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TU B’SHVAT*

İsrail’in dört bir yanında her bahar, hatta badem ağaçlarının 
beyaz ve pembe tomurcuklara durduğu ocak ayından baş-
lamak üzere, ağaçların doğum günü kutlanır. Beyaz bluzlar 
giymiş binlerce kız ve oğlanın yanı sıra yabancı bağışçılar 
yeni başlangıçlara vesile olmak ve orman alanını genişlet-
mek amacıyla önceden belirlenmiş yerlerde toplanıp ağaç 
dikerler. Ne var ki bizim sınıftan bir çocuk bu törenlerin 
faşizm içerdiğini ve bir katliam olduğunu söylüyordu. Ona 
göre çam ağaçları yaprak yerine çıkardıkları sivri iğneleri 
döktükçe, yerdeki yaban çiçeklerini, çalıları ve yöreye özgü 
diğer ağaçları kısacası tüm diğer bitki gelişimini bozup yok 
ediyordu. Molozların ve meyve bahçelerinin çamlar altında 
kalmasından dolayı taş düzlüklerin her yıl daha da azaldı-
ğından dem vurarak, evde duyduklarından tekrarladığı belli 
olan sözlerle, daha önce orman olmayan arazilerin orman-
laştırılmasının ‘‘varoluşumuzun büyük yalanı’’ dediği şeyin 
bir parçası olduğunu söylüyordu. O çocuk bizim arkada-
şımızdı ama o yılki Tu B’Shvat töreninde anne babalarımız 
tarafından o güne özel hazırlanıp özenle paketlenen kuru 

* Musevi takviminde 5. ayın 15’i. –çn
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incir, hurma ve fındık gibi ananevi yiyeceklerimizi onunla 
paylaşmamıştık.

(Oz Shelach tarafından yazılan yazıdan alıntılanmıştır: 
Picnic Grounds: A Novel in Fragments, 2003.) 

Éste es el árbol de los libres.  
El árbol tierra, el árbol nube,  
el árbol pan, el árbol flecha,  
el árbol puño, el árbol fuego.  
Lo ahoga el agua tormentosa  
de nuestra época nocturna,  
pero su mástil balancea  
el ruedo de su poderío.
(Pablo Neruda, ‘Los Libertadores’, 
Canto General, 1950)*

* Özgürlüğüne kavuşmuşların ağacı bu;
 Toprak ağacı, bulut ağacı,
 Ekmek ağacı, ok ağacı,
 Yumruk ağacı, od ağacı.
 Gece çağımızın fırtınalı suları
 Çağlar, doludizgin,
 Ancak, direk dengeler bölgesini
 Kudretiyle kendisinin.
 (Pablo Neruda, ‘Kurtarıcılar’, 
 Canto General, 1950) çeviren: A. S. Ortanca
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TEŞEKKÜRLER

Bu kitap bir idrakin ürünüdür. İsrail’in emekçi Siyonist 
kooperatif yerleşimcilerinin yaşadığı varlıklı bir bölgesin-
de büyüdüm. Bölgenin adı Emek Hefer. İdrak ettiğim şey, 
Emek Hefer’in altındaki –bugün gömülüp yok olmuş olan– 
Havarit Vadisi ve benim orada geçen neşe dolu, ayrıcalıklı 
çocukluğumun ve ergenlik yıllarımın, Havarit Vadisi’nin 
yıkılması ve eski sakinlerinin yerlerinden edilmesiyle ayrıl-
maz bir biçimde birbiri içine örülü olduğudur.

Bu projeye Perry Anderson ile birlikte sürdürdüğümüz 
sohbetler eşlik etti. Zekâsına büyük saygı, dostluğuna ise 
minnet duyuyorum. 

