bar Kohba** 

(') Masada: ÖIO Deniz'in batısında çıplak da�ların çıkıniısı üzerin
de yer alan bir kale. (ç.n.} 

ı··} Simeon Bar Kohba: (Bar Kohba ibranice Yıldız �lu anlamına 
gelir}. Roma ça�ında israili yeniden ba�ımsızlaştırmak amacıy
la isyan başlatan ve Mesih il�n edilen Yahudi önderi. 135 yılın
da kurulan "Yeni israil" Devletinin Kralı. Aynı yıl imparator Had
rianus'un generali Julius Severus'a yenik dOştO. (ç.n.} 
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ayaklanmasının gösterdiği üzere, bağımsızlık ara
yışlarının sona ermesi, ne Yahudilerin dünyaya ya
yılmasının başlaması (çünkü dağılma daha İ.Ö. 
588'deki Babil sürgününde başlamıştı), ne de Yahu
di halkının ulusal varlığmın bitmesi anlamına geli
yordu. 

Yahudi halkı, tarih boyunca Tann'yla kurulan 
ilişki içerisinde oluşmuştu. Kimliği; Tann'nın Hz. 
İbrahim döneminde halkıyla akdettiği ve İsrail top
rağının teminatı olan anlaşmada somutlanmıştı. 
Bu inanç; Mısır'daki sürgünden kurtuluş, göç (exo
de) ve Kenan ilin�n Fethi, monarşinin kurulması, I. 
Tapınağın yıkılışı ve Babil sürgünü, geri dönüş ve 
Tapınağın yeniden inşaası, Makkabe'ler isyanı* ve 
Hasmoni** hanedanın egemenliği gibi başlıca tarih
sel evreler boyunca biçimlenmiştir. Ama helenistİk 
çağdan itibaren, diasporadaki nüfus İsrail Ülke
si'ndeki nüfusu geçmeye başlayacaktı. Babil'deki 
tutsaklık sona erdi�nde yalnızca küçük bir azınlık 

(*) Makkaba'ler lsyanı: Slevkos Kralı l l .  Antiokhos'un i.ö. 168'de 
KudüsO yaQmasından sonra Modin Kahini Matios'un beş oQiuy
la birlikte başlattıı;)ı isyan. Matios öldükten sonra isyanın başına 
oQul Yahuda geçti. Kendisine ibranice "çekic" anlamına gelen 
Makkaba IAkabı verildi. Makkaba Yahuda i.ö. 164'te Kudüs'ü 
Slevkos'ların elinden kurtardı. isyan, Antiokhos V. Evputor'un 
Makkaba'ler ile i.ö. 157'de barış imzalamasına karşın; Yahu-, 
da'nın kardeşi Simon'un bağımsızlık savaşı ile sürdü ve i .ö. 
1 42'de Yahudilerin bağımsızlığı ile noktalandı. iskender'in yöre
de kurduı;)u Hallenislik şehirlerin Yahudi gençliğini nasıl "yoz
laştırdığı"nı ve Makkabeler isyanını anlatan, ayrıca Tavratın ya
zım tekniği ile Tavratın devamı olarak kaleme alınan "Makka
ba'ler kitabı" Septesaginta'nın dış ında kaldığından Kutsal Kita
ba dahil edilmemiştir.(ç.n.) 

("*) Hasmoni Hanedanı: Makkaba'ler isyanını bağımsızlıkla taçlan
dıran Simon'un "Ulusal Önder• (etnarkh) ve �Baş Rahip" ilan 
edilmesiyle başlayan ve sOreklilik kazanan soy yönetimi. Bu 
hanedan Roma tetrarşisinin güçlü generali Pompeius'un i .ö. 
63'te Kudüs'ü Roma egemenliğine almasıyla son buldu.(ç.n.) 
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geri dönecek, çoğu Mezopotamyada kalacak ve Ak
deniz havzasında yayılacaktı. Büyük bir canlılığa 
sahip olan Yahudilik, ayrıcalıklı bir konumda bu
lunduğu Roma dünyasında pek çok Paganı (çok tan
nh din mensubu ç.n.) saflanna çekecekti. İsrail'in 
ruhani yaşamdaki merkeziliğinden haberdar olan, 
katılabildikleri tüm hac bayramlarında Kudüs'ü zi
yaret eden ve Museviliklerini Fi1istin'deki fiziki 
varlığın dışında yaşatmak durum�da kalan dias
pora Yahudileri, Tapınağın yanı sıra sinagog kültü
nü yaratacaklardı. Dramatik -hatta sarsıcı- bir olay 
olan II. Tapınağın yıkılışı bile Yahudi halkının var
lığını sona erdirememişti. Bu ulusal felaket, Yahudi 
ileri gelenleri tarafmdan; Tannsal bir ceza, pişman
lık ve Tanrı'ya dönüş (yeşuva)* çağnsı, halkını eski 
durumuna getirecek, Tapınağı yeniden kuracak ve 
banş dolu saltanatım sürecek Mesih bekleyişinde 
saflan sıklaştırma gerekliliğinin belirtisi olarak yo
rumlanmıştı. 

Roma imparatorluğunda Hıristiyanlığın zafer 
kazanmasıyla Yahudiliğe geçişler duracaktı. Toplu 
din değiştirmeler, dönemin uygar dünyasının uzak 
köşeleri olan Kuzey Afrika'da ya da 8-12. yüzyıllar 
arasında Kafkasalar'dan Volga'ya dek uzanan Ha
zarlar'da gerçekleşebilecekti. Bundan böyle Yahudi
ler kimliklerine geri çekilecek; Töre hazinesinin 
üz�rine titreyerek, kendilerini farklı kılan özellikle-

(") Yeşuva (yeşuv, techuva, yeşiva, yeşivot) sözüğün ibranice kö· 
kü Yahve=Kurtuluş'tur. Ayrıca Yeşu (Yosva) Tevratta Musa'dan 
sonra israiloğullarını Kutsal Topraklar'a getiren melek olarak 
anılır. Anlamsal kökü "kurtuluşa eşlik eden tanrısal güç" olarak 
ifade edilebilecek sözcük biçimleri, günlük dilde adlaştılan Dias
pora'da dinsel Yahudi öğretisini öğreten kurum bu adla anıldı. 
Yine Diaspora'da "Rahipler-Kastı" bu adla anılır oldu. Şimdiler
de dinsel müttereda�ı Yahudi liseleri bu adla anıl ıyor.(ç.n.) 
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ri korumaya çabalayacaklardı. Coğrafi dağıhşın, 
her topluluğun başından geçen farkh deneyimlerin, 
dilsel çevrenin etkisiyle gelişen yerel dil kullanımı
nın (Yidişçe, Ladino, Judeo-Arap vb.) sarstığı Yahu
di halkının birliği; Töre'ye yapılan ortak gönder
meyle, dinsel yaşamda ve ayinlerde İbranicenin 
kullanılmasıyla, Siyon'a bağlılığı, geçmişi anmaya 
ve eğitime verilen önemle korunmuştu. 1 

Yahudi halkının, 'aşağı konumu'yla (abaise
ment) Hıristiyanlığın gerçeklerinin canlı tonluğu ol
duğu inancı ve "hoşgörü öğretimi", Hristiyan ülke
lerinde olduğu kadar İslam dünyasında da "zımmi
lik" ile Yahudi halkına benimsetilen aşağı konum 
onların çoğunluktan 'ayrı' biçimde varolmalanna 
katkıda bulunmuştu. Dinler tarihinin parçası olan 
Yahudiler, zulümler ve dışlanmalardan sonra bile 
korunmuşlardı. Verilen şehitler birlikteliği pekişti
riyor, zulümler Yahudi 'farklılığı'nı (particularisme) 
kutsallaştınyor ve ulusal değerlerin kabulünü güç
lendiriyordu. Toplulukta, "Yahudi ulusu"na ait olu
şuyla belirlenen birey, bu sayede geniş bir iç özerk
lik elde ediyor; ama aynı zamanda, her an geri alı
nabilecek olan 'ayncalık'ları gereğince tüm varlığını 
topluluğa adıyordu. Topluluğun birey üzerinde, si
vil düzende olduğu kadar mali yaşamda da zorlayıcı 
gücü vardı. Teorik olarak, Yahudilik olgusundan 
din değiştirerek kurtulunabilirdi. Ama bu, bir gelir 
kaynağını yitirecek olan iktidarın işine gelmiyor, 
yeni din değiştiren kişi de, ruhhan sınıfa dahil ol
madıkça, toplumsal statüden ve geçim olanaklann
dan yoksun kalabiliyordu. Haçlı seferlerinden baş
layarak, askeri ve yönetsel mevkiilerden, toprak sa
hipliğinden ve loncalann kontrol ettiği iş kolların
dan büyük ölçüde dışlanan Yahudiler, ekonomik 
açıdan vazgeçilmez olduğu kadar aynı zamanda iti-
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barsız olan mesleklerde yoğunlaşmak zorunda kala
caklar; ama böylelikle, kendilerini kimi zaman bir 
"sınıf-halk" konumuna getirdiği ölçüde dayanışma
lan güçlenecek ve yaşam tarzlan benzeşecekti. 

Ama Yahudi halkının tüm sarsıntılara karşın 
ayakta kalmasını, özellikle içsel güçler sağlamıştı. 
Yahudiler, inanmadan vaftiz olmaktansa, tanrının 
adını korumak uğruna ölümü yeğliyorlardı. Din de
ğiştirme, aileyle olduğu kadar, toplulukla da ilişkiyi 
sona erdiren ruhani bir ölüm olarak algılanmaktay
dı. 'İsrail'in sıkı, çözülmez birlikteliği, halkın. Tann
sına sadakatinin bir gereğiydi. Aralannda yaşadik
lan halklann putatapıcılıklanna karşı oluş ve din
sel buyruklara (mitzvot) uyma, İsrail'in en kara 
günlerinde bile ayakta kalıp umudun geleceğe bağ
lanmasını sağlıyordu. 

ll. Töre: Yahudi Halkını Birleştiren Öge 

Yahudi dinselliği, Yahudi halkmm dünyaya da
ğılışı sırasında İsrai1'in birliğini korumak, .bağım
sızhğın :ve ülkenin yitirilmesini telafi etmek üzere 
ruhani bir yurt yaratma çabasına girişmiştir. Tö
re'nin sözlü, Talmud'un yazılı ifadesi, kutsal kitap
lann derlenmesi arzusunu karşılamıştır. Yeni du
rumları gözönüne almak ve diasporada, temellerini 
günlük yaşamdaki tüm davranış kura11arına (ha
lakha) saygıdan alan can·Iı bir Yahudiliği ayakta 
tutmak gerekecekti. 

Yahudi halkının birliği, Mesih umudu· ve Si
yon'a bağlılıkla korunmuştu. Yahudi halkının ruha
ni yurdunu temsil eden Töre, İsrail'de geçen anılar
la doluydu. Töre'nin ibadetlerde, bayramlarda gün
delik anlatılışı, Yahudi bireyi her an yurduna yak
laştırmaktaydı: O, Babil'deki Siyon tutsaklannın 
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acılarını içselleştiriyordu: "Babil'de ırmağın kenan
na oturduk ve Siyon'u andıkça ağladık. Yabancıla
rın toprağında Rabbin ilahisini nasıl okuyabiliriz? 
Eğer seni unutursa� ey Kudüs, sağ elim beni unut
sun; eğer seni anmazsam, eğer Kudüs'ü en baş se
vincimden üstün tutmazsam dilim damağıma ya
pışsın." (mezmurlar 137) Siyon'u mesken tutan 
Tann varlığı Şehina, halkıyla birlikte sürgüne gön
derilmişti ve geri dönmeyi arzuyordu. Oysa ki Raşel 
kaybettiği çocuklarına ve ülkesine ağlıyordu. Her 
paskalya ve yeni yılda Yahudiler "gelecek yıl Ku
düs'te ve yeniden kurulmuş Kudüs'te ... " cümlesini 
tekrar ederek kurtuluşu düşlerlerdi. İsrai)'in karak
teristik ürünlerinin kullanıldığı çok sayıda bayram, 
Siyon'u hatırlatmahydı. Hiçbir mutluluğun tamam
lanmış sayılmayacağı inancını temsil eden Siyon 
yası ibadetleri, 9 Av'da (Musevi takviminin IL ayı -
ç.n.) tutulan oruç gibi, "sürgün" nosyonunu (galut) 
ayakta tutmaya yanyordu. Dönüş arzusu tüm Ya
hudilerin be11eklerinde canhydı. İsrail'e dönüş (ali
ya), mitzvaya dayalı bir zorunluluktu; öte yandan, 
farklı mitzvot'lar ancak İsrail'de tamamlanı�uş sayı
labilirlerdi. Bu nedenle aliya zorunluluğu farklı yo
rumlara yol açıyordu. Örneğin 4. yüzyıldaki Haham 
Yehuda gibi kimi din adamları, Mesih'in gelişinin 
pasif olarak beklenınesi ve Yahudilerin birlikte. ya
şadıkları ulusların yasalanna boyun eğmeleri . ge
rektiğini bildirirken; diğer bazıları, her Yahudinin 
İsrail ülkesine dönmesinin zorunlu olduğunu, çün
kü dışanda yaşamanın putatapıcılıkla uyuşmak an
lamına geleceğini belirtiyorlardı. Ama tüm bu yo
rumcular, yeni durumlan gözönüne almak ve Yahu
di halkının Tanrıya bağlılığı çerçevesinde ayakta 
kalması için her şeyin seferber edilmesi konusunda 
uzlaşmışlardı. Yahudiler "sürgün"e yerleşecekler ve 
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bu durum yalnızca Mesih'in son verebileceği bir ce
za dönemi olarak algılanacaktı. Yine de halkın 
umudu, mesih zamanının çok yakın olduğunun 
müjdelenmesiyle ve Aziz Toprak'la sık sık kurulan 
ilişkilerle ayakta tutulmuştu. 

m. Yahudi Halkınm İsrail Ülkesi İle 
Baı}'larınm Sürekiiliıli 

Genellikle Yahudilerin Tapınağının pkıhşı ve 
ayaklanmaların Romalılar tarafından hastınlma
sından sonra, Filistin'den 19. yüzyılın sonuna dek 
yokolduklan düşünülmüştür. Oysa İsrail ülkesinde, 
tüm dalgalanmalar ve değişik güçlerin egemenlikle
ri boyunca aralıksız şekilde varlığını koruyan ve 
aliyot'larla sürekli yinelenen bir Yahudi nüfusu bu
lunmaktaydı. 

Dindar Yahudiler kendilerini eğitmek ve ya
şamlannı burada tamamlamak üzere Kutsal Top
raklara yerleşmişler, Mesih'in dirilişi sırasında ilk 
dirilenlerden olmak için Zeytinlik Dağı'na gömül
meyi arzulamışlardı. Kimi zaman daha kalabalık 
topluluklar Filistin'e göç etmişlerdi. 1211 yılında ı . 
Fransa ve Ingiltere'den 300 kadar haham Kudüs'e 
yerleşmiş, 1665-66'da binlerce Yahudi Gazze'li Nat
han tarafından Mesih olarak gösterilen Sabetay Se
vi'yi izlemişlerdir. Yehuda Halevi gibi kimi Şairler 
yabancı topraklannda dile getirdikleri Siyon aşkını 
gerçeğe döndürmeye çabalamışlardı. Mesihçi ya da 
18. yüzyılda gelişen Hassidi* akımlar gibi Yahudi
lik içi uyanış hareketleri, İsrail Ülkesine yönelik ye-

n Hassictim Tarikatı :  (ibranice Hassid=Dindar) (Hassidimcilik) ilk 
kez Dindar Yuda'nın Ukrayna'da 1200'10 yıllarda yazmış olduğu 
"Dindarların Kitabı" (Sejer Khassidin) ile adını duyuran gizemci 
Yahudi tarikatı. (ç.n.) ' 
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niden canlanan bir ilgiyi ve yeni aliyotlan doğura
caklardı. 

Özellikle bazı dönemlerde, Yahudi ileri gelenle
rinin çabalarıyla İsrail Ülkesi, Yahudi ruhani yaşa
mının merkezi olarak belleklerde canlılığını koru
muştu. İ.S. 69 yılında kuşatmaya alınan Kudüs'ü 
terkeden Haham Yahonan Ben Zakay Filistin'deki 
topluluğu (yişuv) yeniden örgütlemiş, Il. Tapınağın 
yıkılışından sonra sinagog kültünü yaratmıştı. Ay
rıca Yavne'de Töre eğitim merkezi yeşivayı kurmuş, 
yasaların hazırlanıp uygulanmasıyla uğraşan ve 
başkanı Romalılar tarafından resmi düzeyde Nassi 
-Yahudi halkının başkanı- olarak tanınan Saned
rin'i yenıden kuracaktı. Masada'nın düşüşünü ve 
Yahuda'daki son Yahudi ayaklanmasını izleyen kı
yımlar, Yahudi merkezlerinin, 3. ve 4. yüzyınarda 
Talmud (İbranice: öğreti, şeriat, geleneksel öğreti 
ve yorum derlernesi ç.n.) ve mişna (sözlü şeriat der
lernesi ç.n.)'nın gerçekleştirileceği Galile'ye (Haga
lı]) kaymasını gerektinnişti. Filistin'in demografik 
ve ekonomik gerileyişi, başkanlığını geonimlerin 
yaptığı Mezopotamya'daki akademileri daha üstün 
duruma getirecekti. Bu nedenle çok geçmeden, Ba
bil Talmud'u oylumuyla Kudüs'tekini geride bıraka
caktı. Bölgeye Arapların egemen olması, merkezle
rin batıya; öncelikle Maimonides'in (Arapça'da İbn 
Meymun. Ortaçağ'ın en önemli Yahudi düşünürü
ç.n.) etkinlikte bulunacağı Müslüman İspanya'ya, 
d�a sonra daha sonra da Fransa'ya (Champagne 
bölgesinde Rashi ve Provence'da çeşitli Yahudi ho
caların önderliğinde) kaymasını ve Hassidı gizemci
lerin çabalanyla Ren ülkelerinde yayılmasını sağla
yacaktır. Haçlı seferleri sırasındak� kıyımlar ve ka
ra veba salgını, Yahudi topluluğunun, ileride önem
li merkezlerin kurulacağı ve Bassidilik ya da Has-
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kala gibi yenilikçi akımların gelişeceği Doğu Avru
pa'ya yerleşmesine yol açacaktı. 

Ama İsrail'deki ruhani yaşam da sona ermiş de
ğildi: Hahmanid'in 1267'de yeniden kurduğu ce� 
maat başta olmak üzere, Safed, Taberiye, ve lleb
ran'da yoğunlaşıyordu. Galile (Hagallı) bölgesi ise, 
Osmanlıların desteği, ekonomik ilerleme ve güven
lik sayesinde 16. yüzyılda gerçek bir bahar yaşı�or
du. Şehir, Yahudi gizemciliği Kabbala'nın* merkezi 
haline gelecek, Joseph Caro, dinsel buyruk derle
rnesi olan Şul'han Aru'h'u Safed'de yazacaktı. 

Filistin'in 18. yüzyılda içine düştüğü kargaşada, 
baskı ve haksız vergilendirmeler Yahudi halkının 
yaşam koşullannı oldukça kötüleştirdiyse de, nü
fusları azalmamıştı. Buradaki cemaat, diaspora Ya
hudilerinin kendi aralannda zorunluluk esasına gö
re topladıkları halukayla ayakta tutuluyor, zengin 
topluluklar Kudüs'ün bu 'ulu' sayılan nüfusunu ya
şatmak için seferber oluyorlardı. Aynı şekilde, Kut
sal Topraklardan düzenli aralıklarla gelen görevli
ler, kitlelerdeki İsrail Ülkesi coşkusunu körüklü
yordu. 

Bu yazışmalar ve insani ilişkiler -yolculuğun 
tehlikesine karşın- İsrail Ülkesi ile en uzak toplu
luklar arasındaki bağı bile canlı tutuyordu. Yahudi
ler, Araplara oranla küçük azın'lık konurolarına ve 
Hıristiyan azınlıklar gibi kendilerini Osmanlıların 
hakimiyetinden koruyacak büyük bir gücün vesaye
tinden yoksun olmalarına karşın; yine de 15. yüz
yıldan itibaren özellikle kentlerde önemli bir insani 
öge haline geldiler. 1850'ye doğru Kudüs nüfusu-

(•) Kabbala: (ibranice Gelenek anlamına gelir) Kuşaktan kuşağa, 
aktarılan dini sırlar anlamına da gelen Kabbala, 1 1 .  yazyıldan 
.bu yana Yahudi mistisizm akımlarının toplu adı olarak kullanılır. 
(ç.n.) 
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nun yarısından fazlasını Yahudiler oluşturuyordu. 
Batı Avrupalı yardımsever Yahudi insancıllan (phi
lanthropes) eski yişuvu modernleştirmeye ve Filis
tin'deki Yahudi nüfusun yaşam koşullarını düzelt
meye çabalıyorlardı; Sir Moses Montefiore, Yahudi
ler için yeni ve daha temiz mahalleler ve eski kent 
duvarları dışında etkinlik alanları yaratmaya çalış
maktaydı. Büyük güçler -özellikle de İngiltere- Ya
hudilere karşı sempatilerinden (philosemitisme) ol
duğu kadar, bölgede 'koruyucaklan' topluluklar 
aradıklanndan ötürü, Yahudilerin yaşam koşulla
nyla ilgilenmeye başlamışlardı. İşte Filistin'de va
rolan bu topluluk, gelenekçiliğine ve ülkeyi yeniden 
kurmak arzusuyla gelen 'yeni'lere duyduğu güven
sizliğ'e rağriıen; siyonist kolonizasyon girişiminin en 
önemli dayanak noktasını oluşturacaktır. 

Tüm bunlara karşı yine de politik bir tasandan 
sözedilemezdi. İsrail Ülkesi'nin yaşamlanndaki 
merkeziliğ'ine, yişuvun sürekliJiği ve dönüş umudu
na karşın; 'coğrafi' İsrail dışında yaşamaya zorlan
mış Yahudiler halen, bayramlarında sembolik ola
rak andıklan 'efsanevi' bir İsrail'i düşlüyorlardı. 

Dönüş arzusu yaşamakla birlikte, insan etkinli
ğ'i alanının dışında, eskatolojik bir düzeye hapsedil
mişti .. Tüm çabalar Yahudi halkının birlikteliğini ve 
Töre'ye bağ'lılığ'ını ayakta tutmaya yönelikti; böyle
likle Yahudi halkı, 'ulus' oluşun; devlet, toprak, dil 
ya da kültür gibi tüm alışılmış niteliklerini yitir
mişse de, Yahudi dini tarafından pekiştirilmiş bir 
ulusal varoluş yaşıyordu. Yazgı ortaklığ'ı bile farklı 
durumlann çeşitliliğ'ini örtemiyordu. Aliyotlar ge
nelde bireysel düzeyde gerçekleşiyor; ülke toprakla
nmn çalışarak değ'erlendirilmesi ve Yahudi halkı
nın politik hakları için savaşılması yerine, eğ'itime 
adanan bir yaşam boyunca, mitzvot'ların gerçekleş-
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tirilmesi ve Mesih'in dönüşünün hızlandınlması 
amaçlanıyordu. Naxos Dükü Don Joseph Nassi'nin 
İspanya ve İtalya'dan sürülen Yahudileri Taberiye 
çevresinde Osmanlı İmparatorlu�unun himayesin
deki bir bölgede toplamayı teklifi hiçbir yankı bula
mamıştı. Getto'ya alışmış ve böylelikle herhangi bir 
·politik güçten yoksun olan Yahudilerin çoğu İsrail. 
Ülkesi'ne dönüşün ancak ruhani bir müdahaleyle 
mümkün olabilece�i düşünmekteydi. Bu nedenle, 
insani amaçlarla yürütülecek bir.'Yahudjlerin Filis
tin'e yerleştirilmesi' tasansı, başarısızlı�a mahkum 
olan bir günahtan ibaretti. 

· 

Bu tavn açıklamak pek de zor de�ldir: genellik
le 'aşa�' bir konumda bulunduklan her ülkede, Ya
hudi olmayan güçlerin yönetimi altında yaşayan 
Yahudi halkı kendi kaderini belirleyemiyor; her an, 
sürülme, alçaltıcı "ayncalıklar"la kuşatılma, getto 
duvarlan ardında "korunma"ya alınma tehdidi al
tında bulunuyor, "hoşgörü ö�etimi"nin kurbanı 
oluyordu. Ço�u meslekten dışlanmışlardı ve ege
meniere haksız vergilerle gelir sa�layabildikleri sü
rece rahat bırakılıyorlardı. Büyük krizlerde katledi
len ve Şeytan'la özdeşleştirilip günah keçisi yapılan 
halkın dini de zorla de�ştiriliyordu. Bunu takiben, 

.eski ibadetlerini gizlice sürdürdüklerinden kuşku
lanan Engizisyon'un zulmüne de u�ayacaklardı. 
Ayn bir 'ulus' konumunda görülen Yahudiler geniş 
bir hukuksal ve mali özerklik elde etmişlerdi. Ama 
toplumun 'kıyı'sında yaşadıklanndan ötürü, hiçbir 
güce de sahip de�llerdi. Hıristiyan Avrupa'da oldu
ğu gibi İslam ülkelerinde de iktidarla sürekli uyuş
mak zorundaydılar; durumlan her an için sallantı
daydı; "saray Yahudileri" örne�nde olduğu gibi, ye
tenekleri ya da hükümdarlann lütufları sayesinde 
yüksek mevkileri elde edebildiklerinde bile bu ko-
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nuınlan, gözden düşüp düşmemeye, kişisel hınç ve 
kıskançlıklara bağlıydı. Bu 'aşağı' konum, Yahudi 
halkına bir kanuni varlık, iç özerklik ve önemli hu
kuksal-mali ayrıcalıklar kazandırmıştı. "Yahudi 
halkının" birlikteliğini sağlayan bu durum, ulusal 
hareketlerin beklediği anlamda bir politik tasanya, 
bir ulusal programı geliştirecek olgunluğa erişme
mişti. Enerjiyi İsrail Ülkesi'nde bir Yahudi devleti 
kurulması fikrine yöneltecek bir ulusal hareket söz
konusu değildi; ortada yalnızca, ortaklaşa umudu 
boğmakta olan, Siyon nostaljisini besleyen mistik 
biT bağlılık vardı. Gettodan çıkışı ve "özgürleşme"yi 
izleyen 'politikaya açılış' süreci Siyonizmin, Yahudi 
halkının ulusal kurtuluş tasansı ölarak şekillenme
sini mümkün kılabilecek tek gelişmeydi. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

19. vüzyn.,nA 
POLİTİK SİYONİZMİN 

DOÖUŞ KOŞULLARI 

I. "Özgürleşme": Politikaya Açılış 

İlk bakışta, "özgürleşme" ve doğal sonucu olan 
asimilasyon hareketlerinin, İsrail Ülkesi ile Yahu
diler arasındaki bağı kopartan, Yahudi halkının 
birliğini bozan, onu Siyoni7;mden uzaklaştıran bir 
işlev görmüş olduğu düşünülebilir. Ama, Siyon'a 
bağlılığı ve geri dönüş arzusunu politik bir tasan
nın içine yerleştirerek, Siyonizmi -ileride- mümkün 
kılacak olan da bu iki gelişmedir. 

1. "Özgilrleşme" - Fransız Devrimi ile birlikte 
Yahudiler'in durumu radikal olarak değişir; politik 
alana 'kabul edilir'ler ama böylelikle birliktelikleri
ni de yitirirler. "Yurttaş" olan çok sayıda Yahudi, 
öncelikle yeni yurtlarına entegre olmayı düşünerek 
"Yahudi halkı" fikrini ve kendilerine 'kahrolası' get
to dönemini hatırlatan Siyon göndermesini reddet
miş, sıklıkla uğursuzluk getirdiğine inandıkları ge
leneksel Yahudilikten kurtulmayı amaçlamışlardır. 

"Özgürleşen" Yahudiler tüm haklara sahip yurt
taşlar olmuşlar, yüzyıllardır süren zulümden sonra 
modem dünya, politik ve sivil eşitliğe bağlı özgürlü
ğün sunduğu tüm nimetlerle, önlerine açılmıştır. 
Oysa Yahudilik, bu yeni meydan okumalarla, Ay
dınlanma'nın rasyonalizmi ve laikliğiyle karşılaş
maya hazırlıklı değildi. Öte yandan "özgürleşme" 
yalnızca bireysel düzeyde elde edilebilirdi. Böylelik-
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le Yahudi topluluğu kanuni anlamda varlığını yiti
recekti. Yahudiler artık ayrı gruplar oluşturamaz
lardı, Avrupa'lı uluslara entegre olmalı ve kültürel 
kimliklerini feda etmeliydiler. Bu amaç, Kurucu 
Meclis'te Clermont Tonnerre tarafından açıkça ilan 
edilmişti: "Yahudiler ulus olarak kabul edilmemeli, 
haklar onlara birey olduklan takdirde verilmelidir. 
Devlet içinde ne politik bir topluluk ne de sınıf oluş
turmalılar. Tek tek yurttaşlar haline gelmelidirler." 
Yahudiler çoğu kez (Örneğin Napoleon Büyük Sa
nedrin'i* topladığ:ında) bu entegrasyon yoluna gir
meye özendirilmişlerdir. Batı Avrupa'da eskiden 
aşağılanan Yahudiler "özgürleşme"yi coşkuyla kar
şılayıp tamamen kabul etmişler, asimile olmuşlar, 
kusursuz yurtseverler haline gelerek ulusal ve gele
neksel Yahudiliği terklerini haklı çıkarmaya çalış
mlşlardır. 

2. Asimilasyon - Yahudilerin "özgürleşme"yi 
Cermen ülkelerinde haketmek Fransa'da "ona layık. 
olduklannı gostermek" amacıyla giriştikleri, Yahu
diliğin kendine has özelliklerini silme Batı yaşam 
tarzını benimseme, dinlerini reforme ederek yeni 
hemşelwileri için kabul edilebilir şekle sokma çaba
sıdır. 

Asimilasyonun, dilbilimsel asimilasyon (Yidişçe 
gibi Yahudi dillerinin Almanca ve Fransızca uğruna 
bırakılması gibi), kültürel asimilasyon ve toplumsal 
entegrasyondan, din değiştirme ya da Yahudi kimli
ğinin bırakılınasına dek uzanan pek çok çeşidi ol
muştu. Yahudi kimliğinin tümden yitirilmesi ancak 
birkaç kuşak sonra mümkün olabilmişti.. Kökten 
asimilasyona ise pek seyrek rastlanmış, hatta yal-

r> Büyük Sanedrin: 1 80Tde Napoleon•un, reformlarını onayiatmak 
üzere toplattıQı büyük haham meclisi - (ç.n.) 
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nızca çok uzaktan atalan Yahudi olan kimi kişile
rin Yahudiliğe geri döndüklerine de tanık olunmuş
tur. Yine de tüm bu gelişmeler bir kimlik sorununu 
ortaya çıkartmış o güne dek Halakha gelenekleriyle 
yanıtlanabilen "Yahudi kimdir?" sorusu "özgürleş
me" ile yeniden belirmiş, ve dinsel anlamında Ya
hudilik (Judaisme) ile kimliği belirleyen Yahudilik 
(Judeite) arasında bir fark doğmuştu. 

Tüm bu yaklaşımlar temellerini asimilasyon 
ideolojileri dediğimiz (örneğin Alman Reformu, 'Ya
hudiliğin misyonu' kuramı ya da Mason-Yahudilik) 
ideolojilerden almaktaydılar. Bu ideolojiler Yahudi 
halkının artık varolmadığını, Yahudilerin yalnızca 
bir dinsel akımın mensubu olduklannı ve ikamet 
ettikleri yurtlanna tamamen sadık kalmaları ge
rektiğini kanıtlamaya çabahyorlardı. Yahudilerin 
"özgürleştikleri" için minnettarlıklannı göstermele
ri ve İsrail Ülkesine dönüş fikrini reddetmeleri ge
rekmektedir. Mesih inancının laikleşmesi -yani Ya
hudilerin çeşitli ülkelere dağılmalannın Tanrı'nın 
arzusu olduğu, bunun onlara tektann gerçeğini ve 
Museviliğin ahlaki ve toplumsal gerçeklerini dün
yaya yayma görevini yüklediği düşüncesi- de aynı 
ideolojilerden kaynaklanmaktaydı. Tüm. bunların 
sonucunda "Benim Kudüs'üm Berlin (ya da Paris) 
tir" şiarlan duyulmaya başlanacaktı. Tüm bu eği
limlerin geleneksel Yahudiliğin kökten bir reformu
nu arzuladıklan açıktır: "İsrail Ülkesi ile ruhani 
bağ kopmuştur Yahudilerin yalnızca tek bir yurtla
n olmalıdır, Yahudi 'halkı' artık varolmamahdır, ve 
Yahudilik de diğerleri gibi bir dindir." Verilen ana 
mesaj bundan ibaretti. 

