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SÜLEYMAN DEMİREL’İ
KAYBETTİK
İsrail-Türkiye ilişkilerinin ilerlemesinde büyük pay sahibi olan, Türkiye Cumhuriyeti’nin
9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 17 Haziran 2015 tarihinde vefat etti.
Süleyman Demirel, gerek başbakanlığı gerekse de Atatürk Ormanı’nı da ziyaret etmişti.
cumhurbaşkanlığı yaptığı
İsrail Devlet Başkanı Reuven
dönemlerde İsrail-Türkiye
Rivlin de yayınladığı taziye
ilişkilerine çok yapıcı katkılarda
mesajında Demirel’in ikili
bulunmuş bir isim.
ilişkiler için ne denli önemli
Kendisi, 1994 yılında İsrail
adımlar attığını ve Demirel’in
Devlet Başkanı Ezer
gerek Türkiye gerekse de dünya
Weizmann’ı Ankara’da kabul
düzeyinde önemli bir devlet
ederek iki ülke arasında devlet
adamı olduğunu belirtti.
başkanlığı düzeyinde
Birliğimiz adına elçilikte
gerçekleşen ilk ziyarete ön ayak
açılan taziye defterini Başkan
olmuştu.
Yardımcısı Nesim Güveniş
Shimon Peres ve Süleyman Demirel
Demirel İsrail’e iade-i
imzaladı.
başkent
Yeruşalayim’de
King
David
Oteli’nde
ziyarette de bulunmuş, Türkiyeli
Türkiyeliler Birliği olarak
Yahudilerin çoğunlukla ikamet ettiği Bat Yam merhum Demirel’in mekanının cennet olmasını niyaz
şehrinde “Çok yaşa Baba” sloganları ile karşılanmış, ederiz.
Foto: Mideast Insider

HAY EYTAN COHEN YANAROCAK
2015 DAN DAVID ÖDÜLÜ BURSU’NU KAZANDI
Akademik kariyerini Tel Aviv Üniversitesi, Moşe Dayan Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları
Merkezi’nde sürdüren, aynı zamanda Bülten’in editörlük görevini sürdüren Hay Eytan Cohen Yanarocak
dünya akademi camiasında sayılı ödüller arasında gösterilen Dan David Ödülü Bursu’nu
“Geçmiş: Geçmişi ifşa etmek, Tarihçiler ve Kaynakları” adlı kategoride kazandı. İsrail ve dünyadan toplam
150 aday arasından
OYUN HAMURU
sıyrılarak bursu kazanan
19 akademisyen arasına
Hay Eytan Cohen Yanarocak
girmeyi başaran Cohen
Sevgili Okurlar Merhaba
Yanarocak’a ödülünü
Dan David Prize büyük
Geçtiğimiz günlerde kızımın yuvasında düzenlenen sene
tarih ödülü kazananı sonu etkinliklerinin üzerimde bıraktığı etkiyi sizlerle
Prof. Peter Brown takdim paylaşmak istedim.
etti.
Nesim Güveniş
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İSRAİL’E KARŞI NEFRET NEDEN ARTIYOR?
Selim Amado
Top yekün konvansiyonel savaşlar,
çeşitli terör teşebbüsleri malesef aralıksız
hız kesmeden devam ediyor.
Yaşanan tüm bu olumsuzluklara
karşın İsrail bu konuda kendisini şimdiye
kadar oldukça iyi şekilde korumasını
bildi. Son yıllarda bir de sanal ortamda
(cyber) savaş vuku buluyor. Kurduğu
özel birliklerle İsrail bu mücadelede de
başarılı.
Buna karşın Filistinlilerin İsrail’in
meşruiyetini tehlikeye atan, sorgulatan
hatta Nazilerle kıyaslayacak kadar ileri
giden kampanyaları karşısında İsrail’in
bocaladığını söylersek yanılmış olmayız.
İsrail’e karşı oluşan bu kamuoyunu
antisemit veya İsrail’i çekemediklerini
düşünmek bu meseleye herhangi bir
çözüm üretmiyor. İsrail düpedüz yeni bir
savaş türü ile karşı karşıyadır.
Bu savaş türünde izlenen strateji
kuşkusuz İsrail’i gözden düşürmek ve
insanlığı rahatsız eden her dertten yine
İsrail’i sorumlu tutmaktır. Bu durumun
İsrail politikasının doğruluğu veya hatalı
olması ile ilgisi yoktur.
Tüm bunlara en iyi örnek teşkil eden
olay İsrail’e karşı Uluslararası Futbol
Federasyonu olan FIFA’da İsrail’in
boykot edilmesi için gündeme alınan
tasarıdır. Bu tasarı her ne kadar
reddedilmiş olsa da İsrail’in uluslararası
sportif faaliyetlerden men edilmeye
çalışılmasına devam edilmektedir.
Bu uğurda başı ise BDS (Boycott,
Divestement, Sanctions Movement
(Boykot, Yatırımların kesilmesi ve
Yaptırımlar Hareketi) adlı, Filistinlilerin
2005 yılında kurduğu, zamanla
uluslararası bir kimlik kazanan hareket
bulunmaktadır. Bu örgüt her geçen gün
saflarına yeni taraftar toplamayı
başarıyor. Bilhassa yalan ve çarpıtılmış
verilerle İsrail’in ve Yahudi ulusunun
imajına zarar veriyorlar.
BDS’nin amacını, İsrail üzerinde
politik ve ekonomik baskıyı arttırmak
suretiye Filistinlilere yardım sağlamak
diye özetleyebiliriz. Buna karşın

organizasyonun İsrail politikalarından
ziyade İsrail’in yaşama hakkını
sorguladıklarını da görmekteyiz.
Geçtiğimiz günlerde Sodastream
Fabrikası’nın 1967’den sonra İsrail’in
eline geçen topraklarda fabrika kurmuş
olmasından dolayı bu firmanın yine BDS
tarafından boykot edilmesi gündeme
geldi. Bunun üzerine fabrika İsrail’in
güneyine taşındı. Yüzlerce Filistinli işsiz
kaldı. Kimse de Sodastream hisselerini
elinden çıkarmadı. Yani Filistinliler için
bu ekonomik silah geri tepti. Ama BDS
hareketinin bugünün talebesi, yarının
yöneticisi olacak gençlere İsrail nefreti
aşıladığı gerçek.
BDS bugünlerde Güney Afrika’da
İsrail’den kaşer simit ithal eden bir
süpermarket zinciri ile mahkeme yolu ile
mücadele ediyor... Fransa’da İsrail malı
satan marketlerdeki gösterileri gördük.
Bazı Avrupa üniversiteleri, önceden
işbirliği yaptıkları İsrailli bilim
adamlarını ve kurumlarını boykot
ediyorlar... Amerika’da birçok üniversite
kampüsünde İsrail aleyhtarı öğrenci
hareketleri var. İsrail aleyhine hareket
eden Yahudi gençler artmakta.
İsrailli bir araştırmacı Avrupa veya
Amerikalı bir meslektaşından çalışmasını
değerlendirip tavsiye etmesini rica
edince reddedildiği oluyor.
Bazı bilimsel mecmualar İsrailli bilim
adamlarının makalelerini yayınlamayı,
sırf İsrailli olduğu için reddediyorlar.
İsrail’de yapılan bilimsel araştırmaları
finanse eden yabancı şirketlerin parasal
desteğinde düşüş var.
Doğal afetlerde de tablo değişmiyor.
İsrail, Nepal’daki deprem sonrasında bu
ülkeye kurtarma ekipleri ve sahra
hastanesi gönderdi. 8 milyonluk ülkenin
Nepallilere yardımı, dünyada önde gelen
ülkelerden fazlaydı. Nepal’deki deprem
felaketine İsrail’in 250 kişilik bir yardım
grubu gönderdiğini öğrenen Birleşmiş
Milletler, İsrail’i bir Asya ülkesini işgal
etmekle suçlayarak kınadı. “İsrail
Nepal’den çekil” şeklinde yazılar çıktı.
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İsrail’in oradaki ölülerden organ
hırsızlığı yaptığı, Nepalli kadınların
rahimlerini satın aldığı ve orada doğan
çocukları İsrail’e kaçırdığı söylendi...
Türkiye’de son anketlerde, halkın
%44’ü İsrail’in Türkiye için en büyük
tehdit olduğuna hükmetti. Yahudilerin
dünyayı para, medya ve felsefeden sonra
şimdi de gıda üretimini kontrol altına
almakla suçlamaktalar.
Yeruşalayim’in Yahudilerin kutsal
şehri olduğunu söyleyen Kürt asıllı
Türkiyeli politikacının ardından neler
duymadık: Seçim mitinglerinde en üst
düzey Türk politikacılarından “Kudüs
bizimdir!!!... vs. vs. laflarını duymadık
mı?
Dini konuların yanı sıra cahil halk da
bin türlü yalana maruz kalıyor. Örneğin
Edincik’te yaşanan kuş gribi dahi, İsrail
ile İngiltere’ye mal edilebiliyor...
Peki dünya ne kadar samimi? IŞİD’in
masum insanları, dindaşlarını acımasızca
katlettiği ortada. İsrail’in yaşadığı
“mahalle’nin” doğası ortadayken İsrail
hala anlaşılamıyor. Anlamak yerine, bu
kaos ve şiddetin temelinde, Yahudileri
ve İsrail Devleti’ni sorumlu görüyorlar...
Bu düşmanlığın sebebini, İsrail’in
Netanyahu başkanlığındaki sağ eğilimli
yönetimi ile Batı Şeria’daki yerleşim
inşaatlarına bağlamakta anlam yoktur.
İsrail Devleti’nin varlığını reddetmek
N e t a n ya h u i l e b a ş l a m a m ı ş t ı r .
Hatırlatalım Filistin Kurtuluş Örgütü
1967’den önce kuruldu ve amacı
bağımsız Filistin Devleti kurmak değil,
İsrail Devleti’ne son vermekti.
Bu kişilerin kabullenemediği konu
Ortadoğu’nun bu kısmında Müslüman
olmayan herhangi bir milletin egemen
olarak yaşamasına tahammülün
olmamasıdır.
Kuşkusuz kendisine yöneltilen her
tehditi büyük bir ustalık ile etkisiz hale
getirme konusunda uzmanlaşmış bir ülke
olan İsrail, elbette bu badireyi de
atlatacaktır.

