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Banu ÇELİK ∗ 

Yazarlar Yahudi toplumunun tarihsel süreci içinde İsrail topraklarının dışında onların varlıklarının 
izlerini arar. Çalışmalarının amacı arkeolojik ve yazılı kaynakların ışığında Cilicia’da Yahudilerin var-
lığını okura sunmaktır. Çalışma, Cilicia’nın, Yahudilere yaşamak için elverişli bir alana sahip bir 
bölge olarak buradaki varlıklarına ait birçok olgu sunmaktadır. Ayrıca günlük yaşamlarından diğer 
topluluklarla ilişkilerine kadar birçok alanda bilgiler verir. Bu çalışmayı da birçok alandaki görseller 
desteklemektedir.  

Kitap, İçindekiler (VII), Levha Listesi (IX-XII), Önsöz (XIII) Giriş (1-5), Cilicia Coğrafyası (6-12), 
Dini Metinler ve Eski Çağ Yazarlarının Eserlerinden Erken Dönem Cilicia- Yahudi İlişkileri (13-26), 
Hellenistik Dönem ve Yahudiler (27), Ptolemauslar ve Yahudiler (28-30), Seleucuslar ve Yahudiler 
(31-35), Roma Yahudi İlişkileri Başlıyor; Roma ve Cilicia Yahudileri (36-45), Cilicia Yahudilerin En 
Ünlüsü; Şaul (47-56), Azize Thecla’nın Mucizelerinde Cilicia Yahudileri (58-60), Roma ve Yahudiler; 
Cilicia ile Ticaret, İsyanalr, Dinsel İlişkiler, Yasalar (61-104), Eski Çağ’da Yahudi Karşıtlığı (105- 109), 
Musevi İbadethanelerinin Kökeni (110- 115), Anadolu’da Sinagoglar (116-119), Cilicia’da Sinagog 
Olarak Önerilen Yapılar (120-136), Cilicia’da Yahudilere Ait Mezarlar ve Epigrafik Veriler (137-147), 
Cilicia’da Yahudilerin Meslekleri (148-149), Cilicia’da Şabatistler (150- 151), Cilicia’da Samiri İzleri 
(152-154), Arkeolojik Küçük Buluntular Işığında Cilicia’da Yahudiler (155-163), Sonuç (164-177), 
Kaynakça (178-187), Kısaltmalar (188) Dizin (189) bölümlerinden oluşmaktadır.Kitabın Levha Lis-
tesi’nde (XI-XII) kitapta kullanılan resimlerin numaraları ve açıklamaları bulunmaktadır.Önsöz (XIII-
XIV) kitabın yazılış amacını kısaca açıklanmakta ve kitaba katkıda bulunanlara teşekkür edilmekte-
dir. Giriş (1-5) bölümü Yahudilerin inanç sistemini açıklayarak başlar. Daha sonra Cilicia’daki Ya-
hudi yerleşimiyle ilgili çalışmalara yer verir. Bu konudaki Türkçe araştırmaların az olduğuna dikkat 
çekerek bazı çalışmaların listesi yer alır. Yahudi topluluklarının Cilicia’daki varlığıyla ilgili bazı ör-
nekler verilerek kitap içindeki bölümler kısaca açıklanır.  

Cilicia Coğrafyası (6-12) başlıklı bölümde Clicia’nın tarihi coğrafyası ele alınır. Eskiçağ’daki coğ-
rafi sınırlar hakkında, Cilicia’nın isminin kökenini ve buraya ilk yerleşenlerin kim olduklarına dair 
bilgiler verilir. Strabon, Homeros gibi antikçağ coğrafyacı ve ozanlarından Cilicia hakkında örnekler 
verir. Cilicia’nın iklim şartlarının yerleşim için uygun olduğu açıklanır. Ayrıca Yaşlı Plinius’tan yapı-
lan alıntıda coğrafyanın yerleşimi ve eski-yeni adlarını belirtip coğrafyanın betimlemesi yapılmak-
tadır. Seleucia ad Calycandum akropolisinin henüz bulunmadığı ama buna rağmen bazı buluntu-
ların ortaya çıktığı açıklanır. Yahudi yerleşimi hakkında günümüze ulaşan epigrafik ve arkeolojik 
bilgiler açısından da bu kentin oldukça önemli olduğu vurgulanır. Cilicia’nın doğudaki merkezi Tar-
sus’un tarihsel coğrafyasından da bahsedilen bölümde kentin oldukça önemli bir Yahudi nüfusa 
sahip olduğunu Tarsuslu Paulus’un gezileri göz önüne alınarak belirtilmektedir. Cilicia’nın gemi 
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yapımında kullanılan bir tür çam ağacı bakımından zengin olması nedeniyle birçok büyük devletin 
ilgisini çektiği yazılır. Tarımsal ürünlere kısaca değindikten sonra en ünlüleri olan zeytin ve üzüm 
hakkında bilgi vererek bölümü bitirir.  