3. Asimilasyonun . OnUne Çıkan Engeller -

Oysa "özgürleşme" tüm bunlarla eşzamanlı olarak 
elde edilebilmiş değildi. Daha çok 19. yüzyıl boyun-
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ca süren uzun politik uğraşların sonucu olacaktı. 
Fransa'da Yahudilerin topyekün "özgürleşme"si -
özerklikleri garanti altına alınmadan- 1791'de bah
şedilmişti. Almanya'da ise "özgürleşme" Yahudilerin 
çoğunun yürüttüğü ve liberallerin desteklediği uzun 
politik savaşırolann meyvesi olmuştu. Ama Yahudi
lerin büyük çoğunluğu Doğu Avrupa'da yaşamaktay
dı. Onlar içinse 19. yüzyılda "özgürleşme" -bir dev
rim dalgası mevcut siyasi ve toplumsal düzeni yık
madıkça-gerçekleşemeyecek bir düşten ibaretti. 

Rus İmparatorluğundaki asiıİıilasyon taraftar
ları, Yahudileri yerli halkın içinde asimile olmaya 
ve geleneksel Yahudiliği bırakmaya teşvik etmişler
di. Ama içiçe geçmiş uluslarla dolu bir ülkede Ya
hudiler hangi halkın içinde asimile olmalıydılar? 
Bu geleneksel toplumlarda dip ögesi etkisini koru
makta ve ulusal aidiyeti belirlemekteydi. Yahudi
lerden talep edilen asimilasyon, içsel ve dışsal ne
denlerle gerçekleştirilmesi mümkün olmayan "din 
değiştirme"den geçiyordu. Aydınlanma hareketi 
Haskala, Yahudiliğin modernizasyonuna ve rasyo
n alist akımlara açılım sağlamaya girişmiş ama çok 
geçmeden Mendelssohn'un Alman izleyicilerinkin
den çok farklı bir yönelim kazanmıştı. İlk maski
limler, halkı Ortodoks Yahudilikten vazgeçirmek 
için ona kendi dilinde hitap etmişler, böylece far
kında olmadan modern Yidiş edebiyatının ilk soylu 
örneklerini de kazandırmışlardı. 1881 pogrom dal
gası çabalannı boşa çıkartarak umutlarını sona er
dirmiş, onlan başka yollar aramaya yöneltmişti. 
Aynca İbrani dilinin yenileşmesine katkıda bulu
nan ve dinsel alan dışında kullanımım özendiren de 
onlar olmuştur. 

Doğu Avrupa Yahudiliği yapısı, örgütlenmesi ve 
kendine özgü kültürüyle, ulusal bir karaktere sa-
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hipti. 19. yüzyıl boyunca Avrupa'yı kateden milli
yetçilik hareketleri Yahudileri de saracak, "Yahudi" 
sorununu "ulusal" bir sorun olarak görmelerini sağ
layacak, "Ulus-Devlet" ideolojisine benzer çözümler; 
yani, Yahudiler için bir devlet kurulması fikri, dile 
getirilmeye başlanacaktır. Bu ulusal tasannın keşfi 
sırasında, ekonomik ve politik olarak tehdit altın
daki Doğu Avrupa Yahudileri, Batı'nın; asimile ol
muş (hatta dışlanmış), antisemitizmin yükselişine, 
asimilasyon ideolojilerinin iflasına ve kimlik buna
lımına tanık olan ve bir ulusal plan hazırlığı çerçe
vesinde, Yahudi halkının daha önce inkar ettikleri 
varlığını yeniden keşfeden"Yahudileriyle karşılaşa
caklardı. 

Politik Siyonizmin ideolojik altyapısını "özgür
leşmiş" Yahudiler hazırlarken, Doğu Avrupa'lı Ya
hudiler ulusal harekete tapareasma bağlanacak, en 
güvenilir ve kalabalık safları oluşturacaklardı. 

Bu iki hareketin tarihsel ve coğrafi buluşma 
noktasını, Basel Kongresi oluşturur. Baskı ve sür
gün dolu yüzyı11ar boyunca politikadan dışlanan, 
modern dünyayla, "özgürleşme" -ve onu izleyen 
asimilasyon- eğilimleriyle karşı karşıya kalınakla 
birlikte, ne diğer uluslar arasında eriyebilmiş, ne 
de zaten bunu arzulamış olan Yahudi halkı 20. 
yüzyıla, gerçekleşmesi Şoa'nın* ötesinde, savaşlar 
kavgalar ve bölünmelerle mümkün olabilecek ve 
tüm çağdaş tarihini kapsayacak bir ulusal tasany
la giriyordu. 

(") Şoa: Nazilerin Yahudilere yaptıkları soykırımı (genocide) tanım
layan bu kavram, geniş anlamında Yahudilere yapılan tOm kat
liamları niteler. (ç.n.) 
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ll. Yahudilerin Modenıiteye Girişleri 

Geleneksel Yahudili}tten uzaklaşan Yahudiler, 
"özgürleşme"lerini ve modem dünyaya girişlerini 
takiben, hjiyük toplumşal, kültürel ve politik hare
ketlere katılmışlar ve bunlarda çoğunlukla başı 
çekmişlerdir. 19. yüzyılın büyük ideolojilerinin ke
sişme noktasında bulunan Siyoriizm, Yahudilerin 
moderniteye girişlerinden yararlanacaktı. 

1. Yahudi Yaşamının Dönüşümü: 19. Yilzyıl· 
daki Ekonomik ve Toplumsal Dönüşilmierin 
Etkisi - A) Entellektüeller ve Ortodoksluk - Entel
lektüeller, yeni ufuklara yönelmelerini ve -gettoya 
fazlasıyla bağlı olduğunu düşündükleri- ortodoks 
engelleri aşmalarını sağlayacak her fırsattan yarar
lanacaklardı. ibadet ve görenekte reformu arzulu
yorlar, Lessing'in ve filozoflann arkadaşı, Aufkla
rung öncüsü olan ve akıl adına, Yahudiliğin vahye
dilmiş bir dogma olmadığını, entellektüel spekülas
yona izin verdiğini kanıtlamaya çalışan Moses 
Mendelssohn'un düşünsel çizgisini izlediklerini dü
şünüyorlardı. (Bu öğretinin mensuplan, ustaları
nın, Museviliği 'vahyedilmiş bir yasa' olarak tanım
layıp, eylemle inancın uygunluğunu -yani mitz
vot'lara saygıyı- gerektirdiğini söylediğini tamamen 
gözardı etmekteydiler.) Kafalannda Yahudiliği ye
nileme düşüncesi olmaksızın felsefi spekülasyonla
ra yönelenler, çıkış noktası olarak; Yahudi kimliği 
ile beslenmiş olmasına karşın cemaat ve baharnlar 
tarafından harem ilan edilmiş (topluluk!;an atılmış 
- ç.n) olan Amsterdam'lı filozof Spinoza'yı almak
taydılar. Spinoza, onlara Yahudi kimliğini yadsıma
dan da entellektüel özgürlük için mücadele edilebi
leceğini ve dinsel baskılann, modası geçmiş gele
neklerin reddedilebileceğini göstermiştir. 
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Değişme kalıplara sıkışıp kalmış olan ortodoks 
Yahudilik, modern dünyanın meydan okumalanna 
karşı koymaya, yeni durum ve eğilimiere tanık olan 
çok sayıda Yahudinin sorularına özgün yanıtlar 
vermeye ideolojik olarak hızırlıklı değildi. Bunun 
için, neo-ortodoksiuğu ve dinsel Siyonizmin kuram
cılarını beklemek gerekecektir. Bu sırada gelenek
sel Yahudilik, Yahudilerin yaşamında meydana ge
len değişimierin kendisini de ilgilenairdiğini keşfe
decektir. İşte bıı nedenle, -yeni tehditleri de doğur
masına karşın- Mesih döneminin başlangıcına ben
zer bir kurtuluşu temsil eden olaya yeni bir açıkla
ma getirmeye, Yahudilerin toplum ve devletle iliş
kilerini yeniden tanımlamaya girişecektir. Naftali 
Herz Weisel ya da İtzhak Erter gibi kimi düşünür
ler, topluluğun birlikteliğini korumaya, modern bir 
Yahudi eğitimi ve İbrani kültürü geliştirerek asimi
lasyonu engellemeye çalışacaklardı. 

B) Yahudi Yaşamının Dönüşümü - 19. yüzyıl, 
tümü de Yahudilerin yaşamını etkilemiş derin al
tüst oluşlann gerçekleştiği bir dönemdir. 

a) Avrupa ve Kuzey Amerika'da ölüm oranının 
gerilemesine ve yüksek doğum oranına bağlı olarak 
ortaya çıkan demografik deVrim, özellikle Orta ve 
Doğu Avrupa Yahudilerine yarar sağlamış, din de
ğiştirmelere,2 karma evliliklere ve dinsel ilgisizliğe ' 
bağlı kayıplan örtmüştü. Ekonomik kısıtlamalar ve 
politik baskılardan kaynaklanan bu demografik bü
yüme, çok geçmeden ştetl'in* Rus İmparatorluğun
daki "ikamet bölgesi" (zone de residence) gibi yoğun 
Yahudi yerleşim merkezlerinin sefaJetini ve yüklü 

(2) 19. yOzyıl başında Almanya'daki "din de{liştirme dalgası· bile 
yalnızca 3000 kadar kişiyi kapsayacaktı . 

(*) Ştetl (Yidişçede "kOçOk şehir") Do{lu Avrupa'da bir Yahudi yer
leşmesi (ç.n.) 
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nüfusunu açığa çıkaracak; yerli uluslara oranla da
ha yüksek nüfus artış hızına sahip Yahudiler için 
giderek daha keskin bir hale gelen yer sorunu beli
recek, bu sorun Batı'ya -özellikle de ABD'ye- doğru 
kendiliğinden bir göç dalgası yaratacak, geçim ola
naklarından yoksun bu insaniann yola çıkışını, 
karşılanmasını ve topraklara yerleştirilmesini ör
gütlemek üzere çok sayıda tasarımı doğuracaktı. 

b) Buna koşut olarak, özellikle Doğu ve Orta 
Avrupa Yahudi nüfusunun hızla kentleşmesine ta
nık olunuyordu: Alsace ve Almanya'daki kırsal nü
fus azahp, ülkelerin giderek daha önemli bir Yahu
di nüfusu Paris, Berlin ve Londra gibi büyük kent
lerde yoğunlaşıyordu. Bu coğrafi hareketlilik, Yahu
di yaşamında geleneksel kadrolarla bir kopukluk 
da yaratacaktır. Büyük kent, yeni fikirlerin, orto
doks otoritelerce reddedilen kimi eğilimlerin serpil
diği yerdi. (Doğu'nun geleneksel çevreleri uzun sü
re, Yahudi seminerinin Metz'den Paris'e taşınması
na muhalefet edeceklerdi.) Çok sayıda Yahudi bu 
'köksüzleşme'yi, moderniteye açılım olarak yaşıyor
lardı. Doğu Avrupa'lı göçmenler ancak yüzyılın so
nunda Paris ya da ABD'de ayrı ortodoks topluluklar 
oluşturabileceklerdi. Ama bu örnekle bile kötü ya
şam koşullan, sosyalist fikirlerin yayılmasına yol 
açacaktır. 

c) Yavaş yavaş doğuya yayılan I. Sanayi Devri
mi, ekonomik büyüme, teknik ve maddi gelişme ve 
19. yüzyıl sonundaki buluşlar, bilime inancı ve in
san etkinliğinin tüm alanlannda 'sınırsız ilerleme 
fikrini doğurmuştu. Her şey mümkün gözükmekte, 
bunun yansımalan ütopyalarda, bilim-kurgu ve ke
hanet romanlannda hissedilmekteydi. Örneğin 
Herzl, Altneuland (Eski-Yeni Ülke) adlı romanında, 
1920'lerdeki Siyonist Filistin'i kurgulayarak, Ölü 
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Deniz'i Akdeniz'e bağlayan bir kanalın inşaası tü
ründen teknik başanlara vurgu yapmıştı. Bu sırada 
Yahudiler en yenilikçi sektörlerde ekonomik büyü
meye katkıda bulunuyorlardı. Batı Avrupa sana
yiinde pek az Yahudi işçiye rastlanıyorsa da, Doğu 
Avrupa'da önemli bir Yahudi proletaryasının geliş
mekte olduğu hissedilmekteydi. 

d) Kapitalizmin ve özgür girişimciliğin gelişimi, 
artık doğum ya da toprak mülkiyeti değil, para üze
rine kurulu yeni toplumsal hiyerarşiler yaratmak
taydı. Daha açık olan toplum, yükselmeyi teşvik 
ediyor, ve Yahudilere entegrasyon olanağı sunuyor
du. "Banker" ile özdeşleştirilen Yahudiler, soyluluk 
ve ruhhan gibi eski egemen sınıfların ve teknik ev
rim nedeniyle çöken zanaatkarhk gibi toplumsal 
kategorilerin gözünde, "zararlı" modern dünyanın 
simgesiydi. Yahudi sermayedarlar, devlet dahvil 
yatırımlannın, hisse senetleriyle oluşturulan ano
nim şirketlerin yeni gereksinimlerine, iş ve mev
duat bankalarına, sermaye bileşimlerine ve çapraz 
katılırnlara uyum sağlamayı bilmişlerdi. Ekonomik 
gelişme, "yoksulluğun sonu ve herkes için refah" 
fikrinin yükselişini de sağlamıştı. Saint-Simoncu
luk, toplumsal ilerlemeye ve girişi�cilerle teknis
yeniere balışedilen misyona güvenin bir yansıma
sıydı. Yahudiler için Filistin'in değerlendirilmesi ve 
çölün dönüştürülmesi fikri, insanlığın ekonomik ve 
toplumsal gelişimine tekabül etmekteydi. 

e) Bilimsel bilginin hızlı gelişimi, pozitivizme ve 
bilimiere duyulan mutlak inancı doğurmuştu. Vah
yedilmiş dinler; cehalete bağlı, modası geçmiş ve bi
limin yakında yokedeceği fenomenler, boşinançlar 
olarak algılanmaktaydı. Dinlerin kendisi, bilimsel 
bilginin konusu haline gelmişti. İşte bu ortamda, 
Yahudi üzerine çalışmalarda bilimsel yöntemleri 
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kullanan Wissenschaft des Judentums (Yahudilik 
Bilimi) hareketi doğacaktı. 

2. Bilylık Ideolojik Akımların Etkisi - Ras
yonalizmle ve 1789 ilkeleriyle birlikte, dinsel olanın 
bireysel alana hapsedildiği çoğulcu bir toplum oluş
maya başlamıştı. Bu tür bir laikleşme Yahudilere 
haklarda eşitliği, Yahudiliği salt bir din olarak algı
ladıkları takdirde sağlıyordu. Bir politik tasarım ola
rak Siyonizm, bu laikleşme ve geleneksel Yahu,dili
ğin aşılması sürecinden doğacak, ulusal bir hareket 
olarak; bireysel asimilasyonla bağları koparacak, Ya
hudiliğin bireysel alana hapsine karşı çıkarak, onu 
kültürel ve kollektif bir boyutta kabul edecekti. 

İnsanı bireysel ve kollektif boyutuna sıkıştırma
ya çalışan 19. yüzyıl felsefi ve kültürel akımlan da 
Yahudi dünyasını ve doğmakta olan siyonizmi etki
leyeceklerdir. 

A) Saint-Alliance döneminin Katolik tepkisine 
baiJlı olan romantizm, Almanya'da yalnızca din de
/1iytirme salgınına yol açmamış, -Yahudi ulusal ha
reketinin kökenierinde de yeralan- "kahraman kültü 
ve mit yaratımı "nın ve ulu[ial geçmişin yeniden keş
fıni teşvik etmiştir. Makabelerin rolü, Masada sem
bolü ve Hanuka'nın ifadesi böylece yeniden deşile
cekti. Yahudi ahlakını ve tektanncılığını kullanan, 
rasyonalizimin meyvesi olan ve geleneksel Yahudi
liğe göre mesafeli bir konumda bulunan Siyonizm, 
Aguda İsrail'e ve aşın dincilere din-dışı bir akım gibi 
geliyordu. Onlar Herzl'in Yahudi devletini, diğerleri 
gibi modern laik bir devlet olarak değerlendiriyorlar
dı. Bu sırada milliyetçiliğe, biyolojik vitalizme ve ro
mantizme bağlı ırkçılık, çok sayıda Yahudiyi ortak 
bir kimlik arayışına itiyordu. Asimilasyonu redde
dip ·sürgün fikrini olumsuzlayan Siyonizm, yokol
mak istemeyen bir halkın eneıjisinden doğacaktır. 



B) 19. yüzyıl, Fransız Devrimi ve H egeli ile bir
likte, aynı zamanda siyaset felsefesinin ve Plasik 
anayasa hukukunun yüzyılıdır. Bu yüzyıl, "Ulus
Devlet" ve halk egemenliği kavramları üzerine ku
rulu "Hukuk Devleti ilkelerini koymuş, halkın ba
ğımsızlığını ve yaşamını güvence altına almıştır. 
Herzl, merkezi düşüncesi Hegel'in devlet felsefesi
nin yansıması olan bir hukukçuydu. Anca}t II. Dün
ya Savaşı'nın ertesinde sonuca ulaşabilecek olan 
milliyetçilik hareketleri , başarı ve başarısızlıklar
la dolu bir seyir ile 19. yüzyıl Avrupasında gelişe
ceklerdir. Modern ulusal Yahudi hareketi de işte 
bu "milliyet" ilkesi çerçevesinde -diğer ulusal hare
ketlerin başarısızlığı ve Yahudilerin bunlarda ken
dilerine yer bulma güçlükleriyle de olsa- değerlen
dirilebilir. 

C) 19. yüzyıl aynı zamanda sömürgeci yayılma
nın yüzyılıdır. Avrupalılar .maddi, teknik ve askeri 
üstünlüklerinden yararlanarak dünyayı bölüşmüş
ler, dev imparatorluklar kurmuşlar, politik egemen
liğin kolaylaştırdığı eşitsiz değişim sisteminde ken
dilerine temel maddeleri sağlamış, sanayii artıkla
nnı eritmişlerdir. Siyonİst düşünürler başlangıçta, 
Yahudi halkının nüfuslandınp değerlendireceği ha
kir bir toprağa yerleşec.eğini umuyorlardı. "Toprak
sız bir halk için halksız bir toprak" formülünün an
lamı buydu. Ancak çok geçmeden, Yahudi devleti
nin yalnızca İsr'ail Ülkesi'nde kurulabileceği ve 
dünyada bakir bir toprak kalmadığı gerçeği ortaya 
çıkacaktı: Filistin, "işgalcilerinin" onu bıraktığı terk 
haline rağmen boş değildi. İlk Siyonİstler Filis
tin'deki Yahudi olmayan tophıluklann varlığını 
reddetmemekle birlikte, dinsel ve etnik çeşitliliğe 
ve yabancı bir güç olan Osmanlı İmparatorluğu'nun 
hakimiyetine vurgu yaparak, buradakilerin bir 
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'halk' oluşturmş.dıklannı ileri sürüyorlardı. Bu bağ
lamda, Araplar, terkedilmiş bir toprağı 'gaspeden
ler' olarak görüleceklerdi. Yani böylece, meşru sa
hiplerinin ülkelerine yeniden sahip olmaları, sür
gündekilerin yurtlarına geri dönmeleri olarak algı
lanan Yahudi kolonizasyonu olumlanıyordu. Öte 
yandan, sömürgeci Avrupa düşüncesinde kolonizas
yon, 'yerli'lere maddi ve ahlaki ilerlemeyi aktaran 
'uygarlaştıncı bir işlev görüyordu. Yani, Yahudi ko
loniciler Filistin'deki halklara Avrupa uygarlığının 
nimetlerini aktaracaklannı düşünmekteydiler. Ya
hudiler onların topraklannı adil bir fiyata satın 
alacaklar ve ülkeyi banşçı amaçlarla yeniden doğu
racaklardı. Araplar da ekonomik gelişmeden ve 
mallannın artı-değerinden yararlanacak, böylelikle 
Yahudilerin ülkeyi ele geçirmelerini memnuniyetle 
karşılayacaklardı . İlk Siyonistlerin Arap sorununa 
yaklaşımlanndaki körlüğün nedenleri, bu sömür
geci mantığı tamamen sindirmiş olmalarında ara
nabilir. Ahad ha Arn'ın dikkat çekici ve erken ge
l;şmiş bilinçliliğini de bu tavra uzak olmasıyla 
açıklayabiliriz. 

Yine de, Avrupa-dışı bir ülkenin Yahudiler tara
fından kolonizasyonunu öngören Siyonizm, gerçek 
anlamda bir sömürgecilik değildir: örneğin, Yahudi
lerin sömürgeleştireceği Filistin'in Yahudi metropo
lü neredeydi? Yani Siyonizm, açıkça ulusal bir ha
reketti ama Avrupa'nın sömürgeci yayılması sıra
sında geliştiği için sömürgeciliğin yöntemlerini ve 
kimi i$ieolojik olumlama mekanizmalarını kullan
maktaydı. Ama Siyonizm Avrupalı güçler tarafın
dan etki alanlannı geliştirmek amacıyla (özellikle 
Büyük Britanya Balfour Bildirgesi'nden sonra, Fi
listin mandasını Milletler Cemiyeti nezhinde kabul 
ettirmek üZere) kullanılmıştır. Yine de, örneğin, 
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mandanın başlangıcında İngiltere'nin bağlaşıgı du
rumundaki Siyonİst göçmenler, İngiliz sömürgecile
ri olarak değerlendirilernezler. Nitekim çok geçme
den İngiltere -Nazi baskısı acil bir Yahudi göçünü 
gerekli kılarken- Arap hoşnutsuzluğuıiu giderrnek 
için, white papers (beyaz kagıtlar) denen belgelerle 
Filistin'e göçü sınırlandırrnayı ve durdurmayı 
arnaçlayacaklardı. Hatta İngiltere, Filistin'deki var-

. Jıgını Arap ve Yahudi topluluklarının birbirlerine ' 
muhalefetleriyle açıklayacak ve aralarındaki ger-
ginliği daha da körükleyecekti. Bu nedenle, Siyo
nistlerin İngilizlere karşı yürüttükleri ve sonu İs
rail devletinin kUrulup bagırnsızlığa kavuşmasına 
varacak savaşırn, ilk sömürgecilik-karşıtı hareket
ler arasında sayılabilir. 

D) Antisemitizme Yanıt Olarak Siyonizm - 19. 
yüzyıl sonlarında sömürgecilik, beyaz ırkın hakimi
yetini 'sözde' biyolojik üstünlüğüyle açıklayacak ki
mi 'bilimsel kurarnlar'ın gelişimine neden olmuştu. 
Neo-Darwinizme dayanan bu ırkçılık sayesinde, ge
leneksel Yahudi karşıtlığından, yani; üzerine eko
nomik sistemlerin eklendiği aslen ekonomik yapı
lardan, Yahudileri Avrupalılar için zararlı, asimile 
edilmesi gereken aşagı bir ırk olarak sunan modern 
antisernitizrne geçiş sağlanıyordu. Antisernitler Ya
hudileri karikatürize ederek onların fiziksel, psiko
lojik ve ahlaki özelliklerini belirginleştirrneye giri
şeceklerdir. Sterotipleştirilrniş imgeler zihinlere iş
lenecek, hatta saldırının nesneleri bunlan kabul et
rnek dururnuri'da kalacaklardı. Yahudiler -asimilas
yon telaşı içinde- bu özellikleri reddetmeye ya da 
silrneye uğraşırlarken, Siyonistler, özsaygı arayışla
n çerçevesinde, bu farklılıklara sahip çıkacaklardı. 

Modern antisemitizm, "özgürleşrne"nin tüm ka
zanımlarını sorgulamaktaydı. Antisernitizrnin geç-
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mışın boşinançlanndan kaynaklandığına ve bili
min, aklın ilerlemesiyle yıkılacağını inandınlmış 
çok sayıda Yahudi hareketin boyutunu şaşkınlıkla 
karşılıyor, takınılacak tavır konusunda tam bir ka
rarsızlık yaşanıyordu: boyun e�erek saldınnın geç
mesini mi beklemeli, akılcı argümş.nlarla yanıt ver
meye mi çalışmalı, Yahudi onurunu bireysel yonar
dan mı korumalı, Yahudi direniş gruplan mı kur
malı, hümanist liberaller arasında müttefikler mi 
aramali, yoksa toplu göçler gibi radikal çözümlere 
mi sapılmahydı? Bu arada, modern antisemitizmin 
tehditleriyle karşı karşıya bulunanların en savaşçı 
ve bilinçlilerinden olan ö�enciler arasında, Yahu
dilerin gerek fizik gerek ulusal ve kültürel grup ola
rak varlığını korumaya yönelik politik çözüm ara
yışlan başlayacaktı. Ama Batı Avrupalı Yahudiler, 
kendileri de antisemitizmin kurbanlan olmalanna 
karşın, sömürülen halklara, hatta do�daki Yahu
dilere karşı bir üstünlük duygusu beslemekteydiler. 

E) 'Sosyalizm ve Yahudi Sorunu - 19. yüzyılda 
sosyalizm, işçi sınıfının sınırlarını aşan büyük poli
tik ve ideolojik bir akım durumuna gelmiştir. Yahu
dilerle sosyalizm arasındaki ba�lar-pek çok ve kar-
maşıktrr. 

· 

. a) Antisemitler sosyalizmin bir 'Yahudi oyunu' 
olduğunu iddia ediyorlardı. Sosyalizmin entellek
tüel hazırlı�ına katkıda bulunmuş olan Yahudiler 
tüm ezilenlerle ve işçi sınıfıyla dayanışmalannı ifa
de etmek üzere, gettonun içsel ve dışsal kısıtlama
lannı kırmaya, toplumsal çevreleriyle ilişkilerini 
kesmeye çalışmışlardır. Bunlar sosyalizmde, Yahu
dili�n adalet idealini, çatışmalann çözümüne do�
ru evrilen tarih anlayışındaysa, mesih inancının 
laik bir biçimini görmekteydiler. Aynca, "özgürleş
me"den sonra kendilerine yabancı gelen bir toplu-
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ma entegre olmaya zorlanan Yahudiler, -mesafeli 
konumlanndan yararlanarak- düzenin çelişkilerini 
göstermekten ve eleştirel bakış getirmekten geri 
kalmamışlardı. Çok sayıda Yahudi, sosyalist hare
ketleri ve partileri, salt sınıf çıkan ya da ideal uğ
runa değil, açık bir baskının hedefi oldukları ülke
lerde politikaya girmenin tek yolu bu olduğundan 
da desteklemişlerdi. 

b) Marx ve. Lassale'den başlayarak, Yahudi kim
liğini reddetmiş, kimlik bunalımı yaşayan çok sayı-

. da Yahudi asıllı sosyalistin Yahudi sorunu karşısın
daki tavrı belirsiz olmuştur. Sosyalistler "özgürleş
me" ideolojisini kabul edecekler ve Yahudileri bur
juva toplumuna karşı bir savaş aracı olarak kulla
nacaklardı; Marx Yahudi Sorunu'nda, Yahudilerin 
konumunun toplum yapısına bağlı olduğunu, önem
li olanın, Yahudiliğin -yani kapitalizmin- ortadan 
kalkması suretiyle Yahudilerin değil, toplumun öz
gürleşmesi olduğunu. yazmıştır. Böylelikle karşımı
za, ilk Alman sosyalistleri tarafından sıklıkla kulla
nılmış olan tek yönlü denklem çıkmaktadır: "Yahu
di eşittir kapitalist". 

Yani Yahudiliğin özürlün kar amacı olduğu ifa
de edilmeye başlanmıştır. Marx. Yahudi Sorunu'nda 
şöyle yazmaktadır: ''Yahudiliğin maddi temeli ne
dir? Pratik ihtiyaç, kişisel çıkar. Maddi kültü nedir? 
Aşın kazanç. Maddi tannsı nedir? Para." Paranın 
saltanatını temsil eden Yahudiler, yarattiklan ka
pitalist toplumla beraber yokolmaya mahkum edil
mişlerdir; Moses Hess 1845'de Essence de L:ft,gent 
(Paranın Özü) adlı kitabında şöyle yazmaktadır: 
"Dünya tarihindeki misyonlan, insanı avla besle
nen bir hayvan haline sokmak olan Yahudiler başa
nya ulaştılar. Yahudiliğin ve Hristiyanlığın gizemi
nin aşın para kazanma arzusunda yattığı ortaya 
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çıkmıştır." İlk sosyalistler Yahudilerin feodal top
lumda tutunabilmelerini toprak aristokrasisi ile 
köylü kitleleri arasında bir tabaka, bir "sınıf-halk" 
i şlevi görmelerine bağlıyorlardı. Ama kapitalist top
lumlarda varoluş nedenleri kalmadığından ortık yo
kolmaları gerekmekteydi: yabancılar olarak algı
lanmalarını sağlayan ve antisemitizmi doğuran, bu 
'farklı' konumlanydı. Yahudilere Marx'da ve Las
selle'de rastlanan bu saldırının ötesinde sosyalistler 
antisemitizmin etkilerini oldukça geç farkedecek
lerdi. 1880'li yıllarda çok sayıda sosyalist, kapitalist 
sistemi sarstığına inandıkları antisemitizmin yük
selişine sevinmekteydi. 9 Ocak 1981 tarihli Sozial
demokrat'da şu satırlar okunabilmekteydi: "İlke 
olarak her tür ırkçılığa karşı olan bizler, bu geliş
·meyi bir derece ilgisizlikle izliyoruz, çünkü ( . . .  ) bu -
kimileri yanlış bir yolu izleseler de- yüksek düzeyde 
bir toplumsal hoşnutsuzluğu temsil etmektedir, de
vam edecek ve antisemitizm çılgınlığı bittikten son
ra bizim yararımıza olacaktır. 

c) Bu sırada antisemitizm, "uyruksuz" sosyaliz
me saldırmaktan geri kalmıyordu: tepki göstermek 
gerekecekti. Engels, kapitalizm öncesi sınıfların ge
rici bir hareketi olarak antisemitizmin analizinin 
yapılmasını öneren ilk kişi oldu. Ona göre antisemi
tizm hem, kapitalizmin geç kalmişlığının kanıtı, 
hem de onun gelişmesine vurulan bir gem idi. Bu 
sırada Liebknecht sosyalistlerin, antisemitizmin 
başarılanndan yararlanabileceklerini düşünüyor, 
1893'de Vorwarts'da antisemitistlerin, uygarlığın 
düşmanı olduklannı ama cançekişen kapitalist top
lumun son evresini temsil ettiklerinin ve kapitalist 
partileri zayıflatarak mezarlarını kazdıklarının al
tını çiziyordu. Bebel'in etkisiyle SDP'nin 1893 Köln 
Kongresinde kabul edilen Antisemitizm üzerine bil-
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diride, "Sosyal demokrasi, toplumun doğal evrimine 
,karşı duran ama gerici niteliğine rağmen ilerici so
nuçlara neden olan antisemitizmle mücadele eder. 
Çünkü antisemitizmin etkisi altındaki küçük burju
vazi ve küçük köylülük, düşmanın yalnızca Yahudi 
kapitalistleri değil, tüm kapitalist sınıf olduğunu 
aniayacak ve sefaletierinin sonunun sosyalizmin 
gerçekleşmesine bağlı olduğunu kavrayacaktır." 
denmekteydi. Bu koşullar altında antisemitizme 
karşı mücadele, büyük inançla yürütülmeyecekti: 
çünkü zaten tarih tarafından mahkum edilmiş oldu
ğu düşünülen antisemitizm büyük bir tehlike sayıl
mıyordu. Düşmanı yanlış saptadığı için hatahydı 
ama kapitalistlerin bir kısmına karşı çıktığı için ha
reketlerin haklılık payı vardı. Bebel tarafından yeni
den ele alınmış olan ünlü formülün, "Antisemitizm, 
aptalların sosyalizmidir." sözünün anlamı buydu. 

Ama Engels Yahudi proleteryasının önemini 
keşfedecek, Yahudi eşittir kapitalist denklemi artık 
bırakılacak 1903 Kişinyov programları, antisemitiz
min Çarlık rejimini tarafından kitlesel hoşnutsuz
luğun Yahudiler üzerine çevrilerek sosyalizmin 
aleyhine kullanıldığını kanıtlayacaktı. Sosyalistler, 
ezilen Yahudileri savunmuş ama "özgürleşme" 
mantığının etkisiyle onları bir halk olarak algıla
m"ayı reddetmiş, Yahudi topluluğunu birleştiren 
bağları tanımlayamamışlardır. Yine sosyalistler, 
Yahudi kökenierine rağmen, o insanlan savunmuş
lar ama "Düşse] bir ulusa bağlılıklarını terketme
melerini" ve Bernstein'a göre "tarihsel ve kültürel 
bir zorunluluk olan" asimilasyonu kabul etmelerini 
salık vermişlerdi. 