HERKESİN GÖRMEDİĞİ... BİLMEDİĞİ...
Derleyen: Nesim Güveniş
Şeker hastalarına müjde!
İnsülin artık iğne yerine hap şeklinde
alınabilecek. İsrail’in ORAMED şirketi,
insülinin iğne yerine kapsül şeklinde
alınması konusundaki araştırmalarını
sona erdirdi. Kapsüllerin tüketiciye
sunulabilmesi için, araştırma sonuçları
FDA’ya
(Food
and
Drug
Administration) sunuldu. FDA’dan onay
alınır alınmaz şeker hastaları rahata
kavuşabilecek.
Suriyeli savaşçılar İsrail’de tedavi
görmeye devam ediyor
Suriye İç Savaşı’nda göğsünden
yaralanan 27 yaşında bir genç ile
belkemiğine kurşun saplanan 26 yaşında

bir genç, Tiberia’daki Baruh Padeh
Hastanesi’nde tedavi görüyor. Bugüne
kadar bu hastanede tedavi gören Suriyeli
savaşçı sayısı 178’i buldu.
İsrail Üniversitelerinde
PhD ünvanlı ilk Ürdünlü!
Ürdünlü Amer Suweity, okuduğu Ben
Gurion Üniversitesi’nde hazırladığı
“Suyu tuzdan
arındırma” doktora
teziyle bir İsrail Üniversitesi’nden bu
ünvanı alan ilk Ürdünlü olarak tarihe
geçti.
Start-up Şirketleri çoğalıyor!
İsrail’de High-tech alanına yapılan
yatırımlar artmaya devam ediyor. 2015
yılının ilk 3 ayında yeni kurulan 45 start-

up firması 54 milyon dolar değerinde
hisse senedi satmayı başardılar.
Fattal Holding’den Avrupa Çıkarması
İsrail’in Fattal Holding grubu 200
Milyon Euro karşılığında Avrupa’da
bulunan 18 oteli satın aldı. İsrail’de 30
otele sahip Fattal Holding, bu şekilde,
Avrupa’da da 35 otelin sahibi oluyor.
İşsizlik Oranı Düştü!
Merkezi İstatistik Bürosu’nun verdiği
bilgilere göre, İsrail’de işsizlik oranı
Mart ayındaki %5.2’den Nisan ayında
%4.9’a düştü. İş bulanların sayısı ise
%1.3 artış gösterdi. Bu seviyeler İsrail iş
dünyası tarihinde ilk kez görülüyor.

OYUN HAMURU
Hay Eytan
Cohen Yanarocak

“Eğitim, dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en önemli silahtır”
Nelson Mandela
2011 yılı Kasım ayından bu yana ben
ve eşim pek çok okurumuz gibi ebeveyn
olma lütfuna eriştik. Malum, İsrail’de
yaşayıp çalışan her çift gibi biz de
doğumdan çok kısa süre sonra
çocuğumuzu önce kreşe daha sonra ise
yuvaya teslim ettik.
Büyükannelerimizin dizinin dibinde
el bebek gül bebek büyüyen bizlerden
oldukça değişik bir ortamda yetişen
kızım ve kızım ile aynı ortamlarda
büyü yen çocuklarımız kuşkusuz
bizlerden çok daha değişik bir terbiye
içinde büyüyor.
Bizler için olmazsa olmaz olan
büyükanne kucağı onlar için yalnızca
yuva sonrası birkaç keyifli saatten
ibaret. Onların hayatının merkezi çok
doğal olarak arkadaşları, öğretmenleri
ve içinde bulundukları yuva.
Beyaz geceler, günler, aylar derken
bizim ufaklık anasınıfında tabiri caiz ise
ele gelmeye başladı. Oturup kalkması,
konuşması bile değişti. Türkçe
konuşurken “r” harflerimiz “reş”
harflerine dönüştü. Kimi zaman
konuşmalarında yuva öğretmeninin
sesini duyar olduk. Bir başka deyişle

bizim rengarenk oyun hamurumuz şekil
almaya başladı...
Geçtiğimiz Cuma günü yuva
öğretmenimiz geçirmiş olduğumuz yılı
noktalamak için bizi ve diğer
ebeveynleri yıl sonu
müsameresine davet
etti.
Müsamerede her yıl
olduğu gibi bu yıl da
bir tema seçilmişti. Bu
yılki tema “dünyayı
saran danslar” idi.
Meraklı gözlerimiz
çocuklarımızın ne
yapacağını beklerken
çocuklarımız önce
Amerikan western’i,
ardından
Afrika
E t i o p ya
ezgileri,
Yemen ve Mısır tınıları, Yunan Sirtakisi
ve Fransız şansonlarına uygun danslar
çıkardılar. Dansların son durağı elbette
ki İsrail’di. Burada çocuklar ellerine
aldıkları İsrail bayrakları ile dans ettiler.
Ve sonunda danslar sona erdi...
Anneler-babalar, öğretmenler gururlu,
çocuklar mutlu... İşin ilginç yanı, bütün
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bunlar olup biterken beklenenin aksine
birçok anne-baba, çocuklarının dans
ettiği arka fonu son derece olağan bir
tablo olarak karşıladı.
Kimse panoda müsamereden önce ve
sonra asılı kalmaya
devam eden bayraklarla
ilgilenmedi... Ben
hariç...
O bayraklar arasında
İsrail ile ilişkisi
bulunmayan Yemen’in
bayrağının yanı sıra,
son derece soğuk bir
barış
içinde
bulunduğumuz Mısır’ın
bayrağı da mevcuttu...
Bir an düşündüm...
İsrail bayrağı da
Kahire’deki
Port
Said’deki Sana’daki bir yuvada olsa
Ortadoğu’daki savaş, barışa,
düşmanlıklar dostluğa dönüşmez miydi?
Henüz hamur gibi yumuşacık olan
çocuklarımıza kalp şeklini verelim, o
bembeyaz yüreklere nefreti
aşılamayalım. Sevelim ve sevilmeyi
umut etmeye devam edelim....

TARİHİN İZİNDE
MARC CHAGALL (1887-1985)
Sara Yanarocak
Marc Chagall, 7 Temmuz 1887’de
küçük bir Rus şehri olan Vitebsk’de
dünyaya geldi. Orta halli bir Yahudi
ailesinin oğlu olan Chagall, Yahudi
olması nedeniyle, zor sosyal ve dini
şartlar altında büyüdü.
Chagall öğrenimi sırasında özellikle
matematik ve geometride üstün başarı
göstermişti. Bu nedenle ailesi onun
mimar olmasını istemişti. Ancak o,
Yehuda Pen adındaki bir ressamın
atölyesine giderek resmin ana unsurlarını
öğrenmeyi seçti.
1907’de St.Petersburg’a giden sanatçı,
St.Petersburg İmparatorluk Güzel
Sanatlar Okulu’na girdi. Orada işlek ve
açık bir zekaya sahip olan Leon Bakst ile
çalıştı.
Bu süre zarfında bazı sanatseverler
Chagall’in sanatıyla ilgilenmeye
başlamışlardı. Rus Millet Meclisi’nde
milletvekili olan Vinaver,sanatçıya İtalya
veya Fransa’ya giderek öğrenimine
devam etmesini teklif etti. Chagall
Paris’i seçti ve 1910 yılında Paris’e gitti.
Louvre Müzesi ve galerilere yaptığı
ziyaretler, Delaunay, La Fresnaye,
Modigliani, Haim Soutin, Canudo,
Salmon, Apollinaire ve şair Blaise
Cendrars gibi sanatçılarla tanışması, yeni
arkadaşları ile giriştiği fikir ve felsefe
tartışmaları, Chagall’in sanat ve şairane
dünyasını olgunlaştırdı ve aydınlattı.
Öncü sanat hareketlerinin etkisi
altında, memleketinin hatıralarına da
bağlı kaldı,çeşitli kompozisyonlarında da
onları canlandırdı.” Ben ve Köyüm”,
”Evlilik” (1910), ”Yedi Parmaklı Kendi
Portresi”, ”Rusya’ya” (1912), ”Haham
Şehrin Üstünde”, ”Nişanlıma” adlı
yapıtlarını yarattı. Bağımsızların
Sergisi’nde ve Sonbahar Sergisi’nde bir
çok kez eserlerini sergileyen sanatçı,
sanat eserleri satıcısı Walden’den,
Almanya Berlin’deki Sturm Galeri’de
büyük bir sergi tertip etmesi teklifini
aldı. 1908’den beri yaptığı tabloların
büyük bir kısmını kapsayan ve 1914
yı l ı n d a a ç ı l a n s e r gi , A l m a n
Ekspresyonizminin doğuşuna büyük
ölçüde yardım etti.
Chagall sergiden daha sonra Rusya’ya
geri döndü. 1.Dünya Savaşı’nın
çıkması,Chagall’in tekrar Fransa’ya
dönmesi fikrini yok etti. 1915 yılında