Dini Metinler ve Eski Çağ Yazarlarının Eserlerinde Erken Dönem Cilicia - Yahudi İlişkileri (13-26) 
başlıklı üçüncü bölümde Yahudi tarihini Hz. İbrahim’den başlatıp Yahudi sözcüğünün Hz. Yakup’un 
soyundan gelenlere verildiğini açıklar. İsrail sözcüğünün Cilicia’ya uzak olmayan Filistin’de geçen 
bir mucizeden geldiğini de belirtir. Aynı zamanda tarihsel anlatımlarda krallığın Hz. Süleyman’ın 
krallığında sonra ikiye ayrıldığını da belirtir. Yahudilerin Cilicia ile olan ilişkilerinin ilk kaynağını Tev-
rat olarak verir. Hz. Süleyman’ın atlara olan düşkünlüğü ile bağlantılı olarak Cilicia’yı doğudaki ova-
lık kısmına denk gelen bir bölgeden atlarını getirtildiği söylenir. Tevrat’ta Cilicia ve Yahudi ilişkileri 
başka ipuçlarınınolduğunu belirterek bazı örnekler verilir; Sur ve Tarşiş kentler, Hilakku bölgesi 
gibi. Bu yerler, Yahudi tarihi başlığı altında tekrar ele alınmaktadır. Ayrıca Danyal peygamberin 
mezarının Tarsus’ta olma olasılığı burada bulunan bir taştaki kabartmaya dayanarak açıklanmaya 
girişilir.  

Hellenistik Dönem ve Yahudiler (27-35) başlığı altında yazarlar Büyük İskender’in dönemine bir 
giriş yapıp İskender’den sonraki dönemde Yahudileri etkileyen iki devlet olarak ikiye ayırırlar Pto-
lemaeuslar ve Yahudiler (28-31) kısmında Büyük İskender’in ölümünden sonra Mısır satrapı Pto-
lemaeus Soter’in Kudüs’e girdiğini ve sonrasında buradaki Hellenistik kültürün etkileri bölümde 
anlatılır. Yahudiler arasında Hellenistik kültürün oldukça yaygınlaştığını; İbranice yerine Hellence 
kullanımının artığını, hatta ibadet dili olarak bile kullanıldığı açıklanır. Ptolemaeus Krallığı’nın MÖ 
31 yılında Actium Muharebesi’nde Romalılar tarafından yenilmesine kadar bölgeye egemen dev-
lettir. Seleucuslar ve Yahudiler (31-35) bölümünde de Yahudilerin en çok baskı ve asimile politika-
sının bu dönemde yapıldığı açıklanır. III. Antiokhos tek tanrılı inanca sahip oldukları için kendisine 
itaat edeceklerini düşündüğü iki bin Yahudi aileyi bazı politik düşünceleri nedeniyle Mesopotamia 
ve Babylonia’dan getirtip Anadolu’ya geçmesi anlatılır. Ancak bazı Yahudilerin Hellen tarzı yaşama 
özendikleri ve hatta bu apokrif metinlerden Makabeler kitabında bu konudaki eleştiriyle bir örnek 
verilir. IV. Antiokhos’un döneminde Yahudilere yapılan baskılar kısaca anlatılır. Süleyman’ın tapı-
nağının ele geçirilmesi, en kutsal yer olarak inanılan yere Iuppiter heykelinin dikilmesi, Yahudi iba-
detlerinin özellikle sünnet ve kurbanın yasaklanması gibi olaylar kısaca anlatılır.  