Oxford ve Paris’teki ikametim esnasında geçirdiğim iki 
keyifli dönem de bu kitabın yazılışıyla bağlantılıdır. 2005 
baharında UCLA’in değişim programından faydalanarak Pa-
ris’teki Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales bö-
lümünde ziyaretçi profesör olarak görev almıştım. Kitabın 
bazı bölümlerini çeşitli sunumlarda başkalarıyla paylaşır-
ken, kalanı üzerinde çalışmaya devam etmiştim. Bu ziyaret-
ten aldığım verim için Jacques Revel ve Hamit Bozarslan’a 
teşekkür ederim.
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2005-2006 akademik yılını ise Alistair Horne üyesi ola-
rak gittiğim St Antony’s College’ta geçirdim ve kitabımın 
büyük bir bölümünü burada yazdım. Beni üyelik programı-
na aldıkları için üniversiteye, cömertliği için Sir Alistair’a ve 
gösterdikleri konukseverlik için o sıralar kurumun müdü-
rü olan Sir Marrack Goulding’e teşekkürlerimi sunarım. St. 
Anthony’deki Ortadoğu Merkezi bana hep yuvam gibi gel-
miştir; bu vesileyle merkezin yöneticisi Eugene Rogan’a ve 
tüm diğer üye, personel ve öğrencilere içtenlikle teşekkür 
ederim. Her zamanki gibi hem yüreklerini hem de evlerini 
bana açan Avi Shlam ve Gwyn Daniel dostlarımdır ve en 
kısa ifadeyle onların varlığı Oxford’u ziyaret etme sebebim-
dir. Avishay, Orit ve Tal’ın sıcaklığı ve neşesi olmasa o yıl 
daha soğuk ve yalnız geçerdi. 

2007 baharında, Balliol College’ta 2006-2007 dönemi 
boyunca Leonard Stein Seminerlerini verdim. Bu da kitabı-
mın bir kısmını sunmam ve yönlendirici yorumlar almam 
için çok güzel bir fırsat oldu. Bu seminerleri vermem için 
beni seçen Balliol’a, King’s Mound’daki şahane konaklama, 
enfes yemekler ve şaraplar için yürekten teşekkür ederim. 
Balliol’da kalabilmemi Sudhir Hazareesingh’in gösterdiği 
nazik konukseverliğe borçluyum.

Bir kurum ve topluluk olarak UCLA, entelektüel çalış-
malarımda bana çok destek olmuştur. Üniversite Senatosu 
ve Yakındoğu İncelemeleri Merkezi’nde aldığım destekler-
den çok faydalandım. Young Research Kütüphanesi, zengin 
kaynakları ve personelinin verdiği hizmetteki başarısıyla 
eşine az rastlanır bir kurumdur. Val Rom-Hawkins’e ve Or-
tadoğu ve Yahudilik bibliyografı David Hirsch’e paha biçil-
mez yardımları için özellikle minnettarım. Araştırma görev-
lileri Kent Schull ve Jena Gibbs’in desteklerini alma şansına 
da sahip olduğum için onlara da teşekkür ederim.

Kitabı yazarken etkileşimde bulunduğum sayısız insan 
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arasında yer alan ve Herzl’i yeniden okumam konusundaki 
ısrarları nedeniyle Tami Sarfatti’ye, 1967 savaşına dair bel-
gelerle ilgili engin bilgileri nedeniyle Avi Raz’a, yerleşimci 
sömürgeciliği konusunda sürekli bilgi paylaşımımız için 
Sung-eun Choi’ye, modern Fransız ve Alman yazarlarıyla 
ilgili kaynaklar ve sohbetler için Aaron Hill’e, kitabımın ha-
zır bölümlerini sunmam için beni Universidad Torcuato Di 
Tella’ya davet eden ve büyük bir cömertlikle Buenos Aires’e 
‘yeniden kabul eden’ Klaus Gallo’ya, Patrick Wolfe’un çalış-
masına dikkatimi çeken Ellen Dubois’ya, titiz metin düzen-
leme çabaları için Verso’daki Tom Penn’e, keskin gözleriyle 
bu kitabın kimi bölümlerinin daha iyi olmasını sağlayan 
Kathleen Micham’a ve her şeyi sürekli değişik bakış açıları-
na yerleştiren Uri’ye teşekkürü borç biliyorum. 