nişanlısı Bella ile evlendikten sonra yeni
bir yaşama başladı. Önce Petersburg’da
devlet memuru olarak çalıştı. 1917
ihtilalinden sonra Sovyet Hükümeti onu
Vitebsk’de Güzel Sanatlar İşleri
Komiseri yaptı. Chagall orada Devlet
Güzel Sanatlar Akademi’sini kurdu ve
buraya müdür oldu. Malevitch ve
Kandinsky ile ihtilafları sonucunda
Akademi’den uzaklaştırıldı.
Nihayet 1922 yılında
yapılan bir davet üzerine
bir sergi açmak üzere
Berlin’e oradan da Paris’e
gitti. O süre zarfında
Chagall ağırlıklı olarak
çiçek resimleri, Fransa
manzaraları çizdi, eşinin ve
kızının sayısız portrelerini
yaptı.
Bu arada Vollard ona,
Gogol’un “Ölü Çanlar”
romanı için resimler (192425),
“Tevrat”ın içinde
anlatılan
öyküleri
betimleyen resimler ve “La Fontaine
Masalları” için 100 adet guaş resim
yapmasını istedi (1926-27). 1924 yılında
Paris’te ilk toplu sergisini açtı.
1930-40 yılları arasında önemli
seyahatler yaptı. Tevrat’ta anlatılan
öyküleri yapmak için 1931’de İsrail
topraklarına, 1932’de Hollanda’ya,
1934’de İspanya’ya, 1935’te Polonya’ya,
1937’de de İtalya’ya giderek bu
ülkelerdeki sanat galerilerini ve
müzelerini dolaştı. Bu dönemde yaptığı
önemli resimleri; “Sirk” (1926), “Gelinin
İskemlesi” (1934) ve “Kemancı”dır
(1939).
1933’te Basel’deki Kunst Müzesi’nde
açılan sergi, sanatçının ününü biraz daha
arttırdı.1939 yılında Carnegie Vakfı
ödülünü kazandı.
2. Dünya Savaşı’nın patlaması ve
Fransa’nın Almanya tarafından işgal
edilmesiyle acılı ve zor günler başladı.
Chagall, 1941 yılı yazında ailesi ile
Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti.
Ünlü ressam Pierre Matisse’in de
yardımıyla, burada kendine yeni bir yer
edindi. Ressamın sanatı A.B.D’de çok
beğenildi. Burada bale ve dekor resimleri
yaptı. Fakat burada sanatçıyı çok acı
günler bekliyordu. Chagall 2 Eylül
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1944’te sevgili eşi Bella’yı kaybetti. Zor
ve acılı uzun bir dönemden sonra kendini
toparlayabilen Chagall, güçlükle yeniden
çalışmaya başladı. 1948 yılında temelli
olarak Fransa’ya döndü.
Savaştan sonraki yıllarda birçok
sanatçının sevdiği bir Akdeniz bölgesi
olan Vence’e yerleşti. Vallauris’de
seramik çalışmalarına başladı. 1952’de
Vava Brosky ile ikinci evliliğini yaptı.
Sanatçı yaşlılığında da
durmak dinlenmek bilmedi.
Paris Opera Binası’nın
tavan
vitrayları (1964),
Metz
Katedrali’nin
vitrayları. Zürih Münster
Kilisesi’nin vitrayları,
Kudüs Ein Kerem Hadassa
Hastanesi’nin sinagogunda
yaptığı
İsrail’in 12
kabi l es i ni bet im l eye n
pencere vitrayları, bu
dönemde vücuda getirildi.
İsrail Parlamentosu için
hazırladığı goblen duvar
halıları, Knesset’in duvarlarını
süslemektedir. Bütün bu eserler
sanatçının yarattığı son eserlerdir.
1973 yılında Fransa’nın Nice
kentinde, Marc Chagall Kutsal Kitap
Mesajı müzesi açıldı. 1977 yılında
kendisine Legion d’honneur nişanının
“Grand-choix” ünvanı verildi. Ayrıca
Louvre Müzesi’nde bir retrospektif
sergisi açılarak onurlandırıldı.
Chagall’in 100. doğum yılı nedeniyle
1987’de, Moskova’daki Puşkin Güzel
Sanatlar Müzesi’nde 250 dolayında
yapıtını kapsayan bir sergi açıldı.
Kocaman buketleri, melankolik
palyaçoları, uçan sevgilileri, düş ürünü
hayvanları, Tevrat peygamberleri, damda
çalan kemancılarıyla, folklorik bir imge
repertuarı, Chagall’i, 20. yüzyıl Paris
ekolünün en popüler yenilikçilerinden
biri haline getirmiştir. Onun düş benzeri
konuları,zengin renklerle,akıcı ve
ressamca bir üslupla sunduğu bu
yapıtları dışavurumculuk,kübizm ve
hatta sürrealizm gibi 1914 öncesi
akımların izlerini taşımakla birlikte,
bireyselliklerini her zaman korumuştur.
Sanatçı, 28 Mart 1985 yılında Saint
Paul Vence kasabasında, 98 yaşında
iken hayata veda etmiştir

ÖZGÜR İRADE KADERE KARŞI
Riva N. Essemini
Özgür iradenin kadere karşı savaşı
yaratılışın ilk günü, yasak meyvenin
yenmesiyle başladı. Kader, her birimiz
dünyaya gelmeden yazılmış bile olsa,
özgür irade, yaşamımızın sonuna kadar
bu savaşı sürdürmeye devam etmeye
çalışır. Hayat, seçimlerden ibarettir.
Ancak bizim ne seçeceğimiz önceden
bellidir. Sadece biz önceden bilmeyiz.
Özgür irade ve kader, bu sebepten,
paralel gidip birbirine bakmayan ya da
kaderin özgür iradeyi gördüğü ama
özgür iradenin kaderi göremediği,
yanyana giden iki yol gibidir. Tanrı bu
yolun hem başında hem sonundadır.
Her şeyi bilmesine rağmen müdahele
etmez.
Geleceği gören bir büyücüyü
ziyaret eden adam, elinde bir kağıt
parçası ile dışarı çıkar. Binadan çıkıp
sağa döner ve kağıdın üzerinde yazanı
okur "binadan çıkınca sağa döneceği"
yazılıdır. Kader, sağa döneceğini
belirlese de, adam özgür iradesiyle sola
dönmemeyi tercih etmiştir.
Yahudilik’te özgür seçimin anlamı
pasukta yazdığı gibidir: “Gör ki, bugün
önüne hayatı ve iyiyi, ölümü ve kötüyü
sundum.” (Devarim 30:15) İyi ve kötü
arasında seçim yapabilirsin ancak bil ki
sadece bir yol doğru ve gerçektir. İyi yol,
yaşamın her alanında Tanrı'yı bulmaya
çalışmak ve O'na benzeyerek, O'na
yakınlaşmaktır. Bunun en kestirme yolu
bizden istediği şekilde, verdiği kurallara
ve yasaklara göre yaşamaktır. Bu
“hayat”tır. Yeni bir seneye başlarken her
birimiz gerek kendimiz gerek
sevdiklerimizin “hayat kitabına” yazılı
olmasını dileriz. Oysa Talmud'da yaşam
süremizin biz dünyaya gelmeden önce
belirlendiği yazılıdır.
Hayat, ne kadar süre yaşayacağımız
değil, bize verilen sürede Tanrı'nın
varlığını yakınımızda hissettiğimiz
anlardır. Kişinin özgür seçimi, Tanrı'ya
inancı ve ibadetinde temeli teşkil ettiği
için, Tanrı'nın yargısı yani ilahi adalet,

hareketlerle aynı zamanda gerçekleşmez.
Koelet 8:11’de yazdığı gibi: “Yapılan
kötü hareket için hemen yargı
yapılmadığından, insanların kalpleri
kötülük yapmak için cesaret bulur.”
Tanrı, kötülük yapanları hemen
cezalandırsaydı insanın özgür seçimi
kalmazdı.

Başlangıçta Tanrı dünyayı yarattığında,
her şeyi "yargılayıcı" olarak yönetmeyi
planladı. Tora’nın ilk pasuğunda,
Tanrı'nın isimlerinden "Elokim"
kullanılmaktadır. Bu isim yargıyı temsil
eder. Ceza ve ödül prensibi kısasa kısas
olarak işleseydi inancın ve özgür seçimin
önemi azalırdı. Korkuyla ya da zorla
ibadet ederdik ki Tanrı'nın bizden
beklentisi bu değil.
Şema duası “veahavta et Adonay”
diye başlar. Tanrı'yı seveceksin...
Tora’nın temelinde, inancın merkezinde
sevgi vardır. Bu sevgi onu hayal
kırıklığına uğratmamak için duyulan
korkuyla içiçedir. Küçükken anne-baba
ya da öğretmenimizin korkusuyla
yaptığımız iyi davranışlar büyüdükçe
yok olabilir ama sevgiyle öğrenilenler
hayatımızın sonuna kadar bizimledir.
Rambam, her insanın özgür seçiminin
olduğunu yazar (Teşuva Alahaları bölüm
5,1-4). İyi yolu seçmek isteyen herkes
kendinde bu gücü bulacaktır, kötü yolu
seçmesini engelleyecek hiçbir güç
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yoktur. Tanrı, kimin iyi, kimin kötü
olacağını bilir ancak buna karar vermez.
Peygamberlerin uyarı ve çağrılarının
sebebi budur. Tanrı iyidir ve onun
suretinde yaratılan insan da özünde iyi
değerlere sahiptir. Seçimlerimiz bizi
kötüye yaklaştırsa da her zaman ve her
seviye için yeniden başlamak
mümkündür.
Roş HaŞana; İbrani takvimine göre
yılbaşı günü, musaf duasında Rabi
Amnon'un yazmış olduğu bir bölüm
okunur. Yeni bir yıla başlarken kaderi
değiştirmenin üç yolundan bahsedilir,
bunlar: Teşuva: hatalarımızı farketme
ve onarmaya çalışma. Tefila: kalpten
çıkan ve Tanrı'ya yakınlaşmayı isteyen
bir dua. Tsedaka: Sahip
olduklarımızın bize hak ettiğimiz için
verildiğini düşünerek kibirlenmek
y e r i n e , T a n r ı 'n ı n b i r a r a c ı s ı
olduğumuzu hatırlayarak başkalarına
yardım etmek. Hahamlarımız "Eyn
mazal leyisrael" yani “Yahudilik’te
kader yoktur” sözünü kullanırken aslında
kaderi değiştirebilmenin mümkün
olduğunu ancak kişinin bu üç şartı yerine
getirmesine bağlı
olduğunu
kastetmektedir.
O halde bir kez daha seçim bizlere ait.
Tanrı iki sistem yaratmıştır. Birincisi,
doğada olduğu gibi kurallara bağlıdır. Bu
okula gidersek şu üniversiteye gitme
olasılığımız olur. Bu üniversiteyi
bitirirsek şu şirkette çalışırız. Bu şirkete
girersek şu kadar kazanırız gibi.. İkincisi
doğa üstü sistemi. Kuralları olmayan
tamamen inanca ve kişisel
yeteneklerimize bağlı olan bu sistemde
başarı da başarısızlık da görecelidir.
Teşuva, Tefila ve Tsadaka bu doğa üstü
sisteme aittir. Dışardan bakınca kimsenin
bilmediği ama iç dünyamızda büyük bir
değişimin ilk adımlarıdır. Kaderine isyan
eden, özgür seçimleriyle kaderine savaş
açmak isteyenlerle, Roş HaŞana'yı
beklemeden bu yazımı paylaşmak
istedim.