Roma Yahudi İlişkileri Başlıyor: Roma ve Cilicia Yahudileri (36-46) başlıklı bölümde yazarlar 
Roma’nın Cilicia’daki varlığıyla birlikte Yahudilerle olan ilişkilerini anlatmaktadırlar. Özellikle Roma 
konsili Lucius’un mektubundan bahsederek Yahudilere zarar verilmemesini istediğini belirterek 
Roma’nın Yahudiler üzerindeki hamiliğinin başladığını söyler. Bu dönemde Yahudilerin başında 
Makabiler ve daha sonra Hellen Yahudi krallar Haşmonayim Krallığı olduğunu söyleyerek bu kral-
lıklar hakkında açıklamalar yapılır. Yahudiler arasındaki karışıklığın olduğu dönemle birlikte Cili-
cia’da da korsan hareketliliğine dikkat çekilir. Seleucus krallığını ortadan kaldıran Pompeius bu 
konuda oldukça başarılı olduğunu ve Iudaea’ya geçtiği belirtilir. Pompeius’un MÖ 63 yılında Ku-
düs’ü işgalini anlatarak bundan sonra gelen yöneticilerin Yahudiler hakkındaki tutumları hakkında 
bilgi verilir. I. Hirodes’in Iudaea’nın yasal kral olmasıyla devam eden bölüm bazı Yahudi felsefeci-
lerden de bahseder. Yazarlar Berenice, Iuddaea ve Cilicia’nın yakınlaşmasıyla ilgili bazı bilgiler ve-
rir. Yahudi isyanları ve Sanhedrin’in aldığı kararların Cilicia’da yaşayan Yahudileri de etkilediği bil-
gisi verilirken Yahudilerin Roma askeri olması konusundaki yaklaşımları da bize aktarılır. Roma, 
Yahudilere “civis Romanus” yani Roma vatandaşlığı sağlaması konusu üzerinde duran yazarlar bu-
nun Yahudiler için aşağılanmadan kaçınma anlamına geleceğinin bilgisini de vermektedirler  

Cilicia Yahudilerinin En Ünlüsü: Şaul; başlıklı bölümde İncil’de Acta Apostolorum’da (Elçilerin 
İşleri) (47-57) hikâye edilen Pavlus ya da Şaul adlı Hıristiyan Elçi’nin hayatı anlatılmaktadır. Tarsuslu 
olduğu ve özellikle “civis Romanus” unvanına sahip olduğuyla anlatım başlatılır. Öncelikle Stra-
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bon’un Tarsus hakkında yazdıkları aktarılır. İncil’de anlatılanların ışığında Tarsuslu Şaul’un yaşamı 
anlatılır. Ünlü bir haham olan Gameliel’den eğitim almıştır, Hıristiyanlara baskı yapmak için ol-
dukça gayretlidir. Ancak Damascus’a giderken yolda İsa’yı (görünümünü) görür ve Hıristiyan olur. 
Bundan sonra daha çok “gentiles” arasında Hıristiyanlığı yaymak amacıyla geziler yapar. Sonunda 
Yahudilerin iftiralarıyla yakalanıp önce Romalı “procurator” Festus’un önüne çıkar ve yargılanmak 
üzere Roma’ya gönderilir. Pavlus’un Hıristiyanlar arasında büyük bir övgüyle bilindiği anlatılarak 
bölüm sona erer.  

Azize Tecla’nın Mucizelerinde Cilicia Yahudileri; (58-59) başlıklı altıncı bölümde yazarlar MS I. 
yüzyıl başlarında Iconium’da Şaul’u dinleyip Hıristiyan olan bir kadın olan Tecla’nın yaşamını ele 
alırlar. Seleucia ad Celycadnum’a yakın Meryemlik adı verilen yerde bir mağarada onun izleri var-
dır. Tecla’nın hayatını “İlk Martyr Tecla’nın Hayatı ve Mucizeleri” adlı eserden öğrenildiğini belir-
terek bu yazılı kaynaktan yararlanılarak Tecla’nın hayatı anlatılır. Bu anlatım Cilicia’da Yahudilerin 
büyük bir nüfus olmasa da Yahudilerin burada varlığına açık delil olarak görülür. 

