kar;a bir isyan ba~latml~lar ve isyan tapmagm Ylkllmasl ile sonuc;:lanml~tJ. Bu isyanm neticesinde,
onlann
M.S. 73 Yllmda Masada'da
ugradJl<1an
katliamdan kurtulanlann soyundan gelenler tarafmdan uretilmi~, benzer hikayeleri, kaynaklarda
bulmak mumkundur.
Zaten hayatta kalan ve guneye
dogru kac;:an Yahudilerin kendi ya~am hikayelerini
nakletmeleri
de gayet dogaldlr.
Gerc;:ekten de
Medine Yahudilerinin geldikleri yer konusunda, ileri
surulen teorilerin en inandmcI olam, onlann Yahudi
sava~lanndan
soma
buraya
geldikleri
tezidir.
Nitekim Profesor Guillaume'de bu teoriyi daha sonradan kabule ~ayan gormu~tur. 33

anda, liderleri olan Eleazar'm(tJpkl Ka'b b. Esed'in,
Beni
Kureyza
hikayesinde
yaptJgI
gibi)37
direni~c;:ilere, kadm ve c;:ocuklanm kendi elleriyle
oldurmeyi, daha somada tek bir adam kahncaya
kadar birbirlerini oldurmeyi,
teklif ettigi konu~masml da okumaktaylz.

iyi bilindigi uzere Yahudi Sava~lannm detaylannm kaynagl Flavius Josephus[o.37-100)'tur.
Kendisi
hadiselere tamk olmu~ bir Yahudi ve aym zamanda
Romahlara bagh bir memurdur. Josephus,
isyancIlardan bazllannm askeri faaliyetlerini tasvip etmemekle beraber, asia Yahudilikle olan gonul bagml
kesmemi~tir. Onun yazllannda okudugumuz detaylar
ile, Sire'de Yahudilerin faaliyetleri ve direni~leri hakkmda bize nakledilenler neredeyse birbirinin aymsldlr. $imdi sadece, faaliyet alanlanmn
(Romahlar
yerine), Muslumanlar oldugunu gormekteyiz.

Burada, sade bir benzerlikten c;:ok daha ote bir
anlam soz konusudur.
Benim goru~ume
gore,
Josephus'un,
klasik dunya ic;:in kaleme
aldlgl
hikayenin, Yahudi sava~lanndan, Guney Arabistan'a
kac;:anlann torunlan tarafmdan
uretilmi~ olan, bir
benzerine(prototip)
sahibiz. Somaki nesiller tarafmdan, Masada ku~atmasmdaki detaylar, Beni Kureyza
hikayesinin uzerine eklendi. Belki de bunlar, rivayetleri, kendilerine yakm olana ilgisizliklerinden dolaYI
daha uzak bir tarihle kan~tJrdllar.
Soz konusu
kan~lkllk, ibn ishak'm hikayesinde, gerc;:ekle~mi~ de
olabilir. ibn Hacer'in belirttigi gibi, Musluman tarihc;:iler, bu tUr haberleri
ve nakilleri, dikkatli bir
inceleme yapmakslzm
veya slhhati hakkmda herhangi bir yorum eklemeksizin,
sadece aktarmakla
iktifa etmi~lerdir.

Beni Kureyza'mn soyundan gelenlerin anlatml~
olduklan hikayenin detaylar ile, Josephus'un
anlattJklan arasmda bulunan benzer noktalan ~u ~ekilde
slralayabiliriz:
(a)Josephus'a
gore,34 Buyuk Herod'dan
once
Kudus'te hUkumdar olan Alexander,
800 Yahudi
esiri c;:armlhta astJ ve onlann
gozleri onunde
kanlanm ve c;:ocuklanm katletti.
(b) Digerleri tarafmdan,
oldurulmesi,

buyGk sayJlarda insanm

(c) iki hikayenin onemli detaylan arasmda, ozellikle de, oldurulenlerin saYIsI konusunda olaganustU
bir benzerligin olmasl. Masada'da oldurulenlerin en
nihayet saYIsI 960 'tJr. 35 Aynca, ate~li isyancllardan
olan
sicarii'lerden
oldurulenlerin
saYIsI ise
60crdur.36 Biz hikayede, butUn umitlerin tUkendigi
landllar.isyan basllnhp Yuda 6ldUrUldUkten
soma Romahlarile
Yahudii~birlik~ilerine
kar~lgerilladireni~inege~tiler.Bu, 66 ayaklanmasmakadarbOylecesUrdU.KudUs'Un
muhasarasmdaZealotlar
Mabedi korudular. 70'de KudUsd~Unce bunlar, Mlslr'a gidip
oradaki Yahudileri ayaklandlrmaya ~h~lllar. Yakalandllar ve
imparatora "rab" demedikleri i~in i~kence ile 6ldUruJduler.
Masada'da73 ylimdakadmh~ocuklu960 Zealot,Romahlarateslim
olmaktansa,61Unceyekadar direnmeyitercihetti. Yahuditarih~isi
Josephus(37-100),KudUs'UndU~U~Undeki
su~uzealotlarayUkledi.
Zealotlanna~lTlbir kolu "sicarii"(kamahadamlar)admlta~lr.(bkz.
TUrner,GUnay-KU~Uk,
Abdurrahman,Dinler Tarihi, II. bsk.Ankara
1993, 209)(~ev.)
33 A. Guillaume,Islam (Harmondsworth,1956), 10-11.
34 De bello Judaico, I, 4, 6.
35 a.g.e., VII, 9, 1.
36 a.g.e., VII, 10, 1.

Detaylann bu kadar aC;:lk bir ~ekilde, birbirine
benzemesi oldukc;:a dikkat c;:ekicidir. Sadece topluca
intihar onerileri degil, bilakis saYllarda neredeyse birbirinin aym. Benzerlik, her iki hikayedeki isimlerde
de goze c;:arpmaktadlr. Masada Yahudi ku~atmasmda sadece Eleazar'm belirtilirken, burada da Phineas
ve Azar b. Azar38 vardlr.

Son bir nokta; yukandakileri ilk yazdlglm zamandan soma, bir gazetede,39 1973 Agustos'undaki
Dunya Yahudi <;:ah~malan Kongresinde
Dr. Trude
Weiss-Rosmarin
tarafmdan sunulan tebligi gordum.
Bu tebliginde 0, Josephus'un
iddia ettigi, Masada
ku~atmasmda
960 Yahudi'nin intihar ettigini reddetmekte idi. Bu, Kureyza hikayesinde yer alan, 960
veya daha fazla Yahudi'nin
intihar etmeyi kabul
etmemi~ olmasl haberinden
soma oldukc;:a ilginc;:ti.
Kim bilir, belki de, Beni Kureyza hikayesi, orijinal
versiyonunda daha aC;:lksec;:iktir.

37 Sire,
38 Sire,
39 The

685-6/11,235-6.
352, 396/1, 514, 567.
Times, 18 Agustos1973; ve The

Guardian,

20 Aguslos1973