KADIN GÖZÜYLE
SAHİP OLMA
Mati Turyel
Bir şeylere sahip olmak, sahip olunan
varlığa karşı sorumluluk gerektirir.
Çocuk sahibiyseniz çocuğunuza karşı,
evcil hayvan sahibiyseniz o evcil
hayvana karşı sorumlu hale gelirsiniz.
Özellikle günümüzde çocuk sahibi
olan pek çok insanın sorumluluk olarak
düşündüğü şey çocuklarına istedikleri
her şeyi almak yani madden beslemek.
Ancak bu durum nedense ebeveyn ve
çocuk arasında bir uçurumun oluşmasına
engel olamıyor...
Evcil hayvan sahibi olmak ise
başka tür bir sorumluluk
gerektirir. Bu sorumlulukların
arasında doğal olarak beslemek
ve gezdirmek vardır.
Pekiyi, çocuk veya evcil
hayvan sahibi iseniz sadece
sorumluluğunuz
bu
kadarla
sınırlı mıdır?
En büyük sorumluluğunuz
kuşkusuz çocuğunuzu ve/veya
sahip olduğunuz evcil hayvanı
eğitmektir. Eğitimsiz bir çocuk
büyüdüğünde yaşadığı topluma zarar
veren bir vatandaş olur. Eğitimsiz bir
evcil hayvan da çevresindeki insan veya
diğer hayvanlara zarar verebilir.
Türkiye’de iken çocuk ve evcil hayvan
sahibi insanların bu sorumluluğu
yeterince
yerine
getirmediklerine
fazlasıyla şahit oldum. Mensubu
olduğum neslin ve benden önceki
nesillerde aile içerisinde var olan
otokontrolün giderek yok olmakta
olduğunu görmekteyim. Bunun nedenini
ebeveynlere sorduğumda ise genellikle
kendilerinin baskı ile büyütüldüğünü ve
çocuğuna bu baskıyı yapmayacağını
belirtiyorlardı. Bir başka deyişle
“çocuğum özgür büyüsün” felsefesini
şiar edinmişler. Evet, benim ve benden
önceki neslin büyük bir bölümünün
çeşitli baskılarla büyüdüğü yadsınamaz.
Bizler “sus” küçüğün “söz” büyüğün
anlayışıyla söz hakkının veya seçme
şansının çok fazla çocuğa verilmediği bir
ortamda yetiştirildik.
Günümüzde psikologların ebeveynlere
salık verdiği özgürlük anlayışı çocuğun
istediği her şeyi yapması değil, çocuğa
seçenekler sunulması yönünde. Çocuk
merkezli eğitimden kasıt ebeveyninin
kendinden tamamen vazgeçmesi değil

sadece çocuğun da fikrinin alınmasıdır.
Ancak pek çok ebeveyn bu yöntemi,
çocuğun bütün maddi ihtiyaçlarını
gidermek olarak görüyor. Psikologlar
bunun yanlışlığı üzerine bugüne kadar
yüzlerce sayfalık literatür yazdılar ve
yazmaya da devam ediyorlar.
Gelelim diğer sahipliğe yani evcil
hayvan sahipliğine. Evcil hayvan
denince akla ilk olarak kedi veya köpek
gelir.

Kedi, köpeğe nazaran yapısal olarak
daha sakin bir varlıktır ve ev ortamında
çok daha rahat yaşanabilecek bir
hayvandır. Eğitimi, özellikle tuvalet
eğitimi kolaydır. Eğer akrobat bir kedi
yetiştirmeyecekseniz eğitimini evde çok
rahatlıkla verebilirsiniz.
Köpek daha heyecanlı yapısıyla evde
beslemesi daha zor bir hayvandır.
Havlaması, tuvalet terbiyesi, kendi
sahiplerinin dışındaki insanlarla ve başka
köpeklerle olan ilişkisi hep eğitim
gerektiren konulardır. Ancak pek çok
köpek sahibi tuvalet eğitiminin dışında
bu eğitimleri vermez.
Bu konuda bir diğer nokta ise özelikle
köpeğin yaşama alanı yani ev.
Günümüzde yaşama alanlarımız genelde
küçük apartman daireleridir. Örneğin
kedinin apartman dairesinde yaşama
problemi yoktur. Ancak bu durum köpek
için geçerli değildir. Her ne kadar her iki
türün de özgürlüğü kısıtlansa da daha
hareketli yapısı olan köpeğin özgürlüğü
çok daha fazla kısıtlanmakta ve belki de
onu
daha
agresif
bir
yapıya
büründürmektedir.
Türkiye’deki
köpek
sahiplerinin
çoğunlukla köpeklerinin diğer insanlarla
olan ilişkilerini düzenlemek gibi bir
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endişe duyduklarını gözlemlediğim çok
enderdir. Bu durumu özetleyen en sık
karşılaştığım cümle ise şu oldu: “bir şey
yapmaz".
Avrupalılar bu konuda daha hassas
davranırlar ve kolay kolay “bir şey
yapmaz” demezler.
İsrail’de bu konudaki kanunlar çok
sert ve özellikle köpek sahiplerini
köpeklerinin birine zarar vermesi
durumunda çok yüksek cezalar veriliyor.
Maalesef bu Türkiye’de eksik
olan bir durum. Buna karşın
Türkiye’de
kolay
kolay
görmediğim ve burada sıklıkla
karşıma çıkan bir durum, sahipli
köpeklerin sahiplerinin özellikle
gece vakti köpeklerini kendi
başlarına sokağa tuvalet için
salmaları.
Bu
durumun
tehlikelerini
saymakla
bitebileceğini sanmıyorum. En
başta köpeğin can güvenliği
büyük bir tehdit altına girmekte.
Özellikle gece vakti görüşün daha
dar olduğu göz önüne alınacak olunursa
şoförün köpeği görmemesi halinde ona
bir zarar vermesi ihtimali oldukça
yüksek. Bu durumda üzülecek olan kişi o
köpeğin sahibi ve o kazayı yapan olur.
Türkiye’de günümüzde ebeveynler
çoğunlukla
çocuklarının
istekleri
doğrultusunda evlerine bir evcil hayvan
almakta. Bu hayvanların başında da
köpek gelmektedir.
Ebeveynlerin bu evcil hayvanı eve
alma amacı çoğunlukla çocuklarına
sorumluluk öğretmektir. Buna karşın
çocuğun hevesi geçtiğinde hayvan
ebeveyne yük olmaya başlar... Ardından
pek çok ailenin yaptığı şey köpeği bir
arabaya koyup onu uzakta bir yerde terk
etmek olur.... Bu durum Türkiye’de
özellikle sokak köpeği nüfusunda bir
patlama yarattı. İsrail yasaları tıpkı
Avrupa’daki gibi yukarıda tarif ettiğim
durumu yasaklar. Türkiye’de ise böyle
bir yasak bulunmamakta ve pek çok aile
köpeklerini belirttiğim şekilde sokağa
salmakta.
Tüm
bunların
ışığında
sahip
olduklarımızın değerini bilmeli bu
varlıklara karşı olan sorumluluklarımızı
atlamadan harfiyen yerine getirmeliyiz.

DÜŞÜNCE ODASI
ÇAKMAK TAŞINDAKİ ÜMİT
Derleyen: Şlomo Farin
Küçük çocuk, deniz kenarında gördüğü yassı bir taşın
güzelliğine hayran olmuştu. Mutlaka bir mücevherdi bulduğu.
Şekli de bir insan kalbi gibiydi. Üstelik de parıl parıl
parlamaktaydı.
Çocuk, taşı avuçlayıp evine koştu. Onu büyük bir heyecanla
babasına uzattı. Adam, yavrusunun
soğuktan morarmış avucundaki taşın,
birbirine sürtüldüğünde kıvılcım
çıkartan bir çakmak taşı olduğunu
hemen anladı. Fakat bunu ona
söyleyemedi.
Küçük çocuk, rüyalarını süsleyen
bisiklete kavuşmak için elindeki taşı
satmak istiyor ve o paranın bir
bölümüyle, bir de top alacağına
inanıyordu. Fakat babası buna
yanaşmıyordu.
Çocuk, işin kendisine düştüğünü
anladığında, tatilde simit sattığı
çarşıya gitti. Kuyumcu vitrinleri, göz
kamaştıran ışıkların aydınlattığı altın kolyelerle doluydu. Bir
de, elindeki taşın çok daha küçük olanlarıyla süslenen pahalı
yüzüklerle.
Çocuk, en gösterişli mağazayı gözüne kestirdikten sonra, bir
süre vitrin önünde bekledi. İçeride, dükkan sahibi olduğu
anlaşılan bir adam vardı. Müşteri olarak da, kürk mantolu bir
hanım.
Küçük çocuk, biraz sonra içeri girdi. Ve cebinden çıkardığı
taşı dükkan sahibine uzatarak:
– Bu pırlantayı deniz kenarında buldum efendim!. dedi. Eğer