Roma ve Yahudiler: Cilicia ile Ticaret, İsyanlar, Dinsel İlişkiler, Yaslar (61-104) başlıklı bölümde 
yazarlar Roma İmparatorluğu ve Yahudiler arasındaki ilişkinin daha çok sürtüşmelerle geçtiğini; 
Yahudilerin birçok defa isyan ettiklerini ve sonrasında Yahudilerin birçok yere sürgün edildiğini 
belirtir. Arap Yarımadası’nda da Yahudilerin olduğunu Hellenistik Dönem’de Yahudilerin ise daha 
çok Hellence konuşan yerlere gittiğini belirtir. Roma İmparatorluğu ikiye bölündükten sonra 
Iudaea’daki Yahudiler Doğu Roma İmparatorluğu altına alınır. Ancak Bar Kohba İsyanı ile yine ye-
nilip dağılırlar. İlerleyen paragraflarda yazarlar iki hahamın gittikleri yerleri ve karşılaştıkları konu-
ları ele alırlar. Anadolu’da Yahudilerin yaşamlarına ve Cilicia’daki Yahudilerin de 313 yılındaki Hı-
ristiyanlığın serbest kalmasıyla karşılaştıkları sorunlar olduğu belirtilir. Roma vatandaşı olan Yahu-
dilerin durumlarıyla ilgili bilgiler verildikten sonra Yahudilerin Roma İmparatorluğu’yla yaşadığı 
dinsel sorunlar ele alınır. Roma ile olan ilişkileri bazı imparatorlardan örneklerle açıklanır. Yahudi 
isyanları hakkında uzun bir anlatımın sonunda Titus’un Kudüs’ü ele geçirmesini okuruz. Bu fetihin 
sonuçlarında; Tapınağın yıkılması, Yahudilerin sürgünü, Roma’daki Titus Takı, dini eşyaların yağ-
malanması gibi konularla anlatım devam eder. Burada yazarlar Masada Kalesi hakkında tarihsel ve 
arkeolojik kaynaklar ışığında bilgiler verir. Bazı İmparatorların Yahudilere olan davranışlarından 
örnekler verir. Bu dönemde Cilicia’nın durumunu daha iyi betimleyen yazarlar bazı Yahudilerin 
yüksek mevkilerde yer bulabildiklerini de belirtirler. Constantinus zamanında Yahudilerin durumu 
hakkında bilgileri bulduğumuz paragraflardan sonra özellikle Hıristiyanlığın güçlenmesinden sonra 
Yahudilerin çok da iyi olmayan durumları hakkında bilgi sahibi olunur. Bölüm Sasanilerin doğudaki 
toprakları ele geçirmesine, aralarındaki savaşa ve sonrasında Yahudilerin tutumlarından birkaç ör-
nekle sona erer.  

Sekizinci bölüm olan Eski Çağ ve Geç Antik Çağ’da Yahudi Karşıtlığı (105-109); başlıklığı altın-
dayazarlar diğer toplumların Yahudilere olan olumsuz görüş ve tutumlarını ele alırlar. Yahudilerin 
içe kapanık bir toplum olmasından dolayı bazı pagan yazarların onlar hakkında doğru olmayan 
bilgileri yazdıklarını bildirir. Romalılar ve Yahudilerin sünnet, kurban, spor müsabakaları, evlilik gibi 
konularda ayrım yaşadıklarını örneklerle açıklar. Stern’in eserlerindeki Eskiçağ’da Yahudilerin geç-
tiği eserlerin sıralamasından bahseden bölüm, özellikle dini metinlerde Yahudiler için acımasız ifa-
delerin olduğuna dikkat çeker. Hıristiyanlığın ortaya çıkışı ve büyümesi sırasında Yahudiler İsa’nın 
çarmıha gerilişi için suçlanmış, daha sonrasında da ünlü vaizlerin bile vaazlarında sert ifadelere 
rastlanmıştır. Yahudi sözcüğünün bir aşağılama sözcüğü olduğu konusunda birkaç örnekle bölüm 
sona erer.  