Bu kitap Edward Said’in anısına ithaf edilmiştir. Ken-
disini derinden özlüyorum. Aradan geçen zaman bu acıyı 
hiç hafifletmedi. Tam da beklendiği gibi New Left Review’de 
(1988) yayımlanan ‘‘Kimlik, Olumsuzlama ve Şiddet’’ baş-
lıklı unutulmaz makalesinin son cümleleri bana hâlâ kıla-
vuzluk ediyor:

Eğitim, siyaset, tarih ve kültür alanında, günümüzde, 
kimlik oyunu oynama lüksünden imtina eden (bunu, 
geçinmek için o oyunu oynayan kalabalıklara bırakan) 
ve onun yerine duyulmayanın, temsil edilmeyenin, 
dünyamızdaki nispeten güçsüz insanların çıkarları için 
merhamet duygusuyla baskı yapan ve bunu ‘‘sahicilik 
jargonuyla’’ değil de kişisel baskılamayı, tarih septisiz-
mini vurgulayarak ve bilinçli bir şekilde siyaseten ken-
dini vakfetmiş bir zihinle yapan seküler muhalif ente-
lektüellerin –bu kişileri bilgili ve etkili oyunbozanlar 
olarak adlandıralım– oynaması gereken bir rol var. Kı-
sacası, kimlik siyasetinin kokuşmuş hürmetini, şiddet 
dışında başka araçlarda hükümsüz kılmak mümkün.



.
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GİRİŞ

1976 yılının mart ayında İsrail’de iki önemli şey oldu. İlki, 
30 Mart’ta İsrail’in Filistinli yurttaşlarının, 1948 savaşının 
ardından başlayan ve sonunda devletin önderliğindeki bir 
toprak yağmalamasına varan koşullara karşı ayaklanmasıy-
dı. 30 Mart Toprak Günü ilan edildi ve her yıl Toprak Günü 
Filistinli İsrailliler ve bu drama sempati duyan birkaç İsra-
illi Yahudi tarafından anılmaktadır. 1976 Mart’ının ilk gün-
lerinde, İçişleri Bakanlığı’nın İsrail’in kuzey bölgesinden 
sorumlu müdürü İsrael Koenig, iç iletişimde dağıtılmak 
üzere bir genelge kaleme almış ve Toprak Günü dolayısıyla 
genelgeye ikinci bir bölüm eklemişti. Koenig Raporu olarak 
anılan bu metin, Mapam’ın Birleşik İşçi Partisi’nin gazetesi 
Al-Hamishmar’a sızdırıldı ve 1976 Eylül’ünün ilk günlerin-
de yayımlandı. Konu Celile kentiyle ilgiliydi ve Celile, 1948 
yılındaki etnik temizliğin nispeten ve sınırlı bir başarıyla 
yapıldığı bir bölgeydi. Koenig, raporunda hükümeti Celile 
nüfusunda Arapların baskın olmasının tehlike arz eden yö-
nüne karşı uyarmış ve bu durumu kökünden değiştirecek 
bir dizi politika önermişti. Bu politikalar arasında hızlan-
dırılmış toprak istimlakı (daha çok sayıda Yahudi yerleşi-
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mi yoluyla yapılacak bu işlem Celile’nin Yahudileştirilmesi 
adını alacaktı) ve İsrailli Filistinlileri yurtdışında okumaya 
yönlendirmek ve dönüşlerini engellemek vardı. 

Özetle bu kitap, entelektüel ve edebi bir tarih sondajıdır; 
modern Filistin’e sonradan yerleşenler ile yörenin yerlileri 
arasındaki ilişkilerin maddi tarihini anlatmanın yanı sıra 
İsrailli Filistinlilerin yurttaşları olduğu bir devletin eliyle 
yerlerinden edilmelerinin tüm hızıyla devam ettiğinin bilin-
cinde olduklarını, Koenig Raporu gibi bir şeyin yazılmasını 
mümkün kılan ve o raporda önerilen politikaları gerçekleş-
tirmeyi hedefleyen şuur ve siyasi imgelemi açıklamaktadır. 

İsrail/Filistin üzerine yazılmış elbette tonlarca metin var-
dır. Ama Siyonizm ve İsrail üzerine yapılan eli yüzü düzgün 
çalışmalarda hep belli bir tema öne çıkar. Siyonizm yanlısı 
yazarlar Siyonizmi, ilerici Avrupa anlayışından kaynakla-
nan ideolojik bir ütopya olarak temsil ederler; onlara göre 
bu ütopyanın gerçekleştirilmesi, kuruluş fikri kadar saf ve 
özgün olmayabilir ama gayet makbuldür. Bu doğrultuda, 
kibutzlar sosyalist bir ütopya deneyi olarak gösterilmiştir. 
Bilinçli ya da değil, bu çalışmalar ideolojik bir neden-sonuç 
ilişkisine bağlı kalır, zira bunlar yalnızca düşünsel düzleme 
değil Siyonist yerleşimcilerin niyetlerine de öncelik verirler 
(örneğin, apaçık görülen gerçekler ne olursa olsun, Siyonist 
yerleşimcilerin bölgedeki yerlileri yurtsuzlaştırma amacı ta-
şımadığının entelektüel ve etik açıdan kesin olduğunu ifade 
ederler). Bu yazarların anlatılarında yerleşimci topluluklar 
sadece Siyonist Yahudi dinamikleriyle şekillenmiştir. Bir di-
ğer deyişle, bölgenin yerlileriyle olan karşılıklı etkileşim, o 
topluluğun doğası ve kimliğinden kopuk ve konu dışı kal-
mıştı. 