isterseniz size satarım.
Adam, taşa uzaktan bir göz atıp:
– O sadece basit bir çakmak taşı, dedi. Bütün sahil o taşlarla
doludur.
– Hayır! diye atıldı küçük çocuk. İsterseniz ıslatın. Ne kadar
parladığını göreceksiniz.
Dükkan sahibi, zengin müşterisini
kaçırmaktan korkuyor ve çocuğu
kolundan tutup atmayı planlıyordu.
Kadın, onun niyetini sezmişti.
Çocuğun taşına yakından bakıp:
– Tam istediğim şey!. diye gülümsedi.
Onu bana satar mısın?
Küçük çocuk, taşının gerçek
değerini anlayan biriyle karşılaşmış
olmaktan son derece mutluydu.
Kadının cebine doldurduğu paralar
ise, aklını başından almıştı. Defalarca
teşekkür ettikten sonra, koşarak
uzaklaştı.
Kadın, elindeki taşı kuyumcuya vererek ona bir zincir
takmasını istedi. Belli ki mücevher gibi taşıyacaktı. Dükkan
sahibi, yapmış olduğu ikazı anlamadığı için, kadının
aldandığını düşünüyordu. Bu yüzden de:
– Söylemiştim ama tekrar edeyim!. dedi. Satın aldığınız şey
basit bir taştır.
Kadın, önce pırlanta kolyesine, daha sonra da yüzüğüne
bakarak:
– Zannetmiyorum!.. dedi. O taş bence bunlardan çok değerli.
Çünkü küçük bir çocuğun ümidini taşıyor...
Foto: Takkk

“PİANİSTLERİN PRENSİ CHOPIN”

SAMİ DAY’IN
DEFTERİNDEN

Derneğimizin
“Operadan kim korkar” müzik geceleri
dizisinde, opera ile ilişkisi olmasa da, bu kez, Chopin’in çeşitli eserleri
irdelendi.

Ünlü müzik eleştirmeni Omer Şomroni, Chopin’in anavatanı olan
Polonya’ya karşı duygularını dile getiren eserlerden örnekler verdi. 2
No.lu Nocturne’ü dinlettikten sonra, 4 No.lu ballade’ı iki ayrı En iyi ayna eski bir dosttur
yorumcudan dinleten Şomroni, yorumcuların aidiyetleri ve ruh halleri
George Herbert
nedeniyle aynı parçanın ne kadar farklı çalınabileceğini gösterdi.
Kristian Zimmerman ile Daniel Barenboim’un yorumlarından sonra,
hiçbir vücut hareketi yapmadan, Şomroni’nin tabiriyle, bir Sfenks gibi Her başarının başlangıç noktası arzudur
dim dik duran Arthur Rubinstein’ın çalışı dikkate değerdi.
Napoleon Hill
Nesim Güveniş

BB JOSEPH NIEGO LOCASI
BURS BAŞVURULARI BAŞLADI
Türkiye kökenli üniversite öğrencilerine
yönelik burslar ile ilgili müracatlar açılmıştır.
Burs talep formlarını, bize aşağıdaki e-posta
vasıtasıyla ulaştırabilirsiniz:
josephniegomilgot@gmail.com
Bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz
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Disiplin, amaçlar ile başarılar arasındaki
köprüdür
Jim Rohn
Aşktaki ilk vazife karşı tarafı dinlemektir.
Paul Tillich

TOPLUMUMUZDAN
ÇEHRELER
YENİ NESİL, DİNAMİK
TÜRKİYELİ BİR AVUKAT:
MOŞE KAYRA

MAVİ BEYAZ
Derleyen: Bondi Çakım
İsrail’de Yaşamak
Newsweek’ in son zamanlarda
yaptığı bir ankete göre İsrail’de
yaşamak pek de fena sayılmaz.
Anket sonuçlarına göre
Ortadoğu’nun en yaşanası ülkesiyiz.
Dünya sıralamasındaysa 22.
konum da yı z . Bu sı ral am ayı
meydana getiren parametreler
eğitim, sağlık, ekonomik dinamizm
düzeyleri, hayat kalitesi ve politik
ortam. (Bizi listede gerilere iten bu
sonuncusu olsa gerek!)
Genel sıralamada biz İspanya ile
İtalya arası bir yerdeyiz. Şöyle ki
sağlıkta dünya yedincisi, hayat
kalitesinde yirmi beşinci, ekonomik
dinamizmde on beşinci, ve politik
ortamdaysa yirmi yedinci sıradayız.
(Düşünün bir de komşularımızla bir
barış olsa!!).
Ve şimdi de anket sonuçlarının
kötümserlerimizi üzecek, veya
tekrar düşünmeye sevkedecekvurgulaması: İsrail yurttaşları
dünyanın sekizinci en mutlu
yurttaşları!!!
S e v g i l i ye n i g ö ç m e n l e r :
Başlangıç belki biraz zor ama
dayanın bakın hiç de kötü bir ülkeye
gelmediniz.
Bazı birinciliklerimiz de var tabii.
Örneğin
kişi başına en yüksek
bilgisayar oranı bizde, (İsrail’de bu
rakkam 1000 kişiye 7 bilgisayar, 2.
Kanada’da ise 5.26). 10000 kişiye
109 bilimsel bildiriyle bilimsel
bildirilerde de baştayız, aynı durum
üniversite mezunlarının oranında da
sözkonusu.
Kitap okuma oranında dünya
ikinciliğimiz var. Bir çöl ülkesi
olmamıza rağmen
21. yüzyıla
gi r erk en yeni a ğa ç di ki m i
konusunda birinci konuma sahibiz.
Üniv ers iteler imiz e gelince;
Jerusalem Hebrew Üniversitesi,
Weizmann Enstitüsü, Tel Aviv
Üniversitesi ve Technion dünyanın
en iyi 100 Üniversitesi listesinde yer
alıyorlar.
Bu güzellikler listesini uzatmak
mümkün ama yerimiz dar. Ne
dersiniz, tüm sorunlarımıza rağmen
İsrail’de yaşamaya değmez mi ?

İsrail’de ilk kuştüyü nakli
(Transplantasyonu)
Ülkemizin Ramat Gan şehrindeki
Safari, senede 3000 kadar vahşi
hayvanı tedavi eder. Geçtiğimiz
günlerde safarimiz Frankfurt’taki
Swifts Kliniğiyle işbirliğinde
bulunarak bir ilke imza attı.
Senede
200,000 kilometre
katetmeleri ve uçarken hem uyuyup
hem de yemek yemeleriyle ünlü
Swift cinsi bir kuşa tüy
transplantasyonu yaparak onu
doğaya geri kazandırdı.
Tel Avivli bir çift geçenlerde
banyolarında yaralı bir kuş bulurlar
ve onu hemen Safarideki hastaneye
getirirler. Teşhis hemen konur.Yaralı
kuşun birkaç tüyü kırıktır. Uçamayan
bir swiftin kaderiyse
ölümdür.
Bunun bilincinde olan hastane
veterinerleri bu konuda dünya lideri
konumundaki Frankfurt Swifts
Kliniği arayıp durumu anlatırlar.

Swiftimizin şanslı bir kuş olduğu
anlaşılır bunun üzerine. Zira
Frankfurtlu biyolog Tina Steigerwald
tam bu sırada Safarimizdeki
hastanede bir süreliğine gönüllü
olarak çalışmak üzere yola çıkma
hazırlığındadır. Frankfurt’taki
kilinikte ölü bir swiftten alınan
birkaç tüy hemen biyologumuzun
valizinde yerlerini alır. Bundan
sonrasındaysa sorun bir çorap
söküğü gibi çözülür. Yedi tüyü
nakledilen swiftimiz özel bir diyetle
beslenir, kapalı alanda uçuş yeteneği
test edilir ve kısa bir nekahat
devresinden sonra kurtarıcılarından
biyolog Steigerwald’ın elinden
özgürlüğüne ve doğaya kavuşturulur.
... Mutlu son buna denir...
Foto: Dr. Raju Kasambe
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Geçen sayımızda
hukuk duayeni Av.
Shemaya Halevi ile
ilgili yapmış olduğumuz
söyleşide kendisinin
izinde ilerleyen genç
dinamik nesilden söz
etmiştik.
Bu
sayımızda
Av.Halevi’nin veliahtı
olarak niteleyebileceğimiz Türkiye kökenli genç
avukat Moşe Kayra ile sizin için söyleştik.
1972’de toplumumuzun saygın ve tanınmış
üyeleri olan İda ve Selim Kayra’nın çocuğu
olarak İsrail’de dünyaya gelen Kayra, Türkçe ve
İbranice dillerinin içine doğdu. Kayra, burada
doğup büyümesine karşın bir İsrailli için
Türkçeye oldukça hakim.
Lisans eğitimini Mihlala LeMinhal’de ekonomi
ve yönetim dalında yapan Kayra bu öğreniminin
ardından IDC Herzliya’da hukuk alanında bir
lisans eğitimi daha aldı. Aldığı bu eğitimin
ardından hukuk kariyeri yapmayı aklına koyan
Kayra, Bar İlan Üniversitesi’nde yine aynı dalda
yüksek lisansı başarıyla bitirdi.
Kayra’nın eğitim alanında edindiği başarılar
ona aynı zamanda hem Mihlala LeMinhal’de hem
de Bar İlan Üniversitesi’nde öğretim görevlisi
olma kapısını açtı. Kayra bu kurumlarda İş
Hukuku ve Anayasa Hukuku dersleri verdi. Yine
aynı kurumlar tarafından üstün başarılı öğretim
görevlisi sıfatını kazandı.
Bugün, kira, emlak alım-satım, dava takibi,
icra, İbranice-Türkçe-İngilizce dillerinde noter
tercüme hizmeti, yurt dışında yaşayan
Türkiyeliler için mülk yönetimi ve uluslararası
banka hesaplarının İsrail’e aktarılması ve İsrail
vergi yasalarına uyumlu hale getirilmesi
konusunda hizmet veren Av. Kayra, Kineret
Sokağı No:5 Bney Barak’ta BSR 3 adlı plazada,
beş avukat ve iki sekreterden oluşan “KayraYahalomi Avukatlık Bürosu” adı altında hizmet
vermeye devam ediyor.
Kişisel ve mesleki başarılarının yanı sıra Av.
Kayra’yı biz Türkiyeliler için çekici kılan
kuşkusuz en önemli özelliği; ofisinin teknolojik
altyapı açısından İsrail Adalet Bakanlığı
portallarına entegre olmasının yanı sıra Türkçe ve
İbranice dillerinde verdiği hizmet.
Bundan sonraki mesleki hayatında
Av. Kayra’ya sonsuz başarılar diliyoruz. Arzu
eden okurularımız kendisine aşağıdaki bilgiler
vasıtasıyla ulaşabilir:
Telefon: 03-6962005 Faks: 03-6962008
E-Posta: moshe@kaya-law.com