Böylelikle onları kendilerine ait tüm değerleri 
reddetmeye ve Yahudiliğe ait ne varsa olumsuz ka
bul etmeye zorlayarak "Y�udi yabancılaşması"na 
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katkıda bulunmuşlardır: antisemitizmin gerçek an
lamını kavramakta, haksızlık ve baskılarla karşıla
şan Yahudileri savunmakta geç kalmamışlar, onlan 
genel anlamıyla kapitalistler diye tanıtarak ekono
mik antisemitizmi körüklemişler, Yahudi halkının 
varlığını reddederek "özgürleşmenin" kollektif ve 
ulusal bir anlayışını geliştirememişlerdir. 

d) Yine de militan yaşamın gerçekleri, bakış açı
larını değiştirmenin gereğini gösteriyordu. Antise
mitizmin zararları ortaya çıkıyordu. Engels, Londra 
East End'deki Yahudi proleteryasını keşfetmişti. 
Dinsel farklılıklar nedeniyle Paris ve New York'ta 
ayl-ı Yahudi işçi örgütlerinin kurulması kabul edile
cekti. Doğu Avrupa'daki Yahudiler Yidişçe konuşu
lan sosyalist örgütleri oldukça erken kurmuşlardı. 
12 saatlik işgünü için grevler yapan işçiler, 
1892'den beri 1 Mayıs'ı kutluyorlardı. Rus Yahudi
leri ilk kez 1896'da Londra'daki Sosyalist Enternas
yonal Kongresinde Vera Zasuliç, Paul Axelrod ve 
Rosalia Plekhanov tarafından temsil ediliyorlardı. 
Vilno'daki Ulusal Sosyalist Yahudi Kongresi 1897'
de Bund'un, (Algemeiner Yidisher Arbeter Bund in 
Lite Poiln un Rusland - Litvanya, Polonya ve Rusya 
Yahudi İşçileri Birliği) kuruluş kararını alıyordu. 
Bund daha sonra 1898 yıJında özerk bir örgüt. ola
rak Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin kurulu
şunda da yer alacaktı. 

Bund Yahudi proJetaryası içinde sendikalar ve 
yardımlaşma sandıklan örgütlemiş, Yahudi özsa
vunma birlikleri kurmuş, Merkez Komitesinin ya
yın organı Arbeter Schtime (işçinin Sesi) gibi, Çar 
rejimine meydan okuyan yasadışi sosyalist basını 
oluşturmuştu. Ayrıca Rusya'da ve yurtdışında ör
gütlenerek Sosyalist Enternasyonal toplantılarına 
da katılmıştı. 1900'deki Bialystok Kongresinde ör-
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güt, Ru.sya'nın bir federasyon haline geleceği, her 
ulusun özerkliğinin konınacağı, "Ulus kavramının 
Yahudi 

·
halkı içinde geçerli olacağının" altı çizilerek 

belirtildiği bir çözümü savunarak ulus sonınunu di
le getiriyordp.. Ama hem Bolşevikler hem de Menşe
viklar Bund'un RSDİP içinde özerk bir örgütlenme 
olarak kalmasına karşı çıkacaklar, Bund kuruluşu
na katkıda bulunduğu RSDİP'ten ayrılacaktı. Böy
lece Bund, Yahudi halkının ulusal-kültürel özerkli
ğini ifade etmiş ve Doğu Avrupa sosyalizmi çerçeve
sinde Yahudi halkının yer ve gelecek sonınunu net
liği ile ortaya koymuş oluyordu. 

Bund, Y.ahudi halkının ulusal özerkliği olduğu
nu kabul ederken, .sosyalist Siyonİstler ulusal kur
tuluşun, toplun:ısal "özgürleşmeden" önce geldiğini 
düşünmekteydiler. İki çağdaş hareket çok geçme
den Doğu Avrupa Yahudi topluluklarını kendi çizgi
lerine çekmek için rekabete girecekler, Bund'culuk 
ancak Stalinizmin ve Nazizmin ardarda gelen dar
beleriyle ezilebilecekti. 

İki önemli yaklaşım mevcuttu. Birincisi Yahudi 
yaşamının "modernizasyonunu" arzuluyor, Yahudi
ler için diğer halklarla aynı haklan talep ediyor ve 
devletçi bir çerçeve içinde, laik ve modern bir toplu
mun kurulmasını öngörüyordu. Milliyetçi. ideolojiler
den etkilenen diğeriyse, Yahudi "farklılığının" altını 
çizerek kimlik ve özsaygı arayışını ön plana koyarak, 
ulusal uyanışın ve Yahudi değerlerinin gerçekleşme
sine çabalıyordu. İşte bu iki tavır Siyonizmde birle
şecekti. Ama, Yahudiler için bir devlet mi yoksa ger
çek bir "Yahudi Devleti" mi sözkonusu olacaktı? 

3. 19. Yüzyılda Yahudi Danyasındaki A.yrı
lıklar ve Bölünmeler - a) Farklılaşmalar öncelik
le, Yahudilerin oturduklan ütkelerin ekonomik ge
lişme durumuna bağlı coğrafi nedenlere dayanmak-
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taydı: pek çok toplulukta, özelde Yemen gibi İslam 
ülkelerinde, Yahudiler geleneksel yapılannı koru
maktaydılar. Avrupalıların getirdiği modernleşme, 
sömürgecilerin nüfuzuna bağlıydı pek çok sömürge
leştirilmiş ülkede Yahudiler modemliğin -dolayısıy
la sömürgeciliğin- yardımcılan olarak algılanmak
taydılar; Cezayir'de Yahudiler Cremieux kararna
m�i ile Fransız yurttaşı olmuşlardı. Doğu Avru
pa'da "özgürleşmeyi" engelleyen politik ve toplum
sal yapılar pek değişmiyordu. Ama Çar rejimini 
sarsan güçlü ulusal-toplumsal hareketlere rağmen 
sanayileşme ilerliyor ve aşırı derecede sömürülen 
bir işçi sınıfının doğuşunu hazırhyordu; Yahudiler 
tüm bu dönüşümlerde -her zaman ezilmiş olarak
yer alıyor, bu, dışanya karşı topluluğun birlikteliği
ni güçlendiriyordu. Orta ve Batı Avrupa, Kuzey 
Amerika gibi ekonomik olarak en gelişmiş ülkeler
de Yahudiler ekonomik büyümeye katılmışlar, böy
lelikle Yahudi topluluğu dağılma tehlikesiyle karşı 
karşıya kalmıştı. Ama Doğu Avrupa'dan kendileriy
le birlikte dillerini, ortodoksluklannı ve ştetl'deki 
ahşkanhklannı da getiren göçmen akımı toplulu
ğun birlikteliğini sağlamlaştırmıştı. 

b) Ladino dilini konuşan İspanya kökenli sefa
ret Yahudileriyle Yidişçe konuşan, Almanya köken
li Aşkenaziler arasındaki eski farklılıklar, Mason
yahudilik sentezindeki gibi bir tür kaynaşmanın 
sağlanabildiği yerlerde, özellikle sanayileşmiş ülke
lerde silikleşiyordu. Aynı  şekilde, Aşkenazi dünya
sında, ortodokslukla Hasidilik arasındaki karşıtlık
lar, her iki hareketin de geleneksel Yahudiliğin mo
dern dünyaya adaptasyonu sorunuyla karşı karşıya 
kalması nedeniyle zayıflıyordu. Sabetay Sevi'nin 
din değiştirmesinden sonra, Yahudi mesihçiliğinde 
meydana gelen değişimin, politik akımların ve gi-
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zernci doktrinlerin hazırlanmasında İslam ülkele
rinde dumeh'lerin ve Katolik çevrelerde franckist'le
rin rolleri üzerinde, (Gershom Scholem'in çok iyi 
işaret ettigi üzere3 fazla durmayacağız. 

c) Haskala-ya da Aydınlanma Hareketi 19. yüz
yılda Yahudi kültürel yenilenmesinde önemli bir 
öge olmuştu. Moses Mendelssohn ile doğan hareket, 
doktrinde özgürlüğü eylemde uygunlukla uzlaştır- , 
maya çalışan rasyonalist bir akım olarak belirmiş, 
Yahudiliği "vahyedilmiş bir yasa" olarak tanırolaya
rak onu hümanist ve evrensel bir din haline sokma
ya çalışmıştır. Batı, Avrupa'da Samson Raphael 
Hirsch'in dinsel buyruklara saygıyı ayakta tutmaya 
çabalayan neo-ortodoksluğuna rağmen Haskala, bir 
laikleşme; hatta asimilasyon ögesi olmuştu. Ama 
Doğu Avrupa'da ortodoks çevrelerin muhalefetine 
karşın, modernleşmede ve Yahudi kültürünün yeni
lenmesinde önemli bir öge haline gelecekti. 

d) Dinsel açıdan Yahudiliğin bölünmesine, yal
nızca gitgide laikleşen bir toplumda din değiştirme
ler, Yahudi yaşamından kopma eğilimleri ve dinsel 
ilgisizliğin artması neden olmuyordu. Almanya'da 
reformla ortodoksluk arasında-ikincisi modem ya
şamla buyruklara saygıyı bağdaştırmaya çalışan 
bir neo-ortodoksluğa evrilirken, diğeri Yahudileri 
kenarda tutan ve bireysel "özgürleşme"ye karşıt 
tüm dinsel yapıl�m reddederken-bir ayrışma doğu
yordu. Fransa'da Mason-Yahudilik, asimilasyon-u 
kolaylaştıran reformları sınıriayarak bölünmeleri 
engelleyecekti. Birleşik Devletler'de çeşitli göç dal
gaian sonucunda üç tür Yahudilik yanyana geliyor
du.; Almanya'dan gelmiş ve reforme e�ilmiş Yahır 

(3) G.Scholen, Les grands courants de la mystique juive, Payot, 
1969. 
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dilik, Yahudi geleneklerini ayakta tutmaya çalışan 
muhafazakar Yahudilik ve Doğu Avrupa Yahudile
rinin getirdiği ortodoks yahudilik.4 Ayrıca ''kaynaş
macılık (fusionnisme) gibi, dinsel ibadetlerden kop
muş Yahudilerin toplumsal entegrasyon kurumu 
olan Masonluğun koruması altında, tüm tek tanncı 
dinleri birleştirmeyi hedefleyen radikal reformcu 
eğilimler de mevcuttu. 

e) Yahudilerin politik yönelimleri çok çeşitli ol
muştur. Öncelikle, geleneksel topluluklann politik 
alanın dışında varolduklarını belirtmeliyiz: bunlar, 
dinsel, sivil ve mali alanlarda örgütlenmelerini sağ
layan bir tür içsel özerkliğe sahiptiler; yetkililer on
lan topluca vergilendiriyorlar ve vergiyi, bir tür oli
garşi oluşturan :ve topluluğun haklarını korumak 
ve yetkililer nezninde savunmakla yükümlü,, seçil
miş yöneticilerinden tahsil ediyorlardı. 

"Özgürleşme" Yahudileri politikaya dahil ede
cekti. Ancien Regime'e düşman olan Yahudiler 
(Çarlık imparatorluğundaki gibi, tüm reform pers
pektifleri yokolunca) devrimcilere dönüştüler. Daha 
önce, çok sayıda Yahudinin sosyalizme eğilimi oldu
ğundan bahsetmiştik ama yine de belirtmeliyiz ki, 
genellikle topluluklanndan kopmuş bu kişiler ço
ğunluğu temsil edici değillerdi. Topluluklar mevcut 
güce bağlı seçkinlerce .yönetilmekteydi. Bu sırada, 
Yahudi dayaruşması nedeniyle bu muhafazakarlar 
baskı altında bulunan-özellikle diğer ülkelerdeki
yahudileri korumayı, tüm Yahudiler için haklarda 
eşitliği, Evrensel Yahudi Birliği gibi (Alliance İsrae
lite Universelle) örgütlerin çatısı altında savunmayı 
kabul ettiler. Yahudiler arasında, insan h aklannın 

(4) N. Glazer, Les Juifs americains du XVII. siecle a nos jours, 
caımann·Levy, 1 972. 
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vatanı olan Fransıı'ya derin bir bağlılık vardı. Ama 
Dreyfua davası nedeniyle bu güven sarsılacaktı. Ay
nca "özgürleşme"yi destekleyen ·liberal harelietleri 
çok geçmeden, içinde Yahudilere ye� olnı.ayp.n ulu
sal hareketlere dönüşmüşlerdi. 

Yahudiler kazanımlan nı .sorgulayan değişimler: 
den kaygı duyuyorlarsa da kısa sürede evrilerek ye
ni düşüncelerin çekim alanına giriyorlardı .. 

Yahudi kültürünün içinde Avrupa kültürünün 
de katkısıyla bilimsel bulgular, edebiyat, resim, 
müzik alanlarında yoğuİı bir kaynaşma başlamış, 
bu kaynaşma Yahudi halkının geleceğine ilişkin, İs
rail Ülkesi'nde ulusal bir çözüm dahil pek çok mo
delin tartışılmasım olası kılmıştı. 

ID. 19. Yüzyılın Başmda Ulusal Bir Hareket 

1. Yahudi Milliyetçiliğin Sentezi - "Basel"de 
bir Yahudi devleti kurdum" diye yazıyordu Herzl, I. 
Siyanist Kongre'nin ertesinde, , ama Journal (Gaze
te)' sinde ekliyordu; "Eğer şimdi bunu yüksek sesle 
ifade edersem kuşkusuz herkes gülecektir. Ama· 
belki 5 yıl, ama kesin olarak 50 yıl içinde tüm dün
ya onu tanıyacaktır". Aslında bunun için 15 Mayıs 
1948'de İsrail Devleti'nin resmen doğuşunu, Herzl'
in portresinin altında Ben Gurion'un bağımsızlık 
bildirgesini okuyaşunu beklemek gerekecekti. Ama · 

daha 1897'de gele�ekteki Yahudi devletinin temel
leri-Yahudi halkının ulusal haklannı, eski yurtları 
Filistin'e yerleşme hakkını ilan eden prograrn ile 
ideolojik temelleri, Yahudi halkının sözcüğü bir 
uluslararası örgüt kurulmasıyla da kurumsal te
melleri-atılmıştır. 

Basel kongresi, Yahudi halkının bin yıllık tari
hinde önemli bir dönüm noktası oluşturmaktadır: 
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YüzyıHar süren sürgünden sonra İsrail Ülkesi'ne 
(Yahudi halkının çok arzuladığı) dönüşü ilan edi
yordu. Ama bu dönüş artık salt dinsel bir umut ol
maktan çıkmış, politik bir tasanm haline.gelmişti. 

Basel kongresi, Doğu Avrupa'nın mistik, dinsel 
ve kültürel Siyonizmi ile Batı, Avrupa'nın laik ve 
politik Siyonizminin kesişme noktasındaydı ve asi
milasyonun ipoteğini kaldırabilmiş olan "özgürleş
me" nin sonucuydu. Bu yönüyle dağılma ile başla
yan Yahudi tarihinin sonunu da temsil etmekteydi. 
Ama aynı zamanda ulusal ideolojinin yavaş olgun
laşması ve billurlaşmasından sonra kurtuluş ve -
yarattığı tüm kavga ve oiuşumlarla birlikte, yüzyı
lımızın önemli olayına, İsrail devletinin kuruluşuna 
neden olan- kendini "özgürleştirme. hareketlerinin 
çıkış noktasıdır. 

2. Siyonizm, Ulusal Bir Hareket - Böylelikle 
Siyonizm, 19. yüzyıl boyunca Yahudilerin modem 
dünyadaki yerini ve kimliğini, dönemin kavramsal 
araçlanyla, belirlemeyi hedefleyen J;üm bir ideolojik 
yansımanın sonu olarak algılanabilir. 

Öncelikle, Fransız Devrimi'nin doğurduğu ulus
lar ideolojisinin ürünüdür. "Tüm ulusların kendi 
yazgısmı belirleme hakkı vardır; konsensüsünün 
ötesinde ayrılıklar, ulus fikri üzerinde ortaya çık: 
maktadır. Yazgı birliği ve gönüllü birlikte yaşama . 

fikri üzerine kurulu Fransız ulus kavramı ile dilbi
limsel · ve biyolojik ölçütler le tanımlanan Germen 
kavramı çelişmekteydi. Yahudiler ulusal özellikleri
ni reddetmeleri halinde "sözleşmeli" türden bir ulu
sa kolaylıkla entegre olabilirlerdi. Bireysel "özgür
leşme"nin özü buydu. Tersine, biyolojik ölçütlere 
dayalı ulustan dışlanmaktaydılar: 19. yüzyıl sontl
nun psödobilimsel antisemitizmi onları "yabancılar" 
olarak kabul etmekte ve "özgürleşme"nin kazanım-
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lannı sorgulamaktaydı. Bu nedenle Siyonizm Yahu
di halkı için ulus-devletin güvencelerini talep et
mekteydi. 

3. Geç Kalmış Bir Ulusal Hareket - 19. yüz
yıl Avrupa'da ulusal kurtuluş hareketlerinin yüzyı
lıdır. Her h ak arama başanlı olamamıştır ve politik 
haritanın uluslar haritasına benzemesi için I. Dün
ya Savaşı'nın sonuçlanmasını beklemek gerekecek
tir. Siyonizm Avrupa'da oluşan en son -ve aynca, 
Avrupa dışındaki amaçlannın gerçekleştiğini son 
gören- bir ulusal hareket olarak kabul edilebilir. 

Yahudilerin yeni fikirlerin öncüleri olmalanna 
karşın ulusal hareketin doğuşundaki bu gecikme 
nasıl açıklanabilir?. Siyonizm çok özel koşullarda 
doğmuştur: Halk dağılmıştır. Yahudi devletinin ku
ruluşu, Avnipa dışındaki, çoğunlukla Arapların 
oturduğu ve Ösman1ılann yönettiği bir toprağın ko
lonizasyonunu ve buraya kitle göçlerini gerektir
mekteydi. 

A) Ulusul Yahudi hareketinin en büyük güçlügü 
19. yüzyıl boyunca Yahudilerin içinde yaşadıkları 
toplumZara entegre olma çabalarına tamamen ters 
düşmesi idi. 19. yüzyıl boyunca Yahudi halkının 
birliği bozulmuş, Yahudi özellikleri silikleşmiştir. 
Yahudi kimHği çoğu kez, Yahudilerin tamamını 
kapsamayan dinsel özelliklere indirgenmiştir. Bıra
kalım Yemen'deki Yahudiyi; Enternasyonal üyesi 
ateist bir Yahudiyi, asimile olmuş burjuva Fransız 
Yahudiyle, Rusya'da Bund'cu proleter Yahudiyi, Po
lonya'lı Hassidlyle, Alman refonnunun partizanmı 
ABD'li bir Yahudiyle birleştiren neydi?. 

Batı Avrupa'daki pek çok Yahudi için Yahudi
lik, artık önlerini tıkayan bir mirastan ibaretti, on
lara göre Yahudi halkı uzun süre önce varlığını so
na erdirmişti. Liberaller ve sosyalistler Yahudilerin 
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asimilasyon sayesinde "canlariacaklarıni" ve "daha 
mutlu, daha yararlı" hale geleceklerini düşünüyor
lardı. Yine de Yahudiler dinsel buyruklara, -kısaca 
giderek daha zor tanımladıkları kimliklerine- artık 
uymuyorlarıarsa da yokolmuyorlar, sıkı toplumsal 
bağlannı koruyorlardı ; böylece, farklılıklara hoşgö
rülü olmayan toplumda Yahudi varlığının ''kuşku
lu" hale geldiğini gösteren bir "Yahudi sorunu" or
�aya çık ıyordu. P�ödo düzmece-bilimsel biyolojik 
kurarnlara dayanan 19. yüzyıl sonunun antisemitiz
mi Yahudi varlığına yabancı, sağlıksız ve anormal 
bu karakteri' kavramsallaştınyor, önleyici tedbirler; 
-Yahudilerin dışlanması, hatta kovulması �bi ·yön
temler- öneriyordu. 

Eserlerinin adlarının bile işaret ettiği üzere, Si
yonist kuramcılar, modern dünyadaki· Yahudi kim
liği sorununa yanıt vermeye çalışıyorlardı. Hess, 
Rome et Jerusalem (Roma ve Kudüs)'te, "son ulus
lar sorunu" nu ele almakta, Leo Pinsker Yahudi 
kardeşlerini ."kendilerini özgürleştirmeye" çağır
makta ve Herzl Etat Juif (Yahudi Devleti)'ni ''Ya
hudi sorununa modern bir çözüm çalışması" diye 
tanıtmaktaydı. 

B) Siyonizm Avrupa'daki uluslar hareketinin 
geÇ kalmış bir mirasçısıci;ır. Yahudileri, kendilerini 
ulusal bir topluluk gibi görmeye iten, Avrupa'daki -
özelde çokuluslu devletlerdeki- çeşiti� ulusal hare
ketlerdir. Yahudiler, yurtları kabul ettikleri ülkele
re bağlılıklarını, minnet duygusuyla kanşık eksik
siz bir ytırtseverlik örneğiyle gösteriyor, tüm asimi
lasyon yanlısı hareketler, Alman Reformu ya da Pa
ris ya da Berlin'in yeni Kudüsleri olduğunu ve "öz
gürleşme"nin, mesih devirlerinin başlangıcı olduğu
nu ifade ediyorlardı: Onlara göre özgürleşme dört 
bir yana yayılmış Yahudilere: Yahudilik misyonunu 
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yerine getirme, Musevi hukuğuı;ıun ahlaki değerle
rini ve tektanrıcı gerçekleri yayma fırsatını ver
mekteydi. Ama Avrupa'da gelişen ulusal hareketle- '  
rin, Yahudilerle, (kurtuluşlanna katkıda bulunma
yı arzulayan Yahudileri her zaman kabtıl etmeyen) 
yer1i halklar arasında hoşgörü ve açıklığa dayalı 
ilişkiler kurulabileceğim kanıtladığı pek söylene
mezdi. 

3) Geç doğan Siyonizm,. 19001ü yıl1arda· Yahudi 
dünyasını karakterize eden düşünce kaynaşması 
içinde diğerlerine kıyasla uzun süre bir azınlık ha
reketi konumunda kalmıştır. Geleneksel kavram: 
lardan özgürleşen Yahudiler yeni yollar açacak, mo
dernliğin sözcüleri olacaklardır. Yahudi dünyasında 
Siyonizmden başka mantıklar da varlıklarını koru
yacaklardı. Antisemitizme karşı mücadele, insan 
haklanna dayandınhyordu: Bernard Lazare örneği 
dışarda tutulursa Dreyfus gibiler Yahudi oldukla
nndan değil, salt insan olmalarından ötürü, 1789 il� 
keleri adına savunulmaktaydı. Doğu Avrupa'dan 
gelen göçmenlerle Yahudi nüfusunun şiştiği Birle
şik Devletler'de Amerikanlaşmayla Yahudi değerle
rinin ve kültürünün kaynaştığı toplumsal bir yapı 
oluşmuşt.u. Doğu Avrupa Yahudileri öncelikle ayak
ta kalabilmeye .ve Çarlı�n haskılanna son vermeye 
çalışmışlar, göç etmeyi düşünmüşlerse de ABD'ye 
yönelmişlerdi. Ama topluluğun çoğunluğu, kendile
rini ulusal bir grup olarak kabul ettirip kültürel 
özerklik elde etmeyi amaçlamıştı. Kimi mantıkları 
ise tarih zayıflatacaktır: SSCB'deki Stalin dönemi 
zulümleri, Yidiş kültürel özerk1iği girişiminin başa
nsızlığa uğraması ve Bribidjan dönemi; Bund'culu
ğun düşüşünü, özellikle Doğu Avrupa'da özerk Ya
hudi varlığını korumanın olanaksızlığını gösterir, 
sovyet Yahudilerine yokolma, ayaklanma ya da göç 
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etme arasında tercih şansı kalırken, Nazizm ve Şoa 
Yahudilerin gözünde asimilasyon ideolojilerinin 
iyimserliğinin -hatta körlüğünün- ne kadar anlam
sız olduğunu kanıtlar. 

4. Siyonist hareket Avrupa'da geç ortaya çık
mışsa da tersine ulusal Arap hareketi Üçüncü Dün
ya'nın ilk kurtuluş hareketlerindendir. 20. yüzyılın 
başında Arap dünyasının en karışık yerlerinden bi
rinde Pan-Arabizmde, dinsel sınırları kıracak bir 
entegrasyon imkanı gören Lübnan Hıristiyanları 
arasında doğdu. Ama ulusal Arap hareketi de özel 
koŞullarda gelişti: önce, Türk himayesinden kurtul
mak üzere, Ortadoğu'ya yerleşmek için kendisine 
olduğu kadar Siyonizme de destek veren sömürgeci 
Avrupa g\içlerine dayandı. Taleplerinin kesişmesi
ne karşın birbirinden habersiz olan bu iki ulusal 
hareketin eşzamanlı gelişimi, pek çok sorunu bera
berinde getirecekti. Yani daha 20. yüzyılın başında 
Arap-İsrail anlaşmazhğının temel verileri ortaya 
çıkmıştı denilebilir. Peki çatışma önlememez miydi? 
Yanıtı bulmak güç, ama karşılıklı anlayışsızlığın 
olayları nasıl korkunç bir şekilde tırmandırdığını 
görmek gerçekten çarpıcıdır. 

Siyonizm, diğer Avrupa'lı uluslara kıyasla orta
lama öneme sahip bir topluluğun küçük bir kısmını 
bağlayan bir hareket olmuştur. Ama buna karşın 
sonuçları-yalnızca Yahudi halkının iç yapısı için de
ğil, aynı zamanda jeopolitik boyutta da- çok büyük
tür. Ülke sınırlarını altüst edecek hareket, önemli 
ideolojik çatışmalan ve sembolik anlamlan da bera
berinde getiriyordu. 

Siyonizm tarihini işlerken, toprağı olmayan bir 
ulusun, dönemin büyük ideolojik akımlanyla sıkı 
ilişki içindeki ve topluluğun içsel güçlerini kullandı
ğı ulusal bir hareketine tanık oluyonız. Herzl'in Ba-
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sel Kongresi ertesinde Journal'ine yazdığı budur: 
"Bir devletin temelleri mutlaka, bir ulusun devlete 
sahip olma arzusunda yatar. Toprak yalnızca somut 
bir temeldir. Devlet ise her zaman soyut bir şeydir. 
Basel'de bu nedenle pek çoğunun göremediği bu "so
yut" varlığı yarattım." 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

19. YÜZYILDA ULUSAL YAHUDi 
DÜŞÜNCESİNİN iLERLEMESi 

I. Ulusal Yahudi Düşüncesiniri 
Zafer Kazanan Asimilasyona Ka:r.şı 
İlk Belirtileri 

Siyonizm, Yahudi halkını yokoluşa götüren "öz
gürleşme" mantığının geçersizliğini ilan etmiştir. 
Ama "özgürleşme" evresi olmadan politik Siyoniz
min gelişme şansı da olamazdı. Çünkü bireysel ve 
kol1ektif düzeyde kendi kaderlerini belirleyebilme
leri için, Yah'udilerin gettodan çıkmalan, politikayı 
keşfetmeleri ve modern dünyayla yüzyüze gelmeleri 
gerekmekteydi. Siyonizm, Doğu �vrupa Yahudileri
nin asimilasyondan .kaynaklanan kimlik bunalımla
rına, ulus-devlet ideolojisi çerçevesinde; kendini ka
bul etmekten ·ve ulusal kimliğin modern dünyayla 
sentezlenmesinden geçen bir çözüm geliştirmeye ça
balamıştı . .  

1. Zamanın Atmosferi içinde Çeşitli &ha· 
netler - Zafer kazanmış asimilasyon henüz hızla 
sürerken, Yahudilerin eski yurtlanna yeniden dön
melerini hedefleyen çeşitli tasarılar ortaya çıkmaya 
başladı. Amerika'nın eski Tunus konsolosu Mordec
h ai Inırnanuel Noah gibi, onları önce sembolik bir 
Yahudi devletinde; (.At·arat) Buffalo yakınlanndaki 
Grand Isiand adasında toplamayı teklif eden kimi 
Yahudiler bile vardı! Bu tasarılann çoğu Yahudi ol
mayanlardan geliyor ve politik ve dinsel kaygıları 
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temsil ediyorlardı. ı 797'de Ligne Prensi gizli günlü
ğünde, Küçük Asya'da bir Yahudi devleti kurulma
sını öneriyordu. Napoleon Bonaparte Suriye seferi 
sırasında Asya ve Afrika Yahudilerini, Kudüs'ü di
riltrnek üzere kendine katınayı amaçlayan bir ça� 
kalerne alıyordu. İngiltere'de ise İsa'nın geri dönü
şünü hızlandırrnayı urnan "Restoration of the Jews
Yahudilerin Yenilenmesi" hareketinin gelişimine 
tanık olunuyordu. Ama bu, aynı zamanda büyük 
güçlerin Filistin ile ilgilenrneye, Kudüs'te konsolos
luklar kurmaya başladıkları dönerndi. ı839'da Glo
be gazetesi Lord Shafterbury'nin, İngiliz hirnayesi 
altında bir Suriye-Filistin devleti kurulmasını öne
ren yazı dizisini yayınladı. Bu devlet Mısır ile Tür
kiye arasında bir tampon işlevi görecek ve Do
ğu'daki İngiliz etkisini güçlendirecekti. Globe, Dı
şişleri Bakanlıgının sözcüsüydü ve Palrnerston'un 
tasarıyı desteklediği bilinmekteydi. Diger pek çok 

· makalede stratejik ve ekonomik kurgulara dayan
rnakta ve İngiltere'ye, Filistin'e Yahudileri geri ge
firrne görevini, yeni bir Kyros rolünü yüklernektey
di. "Kuşkusuz" diyordu ı 7 Ağustos ı840 tarihli Ti
mes gazetesi "Avrupa'h Yahudiler buraya göç etme
yecekler ama Filistin'i satın alarak beş büyük Avru
pa'lı. devlet kuracaklardır". Bu tasanlar genellikle 
dinsel inançlardan ve kutsal kitaplardan çıkan 
esinlerden kaynaklanıyordu. Örneğin e�)d Şam 
konsolosu Albay Henry Churchill'in heyecanı böyle 
açıklanabilir. 

Düşünce romantik yönüyle de hoş gözükrnek
teydi. Byron Yunan bagırnsızlığını desteklememiş 
miydi? Disraeli romanlarında, ait olduğu Yahudi ır
kının eskiliğini ve soylu edebiyatını ısrarla belirt
mekteY.di. Alrdy Kudüs'e bağlılığın altını çiziyor 
Tanerede Yahudilerin yurtlanna dönme olasılığını 
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düşündürüyordu. George Eliot, 1876'da yayınladığı 
Daniel Deronda'da daha açık bir ifade kullanır: ro
manın kahramanı Yahudi halkının halen varoldu
ğuna inanmıştır ve yaşamını Filistinde ulusal bir 
merkez kurulmasına adar. 

Almanya'da "özgürleşme"nin gecikmesi ve anti
Bemitizmin tırmanışıyla birlikte başka tasarılar or
taya çıkar. 1840'de Lassaile ve Hess, Yahudilerin 
ulusal yeniden doğuşları fikrini beslerler ama çok 
geçmeden, zulümlere karşı çıkmadan boyun eğen 
Yahudi halkının korkaklığını neden göstererek bu 
düşüncenin gerçekleşemez olduğunu ilan ederler. 5 
Allgemeine Zeitung des Judentums�un kurucusu ve 
Yahudi reformun.un liderlerinden olan Luawig Phi
lippson, ulusal devletlerini arayan geçen Y ahudile
rin başkaldırmalarından ve sabırsızlıklanndan ötü
rü özür dileyecektir. Çünkü ona göre Türklerin key
fi yönetimi altına sokulmuş olan Filistin, bu tasa� 
için uygun bir yer değildir. 1840'da Berlin'de yayın
lanmış olan Neujudaa, yazan belli olmayan bir ta
sarıyı ortadan atıyordu; "Yahudilerin beşiği olan Fi-, 
listin (. .. ) onun kalıcı mekanı olamayacaktır", bu ne
denle Doğu Amerika'da bir Yahudi yerleşim bölgesi 
kurulmalıdır. 27 Haziran 1840 tarihli bir makale
sinde L'orient (Doğu) gazetesi, her zaman yabancı 
konumunda kalmış olan Yahudilerin, büyük bir gü
cün desteği ile Türkiye ve Mehmet Ali Paşanın Mı
sır arasında dengeyi sağlamak üzere Filistin'e göç 
etmeleri gerektiğinin altını çizmektedir. 