Musevi İbadethanelerin Kökeni; (110-115) başlıklı bölümde Musevi topluluklarının ibadetha-
neleri konusuna girerken yazarlar bu konudaki tarihsel süreci anlatarak başlarlar. Yahudilerin Babil 
esareti, Kudüs’e dönüşleri, Titus’un Kudüs’ü yağmalaması ve bu süreçte tapınağın yok edilmesi 
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önemli unsurlar olarak ele alınır. Yahudiler bu dönemden itibaren yönlerini Kudüs’e döndürerek 
ibadet etmelerini sinagogların temeli olarak açıklanır. Sinagoglar konusunda yazarlar bilgi vererek 
yine Masada Kalesi’nde bazı kalıntılardan sinagog olarak görüldüğünü söylerler. Bazı sinagogların 
Hellenistik kültürden etkilendiklerini belirterek bölüm sonlanır.  

Onuncu bölümde Anadolu’da Sinagoglar; (116-119) Anadolu’da Ege’den başlayarak Cilicia’ya 
kadar sinagogların var olduğunu söyleyerek bölüme başlarlar. Sardis, Priene, Myra, Limyra gibi 
kentlerinden bazı arkeolojik bulgulara dayanılarak sinagog örnekleri verilir. 

Cilicia’da Sinagog Olarak Önerilen Yapılar (120-136) başlığında Cilicia’da sinagog olabilecek bir 
yapı şimdiye kadar bilim insanları tarafından tespit edilmediği savıyla bölüme başlanılır. Sinagog 
olarak olabilecek önerilen yapıların olduğunu ve bunlara örnekler vererek bölüm devam eder. Ci-
licia’nın Corycus kenti, Çatıören ve Mopseus’taki bazı buluntular ışığında Yahudi sinagogu ola-
bilme ihtimali olan yapılar fotoğraflarla incelenir. Özellikle menorah betimlemelerinin bu yapıların 
sinagog olma ihtimalini kuvvetlendirdiği yazarlar tarafından dikkat çekilir. Arkeolojik kazıların ya-
pılmamasının yanında tarihleme sorununa da dikkat çekilerek bölüm biter. 

Cilicia’da Yahudilere Ait Mezarlar ve Epigrafik Veriler; (137-147) başlıklı onikinci bölümde Cili-
cia’da bulunan lahitlerdeki menorahların buradaki Yahudi varlığının kanıtları olduğu ileri sürülür. 
Özellikle Agae, Olba gibi kentlerdeki arkeolojik kazılarda bu lahitlerden bulunmuş olduğu söylenir. 
Seleucia ad Calucadnum, Corycus ve Diocaesarea’da da kazılarda Hellence Ioudais/Ioudaia yazıla-
rının olduğu bilgisi verilir. Bölümün son yarısında Cilicia’da neden Yahudilere ait İbranice mezar 
taşı bulunmadığı sorusuna cevap aranır. Ayrıca bölüm mezarlarda yazılan isimler hakkında bilgi 
verilerek biter. 

Cilicia’da Yahudilerin Meslekleri; (148-149) başlığı altında Cilicia’da özellikle Corycus’ta bulu-
nan yazıtlarda çeşitli meslek grupları ve Yahudi Kuyumcular Birliği başkanı hakkında bir yazıt bu-
lunduğuna dair bilgiler verir. Ayrıca Yahudiler parfümeri, keten tüccarlığı, çadırcılık gibi meslekler 
olduğu bölümde belirtilir. 

Cilicia’da Şabatistler; (150-151) başlıklı ondördüncübölümde Şabbatislerin kim olduğuna dair 
üç görüşle başlayarak bulunan bir yazıtta onlara ait bilgiler olduğuyla başlar. Bölüm bu yazıtı ele 
alarak kısa bir açıklama yapar.Yazıt Tarsuslu bir Yahudiye aittir ve bu Yahudi’nin de keten tüccarı 
olduğu yazılanlardan anlaşılır. Bundan da Yahudilerin büyük ihtimalle Cilicia’da ticaretle uğraştık-
ları düşünülebilir. 