Öte yandan, Siyonizmi ve İsrail’i şiddetle eleştiren ya-
zarlar Avrupa düşünsel birikiminin önemini kale almayıp, 
Filistin’deki kolonileşme sürecini ön plana çıkarırlar. Bu 
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bakışa göre, on yedinci yüzyıl başlarında Virginia ve New 
England’daki kolonilerle yapısal benzerlikler taşıyan bu ki-
butzlar, salt yerleşimci kolonisine bir örnektir. Bu yazarlar 
genelde ideoloji ve edebiyata kuşkuya bakarlar; zira onlara 
göre ideoloji ve edebiyat, sosyal ve ekonomik gerçeklikleri 
yansıtmaz; kendileri ise maddi ve kurumsal olana odaklı-
dırlar. Onlara göre niyet önemli değildir, sonuçlar ise mün-
hasırdır: Yerli Filistinliler ile yaşanan çatışma, devlet-öncesi 
Yişuv* topluluğunun hudutlarından ve İsrail devletinden 
ayrı bir şekilde ele alınamaz; bu çatışma her ikisini de şe-
killendirmiştir. 

Bu kitap yukarıdaki iki eğilim arasında bir uzlaşma de-
ğildir, ama iddia edilen birçok çatallanmanın yıkılmasında 
ısrarlıdır. Bu çatallanmaların ilki şudur: Her ne kadar ken-
dine özgü tarihsel özellikleri varsa da Siyonizm hem Orta 
ve Doğu Avrupalı bir milli hareketti hem de Doğu’da bir 
koloni kurarak kendine milli bir miras şekillendirmek is-
teyen Avrupalı yerleşimcilerin hareketiydi. Siyonizmin bu 
fenomenlerden biri ya da diğeri olduğunu söylemek cılız 
ve sınırlı bir yorum olur. İkincisi, Filistin’deki kolonileş-
meyi toprak, emek ve özel kurumlar açısından ele alıp di-
ğer yerleşimci toplumlarla karşılaştırmak, fakat ideolojik, 
bilimsel ve edebi metinlerin yorumlarını bunun dışında 
bırakmak problem yaratır. Hatta bu metinlerin tam da yer-
leşimci bilincini ve imgelemini dışavurduğu gösterilebilir. 
Üçüncüsü, yerleşimci ulusun hegemonyacı öyküsü eleştirel 
muhakemeden geçmeksizin hâkim kılınmamalı, yerleşim-
cilerin niyetleri değerlendirilirken yerlilerin sesini bastır-
manın sonuçları veya akıbeti konu dışı bırakılmamalıdır. 
Siyonist İsrailli yerleşimci ulusun kendi öyküsünü kurma 
tarzında bunu hiçbir yerde olmadığı kadar açık ve net gö-
rürüz: Bu ulus adeta eşi benzeri olmayan bir şekilde, hiç 

* Yerleşimci cemaati. –çn
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kimsenin zaptedemeyeceği bir ulus olarak kurulmuş ve sırf 
orada yerli bir halk var diye ya da onların ellerinden zorla 
topraklarını alma gereğiyle kesinlikle şekillenmemiştir. Bu 
anlatıyı yanlış bilinç gibi adlandırarak bir kenara atmak ye-
rine onu –tarihsel açıdan kendine özgü özellikleri ne olursa 
olsun– tipik bir yerleşimci ulus olarak yorumlamak daha 
ilginç olacaktır. 