1840'ta Yahudi Devleti'ne ve Filistin'e yönelen 
bu ilgi nasıl açıklanabilir? Pek çok etmen birleş
mekteydi. Yahudilerin, dinsel bir suçun kurbanı ol-

(5) E.Silbener, Moses Hess, Geschichte seines Lebens Leyde, 
E.J. Brill, 1966. 
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duklan Şam (Damas) davası, antisemitizmin ölme
diğini gösteriyordu. Moses Montefiore ve Adolphe 
Cremieux tarafından uluslararası düzeyde örgütle
nen Yahudi tepkisinin başarısı; Yahudilerin kendi 
kaderlerini kendi ellerine almalannın ezilen Yahu
dileri savunmakla görevli bir örgütün kurulmasının 
gerekliliğine işaret ediyor ve bundan böyle politik 
güçleri olduğunu gösteriyordu. İngilizlerin deste-

- ğindeki Türkiye ile Fransız bağlaşığı Mehmet Ali 
Paşa'nın Mısır'ı arasındaki gerginlik Doğu sorunu
nun gündeme getirecek ve sınırlarda değişiklik ola
sılığını ortaya çıkaracaktı. ''Yahudi sorunu", özellik-, 
le Cermen ülkelerinin kamu oylannda geniş ölçüde 
tartışılacak, "özgürleşme"nin geciktiği bu ülkelerde 
Yahudiler, kısa süre sonra vazgeçecekleri ulusal bir 
çözüme yöneleceklerdi. Son olarak, Balkanlar'daki 
Yahudi nüfusu, Siyon'a dönüşü ve Mesih'in gelişini 
müjdeleyen umutlarla ve Kabalistik hesaplarla kış
kırtılmıştı. Bu kaynaşmada geleneksel ögelerin mo
dernlere nasıl kanştığı açıkça görülebilir. Ama rüya 
ile gerçek arasındaki bağ kurulamıyordu. Ezilen 
Yahudiler Kudüs'ü düşlüyorlar, "özgürleşen" Yahu
diler antisemitizm ve Osmanlı İmparatorluğu'nun 
dağılması üzerine düşünüyorlardı. Ama henüz kim
se, Yahudileri yurtlanna götürecek hareketin başı
nı çekmeye hazır değildi. 

II. Yahudi 'Ulusal Düşüncesinin 
Billurlaşması: 18601ı Yılların Katkısı 

1860'1ı yıllar Orta Avrupa'da "özgürleşme"nin ge
lişimine, Doğu Avrupa'da asimilasyon ideolojilerinin 
zaferine, Yahudilerin Avrupa orta sınıflanna enteg
rasyonuna tanık oluyordu. Ama yine bu yıllar, Yahu
di örgütlerinin uluslararası düzeyde ortaya çıkması-
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nın ve Yahudi topluluklannın güçlerinin bilincine 
varmalarının başlangıcını da temsil etmekteydi. 

Bunun en anlamlı göstergesi; baskıya uğrayan 
. tüm Yahudilerin korunmasını üstlenme, hukuksal 
eşitlik, mücadele etme ve Yahudiler arasında Batı 
kültürünü yayma amacını güden Evrensel Yahudi 
Birliğinin kurulmasıydı. Birlik, Akdeniz havzasın
da kurduğu eğitim a� aracılı�yla Fransız etkisinin 
bölgeye sızmasına yardımcı olmuş ve Mason
Yahudiliğin tasanlannı gerçekleştirmişti. Ayrıca 
uluslararası yapısı, Yahudileri korumaya. yönelik 
politikası, Filistin'in kolonizasyonuna önayak olabi
l.eceği umudunu doğurmuştu. Ama bu umut kısa za
manda boşa çıkacaktır. 

Bu sırada çok sayıda Yahudinin politik ve eko
nomik yaşamdaki başarıları, etkinin İsrail Ülke
si'ne dönüş yolunda kullanılabileceği umudunu do
ğuruyor, bekleyişten eyleme geçiş başlıyordu. 

ı. ilk Dinsel Siyonistler - Modern düşünceler
le ilişki halindeki ortodoks baharnlar "kurtuluş"u 
hızlandırmak üzere Yahudileri Filistin'e yerleşme
ye ça�rmışlardır. 

a) Haham Yehuda Hai Alkalag (1798-1878) 
"Kurtuluş"un koşullan üzerine düşünen bir gizem
ciydi. Ona göre kurtuluş tüm Yahudi halkının İsrail 
Ülkesi'ne geri dönüşü gibi, yazılı pişmanlık ifadele
rinden doğabilirdi. Bu nedenle Yahudiler bekleme
meli, kendilerini kurtarmalıydılar. Mesih ancak 
böyle geri gelecekti. Bekleyiş, mesih umudunu "boş 
bir inanca"6 çeviren bir hataydı. Bu görüşler 1839'
dan7 itibaren ifade edilmiş ve Balkan Yahu�ilerinin 

(6) Dark'lheim No'am ( 1 839) 

(7) Raglei Mevasser, aktaran Renee Neher-Bernheim, Histoire Jui· 
ve, faits et documents, XIX. siecle. 
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geleceklerine ilişkin sorularına yanıt olarak p�k çok 
eserde tekrarlanmıştır.8 Sarajevo (Saraybosna) kö
kenli Alkalai, 1825'den, Kudüs'e yerleştiği yıl olan 
1874'e dek Semlin halıarnlığını yaptı. Avusturya ile 
Türkiye arasında tartışmalı olan bu bölgelerde ulu
sal hareketler de yeşeriyordu: Alkalai Yahudilere, 
bağımsızlıklarını kazanmayı başaran Sırplan izle
meyi salık veriyordu. Yahudilerin Filistin'i bulmala
rını sağlayacak tüm belirtileri dikkatle izleyen Alka
lai, Birlik'in çatısı altında, İsrail Toprağı'nı Osmanlı 
İmparatorluğu'ndan satın almayı amaçlayan bir ko
lonizasyon faaliyeti önerir ve ülkenin değerlendiril
me sürecinin tüm evrelerini açıklıkla tasarlar. 

b) Posnen'deki Thorn'un hahamı olan Sevi 
Hirsch Kaliseher (1795- 1874), 1862'de İbranice ola
rak kaleme aldığı küçük bir broşür olan Drishat 
Zion'da, Yahudi ulusunun yeniden kurulması üzeri
ne düşünmektedir. İlk bakışta, Talmudi bir yorum 
gibi gözüken yazı, çok geçmeden günsel bir perspek
tif kazanmıştı. Kalischer, İsrail'in "Kurtuluş"unun 
bir mucize gibi birdenbire .gerçekleşmeyeceğini, 
ama doğal bir sürecin sonucu olacağını biliyordu. 
"Özgürleşme" sayesinde Yahudiler dirilmişlerdi, ar·
tık İsrail Ülkesi'ne dönebilirlerdi; İtalyan Risorgi
mento'sundan (yeniden doğuş), Polonyalıların ve 
Macarlann ulusal mücadelelerinden esin'lenmeliy
diler. Dönüşü örgütlernek üzere Kalischer, Moses 
Montefiore, Rothschildter ve Fould'un destekleriyle, 
İsrail Toptağı'nın Nüfuslandınlması Derneğinin 
kurulmasını önerecekti.9 Daha sonra Hassidi ha-

(8) Özellikle Mevasser Tov, ingilizeeye Harbinger of good tidings. · 
An adress to the Jewish Nation property of the organizing an 
association to promote the regaining or their fathertand başlı
ğıyla çevrildi. sayfa 369. 

(9) Aktaran Hess. Rome et Jerusalem, a.g.e. sayfa 1 90 - 1 9 1 .  
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ham Eliya Guttmacher tarafından tekrarlanan çağ
rısı Haim Löıje'nin Francfort-sur-Oder Kolanizas
yon Derneğini kurmasıyla gerçekleşmiştir. 

c) Joseph Natonek (1813-1892) Yahudilerin -
"özgürleşme" tarafından mümkün kılınan- dönüşü
nü gerçekleştirmek üzere çok açık bir plan hazırla
mıştı: Plan; Yahudi halkını temsilen bir kongre dü
zenlenmesini, Osmanlı hükümetinden Filistin top
raklarını Yahudilere tahsis eden bir belgenin alın
masını, tanmsal kolanizasyon ve kitle güçlerinin 
yapılmasını, ulusal dil olarak İbranicenin seçilmesi
ni ve bir Yahudi devletinin kurulmasını içermek
teydi. "Yahudi halkı ölmedi yaşıyor. İbrani peygam
berlerin Tanrı adına vaad ettiği üzere, halk kendi 
arzusuyla knedi ülkesi olan İsrail'e geri dönebilir"; 
Mesih bekleyişini politik bir tasarıya çeviren, işte 
bu ulusal arzuydu. 

N atonek önce tüccarlık yapmış, 1848 devrimi sı
rasında Macar ordusuna yiyecek sağlama· görevini 
üstlenmişti. Ancak 186 1'de Stuhlweissenburg ha
hamı olabilmiş, yenilenmiş ulusal bir Yahudilik 
çerçevesinde, ortodokslarla reformcular arasında 
birlik sağlamaya çalışmıştı. İlk siyonist eseri olan 
Le Messie ou de L'emancipation des Juifs-Mesih ya 
da Yahudilerin Özgürleşmesi'ni Macarca olarak 
takma bir adla yazdı. Yorum]arı, geleneksel çevre
lerin kabul edemeyeceği, politik eylem çağrılanna 
dek vanyordu. 

Natonek, 1866'da Hess'in desteğiyle Evrensel 
Yahudi Birliği'ni Filistin'in kolenizasyon u girişi
miyle ilişkilendirmeye çalışmıştı : Cremineux baş
kanlığındaki Birlik Yişuu'un modernleştirilmesi ta
sanlarıyla ilgilenmiş ama insancıl (philanthropi
que) eylemlerin ötesine geçmemişti. Natonek, tüm 
dünyadaki Yahudi topluluklannın · -temsilcilerini, 
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ortak bir politika belirlemek ve Filistin'de kolo:1i
zasyonu örgütlernek üzere Paris'te toplama fikrini 
ortaya atınca; aynlıklar tüm açıklığıyla ortaya çıka
caktı. Birlik, tasannın antisemistlerin eline ROZ ve
receğinden kaygı duymaktaydı. 1870'de Charles 
Netter'i Mikweh İsrael tanm okulunu kurmak için 
Filistin'e göndererek Yi�uv'a yardım etmekle yeti
neceklerdi. 

Bu başansızlıklardan sonra Natonek hastalığın
dan ötürü Macaristan'a dönecek ve düşüncelerini 
187 l'den itibaren çıkaracağı Das Einige İsrael'de 
yaymakla yetinecektir. Aynı zamanda ailesinin iki 
üyesini Filistin'e yerleşip ilk tanm kolanisini kur
maya ikna edecektir. 

2) Moses Hess (1812-1875)ve Sosyalist Siyo
nizmin Başlangıcı - Hess, baharnlardan tamamen 
ayn bir gelenekten gelmekle birlikte ulusal Yahudi
liğin yenilenmesi amacıyla, Filistin'in kolonizasyo
nunu hızlandırmak için Kaliseher ve N atonek ile 
ortaklaşa çalışmıştır. 

A) lİess önceden de sosyalist bir önder olarak ta
nınmaktaydı. Marx'ın �Komünist Manifesto ve Al
man İdeolojisi'nde, bilimsel sosyalizmle çelişen duy
gusal idealizmi ve ahlaki motifleri nedeniyle kü
çümseyerek ·reddettiği "gerçek sosyalizm"in önde 
gelen temsilcilerinden biri olmadan önce; 1830'lu 
yıllarda "Doktorlar Çemberi"nin Genç Hegelcileri 
arasında yer almış, Marx ve Engels ile ilişkiye geç
miş, politik eylemleri nedeniyle Almanya'dan kaçıp 
Fransa'ya yerleşmek zorunda kalmıştı. Bağlılığı 
kalpten geliyordu ve Marx'ın mantıksal kesinliğine 
sahip değildi, eski öğrencisi artık ustası olmuştu 
(Marx'ı Hegelci diyalektiği politik eylem alanma 
oturtmaya iten kişi Hess idi). 1852'de yani 1848 
devrimlerinin başarısızlığından sonra, politik ya-
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şamdan çekilecek, kendini bilimsel çalışmalara ve 
felsefi spekülasyonlara verecekti. Ama çok geçme
den İtalya, Polonya ve Balkanlardaki ulusal hare
ketler dikkatini çekecek, Paris'te sürgünde bulunan 
yurtseverleri ·destekleyecekti. Yahudi sorunu üzeri
ne analizi sıklıkla değiştiyse de, asimilasyonun 
iyimser ve dar kalıplanndan gittikçe uiaklaşmıştı. 

Hess, Bonn'daki büyükbabasının yanında gele
neksel bir eğitim almış, canlı bir Yahudiliği tanı
mıştı. Ortodokslukla bağlannı kesin olarak kopar
mış ve Alman kültürüyle beslenmişti. Ona göre Hı
ristiyanlık evrensel bir din olmayı başarmış, Muse
vilik ise tek bir ırka özgü kaldığı için ölmüştü. Ya
hudi sorunun onurlu bir şekilde; karma evlilikler ve 
din değiştirmelerle çözülebileceğini umuyordu. Yine 
de kökenini inkar etmiyor, "asırlardır başıboş gezen 
vücutsuz bir ruh"10 şeklinde betimlediği Yahudilik 
'durumuna' bir, çare bulmaya çabalıyordu. 1840'da
ki Şam olayı ona kendisinin hor görülen, yasakla
nan a�a hiçbir şeyin yıkamadığı bir halkın üyesi 
,olduğunu acıyla da olsa hatırlatmıştı . Ama ona göre· 
Yahudi yurtseverliğinin uyandrrdığı heyecan; en 
acil gerekliliğe, Avrupa proletaryasının özgürleşme 
kavgasına işaret etmekteydi. Hess, Yahudilerin 
ulus bilincini yitirdikleri, onları birleştiren dayanış
ma bağlannın gevşemekte olduğu ve hiçbirinin Fi
listin'de bir Yahudi devleti kurmayı düşünmediği 
yorumunu yapacaktı. 

B) Ama 1862'de Hess, fikrini tamamen deDiştir
mişti. Rome et Jerusalem, La Demiere Question Na
tionale-Roma ve Kudüs, Son Ulusal Sorun adlı ese
rinde Yahudi halkının ulusal varolma hakkını be
lirtmekte ve İsrail'in yeniden doğuşunun tüm belir-

( 1 O) Jugement dernier du vieux monde social, 1 851 . 
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tilerinin altını çizmekteydi. En zekice analizleriyse 
antisemitizm üzerineydi. Çagdaşları antisemitizmi, 
"geçmiş zamaniann boş inançlannın son sıçrayışla
n" olarak yorumluyorlarsa da; Hess, içerdigi politik 
anlamı vurguluyordu: Ona göre, Yahudilerin tüm 
çabalarına karşın Almanlar onlardan nefret etmeyi 
sürdüreceklerdi. Hatta onlardan nefret edilmesini 
sağlayan da bu çabalanydı. Tüm çabalar boşunay
dı . Yahudilerin eksigi devletlerinin olmamasıydı. 
Oysa bir ülkeleri vardı: yani Filistine geri dönme
liydiler. 

Hess'i kendi halluna "yirmi yıllık ayrılıktan son
ra" dönmeye; 'bayramlarına, yaslarına, anılarına ve 
umutlanna" katılmaya iten neydi? Din degiştirmesi 
sözkonusu degildi. Hess Yahudi göreneklerini yeni
.den keşfediyorsa bu, İsrail Tannsına bağlanmasıyla 
değil; en iyi siperi din olan Yahudiliğin ulusal özel
ligini keşfetmesiyle açıklanabilir. Yahudiliğin için
deki ulusal öğeleri boşaltarak yaşamdan uzaklaştı
ran Yahudilere kızması da bu yüzdendi. 

Ernest Laharanne'in Nouelle Question d'Orient
Doğu'nun Yeni Sorunu ya da Joseph Salvador'un 
Paris, Roma, Jerusalem: ou la Question Religieuse 
au XIX e Siecle-Paris,  Roma, Kudüs ya da 19 .. Yüz
yılda Dinsel Sorun adlı eserlerinin, üzerindeki etki
si belirleyici degildi. Hess onlarda önsezisinin doğ
rulandığını görmekte ve bunları fikirlerini kanıtla
mak için kullanmaktaydı. 

Hess ezilen halklann uyanışını ilgiyle izliyordu: 
MortQra olayı (Papalığın Mortara adında bir çocuğu 
onlarda gizli vaftiz olduğu bahanesiyle ailesinin 
elinden alması) ona, İtalyan halkının R,oma'yı kur
tarmak üzere yüiüttügü savaşımın, kilisenin ezdiği 
Yahudilerin savaşımıyla birleşebileceği" göstermiş
tir. Hess'in Yahudi halkının asimile edilemez oldu-
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ğu görüşü, antropolojik araştırmalara dayanmakta 
ve Darwin'in rağbetteki kurarolanna uygun düş
mekteydi. 

Yahudi sorunu Hess'e göre "son ulusal so
run"du. Ulus ilkesine göre Yahudilerin de bir devlet 
kurma haklan vardı, bu yüzden yurtlan olan Filis
tin'i geri almalıydılar. Hess, asimilasyoncu akımın 

. gücünü görmekle birlikte, nasıl çıkmaz bir yola dojt
ru gittiğine işaret ediyordu. Ona göre, Filistin'in ko
lonizasyonu; Lübnan'da Dürziler tarafından katle
dilen Marılnilerin yardımına koşmuş olan ve Yakın 
Doğu'da etkisini sağlamlaştırmayı arzulayan Fran
sa'nın yardımıyla gerçekleşebilirdi. Hess yeni ülke
ye Batı Avrupa'dan göç beklemiyor ama buradaki 
Yahudilerin maddi ve manevi desteklerine güveni
yordu. Çünkü Batı Avrupa Yahudileri "ubi bene ibi 
patrie -rahat nerede ise vatan orasıdır" şiannı be
nimsemişlerdi. Oysa kaybedecek hiçbir şey olma
yan, kazanacaklan çok şey olan, Siyon'a bağlı, Ha
sidiliğin uyandırdığı Doğu Avrupalı Yahudileri, göç 
akınlannın saflannda çoğunluğu oluşturacaklardı. 
Sonuçta ona göre, Filistin'e yerleşeceklerin sayısı 
önemsizdi; asıl gereken orada ulusal harekete bir 
üs, bir ruhani merkez yaratmaktı. 

Martin Buber'in altını çizdiği üzere bu tür bir 
Siyonizm, Hess'in sosyalist bakış açısıyla çok iyi 
uyuşuyordu: ulusal kurtuluş hareketleri sosyaliz
min ön basamaklan olduğundan sosyalistler tüm 
ezilenlerin desteğini almalıydılar. İsrail'deki Yahu
di toplumu Musevi -yani sosyalist- ilkeleri üzerinde 
kurulacak ve özel mülkiyeti, kapitalist sömürüyü 
dışlayacaktı. Yahudi Devleti kendi içinde bir son ol
mayacak, daha adil bir düzenin müjedicisi olacaktı. 

· C) Hess'in çevresinde ortadokslarla baDlarını ko
parmış, ama Yahudi kimliklerini korumaya ve Ya-
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hudilikle baglannı yeniden tanımlamaya özen gös
teren entellektüeller de bulunmaktaydı. Heinrich 
Craetz (1817-1891) Histoire des Juifs-Yahudilerin 
Tarihi adlı eserinde Yahudi halkının sürekliliğini 
ve ulusal ruhunu yüceltiyordu. Yenilikçi -ama sözü 
gerektiğinden fazla uzatan- bir yazar olan Alexand
re Weill (1811-1899); Yahudi topluluğuna parçalan
masının önüne geçmek üzere bir 'gelecek tasarısı 
sunmaya çalışmıştı. Yahudi kökeni, Katolikliğe ge
çen büyükbabasına dek uzanan Arnıand Levy 
(1827- 1891), Doğu Avrupa'daki ulusal savaşlan 
desteklediği sırada Yahudi ulusal karakterini keş
fetmişti. Kuralcı (normatif) Yahudiliğe göre maıji
nal konumda olan bu entellektüeller; "özgürleş
me"den yararianmış ama asimilasyonun sonuçlan 
karşısında kararsızlığa düşmüş kuşağın çok iyi bi
rer temsilcisiydiler. ' 

D) Her şeye ragmen, Hess fazla etki yaratama
mıştı. Kitabı başansızlığa uğramış, fazla yenilikçi 
olan düşünceleri ardıllan tarafından genellikle gör
mezlikten gelinmişti. Bu, Batı Avrupa'da asimilas
yonun ulaştığı en son noktayı göstermektedir. Hess 
bir hayalci ve "oyunbozan" olarak gösterilmiş ve 
kasten, üzerine bir sessizlik perdesi örtülmüştür. 
Birliğe yaptığı başvururlar da .yanıtsız kalmıştı. 
Tüm ezilen Yahudilere -Filistin'de bile olsalar- yar
dım etmeye hazır olan Birlik, her türlü ulusal tasa
rıyı reddediyordu. Hess Doğu Avrupalı Yahudilere 
güveniyordu. Oysa onların kaygılan Hess'in umdu
ğundan farklıydı; günlük sorunlarla eziliyorlar, da
ha iyi yaşam koşulannı arzuluyorlar, geleneksel 
Yahudiliğin içinde evriliyorlar ve bir politik tasan
ya girişemiyorlardı. 

3. Doi!u Avrupa'da Ulusal Kaynaşmalar 
Doğu Avrupa Yahudiliği, Siyon'a geleneksel bağlı-
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lıkla tanımlanıyordu. Hess Rome et Jerusalem'de, 
arkadaşı Arınand Levy'nin Tuna ırmağınm taşra 
bölgelerinde Yahudi. lejyonu toplamak amacıyla, 
"dönüş anının yaklaştığı" haberini verdiği zaman 
halkın gösterdiği heyecanın altını çizmekteydi. Bu 
bekleyiş 1860'larda, Yahudi yaşamının laikleştiril
mesi ve modernleştirilmesini amaçlayan "aydınlan
ma" h�eketi Haskala ile, gelenekçilik yaniılan ara
smdaki kavga dolayısıyla perdelenecekti. Haskala, 
zorluklarla dolu bir süreç boyunca yeni bir dünya
nın başlangıcını müjdeliyor ve şair Yeh uda Leib 
Gordon'un ağzından ulusal uyanışa çağırıyordu. 
Haskala'nın belli başlı merkezlerinden olan Odesa 
ve Vilna, entellektüel bir kaynaşmaya tanık olmak- · 
taydı. Ama bu modernİst akım da kendi "batı
cı"lanm, asimilasyon yanhlanm, ulusal yeniden do
ğuşu ve Yahudi halkının dönüşünü göklere çıkaran 
"slavophile (Slavşever)"lerini içeriyordu. 

1842'de Mohilev'de doğan Peretz Smolenskin 
kültürel asimilasyonu reddeden, Yahudi değerleri
ne, ulusal dil İbraniceye dönüşü öngören ilk kişiler
dendi. 1863'de Polonyalılann ayaklanması sırasın
da herkesin dışladığı Yahudilerin trajik durumun 
vurgulamış ve ülkelerine geri dönmeleri halinqe 
saygı kazanacaklarını belirtmişti. 1868'deyse döne
min en etkili gazetesi olan Hasha har-Tan'ı kur
muştu. Ona göre Yahudiler, tapınağın yıkılınasm
dan sonra bile halk olarak varolmuşlardı. İbranice 
olmadan Töre Töre olmadan Yahudi halkı varola
mazdı. Elbetteki Yahudiler modern kültürlerden 
alıntı yapabilirlerdi, ama hiçbir şekilde kökenierini 
reddetmemeliydiler. Bu düşüncelerine karşı SmQ
lenskin cesaretini yitirecek, 1880'de İbranicenin 
genç kuşaklar için ölü ve yararsız bir dil olduğunu 
kabul etmek zorunda kalacaktır. Önerdiği çözüm 
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ise Yahudilerin Rusya'yı terketmeleri, İsrail'e göç 
edecek ulusu orada "yeniden" yaratmalanydı . Böy
lece dil, çok geçmeden yeniden doğacaktı. 

Smolenskin uzun süre çölde bir ses gibi kalmış
tı. Ama 1870'li yıllara da Moskova ve Petersburg'lu 
Yahudi öğrenciler arasında etkisi hızla artacaktı. 
Uzun süre asimilasyonu destekleyen ve ünlü "dışa
nda adam, evde Yahudi ol" formülünü ortaya atan 
büyük İbrani şair Yehuda Leib Gordon, 1877'de 
isimsiz olarak yazdığı bir broşürde, Filistin'de İngi
liz egemenliği altında bir Yahudi Devleti kurulması 
fikrini destekliyordu.1 1  Geleneksel Yahudiliği ve 
Talmud'un sert eleştirmeni olan Moise Leib Lil
lienblum ya da, Ben Yehuda adıyla tanınan Eliezer 
Perlman gibi Rus halkının ulusal özlemlerine katı
lan kimileri Filistine dönmenin gerekliliğini keşfe
deceklerdir. Tüm bu kişiler asimilasyon akımına 
karşı durmakta zorlanmaktaydılar. Bu sırada II. 
Alexandre'a yapılan suikasti izleyen antisemit 
ayaklanmalar, Rus Yahudilerini bir bilinç sınavına 
sokacak ve ulusal hareketin oluşumuna katkıda bu
lunacaktı. 

m. Siyonizme Bağış Hareketi: 
hk Ulusal Yahudi Hareketi 

1. Antisemiti�min Etkisi - Hukuksal "özgür
leşme"nin gerçekleştiği, toplumsal entegrasyonun 
başladığı dönemde antisemitizm, Yahudileri dışla
mayı, hatta sürmeyi hedefleyen "özgürleşme" karşı
tı bir hareket olarak ortaya çıkıyordu. Antisemi
tizm, çıkış olarak Darwin kuramının antropolojiye 
uyarlanmış bilimsel iddialannı almaktaydı. Bu 

( 1 1 )  Die judische trage in der orientalische trage. Viyana, 1 877. 
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akım, özellikle de Cennen ülkelerinde gelişmektey
di. Deyim ise 1873'de Wilhelm Marr tarafından or
taya atılmıştı. Alman ulusal ulusal hareketinin baş
langıcıpdan itibaren Volkisch-halkçı ırkçı eğilimleri 
olmuş, kapitalist gelişirne katkıda bulunmuş olan 
Yahudiler ekonomik krizin sorumlusu olarak göste
rilmişlerdi. Antisemitizm, toplumsal ve ahlaki yapı
lan alt üst eden ama politik yapıları fazla değiştir
meyen sanayileşmeye tepki olarak doğmuştu. Ku
rulan Alman birliği ise devrim olasılığı,nı önlemişti. 
Aynı şekilde, antisemitizrn iktidardakiler için top
lumsal hoşnutsuzluğu başka yönlere çevinnek im
kanını yaratmıştı. 

Modem antisemitzm Avrupa'da yayılacak, hat
ta taraftarları sözde Yahudi kornplolarıyl� sava�ım 
amacım güden bir uluslararası örgüt kuracaklardı. 
Fransa'da Drumant tarafından yönetilen ve Drey
fus olayım yaratacak antisernit kampanya, ılımlı 
cumhuriyete karşı bir savaş aracı olarak kullanıla
cak, soldan ve sağdan kişileri bir kitle hareketinde 
toplayan faşizm-öncesi popülist bir olgu görünü
münde ortaya çıkacaktı. Şüphesiz Yahudilerin dış
lanması, en şiddetli olarak, hem yabancı hem. de 
kozmopolit ilan edildikleri ve ulusal ayaklanmala
rın hızlandığı Avusturya-Macaristan İmparatorlu
ğunda yaşanıyordu. François Joseph'in tüm muha
lefetine karşın Karl Luegerin antisemit bir prog
ramla belediye başkanı olduğu dönem Viyana, Na
zizrni yaratan ögeleri doğuracaktır. 

Büyük oranda asimile olmuş �ok sayıda Yahudi, 
bu yeni antisemitizrn karşısında tamamen silahsız 
idi. Gelişmeleri nasıl yorurnlayıp ne türden bir tep
ki venneleri gerektiğini bilrniyorlardı. Ünlü entel
lektüellerin desteğini alan birçok örgüt, boşu boşu
na, akılcı argümanlarla karşı koymaya çalışıyordu. 

66 



İlk toplu tepkiler, onurları, haklan ve varlıklan an
tisemitizm tarafından tehdit edilen Yahudileri ko
rumayı amaçlamışlardı. Cennen ülkelerinde köken
leri nedeniyle öğrenci örgütlerinden dışlanan Yahu
di öğrenciler kimliklerini keşfederek yeniden top
lanmaya çalışıyorlardı. Aynı zamanda pogromlar
dan kaçan Yahudilerin gelişi, soruna global bir çö
züm bulmanın gerekliliğini gösterecekti. 

Doğu Avrupalı Yahudilerin günlük yaşamları 
gitgide daha da zorl�şmaktaydı; sayılan hızla art
masına karşın pek çok meslekten dışlanmışlar, za
ten gereğinden fazla nüfusun barındığı "ikamet böl
geleri"nin alanlan daha da daraltılmıştı. Maski
lim'lerin umutlan suya düşecek, II. Alexandi-e'a ya
pılan suikastı, yetkililerin gözyumduğu, hatta des
teklediği, bir pogrom dalgası izleyecekti. Romen hü
kümeti, Berlin Kongresinin Yahudilerin "özgürleş
me�'sine ilişkin hükümlerini uygulayacağı yerde; 
haklarını kısıtlıyor, üzerlerinde baskılar uyguluyor, 

· ve resmi olarak onlar yabancı kabul ediyordu. Bir 
devlet ideolojisi haline gelen antisemitizm ileride 
Siyon Protokolleri'ni* hazırlayacak bir propaganda 
sayesinde yayılmış, kitlesel hoşnutsuzluğun "Cen
turies Noires" adıyla bilinen pogromcu çetelere ak
tanlmasıyla, devrimci patlamanın enge1lenmesi iş
levini görmüştü. Pogromları (yoldan çıkmış olsa da) 
"devrimci değişimleri müjdeleyen halk hareketleri" 
olarak değerlendiren ilericiler, Yahudileri kıyımlar 
karşısındaki yalnız bırakmışlardı. 

Dış ülkelerdeyse, Yahudi örgütleri mülteci 
akımlarıyla dolup taşmaktaydı. Protesto mitiııgleri 
yeterli olamamaktaydı. En çok tehdit altındaki Rus 

(") Siyon Protokolleri: Yahudilerin dOnyayı ele geçirmek için dO
zenledikleri "sözde" komploları içeren dOzmece belgeler. 
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Yahudileri için bir sığınak bulunması fıkri yayıh
yordu. ABD'de bile yoğun göçler, entegrasyon so
runlan yaratıyor, Avrupa ülkeleri olası tehlikeli bir 
akından kaygı duyuyorlardı. insancıl örgütler hayır 
vakıflan kurarak dindaşlanna yardım etmeye, on
ları el işçilig-i yapılan kimi işlere yerleştirmeye ça
balıyorlardı. İşte bu sırada Edmond de Rothschild 
yişuv'un gelişimiyle ilgilenmeye başlayacak, Baron 
Maurice de Hirsh (183 1-1891) Yahudileri Aıjan
.tin'de tanmsal kolaniler kurmalannı amaçlayan Je
wish Colonization Assodation (JCA) Yahudi Koloni
zasyon Demegi'ni kuracaktı. 

188 1 pogromlan özellikle Maskilim1er ve entel
lektüeller için çok sarsıcı olmuş, tüm umut ve çaba
ları yıkılmıştı. Ama demokratik Rusya içinde bir 
yerleri olac$ umuduyla devrimci eylemiere katı
lanlar arasında bile, Lilienblum gibi, proletaryanın 
olası zaferinden kaygılanmaya başlayanlar da var
dı: ''kapitalistler olarak görüleceğiz ve her zamanki 
gibi bir günah keçisi, bir parataner olacağız". 

2. Leo Pinsker ve Kendini-ÖzgUrleştirme -

Leo Pinsker (1821-1891) önceleri asimilasyon taraf
tanydı. Odesa'daki üniversitenin ilk Yahudi öğren
cilerinden biri olarak hukuk eğitimi görmüş ama 
önünün kapalı olduğunu fark edince Moskova'da tıp 
okumuştu. Odesa'ya yerleşerek Yahudi kültürünün 
gelişimini desteklemek üzere Rus dilinde yayınla
nan ilk haftalık Yahudi dergisi olan Rosvet'i çıkar
dı. Tanık olduğu pogromların ardından 1882'de Al
manca olarak yazdığı Auto Emancipation, Mi.se en 
Garde d'un Juif Russe a ses Freres -Kendini Özgür
le'ştirrne, Bir Rus Yahudisinin Kardeşlerine Uyarısı 
adlı eserinde sorunun geçici olmadığına, yanılsama
larla zaman yitirmenin tehlikeli sayılacağına dik
kat çekmekteydi. 



Antisemitizmin klinik bir analizini yapan Pins
ker, Yahudilerin anormal şekilde varoluşlannın, 
yani yokolmak istemeyen bir "hayalet-halk" konu
munda olmalannın, etraflannda akıldışı bir korku 
çemberi belirmesine; kalıtsal, tedavi edilemez bir 
hastalık olan Yahudi fobisinin oluşmasına neden ol
duğunu belirtmekteydi. 

"Yahudiler canlılar tarafından bir ölü, yerliler 
tarafından bir yabancı, hali' vakti yerinde kişiler ta
rafından bir dilenci, yoksullar tarafından milyoner, 
bir sömürücü, yurtseverler tarafındah bir yurtsuz 
ve tüm sınıflar tarafından nefret edilen bir rakip 
olarak kabul edildiler". 