Cilicia’da Samiri İzleri; (150-154) başlığı altında Samilerin Yahudi tarihinde ne zaman ortaya 
çıktıklarını ve diğer Yahudilerden farklı yönleri hakkında bilgi verilir. Ayrıca Hellenopolintanus’tan 
Aziz Chysostomus ve yandaşları hakkında yazdıklarından bu yörelerde sinagoglar olduğu düşünü-
lür. Aynı zamanda İmparator İustinianus döneminde din değiştirme konusunda baskıya uğradıkları 
bilgisi verilirken bölüm bazı yazıtlardan Cilicia’da var olduklarını anlayabildiğimiz konusuna deği-
nerek bölüm biter. 

Arkeolojik Küçük Buluntular Işığında Cilicia’da Yahudiler; (155-163) başlıklı bölümde yazarlar 
Cilicia’da arkeolojik buluntular ışığında Yahudilerin bu bölgede yaşadıklarına dair bilgiler verirler. 
Bazı fotoğraflarla desteklenen bölümde ilgi çekici olarak Silifke Müzesi’nde bulunan bir sunaktaki 
insan kulaklarıyla birlikte Menorah örnek verilmektedir. Özellikle bu bölümde Silifke Müzesi’nde 
sergilenen bazı eserlerden örnekler görürüz. Olba’da Yahudi varlığına işaret olarak menorah ka-
bartmalı sunak ayrıntılı olarak incelenir. Ayrıca Olba’da bulunan bazı buluntularda bölümde bu-
lunmaktadır. 

Sonuç (164-177). bölümünde Yahudi tarihinin küçük bir özeti verilerek kitapta konu edilen 
başlıkların kısa açıklamaları bulunur. Yahudilerin sürgüne gitmesinden itibaren bölgelere dağılma 
sürecini ve bununla birlikte Cilicia’da Pavlus’un Tarsuslu olmasının Yahudi varlığına ilişkin büyük 
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bir kanıt olduğu belirtilir. Hıristiyanlığın ortaya çıkmasından itibaren Yahudi tarihi yeni bir sürece 
girdiği ve Doğu Roma İmparatorluğunun güçlenmesiyle Yahudilerin ayrımcılığa uğradığı tekrarla-
nır. Cilicia’da bulunan sinagogların tarihlendirilememesi, kiliseye çevrilmesi gibi sorunlar da bö-
lümde yer almaktadır. İslamiyet’in ortaya çıkışında Yahudilerin durumuna kısaca değinilir. Bölüm 
Cilicia’da yapılan arkeolojik çalışmalarda Yahudilere ait bilgilerin VI. yüzyılda kesintiye uğradığın-
dan bahsedilerek bir Yahudi doktorun yazdığı mektupla birlikte bu bölgede Yahudilerin bu dönem-
den sonra da varlığını sürdürdüğü düşünülmektedir. Çalışmanın sonucu olarak yazarlar Cilicia Ya-
hudilerinin tarih içindeki yerini tam olarak aktaramazlar. Yeni araştırmaların bu konuya daha fazla 
ışık tutacağı temennisiyle bölüm sona erer. 

Cilicia ve Yahudiler İçin Genel Kaynak (179-187), Kısaltmalar (188) Dizin (189-192) kısımlarıyla 
kitap sona erer.  

Cilicia’da Yahudiler kitabı Akdeniz Havzası’nda dinler tarihi araştırmaları yapanlar için genel 
bilgiler vererek bir anlamda bu konuya bir giriş niteliği taşımaktadır. Yahudilerin Doğu Akdeniz 
Bölgesi içinde Cilicia’ya odaklanarak izlerini arkeolojik bulgular, dini yazınlar ve yapılan araştırma-
lar kapsamında arayan bu kitap Yahudilik konusunu merak eden ve araştıranlar için bilim dünya-
sına yarar sağlayacağı düşünülmektedir. 
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