AH SELANİK SELANİK...
Stella Kent
Geçen sene tadı damağımızda kalan
İzmir seyahatimizden sonra;
Sabi
Ballı'nın liderliğindeki Yosef Niyego
Locası’na
bağlı bir otobüs dolusu
Türkiye kökenli Yahudi; soluğu
Selanikte aldık.
Osmanlı’nın; dokumacılığın ve
ticaretin canlanması, Makedonyanın
zenginleşmesi için alıp Yahudileri
yerleştirdiği Selanik!
Hem Türkler için hem
de Yahudiler için
anlamı ve hatırası yüklü
bir şehir bu.
Ah Selanik, Selanik!.
Sen Yahudilerine sahip
çı k a b i l s e n ,
o n l a rı
kovalamasan; teslim etmesen, bu
durumlara düşermiydin? Selanik'te olsun
Atina’da olsun, bir sürü boş bina ve
dükkan... Restorasyon için yeterli para
olmadığıdan bu binalar boynu bükük
bekliyorlar.
Tam mevsim olmamasına rağmen
turist sayısı oldukça fazla üstelik bu
turistlerin pek çoğunu otobüsle
Türkiye’den gelenler oluşturuyor. Hem
yakın hem ucuz...
Osmanlı buralarda 400 sene kalmış
ama Yunanlı bu tarihe pek sahip cıkmak
istememiş. Bağımsızlık Savaşı’ndan
sonra cami hamam ne varsa görüntü
bozarcasına; ya kilise olmuş ya da
ortadan kalkmış... Şimdi köşede bucakta
kalmış kalıntıların çektiği turistlere şükür
diyorlar. Komşu komşunun külüne
muhtaç ya; Türkler Selanik’in yemeğini
havasını, kültürünü kendilerine yakın
bulup geliveriyorlar Selanik, Kavala
dolaşıyorlar.
Yahudilerden ve Yahudilik’ten
ise
neredeyse eser yok Selanik'te.
Yahudilerin çokluğu yüzünden Şabat
kapalı olan; onbinlerce geminin yükünü
boşalttığı büyük liman boş ve hareketsiz.
Selanik neredeyse İzmir'in ikizi. İşte
yeni yapılan iskele, Konak meydanı
Alsancak, gençlik sokakta, kafelerde,
barlarda; denize karşı biralarını içiyorlar.
Kimle konuşsak geleceğinden güvensiz.
Avrupa'da başka bir ülkede iş bulup
kaçmak için can atıyor. Ama herşeye
rağmen kahkahalar eksik değil. Yunanlı
yaşamayı seviyor; her dem hayat dolu;
bir kadeh uzo, kalamatalı soğanlı kütür

kütür salatalık ve kan kırmızı domatesli
bir grek salatanin üstüne feta dilimleri,
belki yanina patates kızartması gibi
kesilip kızartılmış körpe kabak, patlıcan
musakka da ilave etsek güzel bir öğlen
yemeği oldu bile.
Ana caddelerdeki çok turistik yerler
dışındaki dükkanlar 3'ten sonra
kapatıyor. Ya siesta için ya da bazı
günler
tamamen
kapatmayı seçiyorlar.
Pazar da o günlerin
başında
geliyor.
Kiliseye gitmek veya
aileyle beraber olup
yemeği beraber yemek
çok önemli. Taverna
sadece gece turistlerin gittiği bir yer
değil. Gündüz de pekala açıklar. Hatta
müzikli olanları da var. Mezedesler ve
dolmadeslerin yanında gümüş ve
barbunya kıtır kıtır. Tatlı niyetine de
“Tauk Kiouksou” veya "Casan Dipi"
veya Profiterol benzeri süper tatlılardan
alabilirsiniz.
Selanik'te olsun Atina'da
olsun
vitrindeki
kurabiyeleri baklavaları
görüp tattıkça bizim
adalardaki fırıncıların
becerilerini kime borçlu
olduklarını anlamak zor
olmuyor. Tarabya'daki
restoranlarda Rum garsonların hızlı ve
şaşmaz servisini anımsayıp iç çekerek;
biraz sirtaki biraz buzuki eşliğinde biz de
felekten birkaç gece çaldık..
Canayakin rehberimiz Penelopi aslen
Kapadokyalı. Mübadeleden sonra
Selanik çevresinde kasabaya benzeyen
bir yere yerleşmişler. Benim için basit
bir tarihi sözcük olan mübadelenin o
konuştukça manası ağırlaşıyor. Yerinden
yurdundan zorla koparılma; azınlık
olduğun bir yerden soydaşlarının olduğu
memlekete dönmek bile olsa acı, yarıda
kalmış güzel bir hikaye gibi hep nostalji
yaratıyor.
Yunanistanin eski tarihi ile
Yahudilerinin yakın tarihi birbirine
tamamen zıt. Mitolojik kahramanlar ve
neredeyse onlarla boy ölçüşen İskender
gibi komutanlar; Antik tarihlerini
yansıtan altın taçlar grandioz mezarlar
henüz gözümüzün önündeyken
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dindaşlarımızın Auschwitz ve BergenBelsen
toplama
kamplarına
gönderilmeden
önce dizilip
aşağılandıkları ve %99’unun geri
gelmediği meydanda duruyoruz. Şimdi
otopark olmuş; ne kadar anlamsız..
Hemen önünde diktikleri anıt olmasa bu
trajediden kimsenin haberi olmayacak
belki. Yahudi nüfusu olarak soykırım
boyunca Selanik bütün Yunanistan'da en
ağır kaybı verdi. Hahambaşı Koretz'in
kendine göre hesaplarından mı yoksa
aşırı saflığından mı tam olarak
kestirilmeyen bir nedenle; Yahudileri
kaçm akt an v e ya sakl anm akt an
vazgeçirdiği için. Almanlar onlari keklik
gibi yakalayip tüm malvarlıklarını
alırken onlar hala çalışma kamplarına
gideceklerini sanıyorlardı.
Atina ve başka kesimlerde partizanlara
katılan veya gemilerle Anadolu
kıyılarına gitmeye çalışan çok daha fazla
oldu. Veria'da 700 dindaşımızı Roş
HaŞan a’d a do ld urup k am pl ara

yolladıkları sinagogda ruhlarına kadiş
okuyoruz. Bize kapıyı açıp buyur edenler
bile Yahudi değil artık. Ama bizlere çok
saygı ve sevgiyle davrandılar. Bölgede
tek Yahudi, camcı Kohen. O da Yunanlı
ile evlenip kalmış oralarda. Oğullarının
İsrail'e gideceğini öngörmüyor.
Cumartesi Yahudi Müzesi’ne
yöneliyoruz. 1917 yangınından yara
almadan kurtulmuş Yahudilere ait ender
binalardan biri. Yahudilerin çıkardığı
L'Independent gazetesine ve Atina
Bankası’na merkez olmuş. Servantesin
dilini konuşanların, Sevilya ve
Toledo'nun mutfaklarından taşıdıkları
binbir tat ve koku ile yarattıkları,
ihtişamlı tarihin son sessiz tanıklarından
biri. Neredeyse çürümeye yüz tutarken
restore edilip müze haline getirilmiş.
Birçoğumuz gibi geçmişe bakıp
gelecekten bir anlam çıkarmaya
çalışanlara ışık tutacak mutlaka.

İSRAİL’İN EURO 2016 HESAPLARI
Semih Kastoryano
2016'da Fransa'da düzenlenecek olan
EURO 2016 Eleme Grupları'nda
Belçika, Bonsa-Hersek, Galler, Güney
Kıbrıs ve Andorra ile birlikte
B Grubu'nda yer alan İsrail Milli Takımı,
ilk 3 maçta elde ettiği 9 puana rağmen
son 3 maçta heba ettiği puanlarla
tarihinde ilk kez katılma şansını
yakalıdığı Avrupa Futbol Şampiyonası
biletini zora soktu.
Dilerseniz öncelikle Avrupa Futbol
Şampiyonası
Eleme
Grupları'nın
formasyonundan bahsedelim. UEFA'da
yer alan 53 ülke, 9 gruba ayrıldı. Bu 9
gruptan 8'inde 6 ülke yer alırken, son
grup olan I Grubu'nda 5 ülke yer alıyor.
Her ülke kendi grubunda yer alan
diğer ülkelerle 1'i ev sahibi, 1'i de
deplasmanda
olmak
üzere
2'şer
karşılaşma yapıyor. Grubunu ilk 2 sırada
tamamlayan
ülkeler
EURO 2016'ya katılma
hakkı elde ediyor.
Bundan
sonra
UEFA'nın EURO 2016
için yapmış olduğu
değişiklik
başlıyor.
Bundan
önceki
turnuvalarda
grubunu
ilk 2 sırada tamamlayan
ülkeler
şampiyonaya
katılırken,
UEFA
formatı değiştirdi. Yeni
formata göre Avrupa
Futbol Şampiyonası'na katılacak ülke
sayısı 16'dan 24'e çıktı. Bunun
sonucunda da grubunu 3. sırada bitiren
ülkeler kendi aralarında Play-Off maçları
oynayacak.
Ancak burda da küçük bir ek bilgi
vermemiz gerekiyor. I Grubu'nda 5
takım olduğundan bu grubu 3. sırada
bitirecek olan ülke, diğer gruplardaki 3.
ülkelere göre 2 maç eksik yapacağından
puanı da eksik olacak. Bu haksızlığın
önüne geçmek için UEFA şöyle bir
çözüm buldu: Diğer gruplarda 3. sırada
yer alan ülkeler, kendi gruplarındaki son
sırada yer alan ülkelerle oynadıkları
maçlar puanlama dışına çıkacak ve yeni
bir puanlama oluşacak. Örneğin İsrail
grubunu 3. sırada ve 18 puanla bitirirse,
kendi grubunu son sırada tamamlayan
Andorra ile karşılaştığı maçlardaki
puanlar silinecek. Bu puanlar silindikten