Ona göre, bugüne dak antisemitizme karşı baş
vurulan önlemler kökene inememişti. "Özgürleş
me"nin tek yaptığı antisemitizmi körüklemekti. 
Çünkü Yahudi kimliğini değersizleştirmekte ve Ya
hudileri aşağılık yaratıklar konumuna düşürmek
teydi. 

Tek çıkar yol Yahudilerin topluca özgürleşerek 
normal bir ulus haline gelmeleri, güvenlikte olacak
lan ve kendi kaderlerini çizebilecekleri bir Yahudi 
devleti kurmalanydı. Yahudi örgütlerin yapması 
gereken, büyük güçlerin garantisi altında bir toprak 
elde etmek ve antisimitizmin tehdit ettiği Yahudile
rin kitle halinde göçünü organize etmek üzere ulusal 
bir kongre toplamak idi. Onu ilerideki devletin yeri 
pek ilgilendirmiyordu. Kuzey Amerika ya da Osman
lı İmparatorluğunun Asya topraklan farketmezdi; 
önemli olan Rus Yahudileri için bir sığınak yarat
mak ve ulusal uyanışı gerçekleştirmekti. Yahudi öğ
rencilerin canlandırdığı Filistin'in kolonizasyonu ha
reketlerinin etkisiyle, Siyon Dostlan örgütünün -
Lilenblum, Mandelstam ve Hermann Schapira ile 
birlikte- yöne�icilerinden biri haline gelebildL 
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3. Hovevei Zion (Siyon Dostlan) Hareketi -

Pogromlann boyutu göç sorununun ateş1i şekilde 
tartışılmasını sağlamıştı. Pek çok insan Filistin ola
sılıgmdan şüphe ediyordu: Ülke çok fakirdi, Yahu
diler Türk zorbalann keyfi yönetimi ve babam teok
rasisinin baskısı altında ezilebilirlerdi. Pek ço� 
için Amerika özgürlük ülkesiydi. Ama Lilienblum 
burada da Yahudilerin durumunun radikal olarak 
degişmeyeceği, antisemitizmin gelişimin önünde 
engel olmadığı görüşündeydi. İbre Filistin'e dönü
yordu. 

A) Topraga Dönüş - Yahudileri toprağa bağla
yıp tanma iterek, "normal" bir yaşam sürmelerini 
tasarlayan tüm girişimler, Hirsch'in JCA'sı da da
hil olmak üzere başarısızlığa uğramıştı. 1870'de 
Mikve İsrael tanm okulunu açan Charles Netter 
İsrael'in, atalanndan kalan toprakları işlemeye 
gönüllü genç Yahudileri çekebilecek tek yer oldu
�nu sezinlemişti. 

Sir Montegione'nin ( 1784-1885) Kudüs'teki Ya
hudi nüfusu kent surlarının dışında yerleşmeye 
özendirmesine karşın, eski yişuv bile modernleşme
ye ve Haluka'nın avantajlannın terketmeye yönel
mişti. Kudüs Yahudileri Yafa'nın kuzeyinde Petah 
Tikva'yı kurarlarken, Eliezer Rokea'h da tarım kö
yünün gelişmesine yardımcı olacak bir fon oluştur
ma amacıyla Bükreş'e geldi. 

Yeni hükümetin uluslararası sözleşmelere uy
mayarak, kendilerin yurttaşlık haklarını vermeme
sinden ötürü, Romanya Yahudilerinin12 göç etmek
ten başka çıp-eleri kalmamıştı. Daha 1875'de Alka
lai ve Kalischer, Moinesti'de Romen Yahudilerinin 

( 1 2) Carol lancu, Les juifs de Roumanie (1866- 1919), de l'exclusion 
a /"tlmancipation, Aix-en-Provence, 1978. 
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Filistin'e yerleştirilmesi için bir örgüt kurmuşlardı. 
188l'de Bükreşte düzenlenen bir konferanstaysa, 
36 örgütün temsilcileri Filistin'e göçü düzenlemek 
üzere biraraya geliyorlardı. Romen, Yahudileri 
1882'de Roch Pinah ve Samarin tarım kolonilerini 
kuracaklardı. 

Rusya'daki pogromlar, kolonizasyonu özendir
meyi amaçlayan çok sayıda bağımsız örgütün ku
rulmasını doğuracaktı. Bunların ilki Ysud Hamal, 
Souvalki'de kurulurken, en etkini olan Bilu (adını 
İşaya'nın bir ayetinden (II,5) almaktaydı: "Bet Yaa
kov le huve hel ha- Ey Yakup evi, gelin de yürüye
lim") oruç gününe denk gelen ve pogromlann pro
testo edildiği 21  Ocak 1881'de, sosyalist devrimcile
re yakın olan Harkov'lu Yahudi öğrenciler tarafın
dan oluşturulacaktı. Üyeleri "Biluim"ler, Rusya'yı 
baştan başa katederek destek aramışlar, araların
dan küçük bir grup Filistin'e yerleşmeyi başarmış, 
topluca çalışarak Gedera'yı kurmuştu. Onlann Fi
listin'e yerleştikleri tarihe birinci aliya denecektir. 
Bu öncüler için toprakta çalışma, "kurtuluş" anını 
yaklaştırmaktaydı: Kurduldan kolonilerio adları da 
bunu göstermektedir: Petah Tikva; Umut kapısı, -
Richon Le Siyon; Siyon'da ilk .. .  Anavatanlannı ye
niden keşfeden Yahudi gençliğinin öncüleri oldukla
nnın bilincindeydiler. Ama maddi güçlükler (toprak 
satın almak için para yetersizliği, sulama sorunlan, 
sıtma yatağı batakhklar, tarımsal teknoloji yoklu
ğu, yabancı -hatta düşman- toplumsal ve ekonomik 
çevre vb . . .  ) eksik olmuyordu. Bu nedenle pek çok ki
şi başarısızlığa uğrayacak ve vazgeçecekti. Ama çok 
geçmeden Rusya ve Romanya'da yardım hareketleri 
örgütlenecek, girişimlerin _ tamamen batması önle
necekti. P.insker'in yönettiği Odesa komitesi, "Bi
luim"leri desteklemek ve yeni topraklar satın al-
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mak üzere para toplamaktaydı. Yeni bir yişuv'un, 
yeni bir anlayışın ortaya çıkması, eski yişuv'un düş
manca tepkiler göstermesine, ama böylelikle ger
çeklerin farkına varmasına yol açmıştı. Örneğin en 
büyük görüş aynhklan, Sabatik geleneklerin (her 
yedi yılda bir toprağın dinlenmeye bırakılarak ala
caklann istenmemesi ç.n.) uygulanması konusunda 
çıkıyordu. 

Gelenekiere harfiyen uyulaı:ak topraklann boş 
bırakılması, zaten ekonomik olarak çok hassas olan 
kolonileri yıkabilirdi. Rav Muhilever çevresindeki 
pek çok dinsel yetkili, çalışma (toprağı sürme) izni 
vermişlerdi. Amır Kudüs'teki dinsel yetkililer ise ge
lir kaynakları Haluka'yı gitgide kurutan bu gibi bo
zucu girişimiere pek iyi gözle bakmıyorlardı. Çok 
sayıda önce "özgürleşme" arzusuyla, toplumcu ideo
lojile beslenmişlerdi. ve geleneksel ortodoksluğun 
himayesini kabul etmiyorlardı. Türklerse bu yeni 
gelenlere pek sıcak bakmıyorlar, resmi düzeyde ta
nımayı reddediyorlardı : hatta 1893'de Rus Yahudi
lerinin Filistin'e göç etmeleri ve toprak satın alma
Jan yasakJanacaktı. Bu, kolonizasyon girişiminin 
ne denli dayanıksız temellerde yükseldiğine işaret 
etmektedir. 

B) Ulusa Dönüş - Rusya ve Romanya'daki Siyo
nizme Bağış Hareketi'nin 13 Siyonizme en önemli 
katkısı, ortodokslar, HasidiJer, laikler, sosyalistler 
gibi çok farklı eğilimlerin mensuplannı ulusal bir 
program etrafında birleştirmek olmuştur. Samuel 
Mohilever (1824:-1898) ya da Pinsker etrafında, Si
yonizmde birleşecek çeşitli akımlann kümelendiği 
görülmekteydi. Çok parçalı yerel örgütlerin birleş-

( 1 3) Jean-Marie Delmaire'in yayınlanmamış tezi, De Hibbat Zion au 
sionisme politique, Strasbourg, 1986, 3. cilt, 1 680. 
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mesinden oluşan Siyonizme Bağış Hareketi'nin 
-merkezi bir yapısı yoktu. 1884'de bu farklı grupla
no katıldığı ve Pinsker'in başkanlık ettiği Katowice 
Konferansında, pratik çalışmayı, kolonizasyonun 
geliştirilmesini öngören bir program onaylandı. Ay
nca, Odesa ve Varşova'da, yürütmeyi sağlayacak 
iki komite örgütlenecekti. Ama iç tartışmalarla za
yıflayan Siyonizme Bağış Hareketi etkisiz bir in
sancıl örgüt konumuna düşecekti. 

Siyon Dostlan hareketi ise Batı'da yayılıyordu. 
Galiçya'da Filistin'deki kolonicileri desteklemek 
üzere örgütler kuruluyor Ahavat Zion, Viyana'da 
Kadima antisemitizmle savaşmaya çabalıyor, Nat
han Bimbaum Selbst Emancipation'u yayınlıyordu. 
Almanya'da, İngiltere'de ve Fransa'da Filistinsever 
(palestinaphile) derneklere rastlanmaktaydı. Yahu
di halkı için ulusal bir yurt yaratma fikri gitgide be- , 
nimseniyordu. 

Siyonizme Bağış Hareketi, dinsel nedenlerle İs
rail Ülkesi'ne bağlı olan ve Doğulu Yahudilerin ya
şam koşullannı düzeltmeyi arzulayan kimi büyük 
·philanthropelann maddi ve manevi desteğini sağla
mıştı. Yişuv'un modernleşmesine çalışmış olan Ma
fes Montefiore, kolonizasyonun, Yahudi yaşamını 
yenileyebileceğini anlamıştı. Katowice Konferansı, 
Yahudi haklarının bu unutulmaz savunucusunun 
100. yaşgününü kutlamayı, Yehuda Leib Gordon'un 
şiiriyle süslenmiş olan portresini İsrail Ülkesi'ndeki , 
koloniler yararına satışa çıkarmayı kararlaştıra
caktı. Gordon Konferanstan sonra Ramsgote'e gide
cek, Montefiore'ye .Hovvei Zion'un 50 grubundan 
1562 üyenin imzaladığı belgeyi teslim edecekti. 
1865'te "Filistin Yahudilere ait olmalı ve Kudüs Ya
hudi halkının merkezi haline gelmelidir" diyen 
Montefiore ile Siyonizme Bağış Hareketi'nin yürüt-



tü� kolonizasyon faaliyeti arasındaki devamlılık 
ilişkisi dikkat çekicidir. 

Filistin'in kolonizasyonu girişimi, Mohilever 
( 1824-1898) ile Sir Lawrence Oliphant'ın14 çabala
nyla Baron Edmond de Rothschild'in destegini ka
zanacaktır. Baronun yardım etmeye karar verme
sinden önce kurulmuş olan koloniler, kritik bir ko
numdaydı ve pek çoğu kapanma tehdidiyle karşı 
karşıyaydı. Kadrolarını bağcılığa yönelen tanmbi
limci ve yöneticilerin oluşturduğu kimileri, ekono
mik olarak daha sağlam temellere yayılabildi Ba
şanya fazlasıyla önem veren Baron ile, rahatsız edi
ci himayeyi kabul edemeyen idealist koloniciler ara
sında pek çok anlaşmazlık çıkacaktı. Koloniciler ko
şullann iyileştirilmesi ve Yahudi işgücünün kulla
nımı için ayaklandılarsa da, kimi koloniler bağım
sızhklannı koruyabildiler. Dil tartışması, bu uyuş
mazlığın en belirleyici ögesiydi. Baron'un yönetimi 
Fransızca kul1anımını tercih ederken, koloniciler 
İbrani dilinin yenilikçisi Eliezer ben Yehuda'nın et
kisiyle, İbranice kul1anımını ve eğitimini arzuluyor
lardı. Bu sırada baronun çabalarıyla gelişen yeni 
Yişuu, Yafa ve Hayfa'yı Yahudi ekonomisinin etkin
lik merkezleri haline getirecekti. 

C) Dile Dönüş; İbranicenin Yeniden Doguşu - Si
yonizme Bağış Hareketinin, Filistinsever topluluk
lann, "ulusal Yahudi" öğrenci derneklerinin ve ilk 
Siyonist örgütlerin etkisi çok kısıtlı olmuştu. Birkaç 
on bin üye yılda yalnızca 15 ile 20 bin ruble arasın
da para toplayabiliyordu. Filistin'de ise on kadar 
koloni ve ancak birkaç yüz göçmen bulunmaktaydı. 
Ama yine de bu, gerçek bir kültür devrimi oldu. 

( 14) Sekreteri Naftali Herz imber, Yahudi ulusal marşı olan Hatik
vıiyı besteleyecektir. 
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a) Eliezer Ben Yehuda (1858-1922) Litvanya'da 
doğmuş, Paris'te okumuş, kendini İbranice eğitimi
ne vermişti. İbraniceyi, modem, canlı, Yahudi hal
kının ulusal düzeyde kullanacağı bir dil haline ge
tirmeye çalışmıştı. 1881'de Filistine yerleşmesiyle 
birlikte, yalnızca İbranice'yi kullanmaya başladı; bu 
onun için politik bir eylem biçimiydi. Vaad ha las
hon (İbrani Dili Akademisi) bünyesinde çahşıruş, 
oylumlu bir sözcük bilim (leksikoloji) çahşması ger
çekleştirmişti. İbraniceyi kutsal ve felsefi boyuttan 
kurtarmış; Filistin'deki kolonicilerin, eğitimde oldu
ğu gibi, günlük çalışmalan sırasında da bu dili kul
l�nmaları için kampanya başlatrnıştı. Bu sırada 
özellikle şair Bialik öncülüğünde Rusya'da, modern 
bir İbrani edebiyatı gelişmekteydi. 

Aynı sıralarda Yidişçe derleniyor, popüler yan
sımasım masal ve öykülerde bulan Yidiş edebiyatı 
gelişiyordu. Maskilim'ler Ştetl insanının günlük dili 
olan Yidişçeye seçkin eserlerini kazandınyorlardı. 
Yidişçe Orta Avrupa'daki Yahudi işçi hareketinin 
de dili olacaktı; Bund ve Yahudi halkına göç etmek
sizin kültürel özerklik kazandırma fikrini savunan 
tüm akımlar, bu dili kullanacak, Yidiş edebiyatının 
ve tiyatrosunun gelişmesini destekleyeceklerdi. 
Sosyalistler Yidişçeyi, halkın, "seçkinlerin, entellek
tüellerin ve hahamların" dili olan İbranice kadar 
geliştirdiği bir dil olarak görmekteydiler. Ama Yi
dişçe yalnızca Orta Avrupalı Yahudilerin ve Asch
kenazi kökenli göçmenlerin diliydi ve ulusal bir ta
sanm çerçevesinde Yahudi halkının tamarnının dili 
olamazdı; oysa her yerde ibadet ve eğitim dili ola
rak kalmış olan İbranice, kutsal dilin kutsal olma
yan alanlarda kullamlmasına kızan altra-ortodoks 
çevrelerin muhalefetine karşın, yeniden ulusal dil 
haline gelebilirdi. Özellikle Rusya'daki Siyonİstler 
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Yidişçeyi, gaut'taki Yahudilere yapılan baskı sonu
cu ortaya çıkmış ari olmayan bölgesel bir dil olarak 
değerlendiriyorlar, Yahudi kimliği yansıtan ulusal 
dili, İbraniceyi ateşli şekilde savunuyorlardı. 

b) Kültür devrimi insaniann anlayışlanm da 
dönüştürmüştü. Yahudiler artık kaderlerine boyun 
eğmeyi reddediyorlar, direnişi örgütlüyorlar, insan

, lık onurlarını koruyor1ar, Yahudi olmaktan duy
. dukları kıvancı ifade ediyorlardı. Kuşkusuz, kültü
rel yenilenmenin gerekliliğine vurgu yapan ve in-
sanların dikkatlerini ,  demografik ve politik merkez
den önce, Yahudi halkının ruhani merkezi olarak 
algılanan Siyon'da yoğunlaştırmalannı sağlayan ki
şi Ahad ha Am idi. Bu ruhani uyanış kaygısı ayn
h�lar çok geçmeden belirecekse de Biouimler'den 
Pinsker'e Bialik'ten Mendele'ye dönemin tüm entel
lektüelleri tarafından paylaşılmaktaydı. 

Siyonizm en saglam neferlerini, Yahudi kültü- · 

rün� ulusal bir ifade arayışı içinde edinmiştir; kül
türel devrimin damga vurduğu entellektüeller hare
ketin anlamını kavrayacaklar, Rusya'da doğmakta 
olan Siyonizmin kadrosunu oluşturacaklardır. 

Yeni fikirlerio ortaya çıkıp anlayışların dönüş
mesini sağlamış olan Siyonizme Bağış Hareketi Ya
hudi kimliğinin modern düşüncelerle çarpışmasının 
yarattığı belirsizlikten ötürü, açık bir politik tasan
nın birleştiriciliğinden yoksundu. Siyonİst harekete 
bu özelliği kazandıracak kişi Herzl idi. . 

4. A'had Ha Am (1856-1927) ve Ulusal Duy
guların Uyanışı - Pinsker ve Lilienolum, Yahudi 
halkının geleceğini tehlikeye atan ulusal bir progra
mı ilan etmişlerdi. Siyonizme Bağış Hareketi kolo
nileri güçlükle ayakta tutmaya çabalıyordu. 1889'
da A'had Ha Am (Halktan biri} takma adını kulla
nan tamnmamış genç bir yazar, Ascher Gainsburg . 
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Lo ze ha dere'h (Yol Bu Değil) adlı denemesinde ta
sar1ananla gerçekleşen arasındaki farka işaret edi
yor, bu farkın nedenini Yahudiler arasında ulusal 
duygulann güçlü olmamasıİla bağlıyordu. Odesa 
Komitesi tarafından 189 1 ve 1893'te Filistine gön
derilen A 'had La Verile sur E ret s Israet -İsrail Ülke
si Üzerine Gerçekler- başlıklı yazı dizisinde koloni
zasyon yöntemlerini eleştiriyordu: kolonizasyon� ba
şanlı olmak için kişisel çıkariara seslenip bireysel 
girişimiere güvenmektense; örgütlü biçimde geniş 

. bir motivasyon yaratmalıydı. 
Yine de Filistin, yıkıma uğramış tüm Yahudileri 

kabul edemezdi. O,  ruhani bir merkez haline geti
rilmeliydi. Önemli olan ulusal duyguların yeniden 
doğmasıydı ve bu da her şeyden önce bir eğitim so
runuydu. Bu amaçla Ahad ha Am,. kendini Yahudi 
halkının yeniden doğuşuna adamış seçkin gruplan
m "Bnei Moşe"leri15 kurdu. Bunlar İbrani yayınev
leri ve kütüphaneleri oluşturacak, İbranice eğitim 
veren okullar açacak, Rehovot tanm kolonisini ya
ratacaklardır. Bnei Moşe'ler varoldukları 1889-
1897 yılları arasında en fazla yüz kadar üyeyi bira
raya getirdilerse de gelecekteki Rus Siyonizmi'nin 
kadrolarını yetiştireceklerdir . 

. 5. NathanBirnbaum ''Siyonizmi Bulan Kişi" 
- Siyonizme Bağış Hareketi Batıda yayılıyor, Bos
ton'da Ha Pisga, Kudüs'te Ha Or, Bükreş'te Ha 
Yoez gibi pek çok gazete Filistin'in kolonizasyonuna 
eğilmeye başlıyordu. Köln'lü avukat �ax Bodenhei
mer, (1865-1940) 1891 yılında yazdığı Que faire des 
Juifs Russes? - Rus Yahudilerine Ne Yapmalı?16 ad
lı broşüründe, onlan Filistin'e göndermeyi önere-

( 1 5) Musa'nın oğulları 
( 1 6) Wohin mit den russis c hen juden? 
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cekti. 1896'da Menahem Usiskin Odesa Komite
si'nin başına geçerek canlılık kazandıracaktı. Batı 
Avrupa'daki Rus kökenli Yahudi öğrenciler, Les 
Motzkin Nah'man Syrki ve Shmaryahu Levine'in 
Berlin' de kurduğu ve İsrail devletinin ilk cumhur
başkanı Haim Weizmann'ın da sonradan saflanna 
katılacağı Yahudi-Rus Bilimsel Derneği gibi, ulusal 
karakterde örgütler kuruyorlardı. Heinrich Löwe 
(1867-1950) Zien dergisiyle, Rusya ve Almanya Ya
hudileri, ulusal Yahudiler ve Willy Bambus gibi ko
lonizasyon yanlıları arasında bağlantılar kurmaya 
çabalamaktaydı. 

Yine de, insancıl kolonizasyonu destekleyenler
le, ulusal Yahudilik yanlıları arasındaki aynlıklar 
gittikçe daha net olarak ortaya çıkıyordu. 1883'te 
Polonya ve Romanya kökenli bir grup Viyanalı Ya
hudi öğrenci, Filistin'e yerleşen Rus Yahudilerini 
desteklemek amacını güden Ahavat Zion örgütünü, 
asimilasyoncu eğilimini kınayarak terkedeceklerdi. 
Bunlar Smolenskin'in teklifi üzerine hem "ileri" 
hem de "doğuya" anlamına gelen Kadima'yı kura
caklardı. Hareketin lideri Nathan Birnbaum pek 
çok yazısında antisemitizmin salt ekonomik bir ol
gu olmadığını, politik kökenierinin bulunduğuna 
dikkat çekmekteydi. Ona göre ulusal Yahudi hare
keti politik bir güç haline gelmeli ve Yahudi halkı
nın Filistin üzerindeki haklarının tanınmasını sağ
lamalıydı. Gazetesi Selbstemancipation'u ''Yahudi 
ırkının ulusal, toplumsal ve politik çıkarlarını" sa
vunan "ulusal Yahudilerin yayın organı" yapmayı 
arzuluyordu. 

1890'da, Yahudi ulusunun varolduğunu ilan 
edip, asimilasyonun ve yıkıcı sonuçlannın ilacı ola
cak bir tür Yahudi milliyetçiliğini överek ilk kez 
"Siyonist" düşünce deyimini kullanıyordu. 23 Ocak 
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1892'de Les principes du sionisme - Siyonizinin İlke
leri üzerine verdiği bir konferansta, ilk kez ifade et
miş olduğu kavramı şöyle tanımlayacaktı: 

"Siyonizm, Siyon sözcüğünden türemektedir. Es
ki zamanlardan beri Kudüsteki bir tepenin adı olan 
Siyon, aynı zamanda Kudüs kentinin şiirsel ' adlan
dırması olarak kullanılmıştır. Çünkü bu kent Yahu
di Devletinin merkezi olmuş, bu ad da Filistin'deki 
Yahudi ülketerini belirtmiştir. Bağımsızlığın Roma 
tarafından' sona erdirilmesinden itibaren de "kurtu

" luş"a duyulan ulusal Özlemi simgelemiş, diriliş  umu-
. dunu temsil etmiştir. Siyon'a geri dönüş iki bin yıllık 
sürgün ve acılar boyunca Yahudi halkının ülküsü 
olagelmiştir. İşte bu ülkü, Siyonizmin temelidir". 

Birnbaum tüm dünyada ezilen Yahudileri topla
yacak bir sığınak oluşturmayı amaçlayan ·planının 
tüm ayrıntılanyla açıkbyordu: Yahudilerin ulusal 
varoluş haklarının ifadesi olacak bu devlet ancak 
Filistin'de kurulabi1irdi. Bu, Yahudi konumu üzeri
ne tüm düşünüşlerini  ve ulusal uyanışa tüm ça�
lann vardığı son nokta idi. Ama ulusal güçleri bira
raya getirip coşturarak Siyonist'hareketi yaratacak 
kişi Herzl olacaktı. Zamanın atmosferi içinde zaten 
oluşmuş düşüneeye bir ad ve program sunma bilinç
liliğine sahip olan Birnbaum örgütçü y.etenekten, 
kişisel hünerden ve elbette maddi olanaklarda yok
sundu. Harekette yerini  bulamayan Bimbaum ... 
"diaspara'da ulusal Yahudilik" fikrini savunmak, 
Yidişçenin gelişimini desteklemek ve ultra-ortodoks 
dinci parti Aguda İsrai1'de mücadele etmek suretiy
le Siyonizmden uzaklaşmıştır. Bu inkarlar kuşku
suz Birnbaum'un rolünün aniaşılmasını enge11emiş
tir; Siyonizme Bağış Hareketi Siyonizme açılıyordu, 
başkaları hareketi örgütlerneye ve geliştirmeye giri
şeceklerdi. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

POLİTİK SİYONİZMİN DOGUŞU 
VE DOGRULANMASI 

I. Herzl, Politik Siyonizm Kurarncısı 

Herzl çoğu zaman Siyonizmi "bulan kişi" olarak 
gösterilmiştir. Oysa Siyonizm düşüncesi, hatta kav
ramı ondan önce de· varolmaktaydı. Ama, dağılmış 
akımları bir program etrafında billurlaştıracak ve 
politik hareketi yaratacak kişi oydu. Ayrıca Hrzl Si
yonizmi, hemen hemen tüm öncülerinden (örneğin 
Hess ya da Pinsker) habersiz oldugu uzun bir yürü
yüşün sonucunda kurmuştur. 

1. Herzl'in Kişiiili - Kökenieri ve aldığı eğitim 
ile Herzl, asimile olmuş Yahudi burj-uvazisinin iyi 
bir temsilcisiydi. 1860'da Budapeşte'de doğmuş, ço
cukluğunun büyük kısmını Viyana'da geçirmişti; 
burjuvaziye katılan ailesi Yahudilikten uzaklaşmış
tı. Herzl, soy büyüklerinin henüz uyguladıklan ve 
kendisinin tamamen habersiz olduğu .geleneksel 
Yahudiliği öğrenmek istemiyor, onu artık geçmişte 
kalmış bir olgu sayıyordu. Önce lisede sonra hukuk 
fakültesinde okudu. Yüksek sosyete yaşamı gözleri
ni kamaştırıyordu ve aristokrat çevrelere kabul 
edilmeyi arzulamaktaydı. Çok ·kez Yahudi kökeni 
öğrenci birliklerinden dışlanmasına neden olmuştu 
ama bu tür önyargıların kası süre içinde yok olaca
ğını Yahudilerin entegrasyon sürecinin onurlu bir 
biçimde gerçekleşeceğini düşünmekteydi. Kendini 
gazetecilik ve edebiyat aTanlarında kabul ettirmeye 
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girişti: piyesleri "Burgtheater" de başarıyla sergi
lendi, asimile olmuş iki Yahudinin Eduard Bacher 
ve Moritz Benedikt'in yönettiği büyük liberal gazete 
Neue Freie Presse'deki edebiyat köşesi oldukça be
ğeni topladı. Bir süre sonra 1891'de gazetenin Paris 
muhabiri oldu, böylelikle Fransız parlamenter ya
şamını öğrendi ve pek çok politikacıyla yakınlaştı. 
Evlendikten sonra rahat bir yaşam sürmeye başla
dı, çok iyi bir mevki elde etmişti, ama hala dönemi
ne damga vurmayı arzuluyordu. 

Herzl'in Yahudiliği güçlü değildi. Bar mitzvah
sı* yapılmıştı ama zorunlu olduğu için öğrendiği İb
raniceyi çok geçmeden unutmuştu: lise arkadaşla
nyla konuşmadığı, aile ortamında edindiği ve anla
mı olmayan bu dil kendisi için sosyolojik bir olgu
dan ibaretti. Evlerinde Yahudi bayramlan salt 
"foJkJorik" açıdan. önem taşırken ailenin en önemH 
sevinç kaynağı Noel idi. Herzl sık sık Yahudilerle, 
ama kendisi gibi, kabus olarak görülen gettoya sırt
lannı dönmüş modern Yahudilerle görüşmekteydi. 
Asimilasyonun antisemitizmi yoketmek için tek yol 
olduğunu düşünüyordu: Yahudi sorununu hallet
mek için en iyisi hiç Yahudi olmasındı! "Antisemi
tizmle Mücadele Derneği"ne yazdığı bir yazıda; "Hiç 
gerekınediği halde çocuğumu, kendi yaşadığım -ve 
ileride de kuşkusuz yaşanacak- türden zorluklarla 
dolu bir yaşama mahkum etmeye hakkım var mı? 
(. .. ) O  _halde Yahudi çocuklannı, hiçbir şeyin ayırdı
na varmamalan, ne aleyhte ne de lehte hiçbir şey 
hissetmemeleri için vaftiz ettirmeliyiz. Kitlenin 
içinde erimeliyiz" diyordu . .  Hatta Papa'ya yazdığı 
garip bir mektupta, Viyana Yahudilerin Saint-

n Bar mitzva: 13 yaşında o{llanların ibadet toplulu{luna kabul edil
me töreni-çn. 
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Etienne Katedralinin kapısına dizilerek hepsini 
vaftiz edilmesini önerebilecekti. Yahudilik onun 
için hiçbir şey ifade etmediğinden, bu "yük"ten, Ya
hudi olma şanssızhğından kurtulmaya hazırdı. 
Ama yine de utanılacak bir Yahudi değildi; köken
lerini inkar etmemekte, Yahudi olma şanssızlığına; 
"Judennoth"a onurlu ve saygıdeğer bir çözüm ara
maktaydı. 

2. Herzl Antisemitizmle Karşı Karşıya - A) 
Ama Herzl, asimilasyonun çıkmaz bir yoldan ibaret 
olduğunu, ne yaparlarsa yapsınlar Yahudilerin hep 
yabancı kabul edileceklerini görrnek zorunda kala
caktır: "yalnızca atalarımızın dinini koruyarak ya
şadığımız ülkelerin uluslanna karışmaya çabala
dık. Ama bize izin verilmedi. Sadık hatta bazen faz
la sadık olmamız boşuna... hemşehrilerimiz gibi, 
yaşam\anm1zdan ve var\1k\anm1Zdan fedakar\1\t et- · 
memiz boşuna .. .  Ülkemizin sanatına ve bilimine ti
caret ve değişim yöntemleriyle zenginliğine katkıda 
bulunmaya çabalamamız boşuna .. .  Yüzyıllardır ya
şadığımız ülkelerin yabancısı ilan ediyoruz ( .. .  ) 
Kimlerin yabane1 olduğuna çoğunluk karar veriyor. 
Bu bir güç sorunu. Göç etmeye zorlanan Hugue
not1ar gibi iyi yurtseverler olmak bize bir şey getir
miyor. Eğer bizi rahat bıraksalardı . . .  Ama kimsenin 
bizi rahat bırakacağına inanmıyorum". 

Herzl gerçekleri açıkça görmüş ulusal hareket
lerin tehdidiyle karşı karşıya bulunan Avusturya
Macaristan İmparatorluğunda antisemitizmin gü
cünü kavrarnıştı. Viyana'da Lueger'in belediye baş
kanı seçilmesinden sonra Yahudilerin tepkisiz kal
malannı eleştiriyordu. Aynı tarihlerde Viyana'daki 
Yahudi mahallesinde gerçekleşen küçük çaplı bir 
pogromu Herzl şöyle aktarıyordu: "Önceki gün (pa
zartesi) Leopoldstadt'da antisemit adayın liberal 
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aday tarafından yenildi� seçimden hemen sonra 
Yahudi mahallesinde kanşıklıklar çıktı. Serseri çe
teler caddelerde kafeteryalann vitrinierini kınp ba
zı dükkanlan yagmalayarak ilerlediler. Sokaktaki 
Yahudilere küfür ederek saldırdılar. Haber gazete
lerde yeraldıgı zaman sanınm Yahudiler bir şok ya
şadılar ama bu sarsıntı çabucak geçti. Olaylar daha · 
da ciddileşecek ve o zaman her şey gerçekten kor
kunç olacak. Kuşkusuz, milyonerler kıyımdan ko
laylıkla kurtulacaklar! Yine de halkımızın büyük 
çoğunluğu gibi: Viyana Yahudileri de 'getto'nun 
üyeleri olmaya devam ediyorlar. Hepsi de, tüm sal
dınlardan küçük sıyrıklarla kurtulduklan zaman 
sevinçten havaya uçuruyorlar!" 