Dolayısıyla bu kitaptaki çeşitli savların altında Avrupa 
ile onun dahilde ve hariçte kolonileşmiş grupları ve toprak-
ları arasındaki gerilimin yanı sıra tarihsel açıdan özel olan 
ile tarihsel açıdan karşılaştırılabilir olan arasındaki gerilim 
yatmaktadır. Kitabın etrafında döndüğü eksen Siyonist ku-
ruluş mitidir ve üç tezahürü vardır: sürgünün hükümsüz-
leştirilmesi (şeilat ha-galut), İsrail ülkesine dönüş (ha-şiva 
le-Eretz Yisrael) ve tarihe dönüş (ha-şiva la-historia). Bu üç 
temel ifade, aslında tek ve tümleşik bir kuruluş miti kurmak 
şeklinde algılanabilecek bir şeyin farklı kayıtlarıdır ve kop-
maz bir şekilde gerçekten birbiri içine örülüdür. Bu kitap bu 
mitin alabildiğine milli ve yerleşimci-kolonyal olmasının 
yanı sıra özel ve karşılaştırabilir olduğunu ve Avrupa’daki 
düşünsel akımlar ile sömürge mücadelelerinin gerçekliğiyle 
şekillendiğini ileri sürmektedir.

Kısa, öz ve açık olmak adına Marksist ayrımı kullanacak 
olursak, bu kitap, üstyapı alanına ait bir dizi metni ele alır. 
Bu metinler üç dolambaçlı alanı temsil eder: siyasi-ideolo-
jik, edebi ve bilimsel alan. Burada incelenen kaynak mal-
zemenin çok geniş bir İbranice külliyattan alınmış olduğu-
nu ve bu metinlerin çoğunun İngilizcelerinin olmadığını 
özellikle vurgulamalıyım. Bu külliyat, burada yer darlığı 
nedeniyle tamamen tercüme edilemiyor olsa da, İngilizce 
çevirilerde bütünüyle ve bağlamsal olarak tartışılıp alıntı-
lanmıştır. Bu konuya dair bir not daha düşelim. Bu kitap, 
özellikle sosyal bilimlerdeki akademik yazı geleneklerinden 
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iki önemli açıdan ayrılır: Birincisi, bu kitapta ‘ana’ ve ‘yar-
dımcı’ edebiyat ya da kaynak ayrımı yapılmamaktadır. Ne 
genel bir tez ortaya koyup kanıtlar verilir ne de dolaysız 
bir anlatıya sahiptir. Yine de ilk bölümde fin de siécle Avru-
pa anlatılır, son bölümde ise 1950’lerin ve 1960’ların İsrail’i 
aktarılır. İlk gelenekten sapılmasının nedeni, bu geleneğin 
bezginlik verici olmasının yanı sıra entelektüel dürüstlü-
ğün hedeflenmesidir. Bu çalışmadaki temalar, kuruluş miti, 
edebi imgelem veya tarih bilinci yani kurgulanmış soyut-
lamalar olduğundan, halihazırdaki ya da geçmişte yazılmış 
araştırma yazılarının bu temaların dışında olduğunu (bir 
diğer deyişle, soyutlamaların ta kendisi her nasılsa ‘ana’ 
iken bunlara ‘yardımcı’ denmesini) savunmak entelektüel 
açıdan mümkün değildir; aksi halde bu da hegemonyanın 
somutlaştırılmasına yardımcı olmakla sonuçlanır.

Kitabın ilk bölümünde, Siyonizmin kuruluş hegemon-
yasındaki bir noktaya yapılacak itirazların zemini kurulur. 
Burada hegemonyanın kendi dünya görüşünü, ideolojik 
bir bakış açısı olarak değil kerameti kendinden menkul bir 
şeymiş gibi, a priori bir hakikat olarak yayma yeteneği ele 
alınacaktır. Daha sonra ise edebiyat eleştirmeni ve muha-
bir Bernard Lazare’ın ve ardından Hannah Arendt’in orta-
ya koyduğu ‘‘bilinçli parya’’ kavramını kullanarak ve bu 
kavramı geliştirerek, modern seküler Yahudilikte var olan, 
uygulanabilir, ilerici ve aynı zamanda anti-asimilasyoncu 
bir Siyonizm alternatifi olduğunu ve bunun ortaya çıkışı-
nın Herzl’in siyasi Siyonizminin doğuşuyla –ve ona muhalif 
olarak– eşzamanlı olmasının tesadüf olmadığını savunaca-
ğım. Ayrıca bilinçli paryanın bakış açısının ahlaki ve siyasi 
açıdan bugün bile –hatta özellikle bugün daha fazla– geçerli 
olduğunu da ileri sürüyorum. Bu bölümde başlangıç nokta-
sı olarak ikisi de ‘‘The New Ghetto’’ (‘‘Yeni Getto’’) başlıklı 
ve Kasım 1894’te Paris’te birbirinden dokuz gün arayla ya-
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zılmış iki metin kullanılmaktadır: Herzl’in oyunu Das neue 
Ghetto ve Lazare’nin La Justice’deki makalesi ‘‘Le nouveau 
ghetto’’.