sonra grup maçlarını en yüksek puanla
bitiren herhangi bir grup 3.'sü de EURO
2016'ya katılma hakkını elde edecek.
Diğer 3. ülkeler ise Play-Off maçları
oynayacak.
Şimdi gelelim İsrail'in bu turnuvaya
katılması için kalan 4 maçta alması
gerektiği puanlara. İsrail ilk maçında
Avrupa'nın en ateşli taraftar grupları
arasında yer alan Güney
Kıbrıs'ı deplasmanda 2-1
mağlup
etti
ve
grup
maçlarına iyi bir başlangıç
yaptı.
İkinci
maçına
yine
deplasmanda çıkan İsrail,
grubun
zayıf
halkası
Andorra'yı
4-1 mağlup
ederek puanını 6'ya çıkardı.
Üçüncü maçında Avrupa'nın
yükselen
değeri
BosnaHersek'i Sammy Ofer Stadı'nda
3-0 yenen İsrail, 9 puan
toplayarak çok iddialı konuma
gelse de, üst üste aldığı 3
mağlubiyet
ile
gruptaki
iddiasını kaybetti.
Bu mağlubiyetler Galler'e
kendi sahasında 3-0, Belçika'ya
yine kendi sahasında 1-0 ve
deplasmanda Bosna-Hersek'e
ise 3-1'lik skorlarla alındı. Bu
mağlubiyetlere rağmen İsrail
şu anda grubunda 3. sırada yer
alıyor. Ancak topladığı 9 puanla Güney
Kıbrıs ile aynı puanı toplarken, 3.'lük
için yarıştığı bir diğer rakibi Bosna
Hersek'ten 1 puan fazla topladı.
Grupta şu anda Galler 14 puanla lider.
İkinci sıradaki Belçika'nın 11 puanı
bulunuyor. Üçüncü sıradaki İsrail ile
dördüncü sıradaki Güney Kıbrıs'ın 9,
beşinci sıradaki Bosna-Hersek'in 8 puanı
bulunuyor. Son sıradaki Andorra ise
henüz puanla tanışmadı.
İsrail kalan 4 maçtan ilkini 3 Eylül
tarihinde sahasında Andorra ile yapacak.
Buradaki en büyük avantajı üçüncülük
için yarıştığı rakiplerinden Güney
Kıbrıs'ın grup lideri Galler ile kendi
sahasında,
Bosna
Hersek'in
ise
deplasmanda Belçika ile karşılaşacak
olması. Aslında iki rakibin de bu
karşılaşmalardan
puan
toplaması
muhtemel. Sonuçta Güney Kıbrıs kendi
10

sahasında, Bosna-Hersek ile kötü
başladığı grup maçlarını iyi toparladı.
Rakiplerin 1'er puan alacağını ve İsrail'in
de 3 puan alacağını düşünürsek oluşacak
puan
durumunda
Galler'in
15,
Belçika'nın ve İsrail'in 12, Güney
Kıbrıs'ın 10, Bosna Hersek'in 9 puanı
olacak.
İsrail,
grubundaki
8.
maçını
deplasmanda
Galler
ile
oynayacak.
Sahasında
Galler'e 3-0 yenilen İsrail'in
deplasmanda
bu
karşılaşmadan en az 1 puan
alması gerekecek. BosnaHersek'in
sahasında
Andorra'dan 3 puanı garanti
olacak. Ancak Güney KıbrısBelçika maçı kilit olacak.
Güney Kıbrıs'ın sahasında
yine puan alacağını düşünürsek puan
durumu Galler 16, Belçika ve İsrail 13,
Bosna-Hersek 12 ve Güney Kıbrıs 11
puanla yer alacak.
Gruptaki 9. maçında sahasında Güney
Kıbrıs'ı ağırlayacak olan İsrail, rakibini
deplasmanda 2-1 yenmeyi başarmıştı. Bu
karşılaşmadan da 3 puanla ayrılabilir.
Buradaki en büyük avantajımız ise
Bosna-Hersek ile Galler'in karşılaşacak
olması. Bu karşılaşmanın berabere
biteceğini umuyor olsak da Belçika ise
Andorra'dan 3 puanı zorlanmadan
alacaktır. Böylece puan durumu Galler
17, Belçika ve İsrail 16, Bosna Hersek
13, Güney Kıbrıs 11 puan şeklinde
olacaktır.
Son maçlar ise grubun kaderini
belirleyecek.
Yukarıda
yazmış
olduğumuz ihtimallere rağmen İsrail
grubunu 3. sırada tamamlayamayabilir.
Zira 4. sıradaki Bosna Hersek, grupta bir
iddiası kalmayacak olan Güney Kıbrıs ile
deplasmanda karşılaşacak ve İsrail de
deplasmanda Belçika'ya konuk olacak.
İsrail bu karşılaşmadan puansız ayrılırsa
grubunu 4. sırada tamamlayacak.
Beraberlikte 3. sırada yer alacak ve galip
gelmesi durumunda grubunu 2. sırada
tamamlayacak.
Tabii ki gönlümüzden geçen İsrail'in
kalan 4 maçını alması ve EURO 2016'ya
bu hesaplamalar olmadan katılması.
Ancak son 3 maça bakacak olursak bu
hiç de kolay gözükmüyor.

SUYUN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ
Kubilay Kos
Doğanın bizlere cömertçe sunduğu
Dr. Batmanghelidj bu çalışmasını
suyun pek çok hastalığın tedavisinde ilaç uluslararası bir konferansta sunar ve
olarak kullanılabileceği bağımsız arkasından bir çok konferans için davet
doktorlar ve sağlık kurumları tarafından alır. Ancak çalışmalarını halka
ileri sürülüyor. Doğal olarak bu ilaca u l a şt ı rm ak t a b ü yü k z o rl u k l a rl a
ulaşmak herkes için neredeyse ücretsiz karşılaşır. Hatta davet edildiği bazı
ve kolay olduğu için bu konuda yapılan k o n f e r a n s l a r d a s o n r a d a n i l a ç
çalışmalar ilaç firmaları tarafından firmalarının baskısıyla çalışmasını
hasıraltı edilmeye çalışılıyor ve gün sunması engellenir, sansüre uğrar. "İlaç
ışığına çıkmakta, ana
firmalarının ne yaptığına
akım medyada yer
bakarsanız çok çeşitli
bulmakta
oldukça
antihistaminikleri ilaç
zorlanıyor.
olarak ürettiklerini
Penisilinin mucidi Sir
g ö r ü r s ü n ü z .
Alexandre Fleming'in
Antidepresanlar
öğrencilerinden ve bizzat
antihistaminiktir, ağrı
kendisinin evinde sağlık
ilaçları antihistaminiktir,
hizmeti verme onuruna
diğer ilaçlar da doğrudan
erişmiş az sayıdaki
ya da dolaylı olarak
doktordan biri olan Dr.
antihistaminiktir."
Batmanghelidj'e göre
demektedir
Dr.
suyla pek çok kronik
Batmanghelidj.
hastalığı tedavi etmek
Gelir kaynaklarını
Dr. Batmanghelidj
mümkün.
kaybetme tehlikesiyle
Dr. Batmanghelidj meslek yaşamında karşı karşıya kalan ilaç firmalarının
çaresiz k aldı ğı bi r and a ülser n e d e n b u d u r u m u g i z l e m e y e
ağrılarından muzdarip olan hastasına bir çalıştıklarını anlamak kolaydır. Bütün
bardak su verir. Hastanın ağrıları b u n l a r l a b a ş a ç ı k a b i l m e k v e
çabucak diner ve hasta ayrılırken çalışmalarını halka ulaştırabilmek için
yeniden ağrı duyarsa ne yapması Dr. Batmanghelidj National Association
gerektiğini sorar doktora. O da yeniden for Honesty in Medicine (Tıpta
su içmesini önerir ve kendisine sadece Dürüstlük için Milli Birlik) adlı bir örgüt
sudan oluşan bir tedavi uygular. kurmuş olup suyla ilgili çalışmalarını da
Hastanın ülser ağrıları tamamen www.watercure.com adresinde ücretsiz
k a y b o l u r . B u n u n ü z e r i n e D r olarak sergilemektedir. Ayrıca Water
Batmanghelidj, tıp eğitimi alırken suyun Cures Drug Kills (Su İyileştirir İlaç
hastalıkları tedavi edebileceğine dair Ö l d ü r ü r ) a d l ı b i r k i t a b ı d a
hiçbir şey duymamış olmasına karşın bulunmaktadır.
hayatını bu işe adamaya karar verir.
3.000'in üzerinde hastaya su tedavisi
uygular ve hepsinde başarıya ulaşır.
1982'de ABD'ye giden Dr.
Batmanghelidj suyun ağrı-kesici özelliği
üzerinde çalışmaya başlar. İlaç
firmalarının ağrı-kesici olarak
Yalnızca SU
antihistaminikler üzerinde ısrar
etmesinden yola çıkarak histaminlerin
Diğer bir önemli nokta da çay, kahve,
vücuttaki rolü üzerinde çalışır. meşrubat, hatta taze meyve sularının bile
Histaminler vücudun su dengesini suyun yerini tutmayacağıdır. Vücudun
ayarlayan nörotransmiterlerdir ve yalnızca ve yalnızca suya ihtiyacı vardır.
vücuttaki dehidrasyon kendisini ağrı Özellikle şekerli içeceklerin yarardan
olarak göstermektedir. Sözkonusu çok zararı vardır. Çay ve kahve de idrar
d e h i d r a s y o n v ü c u d u n h a n g i söktürücü olduğundan aslında bunları
b ö l g e s i n d e y s e a ğ r ı d a o r a d a tükettiğinizde daha da çok su içmeniz
hissedilmektedir.
gerekir.
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Her yıl ABD'de 100.000’den fazla
kişi reçete ilaçlarının yan etkileri sonucu
hayatını kaybeder ve ortalama 2 milyon
kişi de ilaç aldıklarında almadan önceki
durumlarına göre daha kötüye gider.
Halbuki her nefeste kaybettiğimiz suyu
yerine koyabilsek hiçbir ilaç almaya
gerek kalmadan sağlığımızı
koruyabiliriz. Özellikle geceleri tuvalet
veya başka bir şey için kalktığımızda
mutlaka su içmeliyiz çünkü vücudun en
uzun süre susuz kaldığı ve genellikle en
çok suyu kaybettiği dönem geceleri
uyuduğumuz zamanlara denk geliyor.
Sabah kalktığımızda en az iki bardak su
içilmelidir. Ayrıca insanın susaması
susuzluğun gerçek bir göstergesi
değildir. Bazen vücut çok susuz kalsa da
çeşitli nedenlerle insan susuzluğunun
fa rk ı n a v ar am a ya b i l i r. Y ap ı l an
deneylerde 24 saat boyunca susuz
bırakılan kimselere su verildiğinde
susuzluğunun farkına varamayan ve
bırakılan suları içmeyen kişilere
rastlanmıştır. Özellikle yaşlandıkça
susuzluğun fark edilmesi zorlaşır. Su
içmek için susamayı beklememeliyiz.
Susadığımızda artık çok geçtir.
Yeterince su içip içmediğimizin en
önemli göstergesi idrarın rengidir. İdrar
renksiz olmalıdır. Eğer renk sarıya
dönüyorsa vücut susuz kalmış ve
zorlanıyor, eğer turuncuya dönüyorsa
kesinlikle vücudun bir bölümü büyük bir
acı çekiyor (biz farkında olmasak da)
demektir. Diğer bir gösterge ise nasıl
nefes aldığımızdır. Nefesimizin
kesilmesi, yetmemesi vücudumuzun
susuz kaldığını gösterir. Cildin
kırışması, gerginliğini yitirmesi de
susuzluğun göstergelerindendir.
Astımdan romatizmaya,
hipertansiyondan depresyona pek çok
kronik hastalıktan su içerek kurtulmak
olası. Bunları geçirmek için alacağımız
ilaçlar semptomları bastıracak ve
vücudumuzun su için attığı çığlığı
duymamızı engelleyecektir. Benim
önerim güne iki bardak suyla başlamanız
ve çalışma masanıza bir sürahi su koyup
a k ş a m a k a d a r h e p s i n i i ç m e ye
çalışmanız. Bunu yaparken yaşam
kalitenizde ne gibi değişiklikler
olduğunu gözlemlemeye çalışın.