B) Herzl'in düşünsel evrimini, dahil olduğu 19. 
yüzyıl sonu Viyanasının Yahudi çevresi "Stiz im Le
ben" çerçevesinde kavrayabiliriz. Viyana'daki Ya
hudi nüfusu demografik ve ekonomik olarak güçle
niyor, hızlı bir toplumsal tırmanış (ascension) yaşı
yordu. Üyeleri kimi zaman yüksek burjuvaziye ka
tılıyor, fınans, baro ve basın çevrelerinde önemli 
roller üstleniyordu. Devlet aygıtına verilen seçkin 
hizmetlerin ödülü soyluluk ünvanı almak bile olabi
liyordu. Herzl'in gazetesi incelendi�nde, Burgthea
ter çevresine çok devam etmesinden ileri gelen top- . 
lumsal, edebi ve dünyevi başan k�ygısı ve aristok
rasiye duyduğu hayranlık insanı şaşırtmaktadır. 
Bu anlamda Herzl, demokrat olmayan bir liberal
'dir. İngiliz tipi anayasal bir monarşi sistemi altın
da, seçkinlerden (doğuştan soylu olaniann yanı sıra 
maddi varlıkları ve kültürleriyle de bu sıfatı hake
deceklerden) kurulu bir hükümetin yönetimini düş
lüyordu. 

Viyana, modernitenin hazırladığı önemli mer
kezlerden biri, çokuluslu bir imparatorlukta çeşitli 
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kültürlerin kaynaştığı ve çalıştığı bir pota, Doğu ve 
Batı Avrupa'nın karşılaşma noktasıydı. Bu, kültü
rel bir kaynaşmayı getiriyor insan yaratısmın he
men her alanında Viyana "okullanndan" söz edil
mesini sağlıyordu. 

3. Siyonizmi Keşfediş - Herzl'in Fransa'da ta
nık olduğu antisemitizmin yükselişi, Yahudilerin li
beralizme güvenmemeleri gerektiği düşüncesini 
doğruluyordu. Dreyfus'un yargılanarak rütbelerinin 
sökülmesi, Herz'i yavaş yavaş Siyonİst düşüncey� 
itecekti. 

Herzl ilk başta Neue Freie Presse'e, davanın sey
rine ilişkin tarafsız haberler göndennekle yetiniyor
du. Ama yavaş yavaş kendini Dreyfus ile özdeşleş
tinneye, onda, asimile olmuş, yabancı kabul edile
rek dışlanmış ve kökenierinden ötürü zulme uğ
ramşı Yahudi sembolünü gönneye başlayacaktı. 
Yüzbaşı, tutuklandığı sırada, Fransızlann hemen 
hepsi gibi Herzl de Dreyfus'un suçlu olduğuna inan
mıştı ve bu iğrenç casusluk olayının ifade ettikleri 
üzerinde uzun boylu düşünmemişti. A:Ynı sırada, 
tüm Yahudileri "iç getto"dan kurtannaya çalıaladığı 
tiyatro oyunu olan Nouveau Ghetto (Yeni Getto)yu 
yazacaktı. Oyunun kahramanı Sammuel Kohn, inti
h ar yerine vaadiimiş .toprakları seçmekteydi. Yine 
de Herzl, bu çözümü reddetmeye devam etmektedir 
çünkü ona göre Yahudilerin ortaklaşa paylaştıkları 
pek az şey kalmıştır. ''Yahudiler yüzyıllardır yeni 
yurtlanna kök salmışlar, ulussuzlaşmışlardır. On
lan birleştiren ve diğerleri ayıran az sayıda ögenin 
sağladığı tek şey, her yerde katlanmak zorunda ol-

. duklan baskılan üzerlerine çekmekten ibarettir". 
Aynı şekilde ''kayıp yurdunu yeniden bularak. dağı ] .  
mış kardeşlerini biraraya getinne"ye uğraşan Ya
hudi Daniel'in-Alexandre Dumas (fils)'nın La Fem-
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me de Claude -Claude'un Karısı adlı kitabındaki 
kahramanın- başarısını da reddetmektedir. Ama yi
ne de antisemitizmi yok etmeye yönelik kökten bir 
çözüm aramaktadır. 

Daha sonra tavrı değişmeye başlayacaktır: dava 
sırasında Dreyfus'un bir portresini çizecek ve salon
daki kalabahğın rütbelerin sökülmesi sırasındaki 
düşmanca tavrını vurgulayacaktır. Yazısının başın
da Dreyfus'un suçluluğu üzerindeki şüpheleri dile 
getirmekte, sonra onun düpedüz Yahudi olduğun
dan ötürü cezalandınldığını ifade etmektedir. Bura
dan yola çıkan Herzl, Yahudilerin onurunu savuna
cak ve Yahudiler arası dayanışmanın gerekliliğini 
vurgulayacakbr. Dreyfus olayında, kişisel bir dram
dan öte Yrumdi halkını yokoluşa götüren asimilas
yon ideolojilerinin çöküşünü temsil eden antisemi- . 
tizmin yükselişini görmektedir: 

"Dreyfus davası yalnızca hukuki bir hata değil
dir. Aynı zamanda Fransızların çoğunluğunun bir 
Yahudiyi, onun aracılığıyla da tüm Yahudileri ceza
landırma isteklerinin belirtisidir. Yüzbaşının rütbe
leri sökülürken mahkeme salonundaki kalabalık 
"Yahudilere ölüm" diye bağırmaktaydı. Nerede?. 
Fransa' da. Cumhuriyetçi "modern uygar Fransa'da, 
hem de insan Haklan Bildirisinden tam yüz yıl son
ra. Fransızlar, ya da onların büyük çoğunluğU, in
san haklannın Yahudilere uygulanmasını isteme
mektedir. Böylelikle Büyük Devrim'in ilkeleri iptal 
edilmiştir. Bugüne dek pek çoğumuz Yahudi SOrtf
nunun çözümünün sabırla olgunlaşacağına, insanlı
ğın ilerleyişinin meyvesi olacağına inanıyorduk. 
Ama diğerlerine kiyasla bu denli ileri, bu denli uy
gar bir ulusun yaptıklanndan sonra yüzyıl önceki 
Fransa'nın bile düzeyine gelernemiş diğer halklar
dan ne umabiliriz?." 
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Herzl ahlaki yargı getirmemekte, antisemitizmi 
saptayıp analiz etmekle yetinmekteydi. Kilisenin ve 
Hıristiyan basının (ömegin La Croix (Haç) gazetesi
nin) Dreyfus .karşıtı kampanyada oynadığı rolden 
haberdar olan Hı;ırzl, Hıristiyan Yahudi karşıtlığı 
ile modem antisemitizm arasındaki farkın altını 
şöyle çiziyordu: "Güncel antisemitizmi eski dinsel 
hoşğörüsüzlüğe benzetebileceğimiz pek az yer kal
mıştır. Antisemitizm çoğu kez, uygar ulusları kendi 
geçmişlerinden bir hayaleti kovma çabası olarak or
taya çıkmaktadır." Herzl'e göre soruna uygun bir 
çözüm bulmak için bunu göz önünde bulundurmak 
gerekliydi. "Bir hareketi yok edemiyorsanız, ona 
karşı başka bir hareket geliştirin". Ulusal ilkelerin 
zafere ulaştığı bir dönemde Yahudi halkın� (antise
mitizme karşı) harekete geçirmek için ona, varlığını 
ve değerlerini koruyacak bir devlet oluşturma fikri 
sunulmalıydı. 

Nisan 1898'de Herzl, yalnızca dilenciler yarata
bilen insancıl girişimleri dışlayan ve Yahudileri po
litik olarak örgütleyip bir bayrak ve ordu ile vaade
dilmiş Toprak'a yönelmelerini amaçlayan tasarıla
nnı sunmak üzere Baron Maurile de Hirsch ile gö
rüşecekti. "Proleterleşmiş aydınları kullanarak, ge
lecekteki Yahudi yurdunu saptayacak, araştıracak 
ve kuracak ordunun kadrolannı ve beyin takımını 
oluşturacağım". Ama Maurice de Hirsch yalnızca 
Arjantin'e çiftçi olarak yerleşecek Yahudi göçmenle
re yardım etmeyi düşünmekteydi. Herzl bunun üze
.rine Rothschild'lere başvuracak ve durumun acilli
ğini vu,rgulayacaktı. "Avrupa'nın her yerindeki Ya
hudilerin durumu dramatiktir ve ancak bundan 
sonra daha kötüye gidebilir: sürülebilirler ve sığın
dıkları yerlerde katledilebilirler. Hiçbir kurtuluş 
yolu yok mu?. Evet baylar, var; uzun süre önce kul-
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lanılmış olan bir yol. Günümüzün tüm olanaklan 
bu basit ve anlaşılması kolay amaç için seferber 
edilebilir. Bu basit manevra, Mitzraim Exode'nun 
(Israiloğullannın Mısır'dan göçü olayı ç.n.) tekran
dır". Bu barışçı göçü gerçekleştirmek üzere, Y alıu
diler adına hareket edecek, ilgili devletlerle ilişkiye 
geçecek ve gerekli topraklan satın almak için para 
toplayacak Society of Jews Yahudiler Derneği'nin 
kurulmasım da öneriyordu. 

4. Yahudi Devleti - Herzl, ancak çok sayıda 
red yanıtı aldıktan sonra doğrudan Yahudi halkına 
seslenmeye karar verecekti. Şubat 1896'da Viya
na'da Rothschild'e yaptığı teklifi yeniden ele alıp, 
Etat Juif. Essai d'une Solution Moderne a la Ques
tion Juiue-Yahudi Devleti. Yahudi Sbrununa Bir 
Çözüm Denemesi başhğlm koyduğu bir broşür bas
tınyordu. Ona göre, Antisemitler Yahudileri yaban
cı kabul etmeyi sürdürdükleri için, yapılması gere
ken, yurtlanqa "entegre olamayan ya da olmak is
temeyen" tümü Yahudileri biraraya toplamaktı. 

"Vaadedilmiş Toprak'ta kızıl ya da siyah sakal
lı, yamuk burunlu, çarpık hacaklı olsak bile, bun
dan dolayı aşağllanmayacağlz. Orası, bize ait bir 

. toprak üzerinde özgür yaşayıp barış içinde ölebile
ceğimiz yerdir". Yahudilerin "özgürleşme" sayesin
de gettodan kurtulduklannı, ama halen yaşanmış 
tarihlerinin kurbam olmaya de�am ettiklerini dü
şünüyordu. "Bizim eserimiz olmayan getto, üzeri
mizde kimi antisosyal özellikler bıraktı ( . . .  ) Değişik 
uluslann arasında yabancı bir kitle gibi kaldıysak, 
bu bizim suçumuz değildir." Yani Herzl'e göre so
run, ulusaldı ; asimilasyon hiçbir şekilde gerçekleşe
mezdi. Çünkü antisemit1er Yahudilerin asimile ol
malanna izin vermeyecek, onlan asla rahat bırak
mayacaklarm. 
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Yani ona göre Siyonizm Yahudi sorununun çok
tandır aranan çözümüdür. "Yahudi sorununun çö
zümünü biliyorum. Nasıl mı buldum? Bilmiyorum . .. 
Ama bu düşüncenin oluşmasının 13 yıl aldığım sa
nıyorum. Çünkü ilk denemelerim, Dühring'in kita
bını okuduğum 1882 yılına dek gidiyor. Şimdi her 
şey bu kadar açıkken, geriye baktığımda, geçmişte 
çözüme oldukça yaklaşmışken kenanndan geçiver
miş olmama yanıyorum�'. Herzl bundan böyle her 
şeyini bu fikrin gerçekleşmesine adayacaktı: "Sanı
yorum ki bu anda artık yaşam benim için sona erdi 
ve tarih başladı". 

Ama ona göre Siyonizm, antisemitizme tepki ol
maktan ibaret değildi. Aynı zamanda Yahudi halkı
nın bekleyişine de yanıt vermekteydi. 

"Yahudi farklılığı (particularisme )uif) silineme
mekte ve silinmek istememektedir. Zaten silinme
melidir de . . .  Silinemiyor çünkü dış düşmanlar Ya
hudilerin birlik içinde bulunmasım sağhyorlar . . .  
Halk tarifsiz acılardan sonra h alen ayakta kalabil
diği üzere, silinmek de istememektedir. Öte yan
dan bu kitapta da kanıtlamaya çalıştığım üzere, 
çok sayıda Yahudinin umutlarını halen yitirmeme
lerinden ötürü, silinmemelidir de. Yahudiliğin tüm 
dalları kopabilir ya da solabilir. Ama ağaç yaşaya
caktır." 

Herzl'in harekete en önemli katkısı "Yahudi 
halkı için bir devlet" fıkridir. Başlangıçta Herzl , 
devletin yeri ile pek az ilgilenmekte, Siyonsuz Siyo
nizmden bahsedebilmekteydi : 1895'de "Size Vaade
dilmiş Toprak hakkında her şeyi söyleyebilirim. Ne
rede olduğu dışmda her şeyi. . .  Bir an için Filistin'i 
düşündüm. Halkımızın unutulmaz yurdu olan bu 
yerin adı bile başlıbaşına bir programdır ve alt sı
nıflara kolaylıkla çekici gelecektir. Ama Yahudi1e-
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rin çoğunluğu artık doğulu değillerdir ve başka yer
lere alışmışlardır. Ama ben ilke olarak ne Filistin'e 
karşı, ne de Arjantin'e taraftanm." demekteydi. Ay
nca yeni devletin dilinin İbranice olabileceğini de 
düşünmüyordu. "Hanginiz bu dilde tren bileti iste
yebilecek kadar İbranice biliyorsunuz?" 

1895'ten itibaren fıkirleriyle, aralarında Paris'te 
baş halarn Zadoc Kahn Max Nordau ve Bernard La
zare Londra'da Zangwill Albay Goldsmith ve Sir 
Montegu olmak üzere çok sayıda önde gelen Yahu
dinin ilgisini çekmeyi başaracaktı. Bu sırada Yahu
di Devleti broşürüne tepkiler de gelmeye başlamış
tı: asimilasyon yanlılan, kendisini, antisemitizmin 
eline koz vermekle suçluyorlardı. Hov.evei Zion'daki 
çok sayıda grup, mevcut kolonizasyon girişimlerinin 
geleceğinden kaygı duyarak tasarısına kuşkuyla 
yaklaşacaklardır. Ama Orta ve Doğu Avrupa'daki 
genç Yahudi entellektüelleri arasında umutların 
hızla artmasına ne<;len oluyordu: Yalnızca 'esin ve
ren kişi' konumuyla yetinmek istemesine karşm, 
Yahudi öğrencilerin topladığı binlerce imza, onu ha
reketin başına geçmeye ikna edecekti. Kısa sürede 
Hechler aracılığıyla Almanya ve Nevlinski sayesin
de Osmanlı İmparatorluğu nezninde diplomasi uy
gulamaya başlayacaktı. Ama Yahudi finansörlerin . 
destek vermeyi reddetmeleri karşıtlarının manev
raları ve Siyonizme Bağış Hareketi'ndeki bölünme.
ler, asimilasyonla ve Yahudi burjuvazisiyle köprü
leri atacak popüler bir kitle hareketi oluşturmanın 
gerekliliğini gösteriyordu. Yahudi buıjuvazisini 
şöyle tanımlıyordu: "üzerinde, uygariann vahşilere 
yaptığı bozucu etkiyi bırakmış olan Hıristiyan dün
ya ile temasmdan ötürü çürümüştür. Batı özellikle 
Fransa Yahudilerinin 'sözde' üst sınıfı, had safhada 
kokuşmuş bir haldedir. Artık ne Yahudi ne de Hı-
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nstiyandır. Herhangi bir felsefe, hatta halen sahip 
olmadığı ilkeli bir ahlak kuracak halde değildir. 
Yüz yıllardır devleti olmayan Yahudi burjuvazisi, 
çürümüşlüğüyle Yahudi ulusunu zehirlemektedir." 

Herzl programını onaylatrnak üzere, Siyonİst 
düşünürler tarafından sıklıkla dile getirilen, sür
gündeki Yahudi halkının gerçek parlamentosu ola
cak bir dünya kongresi düzenlenmesi fikrini yeni
den ele alacaktı. Bu kongre herkesin gözünde Ya
hudi halkının iradesini temsil etmeliydi: politik bir 
prograrn çerçevesinde yürütme organının sözcü ko
numunda olacağı bir hareket oluşturulabilirdi. Ya
hudi halkının henüz herhangi bir toprak üzerinde 
biraraya gelmemiş olması önemli değildi; çünkü 
toprak, daha üstün, soyut bir gerçeklik olan 'Dev
let'in herhangi bir ifadesinden ibaretti. "Devlet Ya
hudi halkının devlete sahip olma arzusuyla (XVI. 
Louis gibi güçlü bir kralın "Devlet benim" sözüyle 
ifade ettiği gibi) zaten kurulmuştur." 

ll. Basel Kongresi 

1. Kongrenin Hazırlanması - A) Kongre Dü
şüncesi - Asımile olmuş Yahudiler Herzl'in progra
mına düşmanca tepkiler göstermekte, onu gözden . 
düşürmek için her yolu kullanrnaktaydılar. 

Oysa çok sayıda kaynak, Herzl'in bir umut pat
laması yarattığını kanıtlamaktadır. Lernberg çekti
ği telgrafta Herzl'e harekete önderlik etmesi için 
yalvarıyordu: "Hareketin başına geçin. Tüm Doğu 
Avrupa Yahudileri sizi bekliyor!" Polonya'nın bir 
köyünden ona mektup yazanlar "Programınız Siyo
nizm idealini cisimleştirmekte, düşünceyi kanıyla, 
canıyla elle tutulur bir gerçekliğe dönüştürmekte
dir. Artık ne istediğimizi ve ne yapacağımızı biliyo-
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nız" demekteydiler. Rusya, Romanya, Galiçya ve 
Bulgaristan'dan "Kurtancı"ya, Musa gibi, halkını 
kölelikten kurtarmak için "Midian'dan gelen seçil
miş kişi"ye katılma mesajlan akıyordu. 

Herzl, İngiltere'deki Siyonizme Bağış Hareke
ti'nin liderlerinden Albay Goldsmit'e, parababalari
nın muhalefetine, philantrophe'lann ve Filistin'deki 
kolonilerin tehlikeye düştü�ü düşünen Hovevei 
Zion'un kuşkulanna rağmen artık geri çekilmenin 
sözkonusu olmadığını, başarının mümkün olduğu
nu ifade ediyordu: Açıkçası, arkasındaki halk deste
ğine güvenmekteydi: "Kararlaştınlmış bir organi
zasyon olan ve kesinlikle bir gereklilik olduğuna 
inandığım Münih Kongresine (Kongrenin ilkin bu
rada düzenlenmesi düşünülmüştü) karşı çıkacak 
değilim. Uzun süre sonra yeniden ulusal Yahudi 
Meclisi toplanacak. Bu tüm Yahudilerin gurur duy
ması gereken bir an değil mi?. Bugün yabancı top
r-ağındaysa da, belki Şana haba (gelecek yıl) eski 
yurdumuzda toparlanacağız!" 

B) Yayın organı Die Welt - Büyük basma söz ge
çiremeyeceğini anlayan Herzl, haftalık Siyonİst der
gi Die Welt'i yayınlayarak bir propaganda aygıtı 
oluşturmaya girişecekti. Peretz Smolenskin'in Ha 
Sha'har'ı David Gordon'un Ha Maggid'i, Siyonizme 
Bağış Hareketi'nin Ha Melitz'i ya da Nathan Birn
hauro'un Selbstemancipation'u gibi çeşitli Siyonist 
yayın organlan bulunmakta, ancak bunlar kısıtlı 
militan çevrelerine seslenmekteydiler. Basının 
önemli rolünü çok geçmeden kavrayan Herzl, farklı 
görüşlere sahip prestljli isirolerin yer aldığı bir kad
royla, yüksek tirajlı , modern bir gazete çıkarmaya 
girişecekti. Ailesinden ve Viyana'daki arkadaşların
dan gerekli sermayeyi bu amaç için toplamıştı. 

C) Yer Seçimi - Kongre'nin önce, tarafsız bir ül-
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kede bulunan Zürih'te (Herzl, örgütlenme için Dr. 
Farbstein gibi partizan)ara güveniyordu) düzenlen
mesi düşünülriıüştü. Ama Siyonizme Bağış Hareke
ti'nin Rus temsilcileri, kaygılarını dile getirecekler
di: Zürih'te çok sayıda Rus göçmeni vardı. Çarlık 
hükümeti onların devrimcilerle ilişkiye geçmelerini 
önlemek için Kongre;ye katılınalarını engelleyebilir
di. Bu nedenle Münih'te toplanmaya karar verile
cek, Filistin'in kolonizasyonuyla ilgilenen çeşitli Si
yonist ve insancıl örgütlere program gönderilerek 
delegelerini saptamaları istenecekti. 

Ama bu kez de, Almanya'daki hahamlar, Siyo
nizmin yurtseverliğe aykırı bir hareket olduğunu 
öne sürerek Kongreye karşı çıkacaklardı. 

· 

Bu muhalefet dolayısıyla Kongre Münih'te dü
zenlenemiyordu. Sonuçta, tarafsız bir ülkede, Al
man baharnların etki sahası dışında ama Cermen 
dünyasının tam sınırında konumlanan, Yahudi hal
kının' İsrail'e dönmesi fikrini kabul etmeye yatkın 
insanların yoğun şekilde bulunduğu Basel kentinde 
karar kılınacaktır. , 

2. Delegeler - Herzl, Filistin'in kolonizasyonuy
la ilgilenen ve çoğu zaman rakip konumdaki çeşitli 
örgütleri; Hovevei Zion'daki grupları, Hıristiyan Si
yonistleri biraraya getirmek ve kongı:eyi hazırlayan 
ve kendi fikirlerini paytaşan kişilerce yönetilen çe
şitli ülkelerdeki Siyonİst gruplan harekete geçir
rnek için yoğun çaba göstermekteydi. 

İngiltere'deki "Siyon Dostlan"nın desteğini ka-· 
zanmaya çalı§atak; 1895 Kasımından itibaren Mac
cabean Club'da, 1896'da Jewish Chronide'de yeni
den ele alınacak olan konferanslar verecekti. 

Ama Yahudilerin ileri gelenleri, Herzl'in ulusal 
programına güvenmiyorlardı ve Hovevei Zian
İngiltere'nin Siyonist harekete katılması için 1898 
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Martı'nı beklemek gerekecekti. Oysa Harz, East 
End'deki mitingde halkın hayranlığını topluyor ve 
büyük sefarat halıarnı Moses Gaster ve yazar Israel 
Zangwill gibi sempatizanlan biraraya getirmeyi ba
şanyordu. 

a) Delege/erin Saptanması - Çeşitli ülkelerde 
Herzl'in programına karşı takınılacak tavn belirle
mek ve kongreye gönderilecek delegeleri seçmek 
üzere .Yahudi gruplan toplanmaktaydı. Bunlardan 
en önemlisi, 28 Temmuz 1897'de Çarlsbad da dü
zenlenen ve Rothschild'le ile, Rusya ve Osmanhla
nn Herzl'e karşı olmalanndan ötürü kolonizasyon 
girişiminin zedeleneceğini düşünen Odesa komitesi
nin kaygılarına karşın, Rusya' daki· tüm Siyonizme 
Bağış Hareketi'nin kongreye katılmasını sağlaya
cak hazırlık konferansıydı. Odesa komitesini ikna 
etmek için uzun süre uğraşılmıştı. Max Nordau� 
tüm dünyadaki Yahudilerin durumunun genel bir 
görünüşünü çizerken, Rusya'daki pogromlardan 
bahsetmemesi oldukça güç olacaktı. Ama ne var ki, 
Rus hükümetini doğrudan suçlayacak herhangi bir 
söz söylememesi kararlaştınlmıştı. Aynı şekilde, 
kolonizasyonun sonuçlanndan bahsetme ve gelişi
mini engelleyecek hiçbir girişimde bulunmama ka
rarı alınmıştı. Ama 'Herzl, kolonizasyonu suçlama
ya; bu yolla Osmanlı İmparatorlu�nun Filistin'e 
Yahudi göçünü yasaklayan karann ın kaldırılama
yacağını, gerekenin, Filistin'i Yahudilere veren bir 
belgenin (charte) elde edilmesi, ya�i pratik Çalışma 
yerine politik bir· karar olduğunu· ileri sürmeye de
vam ediyordu. 

Çok sayıda Hovevei Zion üyesi Yahudilerin yur
dunun Filistin olduğunun açıkça belirtilmesini isti
yorlardı. Carlsbad'da bu amaçla, "yurtlarını terket
meye zorlanan din kardeşlerine .  yardım etme"yi 

93 



amaçlayan insancıllara hitaben bir bildiri hazırlan
mıştı: "Yurtsuz kardeşlerimiz Filistin'den başka bir 
ülkeye yerleşmek istemiyorlar. İşte bu yüzden, çile
li dindaşlarıınızın kullanımına sunulan fonların (ör
neğin merhum halıarn Hirsch'in fonu) ya da koloni
zasyona harcanacak paranın tamamının Filistin'e 
aktarılmasını ön eriyoruz". 

Fransa'da Bernard Lazare, Marmorek kardeşler 
Max N ordau etrafında küçük Siyon i st gruplar oluş
turmakla birlikte toplulugun büyük çoğunluğu 
kongreye halen ilgisiz ya da düşmanca tavırlar için
deydi. Edmon de Rothschild, girişimine yöneltilen 
hiçbir eleştiriyi dinlemiyor, halıarn �adoc Kalın kişi
sel sempatisini belirtmekle birlikte, kamuya herhan
gi bir açıklama yapmayı kesinlikle reddediyordu. 

Herzl'in Batı'da ilgiyle karşılanan fikirleri İs
lam ülkelerine p·ek sokulabilmiş değildi. Avrupa uy
garlığının etkisinin ulaşabildiği bölgelerde, koloni
zasyona bağlantılı olarak kimi gruplar ortaya çıkı
yordu. Evrensel Yahudi Birliğinin oluşturduğu eği
tim ağı, Yahudi toplulukların modernleşmesine ve 
Fransız kültürünün yayılmasına büyük katkılarda 
bulunmuştu. Ama Araplık bilincinin yükselmeye 
başladığı dönemde kiırii Yahudiler, kolonizasyon 
aygıtıanna yardım ederek yanhş bir yol tuttukları
nı farketmişler, yapılması gerekenin Yahudilerin 
ulusal özelliklerini öne çıkartmak olduğunu gör
müşlerdi. Şubat 1887'de Kahire'de "Doğu Yahudili
ğin maddi ve manevi yükselişi"ni hedefleyen ve 
"Yahudi halkının ulusal bağlarını korumasını sağ
layacak Siyonizmi" yaymayı da amaçlayan Bar 
Kohba örgütü kurulmuştu. Böylelikle Arap halkları 
ve İslam kültürü içinde asimile olmanın olanaksız
lığını ifade edilmekteydi. 

O zamandan kalan gündemler, hazırlık komite-
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sinde görüşlerin nasıl çatıştığını gözler önüne ser
mektedir. Görüşmelerin sonunda, farklı konulann 
ayn raporlar halinde tartışılmasına karar verilmişti: 

1) İş grupları, ekonomik, politik ve toplumsal 
koşullar hakkında istatistik veriler de dahil olmak 
üzere çeşitli ülkelerdeki Yahudilerin durumlan (ül
ke başına 1 konferans üyesi) 

2) Bugüne dek sürdürülen, Filistin'in Yahudi 
nüfuslandırılmasının sonuçları · 

3) insancıl girişimcilerin Filistindeki görevleri 
ve haluka 

4) Yahudi göçünün sorunları 
5) Propoganda türleri ve mali gereksinimler 
6) Siyonist harekete muhalefet eden halıarnlar 

sorunu" 
b) Delegelerin CoiJrafı Kökenieri - Yinni farklı 

ülkede 69 topluluk ve örgütü temsil . eden 246 dele
ge arasındaki en önemli grup, toplarnın üçte birini 
oluşturan Rus kökenliierdi. Bunların çoğu, Hovevei 
Zion'un çeşitli örgütlerinden gelmekte, İsrail'e bağ
lılıklannı, orayı tek Yahudi yurdu olarak tınıdıkla
nnı ifade etmekteydiler. Hatta Basel kongresinin 
hemen ertesinde Varşova'da toplanan Rus Siyonist
leri, (93 farklı topluluğu temsilen 160 delege) 
Herzl'in yürüttüğü diplomasinin sonuçlarını bekle
meksizin kolonizasyonu devam ettinne kararı ala
caklardı. Siyonizm-özelde de kongrenin hazırlık dö
nemi-krizdeki Siyonizme Bağış Hareketi'nin uyanı
şını sağlamış, daha açık politik bakış açılan geliş
tinniş, farklı ülkelerden gelen taze ''k.anları" saflara 
kazandınnıştı. 

Egemen grup, Cermerı ülkelerinden (Almanya, 
Avusturya ve İsviçrenin Alman bölgesi) geliyordu. 
Viyana, 14 delegeye en iyi temsil edilen şehir konu
mundaydı. Bu, Viyana'daki topluluğun dinamizmiy-
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le, Herzl'in bağlantılanyla ve şehrin Avrupa Yahu
diliğindeki pivot rolüyle açıklanabilir. İşte bu öğe
ler, Siyonist örgütün merkezinin tartışmasız bir şe
kilde Viyana olmasını sağlayacaktır. Orta Avru
pa'nın ağırlıklı temsil edilmesi, Yidişçeye kanşık 
bir Almancanın -0 Kongressdeutsch'un- Kongrenin 

· dili olmasını gerektirecekti. Kimi delegelerse İbra
nice konuşmayı tercih edecekler, Mena'lem Usiskin 
bu nedenle sekreter seçilecek ve İbranice kongrenin 
ikinci dili olacaktı. 

Fransa'nın Paris ve Montpell�r'den gelen görece 
daha iyi eğitimli temsilcileri de olmakla birlikte de
legelerin büyük çoğunluğu Fransa Yahudiliğini pek 
temsil etmeyen, kötü entegre olmuş, entellektüel 
kişilerdi. Bunlar arasında Max Nordau gibi Avus
turya ya da Rusya, Jacques ve Blanche Bahar gibi 

· Kuzey Afrika kökenli öğrencileri de sayabiliriz. 
ABD Siyon Dostlan örgütünün özellikle New 

York'lu üyelerini göndermişti. İstanbul'dan gelen 
Attali'yi saymazsak, İslam ülkelerinaeki Yahudileri 
temsilen pek az delege vardı. Israel'in yeni yişuvları 
ise, koloniciler ve Yafa'dan Heinrich Loewe gibi ko
lonizasyon sorumlulanyla temsil edilmekteydiler. 

c) Delege/erin Toplumsal Kökenieri - Delege lis
telerine ve mesleklerine göz atınca, çeşitli iş grupla
rından gelen entellektüellerin sayısı insanı şaşırt
maktadır: doktorlar, tanmbilimciler, hukukçular 
ama aynı zamanda insani bilimler uzmanlan . . .  var
dı. Yazarlar (örneğin A'had Ha Am ve İsrael Zang
will) ya da gazeteciler de oldukça kalabalıktı; top
lam 40 k�dar öğrenci, bir o kadar da gazeteci ve 
edebiyatçı bulunmaktaydı. 

Yalnızca 3 bankerin bulunması, büyük iş burju
vazısının temsil edilmediğini göstermekteydi. 
Önemli isimler, konumlannı sarsacağına inandıkla-
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n kongreye katıimamayı yeğlemişlerdi. Tek önemli 
isim olarak, Londra'dan Jacob de Haas göze çarpı
yordu. 

Oysa 60 kadar küçük ya da orta düzeyde tüccar 
sayılabiliyordu. Yani Siyonizm, asimilasyon ideolo
jilerini destekleyen, kimlik bunalımı ve antisemitiz
mi tehditlerine karşı çözümler geliştiremeyen -zaten, 
özellikle öğrencilere ve küçük burjuvaziye tehlike 
oluşturan antisemitizmden fazla etkilenmeyen- zen
gin seçkinlerin egemenliklerine karşı Yahudi orta sı
nıflannın başkaldınsı plarak görülebilir. 

Öte yandan, Yahudi proletaryasının gerçek tem
silcileri de kongre'de yeralmamaktaydı. 

Siyonizmi, mitzvah ve aliya'yı gerçekleştirme 
aygıtı olarak gören ve "kurtuluş" saatinin edilgen 
bir şekilde beklenmemesi gerektiğini düşünen 6 ha
ham da kongreye katılmışlardı. 

d) Dinsel ve Politik Akımlar - Delegelerin önem
li bir kısmı, ulusal Yahudi hareketine yeni katılan 
kişiler değillerdi. Max Nordau gibi; diplomasi yo
luyla, ulusal hukuk tarafından tanınacak ve Yahu
di halkına ait olacak bir toprağın elde edilmesini 
hedefleyen katıksız politik Siyonizm savunuculan, 
azınlık konumundaydılar. Herz, daha önceden varo
lan düşüncelere canlılık veren ve gerçekliğin gücü
nü kazandıran, farklı hareketleri biraraya getirip 
Siyonist düşünceyi billurlaştıran kişi olmuştur. 

Kongrede Ortodoksluğa bağlılığı koruyan ve 
dinsel nedenlerle, Yahudi halkını İsrail Ülkesi'nde 
birleştirmeye çalışan güçlü bir dinsel akım da his
sediliyordlf. 