İkinci Bölüm, gitgide büyüyen karşılaştırmalı yerleşimci 
milliyetçiliği ya da sömürgeciliği alanının neden Filistin’de-
ki Siyonist kolonileşmenin, İsrail devletinin ve İsrail-Filis-
tin çatışmasının anlaşılabileceği en geniş çerçeve olduğunu 
açıklar. Bu bölümde önce söz konusu alan incelenir ve bu 
alanın Siyonist kolonileşmenin erken aşamalarında uygu-
lanan yöntemi ve diliyle ilgili bugüne kadar görülen en 
önemli girişim vurgulanır. Yerleşimci ulusların hegemonya-
cı anlatılarının esasları belirlenir ve bunların Siyonist İsra-
il vakasında da var olduğu gösterilir. Son olarak ise önde 
gelen Siyonist liderlerden Chaim Arlosoroff’un (1933’te Tel 
Aviv’de öldürülmüştür) 1920’lerin ortalarında yazdığı uzun 
–ve hemen hiç kimsenin bilmediği– makalenin ayrıntılı bir 
yorumu sunulmaktadır. İngilizceye hiç çevrilmemiş olan bu 
çarpıcı yazının beyaz-yerleşimci bilincini nasıl açığa vurdu-
ğu da bu bölümde anlatılmaktadır.

Üçüncü Bölüm’de Siyonist kuruluş mitinin üç tezahü-
rünün –sürgünün hükümsüzleştirilmesi, İsrail ülkesine dö-
nüş ve tarihe dönüş– ayrıntılı bir tartışması yer almaktadır. 
Bu bölüm bu mitin üç kaydının bilinen tanımlamalarıyla 
başlar ve ardından genel çeşitlemeleri verilir. Radikal sağ 
kanadın perspektifine bakılarak bu analiz derinleştirilir. 
İlk olarak 1940’lı yılların başlarında ortaya çıkan bu radi-
kal sağ kanat akımı, indirgeyici bir ifadeyle Kenanizm ola-
rak adlandırılmıştır. Daha sonra Kenanistlerin Siyonizmi 
reddedişi, 1980’lerde Boas Evron tarafından ve neo-Kena-
nist diye adlandırılabilecek bir perspektiften yazılmış olan 
önemli bir kitapta incelenmiştir. Ardından bu mitin, İsrail 
ve Siyonizm alanında en önde gelen Siyonist tarihçi olan ve 
‘Siyonizmin Prensesi’ olarak adlandırılan Anita Shapira ta-
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rafından yinelenmesi gelir. Bölüm, Walter Benjamin’in ‘‘Ta-
rih Felsefesi Üzerine Tezler’’ metninden etkilenen Amnon 
Raz-Krakotzkin’in bu mit üzerine yakın zamanlarda yazdığı 
radikal eleştirinin incelenmesiyle sona erer. 