İsrail toprağı, halkı ve Töre'sinin birbirlerine 
bölünmez şekilde bağlı olduğu, önce Reines ile Mis
ra'li daha sonra Rav Kook tarafından ifade edile
cekti. 

' 97 



Çoğunlukta olan "laik"lerin arasında da ayrılık
lar beliriyordu: A 'had Ha Am taraftarlan, öncelikle 
eğitsel çalışmalar yaparak Yahudi kültürünü güç
lendirmenin, İbranice'nin kabulünün, diaspora'da 
asimilasyoncu güçlerle savaşmanın gerekliliğine 
inanıyorlardı. 

Diğer bazılan Yahudilerin yaşam koşu11arıyla, 
özellikle de antisemitizmin yükselişiyle ilgilenmek
te, Yahudi savunma örgütünün kın:ulmasını iste
mekteydiler. 

Yahudi halkının sefaleti ve az sayıda üretici , ge
rektiğinqen fazla aracı (ara tabaka) içeren Ber Ba
rochov'un deyişiyle "anormal" bir toplumsal pirarni
din ve kendilerini gerçekleştirme olanaklarından 
yoksun kişilerin (lufmenschen) varJığı, öze11ikle Do
ğu Avrupalı pek çok delegeyi öncelikle toplumsal 
sorunlara vurgu yapmaya itmişti. 

e) Yahudi Olmayan Katılımcılar - KoRgre 
Herzl'in isteği üzerine Siyonizle ilgilenen kimi Hı
ristiyan kişilikler de kabul edecektir. Herzl Siyoniz
mi, yalnızca Yahudi halkı değil, istikrarsızlığın teh
dit ettiği tüm Avrupa devletleri için sorun oluştu
ran antisemitizmin çözümü olduğuna inanmaktay
dı. Hatta, Siyonizmi onlann da isteğini -yani Yahu
dilerin ayrılmasını- gerçekleştireceğini göstermek 
amacıyla antisemitlerle bile ilişkiye girmeye hazır
dı. Örneğin Çar'ın bakanı v,e pogromlardan sorumlu 
kişi olan Plehve ile görüşmeyi kabul edecekti. 

Yahudi olmayan bu kişilerin arasında öncelikle 
Kızıl Haç'ın kuruç:usu Henri Dunant (1828- 1910)'ı 
saymalıyız. Dunant, ,kimi tehlikeli spekülasyonlara 
ve Cezayir üzerine yatınmlara girişmişse de, 
1860'1ı yillardan itibaren bir Arap İmparatorluğu ve 
Yahudi Devleti kurmak üzere III. Napoleon ve Abd 
el-Kader ile görüşmüştü. Dunant daha sonra acılar 

. 
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yaşayarak varını yoğunu yitirmiş, unutulmuştu. 
Ama 19. yüzyılın sonlarına doğru saygınlığı iade 
edilip çalışmalan incelenmeye başlanacaktı. 1901 
Nobel ödülünü alan, barışın ve insani ilkelerin bu 
büyük savunucusu desteğini Herz1'e verecekti. 

Bade grandükünün din adamı olan Hechler, 
kutsal topraklara can vermeyi vaad eden Herzl'in 
tasarısından etkilenmişti. Il. Wilhelm'le yakınlaşan 
Hecli.ler, politik bir rol alabileceğini düşlüyor, Herzl 
de onu, Osmanlı imparatorunun müttefiki olan ve 
sultanı, Filistin'e yerleşme hakkını ve özerkliklerini 
garanti eden bir belgeyi (charte) Yahudilere verme
ye ikna. edebilecek, Kayzer üzerinde kul1anabilece
ğini umuyordu. 

Herzl Siyo11ist diplomasiyi ilerietmek için, Sul
tan'a oldukça yakın olan maceracı bir diplomatın, 
Neulinskinin desteğine de sahipti. Onun aracılığıy
la II. Abdülhamid'le 1896 Haziranı'nda görüşmüş, 
'Mecidi Emri'ni sağlamış, ama Filistin'le ilgili hiçbir 
kesin teminat elde edememişti. Sultan ona; "Eğer 
imparatorluğum parçalanırsa belki de karşılığında 
hiçbir şey vermeden Filistin'i elde edebilirsiniz. 
Ama sadece cesedimi parçalayabilirler. Canlı canlı 
bölünmeyi kabul etmiyorum!" demişti. 

3. Kongre'nin Gelişimi (29-31 Ajp,ıstos 1897-
A) Kadro .- Herzl, Yahudi halkının bu ilk toplantısı
na seçkin bir görünüm kazandırmaya çalışıyordu, 
bu nedenle tartışmaların gelişimine ve töreniere ki
şisel olarak çok özen gösterecekti : Delegeler resmi 
elbise (frak) giyrnek zorundaydılar. Bu, imgelemleri 
etkilerneye yönelik ,bir onur göstergesiydi : Yahudi 
halkı, paçavralar içinde bir zaval1ılar. sürüsü değil
di : kaderinden ve geleceğinden emin bir hallttı. 

Herzl, parlamenter gelenekleri, Neue Freie Pres
se muhabiri olarak Palais-Bourbon tartışmalannı 
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izlemiş olması nedeniyle çok iyi bilmekteydi. Basel 
kongresinin, minyatür bir parlamento gibi gözük
mesine çok dikkat ediyordu. Doğu Avrupa'lı bir de
legeler, önce, bu, (olayın önemini ve ciddiyetini vur
gulayan ama bir ölçüde de· yapmacık) prçtokolden 
rahatsız olmuşlardı. Ama kısa sürede coşku, delege
leri daha içten ve rahat davranmaya itecek, Yahudi 
halkının biraraya gelme olayı büyük bir heyecan 
yaratacaktı. 

B) Açılış - En yaşlı üye olması nedeniyle Jassy'
den Dr. Karl Lippe tüm mutlu günlerde okunan 
Che ·Kheyanu duasını okuyarak Kongre'yi. açmıştı. 
Böylelikle, Siyonizmin Siyonizme Bağış Hareketi ile 
bağını da çok açık bir şekilde belirtmişti. 

Lippe konuşmasında, Yahudilerin ulus bilincini 
reddeden asimilasyonculan suçlamış; Siyonizmin 
çekinilecek bir şey olmadığını, Filistin'de kurulan 
32 koloninin Yahudilerin durumunu kötüye götür
mediğini ifade etmişti. 

Ona göre Kongreye, haklarını arayan, baskı al
tındaki Yahudi azınhklann sesini duyurmalıydı : 
"Baskılardan kurtulmak ve eski yurdumuza geri 
dönmek için haykırıyoruz 'Bir şef seçelim ve Ku
düs'e dönelim' Eğer diğer uluslar arasındaki görevi
miz henüz bitmediyse, bırakın orada .tamamlaya
'lım. Çünkü Töre ve Kudüs Tannsının sesi! yalnızca 
Siyon'dan gelir." 

C) Herzl'in Rolü - Daha sonra Kongrenin düzen
leyicisi olarak Herzl delegelere seslenecekti: "Yahu
di halkını bir gün banndıracak ocağın ilk taşını yer
l eştirmek istiyoruz" diyerek amacının altını çizecek
ti. Ona göre, öncelikle raporlar aracılığıyla çeşitli· 
ülkelerdeki Yahudilerin durumlannı tespit etmek 
gerekmekteydi; bu konuda "Yahudileri birleşmeye 
iten, antisemitizmdir" saptamasım yapıyordu. 
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Diaspora'daki Yahudilerin durumu üzerine ra
porlar, (özellikle Max Nordau'nun çalışması) İsrail 
ihkesi'nde durum ve kolonizasyon girişimleri h ak
kında açıklamalar ve son olarak da diaspora'da izle
necek eğitim ve kültür politikalan üzerine tartış
malar olmak üzere 3 koldan ilerleyen çalışmalara 
Harzl başkanlık ediyordu. 

D) Nordau ve Yahudilerin Durumu - Nordau ra
poru, tüm dünyada varolan ve acil çözüm gerekti
ren "Judennot"un altını çizmeyi amaçlıyordu. Nor
dau "Judennot"u "Yahudilerin insan olmalardan de
ğil, Yahudi olmalanndan ötürü çektikleri ve Yahudi 
olmasalar çekmeyecekleri acılar" diye tanımlamak
taydı. 

"Özgürleşme"yle birlikte Yahudiler, diğer halk
ların kimliklerini edinemeden kendi kimliklerini yi
tirmişlerdi. Antisemitizme karşı ne yurtları ne ·de 
sığınakları vardı . "Özgürleşmiş" Yahudiler, gerçek
lik, güvenlik ve umuttan yoksun yeni Marrane'lar
dır.* Tek umutları da devrimde yatmaktadır. Yahu
dilerin sefaletine kimse, -ne Hıristiyan halklan ne 
de biz- ilgisiz kalabilir. En büyük düşmanlarının bi
le yeteneklerini takdir ettiği bir halkın fiziksel · ve 
entellektüel sefalet içinde ölüme yaklaşmasına göz 
yummak büyük bir hata olacaktı .. " 

Bu sentez raporundan sonra çok sayıda konuş
macı, kendi ülkelerindeki durumu özetler: Usiskin 
Rusya'dan, Jacques Bahar Kuzey Afrika'dan bahse
decek Max Mendelstam Ştett'in sefaleti üzerinde 
duracaktı. 

(") Marrane: ispanya'da dinlerini değiştirmiş gibi gözOküp, ibadet
lerini gizliden gizliye sürdüren Yahudiler - çn. 
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m. Basel'deki Kazanımlar 

1. Basel Programı - "Siyonizm, Yahudi halkı 
için Filistin'de, açık -güvenceleri bulunan ve kamu
sal hukuk tarafından tanınan bir yurt yaratmayı 
hedefler. Kongre bu amaçla aşağıdaki olanakları 
denemeyi düşünmektedir. 

1) Filistin'in çiftçiler, zanaatkarlar ve işçiler ta
rafından kolonizasyonunun ilke olarak teşvik edil
mesi. 

2) Bulunduklan ülkelerin kanuniarına uymak 
suretiyle tüm Yahudilerin yerel ya da genel demek
lerde birleştirilmesi ve örgütlenmesi. 

3) Yahudi kimliği ve bilincinin güçlendirilmesi 
4) Hükümetler nezninde Siyonizmin amaçlan

nın gerçekleşmesini sağlayacak anlaşmaların elde 
edi1mesi için çalışılması. 

Siyonizmin bu kurucu metni, farklı eğil imleri 
temsil eden küçük bir komite tarafından hazırlan
mış, delegelere sunulmuş ve tartışıldıktan sonra oy
birliğiyle kabul edilmişti. Ama çok geçmeden, Siyo
nizmin hedeflerinin tanımı konusunda aynhklar çı
kacaktı. Orijinal metin "hukuksal olarak tanınan 
bir yurt"tan bahsederken Bodenheimer ve Motzkin 
"uluslararası hukuk tarafından garantiye alınmış 
bir yurt" tanımını öneriyorlar, sonuçta ikisi arasın
da bir deyişte; "açık güvenceleri bulunan ve kamu
sal hukuk tarafından tanınan bir yurt" kavramında 
oybirliğiyle karar kılınıyordu. Formül yeterince 
açık, ama Osmanlı İmparatorluğuna saidırmayan 
bir üslupla kaleme alınmıştı. Yurdun yeri açıkça 
belirlenmişti. Sözkonusu olan · Filistin' di. Siyon'a 
yüzyıllık bağlılık ve Siyonizme Bağış Hareketi'nin 
gücü, Herzl'in kurulacak yurdun yeri konusundaki 
kararsızlıklarını gidermişti. 

· 
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Herzl'iri umduğunun aksine program Filistin'e 
göçü durdurmuyor, aksine-ayncalık belgesi elde 
edilmediği halde- teşvik ediyordu. Böylelikle yeni 
bir ekonomik yapının oluşturulmasına gidiliyordu. 

Program, tüm Yahudileri merkezi Siyon i st ör
gütte toplamayı ve tüm ülkelerde yerel şubelerin 
kurulmasını önermekteydi. 

Ayrıca eğitime çok önem veriliyor, böylelikle 
A'had Ha Am taraftarlarının istedikleri oluyordu: 
Yahudi ulusal bilinci, her türlü kültürel etkinlik -
özellikle İbranice eğitimiyle- sağlamlaştırılacaktı. 

Sonuncu, ve Herzl'in bizzat yürüteceğ} karar, 
Siyonist örgütün, Osmanlı imparatorluğundan .Fi
listin'e yerleşme iznini ve büyük güçlerin destekle
rini almak için atak bir diploması izlenmesi kara-
nydı. 

· 

Bu sentez programı, en �eniş mutabakata var
mak amactnı gütmekteydi ve İsrail devletinin kuru
luşuna dek hareketin temel belgesi olarak kalacaktı. 

2) Siyonist Örgütün Kuruluşu - İsrail'de ve 
diaspora'da bulunan, Yahudi devleti fikrini destek
leyen tüm kurumlan birleştiren dünya çapındaki 
Siyonİst örgüt, Basel'de doğmuştur. Örgüt, başlan
gıçta, Yahudi halkının tümünü biraraya getirmek 
ve Basel programını uygulamak amacıyla oluştu
rulmuştu. 

Örgüte, 18 yaşını bitirmiş her Yahudi, Basel 
programını benimseyip onu gerçekleştirmeye çalış
ması şartıyla üye olabilmekteydi. Örgüte girebil� 
rnek için Şekel adı verilen bir miktar para bağışla
ma da gerekiyordu. Eski bir ağırlık, daha sonra 2. 
Tapınak döneminde de para birimi olan Şekel'in se
çilmesi, -yüzyıllar süren sürgünden sonra bile- İs
rail Krallığıyla gelecekteki Yahudi Devleti arasın
daki sürekliliği vurgulamaktadır. Pratikteyse her 
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ülkenin Para birimi (frank, mark, liret, ruble, aoıtu 
vb . .  ) kullanılmaktaydı. 

Üyeler ulusal federasyonlarda toplanıyorlardı 
ve örgüt tüm ülkelerdeki federasyonların yapısına 
dikkat etmek durumundaydı. Yerel düzeyde şube
ler, propagandayla ve kitleleri harekete geçirmekle 
yükümlüydüler. Yüz üyeli her grup kongreye bir de
lege göndermekte, her delege en çok on olmak üzere 
çeşitli grupları temsil edebilmekteydi. 

Çok geçmeden ideolojik akımlar billurlaşacak ve 
uluslar arası düzeyde eğilimler (örneğin dinsel Miz
ra'hi ya da Siyonİst sosyalist akımlar) belirecekti. 
Delegeler gitgide nisbi olarak "politik" listeler üze
rinden, Siyonİst örgütün tüm üyeleri tarafından se
çileceklerdi. 

Kongre Siyonist hareketin en üst organıydı. Her 
yıl toplanmakta ve gerçek bir parlamento gibi çalış
maktaydı. Bu ritm, hareketin coşkusunun ayakta 
kalmasını sağlıyordu. Herzl'in yaşamı boyunca 
Kongrelerin Londra'da düzenlenen dördüncüsü dı
şında tümü Basel'de yapıldı. Kongrenin yürütmeyi 
üstlenip Siyonist politika güden eylem komitesi her 
yıl (aaliyet raporu hazırlıyor, örgütü tüm başvuru 
ve görüşmelerde temsil ediyordu. Örgütün Viya
na'daki merkezine Herzl başkanlık .etmekteydi. Ya-

. ni sonuçta, parlamenter-demokratik bir yapı sözko
nusuydu. 

Örgüt kendini uzmanlaşmış organlada donat
maya gidecek, Die Welt Siyonİst yürütmenin resmi 
yayını haline gelecekti. Yavaş yavaş başka İbranice 
yayın organlan da yerel şubeler tarafından çıkan
lacak, Siyonizme Bağış Hareketi'nin eski gazeteleri 
de siyonİst yönelim kazanacaklardı. 

Herzl; Bab-ı Ali'yle (Osmanlı hükümeti) görü
şüp, Filistin'in kendilerine verilmesini sağlamak 

104 



için gerekli fonlan toplamayı istemekteydi. Büyüı 
insancılların ve Yahudi bankerierin desteğini ala
madığından, gerekli parayı halktan toplamayı dü
şündü, hareketin mali organı Kerem Hayesod'un gö
revi bu olacaktı. Heril, toprak alımlarını ve koloni 
kuracaklara verilecek borçları finanse etmek üzere 
bir bankanın kurulmasında da çalışmış, hisselere 

, bölünmüş bir şirket olan Jewish Colonial Trust bu 
amaçla 1899'da kurulmuştu. 

Filistin'de, örgütün ortak mülkiyetinde olacak 
ve kolonici1ere bırakılacak topraklan satın almakla 
görevli Yahudi ulusal fonu (Keren Kayemeth Le Is
rael), ancak 5. Kongre sırasında, 1901'de kurulabi
lecektir. 

I. Kongreden itibaren ,  diasporada ve İsrail Ül
kesi'nde kurulacak eğitim kurumlarının, özellikle 
de açılışı manda dönemini bulan İbrani Üniversite
si'nin yapıları tasarlanmaya başlamyordu. 

Yani Basel kongresinden itibaren Filistin'de, ör
gütlü ve iradeli kolonizasyona bağlı devlet yapısını 
geliştirecek ögelerin tohumlan atılıyordu. 

Bu nedenle Herzl imgelere seslenen sembollerin 
seçimine büyük önem vermekteydi, Hatta Siyonist 
hareketin bayrağı Wolffson tarafından kongreden 
önce tasarlanmıştı. Herzl'in altını çizdiği üzere "in
sanlar bir bayrak için ölebilirler"di. Bayrağın renk
leri (beyaz ve mavi şeritler) talit'i andırmaktaydı : 
bu, bayrağın halkın üzerini, her Yahudinin ölen� 
dek yanında olan dua şah gibi örtmesi gerektiğinde · 
göndermede bulunuyordu. Herzl bayrakta, ileride 
yeni Yahudi devletinin maksimum kanuni iş saati
ni temsil etmek üzere yedi yıldız bulunmasını isti
yordu (o tarihlerde kanuni iş saatinin 10 olduğunu 
ve sendikalann 8 saati kabul ettirmek için mücade
le ettiklerini hatırlatalım). Bu, hareketin ilerici ve 
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toplumcu yönüne işaret etmektedir. Sonuçta, için
de, kimi zaman Yahudileri aşağılamak amacıyla 
kullanılan ama artık bir onur ve kimlik işareti ola
cak, en üstün Yahudi sembolü, Davud yıldızı bulu
nan bayrak ortaya çıkıyordu. 

Çok geçmeden, insanları coşturmak üzere ulu
sal tarihteki önemli olaylara, özellikle de Makabele
rin kahramanlıklarına göndermede bulunan marş
lar yazılmaya başlandı. Naftal Herzl lmber'in Ha
tikvah'ı (Umut) Siyonist marş olarak seçildi. 

"Yahudinin ruhu çoktanberidir 
Kalbinin derinliklerinde titriyorsa 
Ve gözünü, doğunun uzak diyarlarında, 
Siyon'a çeviriyorsa 
Umudumuz henüz yitmemiştir 
Toprağımızda; Siyon Toprağı ve Kudüs'te 
Özgür bir halk olmanın iki bin yıllık umudu . . .  " 

Dil sorununun da sembolik bir değeri vardı. 
Herzl, Avrupa kültürünü almış Yahudilerin gerçek 
Lingua franca'sı olan ve Yidişçe'ye alışmış Yahudi 
kitlelere ulaşmayı kolaylaştıran Almanca'ya bağlıy
dı. Bundan dolayı gelecekteki Yahudi devletinde, 
dünyaya açılırnın simgesi olarak uluslararası, mo
dem bir dilin kullanılması fikrini destekleyecekti. 

Ama Siyonizm salt, Yidişçeyi bırakma arzusunu 
da içeren, getto'dan kopuş hareketi değildi. Aynı za
manda asimilasyonla bağları koparma, Yahudi ge
leneklerine ve kimliğine geri dönüş girişimiydi. Öte 
yandan ibi'anice İsrail'in zaferini yaratan büyük 
eserlerin kaleme alındığı dil değil miydi? Çok sayı
da Siyonist için, entellektüel ve bilimsel tüm etkin
liklerde olduğu gibi günlük yaşamda da kullanılabi
lecek modernleştirilmiş bir İbraniceye dönüş zorun-
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}uydu. İbranice İsrail Ülkesi'nde eğitim dili olmalıy
dı. Dil tartışmalan, Yahudi ulusal yurdu kurulun
eaya dek sürdü; Almanca artık mümkün değildi, İn
gilizce mandacı gücün diliydi, böylelikle İbranice yi
şuu'un dili oldu. Siyonizme Bağış Hareketi'nin kat
kısıyla İbranice'ye dönüş kendini, ulusal uyanışın 
en önemli ögesi olarak dayatmıştı. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
SiYONİST HAREKETiN BAŞLANGlCI 

I. Ani Başan 

Kongre; ulusal Yahudiliğin, Siyonizme Bağış 
Hareketi'nin tüm taraftarları arasında ve genelde, 
Batı'nın kültürlü Yahu.dileriyle (en sonunda) bira
raya gelen ve gelecekleriyle ilgilenmeye başlayan 
Doğu Avrupalı Yahudi kitlelerinde, büyük bir umu
da yolaçmıştı. 

Basel Kongresi; Doğu Avrupa Yahudi basınında 
geniş ölçüde tartışılacak, propoganda ve örgütlen
me sayesinde tüm Yahudiler Siyonizm adını işite
cek ve Siyonist çevrelerle ilişkiye geçebileceklerdi. 
Siyonizm bundan böyle, Yahudi halkını daha fazla 
olmasa da en az kendi ölçeğinde harekete geçirabi
len çeşitli akımlarla (örneğin asimilasyonculuk, Ya
hudi kimliğinin göç etmeksizin korunmasını destek
leyen eğilimler ya da Sosyalizm yanhhğı vb.) birlik
te Yahudi halkının geleceğine dair tasanlar arasın
da sayılmaya başlanıyordu. 

Batı'da, özellikle de Fransa'da Siyonizm az yan
kı bulmuş, Basel kararlan kısıtlı çevrelerce tanın
mış, çoğunlukta olan asimilasyoncu çevreler kasıtlı 
bir sessizlik içine girmişlerdi. 

Yahudi olmayan çevreler Basel Kongr�sinin ça
lışmalarını belli bir dikkatle izliyorlardı. Büyük ga
zeteler olayı anlatıp çalışmalan özetlemişler,. hatta 
programdan bile bahsetmişler ama yine de bunun, 
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Yahudiliğin, küçük bir akımın maıjinal bir anını 
temsil ettiğini düşünmüşlerdi. 

İşin tuhaf tarafı, Basel Kongresi en fazla etkiyi 
antisemit mitolojide yapacaktı. Yahudiliğin tüm 
temsilcilerinin biraraya gelmesi, Yahudilerin dün
yayı istikrarsızlı�a sürüklemek için her yola başvu
rarak komplolar düzenledikleri fikrini do�racaktı. 
İşte bu dönemde Çarlık polisi Yahudi tehlikesini 
kanıtlamak ve önlemek üzere düzmece belgeler 
olan, Protocoles des sages de Sion- Siyon Bilgeleri
nin Protokolleri'ni gündeme sokacaktı. Tüm kötü
lüklerde Yahudi parma� bulundu�nu ispata çalı
şan ve tarihin komplolarla dolu bir yorumunu su
nan protokoller, Çar rejiminden Nazizme dek pek 
çok iktidara hizmet edeceklerdir. Çok sayıda Arap 
ülkesinin propogandası da, tüm kötülüklerin kay
na� ve uluslararası bir komplo sayılan Siyonizmi 
çökertmek üzere belgeleri yayacaktır. 

Kongre en büyük etkiyi hiç kuşkusuz Rusya'da 
yapmıştı: bir militanın belirttiği üzere Do� Avrupa 
Yahudilerinin kaybedecek hiçbir şeyleri yoktu. 

Kongrenin Fransa'da buldu� yankı ise tama
men farklıydı: Michael R. Marrus'un Les Juifs de 
France a l'epoque de l'Affaire Dreyfus·- Dreyfus Ola
yı Döneminde Fransız Yahudileri adlı eserinde (3 14. 
sayfa) belirttiği üzere; büyük ço�nluk yurtlanna ya 
da asimilasyon ideolojilerine bağlılıklanndan ötürü 
Kongre'ye düşmanca yaklaşmışlardı. Joseph Reinach 
ise Siyonizmin "saf ve uzun uzadıya düşünmemiş ki
şileri tuzağa düşürmek için antisemitizm tarafindan · 
planlandı�nı" bile iddia edebilecekti. 

Daha uzlaşmacı bir tavırla yaklaşan kimi yo
rumcular ise; Siyonizmin Fransa için zararlı oldu
�nu, ama belki de Do� Avrupanın ezilen Yahudi
lerinin sorunlanna çare bulabileceğini sav.unmak-

109 



taydılar. Örneğin Louis Levy Univers Israelite
y ahudi Evreni adlı eserinde; varlıklan ellerinden 
alınmış Yahudilere yardım edecek insancıl bir Siyo
nizmi desteklerken, "milliyetçi Siyonizmi" sert şe
kilde suçluyordu. 

Öte yandan; Almanya'daki baharnlar başından 
beri Siyonizme karşı şiddetli bir kampanya yürüt
mekteyken, Fransa'daki babamlık daha temkinli 
bir hava takınmaktaydı. Topluluğun çoğunluğunun 
Siyonizme karşı olduğundan haberdarsa da, ezilen 
Yahudilerde dayanışma duygusunu uyandırmak is
tiyor; laikleşme sürecinden duyduğu kaygıdan ötü
rü, kendisinin ancak destekleyebildiği, Yahudi de
ğerlerine dönüşü Siyonizmde görüyordu. 

Yine de Basel Kongresi, Fransa'daki küçük Si
yonist grubuna canlılık kazandırmıştı. Çeşitli in
sancıl kuruluşlar örgütlü politik hareketlere dönü
şüyordu; çok sayıda Siyonist konferans, özellikle 
Doğu Avrupa kökenli yüzlerce dinleyiciyi biraraya 
getirmekteydi. Siyonist basın da yavaş yavaş oluşu
yordu. Bemard Lazare bir grup entellektüeli bira
raya toplayarak Zion'un Fransızca ekini yayınlaya
cak, Siyonizmin içeriğinden bahsederek antisemi
tizme karşı Yahudi yanıtı verilmesi gereği üzerinde 
duracaktı. Kadima 1893'ten itibaren ,  isimilasyona 
buluşan "utanılacak Yahudileri" ifşa edecek, Yahu
di devletinin kurularak Yahudi halkının onurunun 
korunmasını ve maddi durumunun düzeltilmesini 
isteyecekti. 1899'da Jacquel Bahar'ın kurduğu Le 
Flambeau- Meşale, Fransa'daki Yahudi topluluğu
nun yöneticilerinin korkak tutumunu eleştiriyor, 
Dreyfus davasıyla Yahudi halkı üzerinde başlatılan 
baskılan reddediyor; "Fransa'daki Yahudilerin du
rumu kabul edilemez hale gelmiştir" tespitinde bu
lunuyordu. 
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Bu koşullar altında Basel Kongresinin Fran
sa'daki etkisinin kısıtlı olduğu anlaşılmaktaydı: pek 
çok yorumcu, Fransız Yahudiliğinin yöneticilerinin 
açıklamalarına dayanarak, Y ahadilerin artık bir 

• halk oluştunnadıklannı ve Filistin'e yerleşmeyi ke
sinlikle düşünmediklerini ifade etmişti. 

II. Siyonist Örgütün İlk Adımları 

Hareketin gelişimi hızlı olmuştu: 1897'de örgü
tün 177 şubesi bulunurken ertesi yıl sayı 913'e· çık
mıştı. İkinci kongrede delege sayısı iki katına çık
mıştı; aynı zamanda eğilimler de açıkça farklılaş
maya başlşmış, Nahman Syrkiri'in yönettiği sosya
list kanat ile, -Hovevei Zion'un yaşlı üyelerinjn ça
balanyla- Herzl'in politik Siyonizmiyle Ahad Ha 
Arn'ın kültürel sosyalizmini sentezleyen prolik
Siyonist bir kanat oluşmuştu. Siyonist militaniann 
sayısım tespit etmek güç olmakla birlikte 1900'den 
itibaren 100.000 kadar Rus Yahudisinin şekellerini 
ödedikleri biliniyordu. Her kongrede, Şili'den Hin
distan'a, Yeni Zelanda'ya dek dünyanın hemen her 
köşesinde gün geçtikçe yeni federasyonlar kuruldu
ğuna tanık olunuyordu. 

Ama Yahudi Sandığı'nın yürüttüğü ve 2 milyon 
İngiliz sterlini sermaye toplamayı hedefleyen etkin
lik, Rothschild'in para vermeyi reddetmesi ve Rus
ya'daki milyoner Yahudilerin sözlerini tutmaması 
nedeniyle aksıyordu. 1900'de girişime başlamak 
için gerekli olan 250.000 sterlinin yalnızca dörtte 
biri toplanabilmişti. Herzl yavaş yavaş tüm serveti
ni harekete aktanyor, böylece geçinmek için gazete
ci1iğe bağlı kalıyordu. 

1. Herzl'in Yürüttügü Diplomasi - Herzl ge
niş kapsamlı bir diplomatik faaliyete girişmişti. El-
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bette ki Osmanlı İmparatorluğuyla ilgileniyordu. 
Nevlinski'nin ölümü kendisi için ağır bir darbe ol
duysa da, çok geçmeden Abdülhamit'le görüşmesini 
sağlayacak Macar Yahudisi Arminus Vambery'nin 
yardımını edinecekti. Herzl, sultana Osmanlının 
sanayileşmesi ve büyük güçlerin hakimiyetinden 
kurtulması için tüm Yahudilere maddi destek ver
mesini teklif edecekti. Ama Sultan'ın danışmanları 
kabul edilmesi mümkün olmayan şartlar koşuyor
lardı. Osmanlıların borcunun silinmesi için 30 mil
yon sterlin gerekiyordu. Bu koşulda bile Filistin'e 
yerieşebilmek için Yahudilerin Türk nüfusuna geç
meleri gerekecek; yine de aynı yerde oturamayıp 
dağınık koloniler kurabileceklerdi. 

Herzl ayrıca, Bade grandükü ve Philip Eulen
burg aracılığıyla Il. Wilhelm'in desteğini almaya ça
lışacaktı. Onunla görüşmek üzere ilk kez İsraile gi
decek, ülkenin ve Yahudi toplulukların sefaletinden 
çok1 etkilenecekti. II. Wilhelm Herzl'i 2 Kasım 
1898'de Kudüs'te kabul edecek, ama görüşme hiçbir 
olumlu yanıt alınmadan sona erecekti. Almanların 
yayınladığı bildiride; İmparator'un Filistin'de tarı
mın gelişmesinden mutluluk duyacağı, ama bunun 
Sultan'ın egemenlik sınırları dahilinde olması ge
rektiği ifade edilmekteydi. Yani pratik çalışmanın -. 
kolonizasyonun- ancak büyük devletlere yalıakla
narak yapılabileceği anlaşıhyordu. 

İngiltere'yle görüşmeler ise daha ileri gidecek ve 
somut teklifler yapılacaktı. Herzl, Nathanel Meyer 
Lord Rothschild'ın muhalefetine karşın 1902'de, 
Doğu Avrupa'lı Yahudilerin göçü ile ilgilenen Krali
yet Araştırma Komisyonunun önünde fikirlerini sa
vunma imkanı bulacak, İngilizlerin bu bekleyiş 
içinde acil bir çözüm olarak Sina ya da Kıbrıs gibi 
Filistin'e yakın bir toprağı Siyonistlere tahsis etme-
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sini isteyecekti. Ekim 1902'deyse, Yahudilerin El
Ariş'e ·yerleşmeleri fikrine sempatiyle yaklaşan Sö
mürgeler Bakanı Joseph Chamberlain'le görüşecek
tL Bu arada, Jewish Chronicle'ın gelecekteki yazı 
işleri müdüru olan İngiliz Siyonİst Leopold Green
burg'ü de Mısır Genel Valisi Cromer'le görüşmesi 
için devreye sokacaktı. Vali özellikle, gelecekteki 
koloninin su gereksinimini karşılama yollarını 
araştıracak bir uzmanlar komisyonunun kurulma
sını kabul edecek ama tasan, Nil'den çok fazla su 
alınacağı nedeniyle Mısır'lı yetkililer tarafından 
reddedilecekti. Herzl bundan sonra, pogromlardan 
sorumlu olan Rusya İçişleri Bakanı Plehve'yle görü
şecekti. Rus Siyonİstlerinin büyük tepkisini çeken 
görüşmede Herzl; Rus Yahudilerinin göçünü hızlan
dırmayı ·plan lıyor, Plehve'nin kimi tavizler vererek 
Siyonİst propogandaya, Yahudi Sandığı'nın hisse 
satışlarına, Yahudi Ulusal vakfma para toplanma
sına konan yasakları kaldıracağım umuyor, Yahu
dilerin kurtulmayı isteyen Rusya'nın desteğini ala
bileceğini düşünüyordu. Rus hükümetiyse, Yahudi 
mi1liyetçiliğini güçlendirecek girişimleri ve rejime 
yönelik muhalefeti yasaklamakla birlikte, Yahudi 
nüfusunun azalmasını sağlaması halinde Siyoniz
me destek vermeyi kabul edecekti. 