Dördüncü Bölüm Kudüslü akademik araştırmacıların 
çarpıcı kariyerlerini inceleyen iki bölümün birincisini teşkil 
eder. Bu araştırmacılar, yirminci yüzyılın ilk yıllarında Ya-
hudi İncelemeleri Enstitüsü ile İbrani Üniversitesi’ni kuran 
ve entelektüel dünyaları Alman romantizmi ve tarihçiliği 
ile şekillenen birinci kuşak tarihçi ve filologlardır. Bölüm-
de, her ne kadar kuruluş mitinin önceki haline göre bazı 
farklar olsa da, kuruluş mitine nihai istikrarını ve bütün-
lüğünü kazandıranın bu grup olduğu savunulur. Üçüncü 
Bölüm’de değinilen mitin çeşitlemelerinde sürgün dönemi 
göz ardı edilmiş ya da atlanmışsa da, bu Kudüslü araştır-
macılar, ‘geçici’ sürgün dönemini de içine kattıkları organik 
ve bölgesel bir anlatı yaratmışlardır. Bu bölümde özellikle, 
hem bir sofu hem de eşi benzeri olmayan bir Alman tarihçi 
olan Yitzhak-Fritz Baer’in ve 1950’lerdeki Eğitim Bakanı ol-
duğu dönemde İsrail milli eğitim tarihine en büyük etkide 
bulunan ve ona en net şeklini veren siyasetçi-artı-milliyet-
çi-artı-tarihçi Ben-Zion Dinur’un çalışmalarına odaklanaca-
ğım. Üçüncü Bölüm’de olduğu gibi bu faslı da söz konusu 
mitin ve dolayısıyla Siyonizmin halihazırdaki yaygınlığına 
dair bir örnekle kapatacağım. Bu örnek, Anita Shapira’nın 
2001 yılında Yad Vashem’de yaptığı açılış konuşmasında, 
Eichmann davasındaki iki bakış açısının –1948 kuşağının 
sevilen şairlerinden Haim Gouri’nin perspektifi ile Hannah 
Arendt’in yaklaşımı– karşılaştırmasına dair olacak. 

Beşinci Bölüm’de, sırf dehasıyla karşı konulamaz bir 
güç sergilediği için Gershom Scholem, Kudüslü meslek-
taşlarından ayrı bir şekilde ele alınacaktır. Scholem, ku-
ruluş mitinin üç kaydından da dem vurmasına rağmen 
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Siyonizmi tarihe dönüş olarak vurgulamıştır. Scholem’in 
hayatı ve ouevre’u Cambridge’li entelektüel tarihçi Quen-
tin Skinner’dan ödünç alınan ‘‘prolepsis mitolojisi’’* terimi 
yardımıyla yorumlanır. Burada, Yahudi tarihinin hakiki ve 
sahici anlamını ortaya koymak için önce tarihe dönüşten ve 
kendisine Minerva’nın baykuşu gibi keskin gözler bahşe-
dilmiş olan Hegelci tarihçi Scholem’in Siyon’a dönüşünden 
söz etmek gerekecektir. Bu noktadan sonra bölüm, modern 
bir düşünür olan Scholem’in Siyonizm ve İsrail gibi tema-
lar üzerine diğer yorumlarıyla devam edecek. Bölümde, 
Scholem’in düşüncesini Carl Schmitt ile ilişkilendirme yö-
nünde benim ve bir başka araştırmacının iki yönlü girişimi 
yer alacak. Bunların ilkinde, bu girişimin tümünü Siyonist 
siyasi teoloji olarak ele alacağım. İkincisinde, Scholem’in 
yasacı-Talmudcu Yahudilik şeklinde ‘patlayan’ mesihçi-
liğindeki amacının ona can vermek ve dinamizm katmak 
olduğunu ve bunun, devleti korumak adına anayasanın as-
kıya alındığı bir tür Schmittci an olduğunu öne süreceğim. 
Bu bölüm Benjamin’in mirasının ‘kimde’ olduğuna dair 
yapılan tartışmaya bir müdahaleyle sona erecek: Ortodoks 
Marksistlerde mi? Scholem ve/veya Theodor Adorno’da mı? 
Hiçbirinde mi?

Dördüncü ve Beşinci Bölüm Siyonist tarihyazımının 
ve tarih bilincinin, Alman romantizmi ve tarihselciliğinin 
uzantıları olarak nasıl görülebileceğini gösteriyor olsa da, 
kitabın son iki bölümü, yerleşimci kolonileşmesinin teza-
hürü olarak Filistin’e ve Siyonizme ‘dönüş’ yapar. Altıncı 
bölüm ise Eski Ahit’in yerleşimci cemaat tarafından kulla-
nılışını inceler; bu bölüme yine Anita Shapira’nın ama bu 
kez Ben Gurion’a dair çalışmasıyla ilgili eleştirel bir yakla-
şımla başlanacak ve Kitab-ı Mukaddes ve onun İsrailli Ya-
hudi kolektif kimliğindeki yeri incelenecektir. Bu bölümde, 