IV. Kongre sırasında Herzl, Siyonizmin büyük 
bir güç tarafından ilk kez resmi olarak tanındığını 
ilan edecekti. Sözkonusu olan, İngiliz Sömürgeler 
Bakanlığı Protektora Servisi Başkanı Sir Clement 
Hil1'in Greenberg'e gönderdiği bir mektuptu: Majes
telerinin lfükümeti, "Yahudi ırkının durumunun 
iyileştirilmesine yönelik iyi hesaplanmış tüm tasa
nlarla" ilgilendiğini belirtmekteydi. İngiliz hükü
meti, olasılıklan araştıracak Siyonİst bir komisyo.
na tüm kolaylıklan sağlamaya hazırdı. Ayrıca, "so-

113 



nucun olumlu çıkması halinde, yerel yönetimini Ya
hudi bir yetkilinin yürüteceği bir koloni kurulabilir 
ve koloniciler ulusal gelenekiere saygı gösterirler" 
denmekteydi. 

Başlangıçta, Yahudi halkının tanınması güçlü. 
bir coşku ile karşılanacak, ama İngilizlerin yerle
şim yeri olarak Uganda'yı önermesi hareketi derin
den bölecekti. Herzl 1903 de Roma'da III. Victor 
Emmanuel'le görüşecek, kral, zaten epey Yahudi 
nüfusun bulunduğu Filistin'i Yahudilerin ele geçi
receklerine ve yasaga rağmen topraklara yerleşebi
leceklerine olan inancım belirtecekti. Papa ise giri
şimleri açıkça suçlarnamakla birlikte, Siyonistlerin, 
kilisenin çıkarlanna engel olabileceği ve 'aşağı ko
num'u ile, Hıristiyanlığın gerçeklerinin canlı kamtı 
olan Yahudi halkı üzerinde yürüttüğü politikaları 
zede1eyebileceğinden duyduğu kaygıyı dile getiri
yordu: "Bu hareketi takdir etmemiz mümkün değil
dir. Yahudilerin Kudüs'e gitmelerin i  engelleyeme
sek de bunu asla ono.ylayamayız . . .  " 

Diplomatik çabaların hayal kırıklığına ugrattığı 
sonuçlar verdigi ortaya çikıyordu. 

2. ''Altneuland" (Eski-Yeni Ülke) - Herzl bu 
düşkınklıklannı gidermek ve sabırsız militaniann 
duygularını coştunnak üzere, Siyonist iradeciliği . 
temsil eden kehanet romanını, Altneuland'ı yazar. 
Verilen mesaj, "Eğer isterseniz bu, uydurulmuş gü
zel bir öykü olarak kalmaz"dır. Aslında ütopyanın 
tam tersidir gösterilen, Siyonİst tasarınm gerçek
leştirilebilir olduğu ifade edilmektedir. Roman, 20. 
yüzyılda Avrupa Yahudilerinin durumuyla, yirmi 
yıl sonra (1923'te) Filistin'de Siyonİstler tarafından 
kurulacak olan Yeni Toplum'daki özgür yaşam ara-
sındaki karşıtlığa dayanmaktadır. 

· 

Herzl romana "Judennot"u çağnştırarak başlı-
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yordu: Hukuk doktoru Friedrich Löwenberg, antise
mizmin kanyerlerini tıkadığı ve "ıslah edilmiş pro
k�er\er"den öte bir şey olmayan genç Yahudi entel
lektüelleri temsil etmekteydi. Löwenber�in arka
daşlan, intihardan ya da Yahudi proleter kolonileri 
kurmak üzere Brezilya'ya kaçmaktan başka çıkar 
yol bulamamışlardı. Yahudi bU"rjuvazisi üstünkörü 
ve tasasız bir yaşam sürmekteydi. Antisemitizm on
lara zarar vermiyorsa da genel durum gitgide kötü
leşmekteydi. Haham Weiss çözümün Filistin'e dö
nüş olabileceğini söylediği zaman yalnızca alayla 
karşılanmıştı. Löwenberg ise bu kirli dünyadan ta
mamen bireysel bir kaçışla kurtulacaktı, ama bağ'
lannı kesmeden önce, babaları Krakow'da işportacı
lık yapan ve Viyana'ya yerleşerek işsiz kalan Litt
wak ailesinin sefaletine tanık oluyordu. Aile, her 
şeye karş1n özsaygıs1nı ve inancını korumuştu: "Ye
hava sahip olduğu her şeyi geri alabilir, Tannmız 
yaş1yor" demekteydiler. Ama Löwenberg kendisini 
Filistin' e bağ'lı h issetmemektedir: "Filistin'le hiçbir 
ilgim yok. Hiçbir zaman da olmadı. Atalarım orayı 
bin sekiz yüz yıl önce terketmişler, onunla ne yapa
bilirim ki? Yalnızca antisemitlerin Filistin'in bizim 
yurdumuz olduğunu söyleyebileceklerine inanıyo
rum." Tüm ulusal bilincini yitirmiştir ve bir. Siyon 
Dost'u ona şöyle diyecektir: "Kendi halkımza ya
bancısınız. Eğer Rusya'ya gelirseniz, ulusumuzun 
halen yaşadığını görebilirsiniz. Bize canlı bir gele
nek kaldı : geçmişimizde sevgi ve geleceğimize 
inanç. Aramızdaki en iyi ve bilgili kişiler bir ulus 
olarak kabul ettikleri Yahudiliğe sadık kaldılar. Biz 
başka hiçbir ulusa ait olmak istemiyoruz." 

Ama antisemizm de Yahudileri göç etmeye zor
lamaktadır: "Baskılar ekonomik ve toplumsal idi. İş 
yaşamımızda bizi boykot ediyor, Yahudi işçilere çok 
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düşük ücretler uyguluyor, üyelerimizi serbest mes
leklerden dışlıyorlardı. Yüzyılın dönüm noktasında, 
en yüksek kademedeki bir Yahudinin bile karşılaş
tı� di�er güçlüklerden bahsetmiyorum bile." 

Tüm bunlardan sonra Herzl, Siyor.ıizmi salt Ya
hudi halkı de�il tüm Avrupa için tek çözüm olarak 
sunmaktadır. Kitapta 'kurtuluş' kendini, Yahudile
rin ahlaki ve fiziksel dönüşümü olarak göstermek
te, özellikle de İsrail ülkesi bu sayed� gelişmekte
dir: barbar ve azgelişmiş Filistin şimdi, uygarlık ve 
tekni�in eşi�ndedir. Oysa kurgu, gerçeklerden 
epey esinlenmişti. Herzl'in Yeni Toplum'undaki 
teknik başaniann tohumlan, 1900'lerin başındaki 
bilimsel araştırmalarla atılmıştı. Herzl'in kitapta 
kapitalizm (özel mülkiyet ve bireysel girişimcilik) 
ile sosyalizm (üretim kooperatifleri ve , yardımlaş� 
macılık) arasında şekillendirdi� toplum düzeni, ye
rel sosyalizm deneylerinden esinlenmişti. Herzl da
ha o tarihte tüketim toplumunu ve Koruyucu-Dev
let'i (L'Etat-Providence) ilan ediyordu. 

- Herzl kitabın sondeyiş bölümündeyse sert bir 
şekilde gerçekiere döner: bu düşü gerçe�e çevirebi
lecek yegane güç iradedir. Tutsaklıktan kurtulmak 
istemeleri ve örnek bir toplum kurmak üzere yurt
Ianna geri dönmeye karar vermeleri halinde kendi-, 
lerine sunulaçak bu ülkede düş ve eylem (aynı eski 
ve yeni gibi) birbirine kanşmıştır. 

m. Hareketin Zayıflıkl.arl 

I. Siyonizme Muhalefetler ve iç Gerginlik
ler - A) Yahudi Dünyası İçinden Muhalefetler - 20. 
yüzyılın başında Siyonizm, Yahudilik içindeki hare
ketlerinden yalnızca biri, hatta küçük çaplıların
dandı. En temel gücü -gerginliklerle de olsa-, her 
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köken ve eğilimden Yahudiyi, Doğulu ve Batılılan, 
dinci ve sosyalistleri birarada tutan uluslararası ör
gütlenmesi ve Yahudi halkı için tutarlı bir program 
sunuyor olmasıydı. 

Ama yine de, ken
.
disini propoganda ve kitleleri 

kazanma çalışmasına girmeye zorlayacak güçlü 
muhaliflere çarpacaktı. 

Doğu Avrupa'nın proleterleşmiş Yahudi kitlele
ri, devrimci politik eylemleri, özellikle de özsaygıla
nnı geri veren, Yidişçeyi kültürel özerkliğin dili ya
pan ve kendilerine, coğrafi kopukluğun olmadığı ya
nnlar vaadeden Bund'a anında yöneleceklerdi. Di
ğer bir akım ise, Yahudileri ABD'ye yerleşerek ora
da ulusal-kültürel özerklik geliştirmeye itiyordu. 

Dinsel, ortodoks ya da Hassidi Yahudilerin ço
ğunluğu İsrail Ülkesi'ne bağlılıklannı belirtiyor, Si
yonizmi, Tann'nın yerine insanı koymaya çalışan 
sapkın-laik bir hareket olarak görüyordu. Buna "a
siyonizm" denecektir. 

Ama militan antisiyonizm özellikle, asimilasyon 
ideolojilerinin güçlü olduğu Batı Avrupa'da geliş
mekteydi. Onlar artık, Yahudileri "özgürleşme"nin 
nimetlerinden mahrum etmeye çalışan antisemiz
me ve tuzak olarak gördüğü "özgürleşme"yi redde
den ulusal harekete karşı savunma halindeydiler. 

B) Yahudi Olmayaniann Siyonizme Muhalefet
leri - a) Avrupa ülkelerinde Siyonizme karşı başlıca 
tepki, "özgürleşme"nin sorgulanması olmuştu. 

Doğu Avrupa'da bu bilinçlenme genelde kaygıy
la karşılanıyor ve devrimci bir hareket olarak de
ğerlendiriliyordu. 

Antisemitler, bir baskı grubuna dönüşebilecek 
bu uluslararası Yahudi örgütünün gizli gücünden 
rahatsız olmuşlar, çok geçmeden "çifte sadakat" so
rununu ortaya atmışlardı. 
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Siyonizm, tutucu Protestan çevrelerde sempa
tiyle karşılandıysa da; ulus.al Yahudi uyanışı ve 
özellikle kutsal yerleri (Lieux Saints) tehdit edebile
cek olan Kudüs üzerinde hak iddiası, Romanya ve 
Rusya Ortodoks Kiliselerinde oldu� gibi, Katolik 
Kilisesinde de hoşnutsuzluk yaratmıştı. 

b) Arap Sorunu - Ağırlıklı olarak Yahudilerin 
devleti olacak ilerideki ülkede, Arap nüfusunun ge
lece�nin, haklannın nasıl belirlenece� konusunda . 
pek az düşünüldüyse de, bu konunun tamamen at
landıgı söylenemez. Filistin'in "halksız bir toprak" 
olmadıgı bilinmekteydi. Filistin'de 600.000 Arap ya
şıyordu. Yahudi hareketinden hemen sonra doğan 
Arap ulusal hareketi kendini yeni yeni ifade etmeye 
başlıyordu. Ama ayn bir Filistinli Arap hareketin
den söz etmek henüz mümkün değildi. Yönetsel bir 
birim bile olmayan Filistin genelde, Suriye'ye bağlı 
coğrafi bir bölge olarak kabul edilmekteydi. 

Yine de, ilerideki gerginlikterin belirtileri yavaş 
yavaş ortaya çıkmaktaydı. Baştan itibaren kolanici
ler kendilerini Arap "eşkiya"lara karşı korumak du
rumunda kalmışlardı. Mülkiyet hakkının, başkala
rının o topraktan geçiş haklarını engellemediği Fi
l istin'de, Yahudilerin toprak satın almalan tepki 
topluyordu. 1891'da önde gelen 500 Kudüs'lü Arap, 
İstanbul'a, Y ah'udilerin giderek topraklan ve tica
reti ele geçirdiklerinden yakınan bir dilekçe gönde
receklerdi. Osmanlı imparatorlu� da, kamuoyu
nun baskısıyla Yahudi göçünü durduracaktı. 
1893'te Leo Motzkin, Yahudilerle kışkırtılmış 
Araplar arasında çok sayıda çatışma çıktığını be
lirterek, Siyonistlerin Arapları fiili dostları sayma
lanna karşın Kilise'nin Yahudi karşıtı duyguları 
körüklediğini ifade ediyordu. 

Basel Kongresi ve ikinci aliya yerleşimlerinden 
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sonı:a 1899 yılında eski Kudüs valisi ve Osmanlı 
Meclisi üyesi Yusuf Ziya Alkhalid, Fransa başhalıa
rnı Zadoc Kahn'a hitaben, Yahudileri Filistin'de ba
ğımsız bir yurt yaratma fikrinden cayrnaya çağınr. 
Ona göre Siyonist tasan Arap milliyetçiliğini kö
rükleyerek, Osmanlı İmparatorluğundaki hassas 
dengeyi bozabilE�cektir. Nagib Azury, 1905'te Pa
ris'te yayınladığı Le Reveil de la Nation Arabe -

Arap Ulusunun Uyanışı adlı eserinde iki karşıt ulu
sal hareketin doğuşunu anlatrnaktadır: 

"Aynı doğadan olmasına karşın yine de birbiri
ne karşıt iki önemli gelişme -henüz kimsenin dikka
tini çekmemekle birlikte- Osmanlı'nın Asya toprak
lannda ortaya çıkıyor: biri Arapa ulusunun uyanışı, 
diğeriyse Yahudilerin eski İsrail monarşisini yeni
den kurmak amacıyla yürüttükleri gizli çabalar. Bu 
iki hareket, biri diğerine galip gelene dek savaşma
ya mahkumdur. İki karşıt ilkeyi temsil eden iki 
halk arasındaki bu sav�şımın sonucu, tüm dünya
nın kaderini etkileyecek tir." 

"Yani; insan, yetenekli bir yazar ve gerçek Ya
hudi yurtseveri olarak saygı duyduğum Dr. Herzl 
ve arkadaşlarının; Sultan'ın nzasını almaları halin
de bile, Filistin'i elde edebileceklerini uromaları 
tam bir çılgınhktır. Ama yine de, Osmanlı impara
torluğunda, özellikle de Filistin'deki Yahudiler için 
bu denli büyük bir tehlike görrnesem, kendimde ka
nşma hakkını hissetrnezdim." 

"Siyonist hareket, Osmanlı imparatorluğundaki 
Yahudilerin selanıeti için, col!rafi anlamda sona er
melidir." 

Zadoc Kahn çok geçmeden bu uyanlan Herzl'e 
iletecektir. Herzl Fransızca bir yanıt kalerne ala
cak, Alkalid'in kaygılarını dindirmeye, Siyonizmin 
çok dinli, çok uluslu bir devlet çerçevesinde, Filis-
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tin'deki Arap'lan tehdit etmeden, Osmanh impara
torluğunu güçlendireceğini göstermeye çalışacaktı. 
Ama Siyonizmin sonu gerçekten de çok uluslu bir 
devlete varabilecek miydi? 

-

Tüm Siyonİst eserlerde, Yahudilerle Araplann 
birlikte, uzlaşma içinde yaşayabileceklerine duyu
lan inanç ifade edilmekle birlikte, koruyucu bir üs
tünlük duygusuyla; Araplann kendilerine banş, re
fah ve güven getiren Yahudilerin egemenliğini 
problem çıkarmada,n kabul edecekleri düşüncesi de 
işleniyordu. 

Bu konuda en bilinçli kişi, Ahad ha Am idi. Fi
listin'e 1891'de yaptığı yolculuktan sonra, Araplann 
kolanizasyon faaliyetinden haberdar olmakla birlikte 
henüz herhangi bir tehlike hissetmediklerinden ötü
rü harekete geçmediklerini, ama kendi ülkelerinde 
azınlık olmayı kesinlikle kabullenmeyeceklerini be
lirtecekti. Bu nedenle, göçün sınırıanmasını ve Arap 
yetkililerle anlaşma yapılmasım öneriyordu. 

Yine de, ortada gerçek anlamda bir Arap sorunu 
yoktu. Yahudi varlığı gerçek bir tehlike olarak his
sedilmiyor, genelde mutabakat arayışlanna girili
yordu. Örneğin Lübnan'lı Hıristiyanlar, İstan
bul'daki bir gazetenin Yahudi müdürü Sınai Hoch'
berğe, Yahudilerin Filistin'de çok geçmeden çoğun
luğu sağlayarak Müslümaniann gücünü dengeleyici 
özerk bir statü elde edeceklerini umduklanm belirt
mişlerdi. Ama kolonicilerle yerliler arasında, de
mografik büyüme, göç, toprak alımlan ve yaşam bi
çimlerinin çatışması nedenleriyle önemli bir reka
bet belirecekti. Arap ulusal uyanışının belirtisi olan 
İstanbul'daki Jön Türk devriminden sonra antisiyo
nizm, Filistin'deki Arap politikasının en önemli öge
si haline gelecekti. 

Yahudi öğretmen ve çiftçi İtzhak Epstein 1905'- . 
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de, Araplarla bir anlaşma irnzalarnayı, onların hak
lannı inkar ederek onurlarını incitrn�kten kaçın
rnayı, fellahlan (Arap köylüsü) zarara uğratrnarnak 
için yalnızca işlenınemiş topraklan satın almayı 
öneriyordu. Tüm bu nedenler, Yahudilerin Araplar
la irnzalayacaklan bir belgenin hazırlanmasını ge
rektiriyorsa da Herzl yalnızca Osmanlı İrnparator
}uğuyla görüşüyordu. Epstein'ınki gibi pek çok uya
n yapılmasına karşın, hiçbiri ciddiye alınrnarnış, 
Balfour bildirgesine dek Siyonist ve Arap yönetici
ler arasında ilişki kurularnarnıştı. Siyonist yönetici
ler yöre halkından çok, büyük güçlerle görüşmeye 
önem veriyorlardı. Aynı zamanda kolonici anlayış 
sosyalist çevrelerde bile yaygındı. Ulusal Arap uya
nışı ve aynı ülke üzerinde hak iddia eden iki milli
yetçiliğin çarpışıyor olması gözden kaçıyordu. Ayn
ca Arap milliyetçileri de Yahudi tehlikesini hare
ketlerini güçlendirmek için kullanıyorlardı. Kulla
mlan dil ve tarafların birbirleri hakkında oluştur
dukları imge o kadar farklıydı ki, diyalog mümkün 
olamayacaktı. 

Henüz her şey bitmediyse d·e, en bilinçli kişile
rin uyanlannın kulak ardı edilmiş olmasından ötü
rü pek çok fırsat kaçırılmıştı. 

2. Kriz ve lç Gerginlikler - A) Uganda Krizi -

IV. Kongrenin başlangıcında Herz1, Uganda'nın 
yalnızca bir geçici çözüm, göç etmeye zorunlu Ya
hudiler için bir sığınak olacağına; Siyonizrnin "Si
yon" amacını koruduğuna özenle işaret etmişti. İn
giltere dahil tüm ülkeler göçü sınırlarken, Nordau 
bu çözüm için Nachtasly-Gece Sıl!ınagı deyimini 
kullanmıştı. 

Ama çok geçmeden Rus Yahudilerinin Uganda 
tasarısına tepkileri ortaya çıkıyordu. En çok baskı 
altındaki topluluklardan olan Kişinyov delegeleri 
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bile, Filistin'den başka yere gitrnek istemediklerini 
bildiriyotlardı. 

Doğu Afrikaya bir heyet gönderilmesi fikrinin 
oya sunulmasını, yalnızca Herzl'in prestiji sağlaya
bilrnişti. Rus Yahudilerinin bölgeye gitmeyecekleri 
biliniyordu. 

Teklif çok sert bir muhalefetle karşılandı, Herzl 
"hain" sayı1dı, Rus delegeler kongreden ayrılma 
tehdidi savurdular, hatta Siyonist bir öğrenci Nor
dau'yu öldürmeye kalkıştı . . .  Kapanış konuşmasında 
Herzl, Basel prograrnının değiştirilrnez özelliğini 
vurgulamak ve sağ elini kaldırarak "Eğer seni unu
tursam ey Kudüs, sağ elim hünerini yitirsin" diye 
ifade etmek durumunda kalacaktı. 

Rus Siyonistleriyle çıkan gerginlik gelişecek ve 
Herzl'i oldukça yıpratacaktı. Kongre sırasında Filis
tin'de bulunan Usiskin, delegelerin kendisini seç
meleri nedeniyle Eylem Komitesine gireceğini, ama 
kendisini Uganda hakkında alınmış karara bağli 
hissetmediğini belirtiyor; böylece 'eylemde birlik' il
kesi zedeleniyordu. Usiskin, özellikle Filistin'de 
toprak alımı konusunu izlemeyi istiyordu. Har
kov'da toplanan Rus Yahudileri, Herzl'in Basel 
programını ihlal ettiğini belirterek, her önemli ko
nuda örgüte danışmasını ve Filistin dışındaki tüm 
tasanlan reddetmesini huyuran bir ültimatom ha
zırlayacaklardı. 

Herzl hareketin birliğini korumak için Uganda 
tasansını geriye çekmek zorunda kalmıştı. Böylece 
Siyonizm kurtulacak, politik Siyonizm üstün gele
cek, 'Siyonsuz Siyonizm' sözkonusu olmayacaktı. Ne 
pahasına olursa olsun Uganda gibi bir yerleşim bi
riminde ısrar edenler, örgütü · terkederek Israel 
Zangwill (1864-1926) liderliğinde toplanmak zorun
da kalacaklardı. 
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B) İç Bölünmeler - Siyonist hareket derin olarak 
bölünmüştü. Politik Siyonizm; liberal iyimserliğin, 
Aydınlanma'nın, ve ulus ilkesinin mirasçısı olan 
Yahudi hareketine canlılık kazandırmıştı. Siyo
nizm, antisemitzm nedeniyle Yahudilerin Avru
pa'da yerlerinin olmadığı düşüncesiyle asimilasyon
culardan ayrılıyordu. Ama Herzl'in hayalini kurdu
ğu Devlet ve Altneuland'da çizdiği toplum; laik, mo
dernist, teknik hatta ilerici görüşlerle yoğrulmuştu. 
Ahad ha Am'a göre Yahudilikle hiçbir ilgisi olma
yan bu tür bir Siyonizm, asimilasyonun başka bir 

• biçiminden ibaretti. 
Ayrıca Herzl'in laik devleti, Musevi yasaların 

devlet yasaları olmasını isteyen dinsel Siyonistlere 
de uygun değildi. Hovevei Zion üyeleri kolanizasyon 
faaliyetine devam ediyorlardı. Sosyalist Siyonistıer 
ise Herzl'i, Yahudi toplumuna nüfuz etmiş sınıfsal 
çelişkileri, ulusal birlikle bastırmaya çalışan bir 
burjuva liberal olarak nitelendiriyorlardı. Onlara 
göre Herzl'in Yahudilerin yaşadığı sefaletle, 'şefkat
li' yaklaşımından öte bir ilgisi yoktu ve Siyonizmi, 
çoğu kez Avrupa'lı yöneticilere toplumsal gerginlik
leri azaltmaya ve devrimci hareketleri zayıftatmaya 
yarayan bir sübap olarak gösteriyordu. İşte tüm bu 
uzlaşmaz karşıtlıklar hareketin başlangıcından iti
baren mevcuttu. 

Herzl 3 Temmuz 1904'te öldü. O gün, Herzl'i, 
umutlarını cisimleştiren karizmatik bir lider, ken
dilerini Vaadedilmiş Topraklar'a götürecek yeni bir 
Musa olarak gören yüz binlerce Yahudinin yas gü
nü oldu. Binlerce insanın cenazesine katıldığı Herzl 
derin bir saygıyla uğurlandı. Oysa ki diplomatik ça
baları başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Herzl'in ölü
münden sonra hiçbir ardılı prestijinden yararlana
mayacaktı. Bu, örgütün güçlendirilmesi kaygısının 
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duyulduğu ve Laqueur'ün "interregne" (fetret) adını 
verdiği oldukça karışık dönemin başlangıcıydı. Aynı 
sırada, pogromlardan ve sefaJetten kaçan, çoğun
lulda sosyalist eğilimli Rus Yahudilerinin kurduğu 
ikinci aliya gelişiyor, koloniler kurulup İsrail Ülkesi 
ekonomisi ilerliyordu. Bu göçmenler İbranicenin ka
bul edilmesi (Hayfa'daki dil tartışması bu nedenle çı
kacaktJ), kolonilerde Yahudi işgücü kullanılması için 
savaşıyorlar; kollektif çalışma ve ortaklaşa bir ya
şam tarzı örgütleyerek, Kibbutzlann atası olan 
Kvutsa'yı temellerine oturtamaya çabalıyorlardı. 

Siyonİst hareket, Herzl'in ölümünden sonra, 
Uganda'ya yerleşme yanlıları ile "gece sığınağı" çö
zümüne karşı olanlar (yani "Neinsager"ler, ya da 
kendilerini adlandırdıkları şekliyle; "Zionei-Zion"
lar-Siyon Siyonistleri) arasındaki anlaşmazlıkların 
üstesinden gelebilmiş, tarafları Basel programı et
rafında toplayabilmişti. Ayrıcalık belgesi (charte) 
edinilmesini isteyen politik Siyonİstlerden •Filis
tin'de pratik çözüm yanhlarına, Zionei-Zion'lardan 
Uganda yanlılarına kadar tüm eğilimler, 1905 Basel 
kararı üzerinde mutabakata varacaklardı: Kararda; 
"7. Siyonİst Kongre Basel Programı'nın temel ilkesi 
olan: Filistin'de Yahudi halkı için 'açık güvenceleri 
bulunan ve kamusal hukuk tarafından tanınan bir 
yurt' kurulması amacına vazgeçilmez şekilde bağlı
dır ve amaç ya da araç olarak Filistin dışında -ya da 
ona komşu- ülkelerde girişilecek kolanizasyon faali
yetlerini reddeder" ifadesi kullanılmaktaydı. 

Siyonİst hareket içinde yavaş yavaş, Herzl çizgi
sine muhalif, İngiltere'de yerleşik Rus Yahudiliğini 
temsil eden Weizmann figürü yükselecekti. O, dip
lomatik girişimleri yadsımadan pratik çalışmaya, 
kolonizasyon faaliyetine daha çok önem verecekti. 
Artık Sentez Siyonizmi dönemi başlıyordu. 
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SONUÇ 

HERZL'İN ÖLÜMÜNDE 
SİYONİZMİN BİLANÇOSU 

VE PERSPEKTiFLER 

Açık ve somut bir program sunan, hemen he· 
men tüm Yahudi topluluklarına nüfuz eden güçlü 
bir örgütlenme oluşturan ve Jewish Colonial Tru'St 
ya· da Ulusal Yahudi Vakfı gibi uzmanlaşmış ku
rumları geliştiren Siyonizm, farklı siyasi akımlan 
biraraya getirebiimiş ve Yahudi güçlerini coştura
bilmişti. 1903'de 232 626 şakatim'in dağİtılmış ol
ması, Siyonizmin bir kitle hareketi; Basel progra
mının da Yahudi halkının geleceğiyle ilgili belli 
başlı tasanlardan biri haline geldiğini kanıtlamak
tadır. Ama halen; proletarya enternasyonalizmi, 
dağılmış Yahudi topluluklannın ulusal uyanışı, li
beral asimilasyonculuk ve dinsel geleneklerin yeni
lenmesi gibi rakip tasanlar da mevcuttu. Yahudi 
halkı gerçekten de bir "yol aynmı"nda bulunuyordu 
ve kimse, hangi tasarının başarısızlığa uğrayıp 
hangisinin üs.tün geleceğinin kestirebilecek durum
da değildi . . .  Siyonistler de henüz "kitleleri fethet
miş" olmaktan uzaktılar. 

Öte yandan Siyonizm; dinsel, sosyalist, kültü
rel, pratik ve politik Siyonİstler arasmda epey bö
lünmüş gözükmektedir. Uganda eleştirilerinin gös
terdiği üzere, otoritesi önemli _ölçüde sarsılan 
Herzl'in ölümü, farklı eğilimlerin 'kapışması'na� ve 
hareketin açıkça geri çekilmesine neden olacaktı : 
Böylelikle, "Dönüş" p'erspektifi uzaklaşıyordu. 

Tüm politik tasanlar gibi Siyonizmin de, elle tu-
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tulur başanlara gereksinimi vardı. Herzl'in yürüt
tüğü diplomasinin tam bir başansızhkla sonuçlan
dığı görülmekteydi; Herzl, belirsiz vaatlerden ve ki
bar red yanıtlanndan öte bir şey elde edememişti. 

Herzl Kongre'.nin bilançosunu çıkanrken; "Ba
sel'de Yahudi devletini kurdum" diye yazıyordu. El
betteki bu 'Devlet' henüz bir soyutlamadan ibaretti 
ve Herzl, amacın tam gerçekleşmesi için daha epey 
çaba harcanması gerektiğinin bilincindeydi; Yahudi 
halkının çoğunluğunu toplamak, büyük güçlerin 
desteğini almak, Osmanlı imparatorluğunu razı et
mek -ya da gerekirse, cesedini çiğnemek- ve Arap 
ipoteğini kaldırmak zorunlulukları sözkonusuydu. 
Yine de, Herzl'e göre tüm ögeler zaten biraraya gel
mişti; 20 yıllık Siyonizmden sonraki Filistin'deki 
dönüşümleri kurguladığı Altneıtland'da, "Eğer is
terseniz bir düş olarak kalmaz" diye yazıyordu. Ona 
göre Basel Kongresi Yahudi halkına, bir programla 
birlikte, o programı gerçekleştirme iradesini ve yol
lannı da sunmuştu. Delegeler, ulusal Yahudi mecli
sini oluşturduldan bilinciyle hareket etmişler ve 
"ulusal Yahudi görüşünün, dilleri ve dinsel, politik
toplumsal bakış açılan farklı olan kişileri homojen 
bir kitle içinde eritme gücü olduğu"nun ayırdına 
varmışlardı. 

Katılımcılann İngiliz yazar İsrael Zangwill'in 
Dreamers of the Ghetto ( 1898) da belirttiği üzere Si
yonizm, Basel Kongresinden sonra, artık basit bir 
Siyon nostaljisinden ibaret değildir, politik bir kitle 
hareketi, bir gelecek tasansı haline gelmişt'ir. 

"Babil'de ırmağın kenanna oturduk ve ağladık . .. 
"Basel'de ırmağın kenarına oturduk ve artık ağ

lamamaya karar verdik .. .  " 

14 Mayıs 1948'de Theodor Herzl'in portresinin 
altında David Ben Gurion'un okuduğu İsrail Devle-
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ti kuruluş bildirgesinin göndermede bulunduğu Ba
sel kongresinin, dünya tarihinde olduğu gibi, yahu
di tarihinde de temsil ettiği dönüşüm işte budur: 
"(. .. ) Theodor Herzl'in ''Yahudi devleti" görüşünden 
esinlenen I. Siyonist Kongre, Yahudi halkının kendi · 

yurduna ulusal yeniden doğuş hakkım ilan etmiş
tir. Bu hak 2 Kasım 191 7'de Balfour Bildirgesiyle 
tanınmış ve Yahudi halkının ulusal yurt kurma 
hakkıyla birlikte, İsrail Toprağıyla bağını da ulus
lararası düzeyde açıkça kabul eden Milletler Cemi
yeti mandası tarafından yeniden ifade edilmiştir. 

"(. .. ) Sonuçta, İsrail ülkesinin Yahudi halkını ve 
dünya Siyonist hareketini temsil eden bizler, İngiliz 
mandasının bitişini kutladığımız bu törensel top
lantı gününde, Yahudi halkının doğal ve tarihsel 
haklan gereğince ve Birleşmiş Milletler Genel Ku
rulu'nun karan doğrultusunda, İsrail ülkesinde, İs
rail Devleti adını taşıyan Yahudi devletinin kurul
duğunu ilan ediyoruz." 

İsrail Devletinin tohumlan Basel'de atılmış, 
ama tüm güçlük ve engellere karşı gelişebilmesini 
sağlayan uygun ortam 19. yüzyıl boyunca oluşmuş
tu. Temellerini en özgün Yahudi gelenekleı:ine da
yayan Siyonizm, antisemitizmin asimilasyon ideolo
jilerini sorguladığı bir dönemde, geleneksel Yahudi
liğin moderniteyle çarpışarak ulusal hareketlerle 
kurduğu ilişkiden doğmuştu. 
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