* En basit içerimiyle, hiç olmamış bir miti sonradan yaratarak var kılma. –çn
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Shapira’nın yerleşimcilerin temel ilkelerinden birini yani 
Yişuvların tarih ve kimliği ile İsrail devletini, iki apayrı ve 
varsayımsal olarak alakasız anlatıya ayırması anlatılır. Bu 
anlatılardan biri Ben-Gurion’un Kitab-ı Mukaddes projesine 
ve ‘bizim’ kolektif kimliğimizde, ‘bizim’ kim olduğumuzun 
cevabında Kitab-ı Mukaddes’in durduğu yere dairdir; diğeri 
ise ‘Arap meselesi’ üzerinedir. Bunun ardından ise Yişuv’da 
doğan en sıradışı İbrani yazar S. Yizhar’ın (mahlası: Yizhar 
Smilansky) edebi eserinin çapraşık bir incelemesi gelecek-
tir. Yizhar’ı, nihayetinde Siyonist bir yazar mı yoksa aslın-
da muhalif mi olarak sınıflandırmaya karar vermek yerine, 
her iki uçta da gidip geleceğim. Tondaki bu kararsızlığın 
nedeni, Yizhar’ın kendisinin de durmaksızın bir o uca bir 
diğerine gidip gelmesidir. Yizhar vasıtasıyla önce, bir taraf-
ta Kitab-ı Mukaddes ve ‘‘bizim’’ kim olduğumuz ile diğer 
tarafta ‘‘bizim’’ 1947-48’de uyguladığımız etnik temizliğin 
ve ardından toprak kapmamızın birbirinden ayrılamaya-
cak kadar iç içe olduğunu göstereceğim. Bu bölümde ayrı-
ca Smilansky’nin karmaşıklığının da altı çizilir: Smilansky 
Filistin’in temizlenmesi sürecini eşzamanlı olarak hem eleş-
tiren hem de onun bir parçası olan; hem 1949’da yazdığı bir 
öyküde Filistin kırsalının yerle bir edilmesine ağıt yakan 
hem de 1958’de kaleme aldığı bir diğer muhteşem kahra-
manlık öyküsünde Filistin’i yerle bir edenleri fedakâr ço-
cuklar olarak ebedileştiren bir yazar; bir yandan Siyonizm 
ve İsrail devletini eleştirirken her nasılsa Ben-Gurion rejimi-
nin organik aklı olarak seferber olmuş biridir. Son olarak bu 
bölümde, Yizhar’ın ‘bizim’ kim olduğumuz ile ‘bizim’ yerli 
Filistinlilerle etkileşimimiz arasındaki duvarı yıkmasından 
endişe eden çağdaş liberal yerleşimci yazarların, özellikle 
de Amos Oz’un, pür telaş bir şekilde Yizhar’ı milletin bağ-
rına zorla döndüren açıklamalar üretmesi aktarılacaktır. Bu 
yerleşimci yazarlar, Yizhar’ın aslında –mazallah– ‘bizim’ ne 
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yaptığımızın ‘bizim’ kim olduğumuza karşılık geldiğini sor-
gulamaktan ziyade ‘bize’ ve ‘bizim kimliğimize’ değindiği 
üzerinde ısrarla durarak Yizhar’ı yanlarına çağırırlar. 

Yedinci Bölüm’de, Ben-Gurion’un özellikle Yeşu Kitabı 
üzerine yaptığı tefsirlerin analizi aracılığıyla, onun Eski 
Ahit’e ‘Protestan’ bir yerleşimci olarak yaklaştığını ve bu 
anlayışın, kesintisiz bir Yahudi geleneğinden yola çıkmadı-
ğı gibi, organik bir Yahudi tarihinden de kaynaklanmadığı 
öne sürülür. Bu bölüm Ben-Gurion tefsirlerinin ve onun 
Kitab-ı Mukaddes projesinin, bir bütün olarak, 1950’lerde 
ve 1960’ların başlarındaki ulus-kurma ve 1948 savaşında 
yerli halkların topraklarına el konulmasına gerekçe bulma 
ihtiyacına cevap vermesini ele alır. Ben-Gurion’un bu yo-
rum çabalarının incelenmesinin ardından ise olan bitenin 
nasıl anlaşılması gerektiğini gösteren bağlam tasvir edile-
cektir. 