DERNEĞİMİZDE
MİNYATÜR EVLER SERGİSİ
“Büyük Bir Sevgi İle” (BeAhava Gdola) adlı grubun öncülüğünde düzenlenen gecede Dr. Yosef Sevi’nin
eski Türk evi minyatürleri sergilendi. Geceye Bat Yam Belediye Başkanı Yosi Bachar da katıldı.
“Büyük Bir Sevgi İle” grubu
öncülüğünde, İsrail’deki Türkiyeliler
Birliği bünyesinde gerçekleştirilen
gecede
Dr. Yosef Sevi’nin çok sayıda
bulunan minyatür evi başarılı bir
organizas yon ile katılımcıların
beğenisine sunuldu.
İsrail’deki Türkiyeliler Birliği Başkanı
Zali de Toledo ve yönetim kurulunun
diğer üyelerinin de katıldığı geceye
Bat Yam Belediye Başkanı Yosi Bachar
da katıldı.
Gecenin açılış konuşmasını “Büyük
Bir Sevgi İle” grubu adına Başkan Ovi
Oktay Roditi Gülerşen yaptı.
Gülerşen gecenin gerçekleşmesinde
büyük payı olan Başkan Zali de
Toledo’ya, yönetim kuruluna ve
standların hazırlanmasında emeği geçen
Zeki Ojalvo’ya teşekkür etti.
Gecenin ikramını karşılayan ve keyifli
bir ortamda geçmesini sağlayan Yucca
Food Şirketi’ne de teşekkür edildi.

Gülerşen sözlerini, liderlik ettiği
oluşumun gerçekleştirdiği faaliyetler
hakkında bilgi vererek tamamladı.
Gülerşen’in konuşmasının ardından
gecenin ana teması olan minyatür evler
ve Dr. Yosef Sevi ana ilgi odağı oldu.
Sevi, 1943’ten bu yana, anılarında
varolan bütün gözlemlerini minyatürlere
yansıttığını bununla da yeni nesillere o
z a m a n l a r ı ya ş a t m a n ı n h a z z ı n ı
duyumsadığını aktardı.
Sevi, yaklaşık her minyatür için
yapmış olduğu dört aylık çalısma dilimi
hakkında da izleyicilere bilgi verdi.
İzleyicileri en çok etkileyen bilgilerin
başında Sevi’nin minyatürlerini yapmak
için kullandığı malzemelerin pek
çoğunun çöpe atılan malzemeler olduğu
gerçeği idi.
Sevi, yaptığı minyatürler ile bu evleri
yeniden canlandırmanın kendisine
verdiği mutluluğun yanı sıra aynı
zamanda Türk kültürünün
tanıtılmasındaki önemine
vurgu yaptı.
Bu keyifli anlatımın
ardından tekrar söz alan
Gülerşen, Dr Yosef
Sevi’ye ve geceye sponsor
olan
Yucca
Food
yetkililerine teşekkür
sertifikasını verdi.
Misafirler minyatürleri
yakı ndan i ncel erken
fondaki Erensya Sefaradi

müzik topluluğunun Ladino şarkıları
eşliğinde ikramların tadına bakmayı da
ihmal etmedi.
Bu etkinlik sırasında teknik alt yapıda
destek veren Haim Nahshon, resim ve
videoların çekilmesini sağlayan Eli S.
Cittone, Dr Bella Cittone ve Iyt Genel
Sekreteri Jak Aboresi’ye sonsuz
teşekkürler.

Gülerşen, De Toledo ve Dr. Sevi

Sergi, Türkiyeliler Birliği Bat Yam
lokalinin açık olduğu tüm saatlerde
sürekli ziyaret edilebilecektir.
Fiyatı açık arttırmada belirlenecek
olan “Boğazdaki Yalılar” adlı çalışmayı
gerek yurtiçinden gerekse de
yurtdışından satın almak isteyenler
ve/veya bu etkinlik için bağışta
b u l u n m a k i s t e ye n ü ye l e r i m i z
PayPal hesabımızı kullanarak bu
arzularını gerçekleştirebilirler.

“BÜYÜK BİR SEVGİ İLE” SİNEMA GECELERİ SÜRÜYOR
“Büyük Bir Sevgi İle” grubunun
gerçekleştirdiği Sinema gecesi 32 kişilik
bır katılımla basarılı bir o kadar da
keyifli ve heyecanlı geçti.
Grup adına söz alan Ovi Oktay Roditi
Gülerşen sosyo-kültürel faaliyetlerin her
ay gerçekleşmekte olduğunun altını
çizdi.
Ardından sözü Dr. Bella Cittone aldı.
Cittone film hakkında kısa bilgi
verdikten sonra önümüzdeki
gösterimlerde izleyicileri çeşitli
sürprizler beklediğini belirtti.
Zevkle izlenen filmin ardından yapılan çekilişte toplamda 6

kişiye yat gezisi hediye edildi. Bu
hediyenin verilmesinde ön ayak olan
Cittone çifti bir sürpriz daha yaparak 2
kişiye daha aynı hediyeyi sundular.
Daha sonra sözü Eli S. Cittone aldı.
Cittone yat gezisi sırasında kaptanın
bizzat kendisi olacağını belirttikten
sonra hediyeyi kazanan izleyicilerin
varlıkları ile kendilerini mutlu edeceğini
belirtti.
Herkes gecenin bitmesini beklerken
Bella’nın eşi için hazırlamış olduğu
doğumgünü pastasının salona getirilmesi ile geceye daha da
renk ve neşe katılmış oldu.
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LAS KETUBOT DE ESPANYA EN LA EDAD MEDIA
Zelda Ovadia Salinas
La ketuba, ke segun la tradision
djudia es el kontrato ke inkluye las
ovligasiones del marido enverso su
mujer, inkluzo todos sus menesteres i
sus derechos konjugales.
Durante el exilo de Bavel (586-536
A.C.) se desperto el menester de protejar
a la mujer en lo ke konserna los bienes
ke estavan en posesion de su
marido.Munchos eran los ombres ke
deshando sus mujeres i famiyas avian
emigrado a Ejipto. Se pensa ke el uzo de
los djudios de Bavel de eskrivir un
kontrato legal en favor de la mujer es, en
efekto, la baza de las ketubot ke yegaron
asta muestros dias.
En dokumentos eskritos en arameo
sovre pargamino, ke datan de al deredor
de los anyos 440 antes de muestra era, es
inkluida tambien la suma de moneda ke
el novio pago al padre de la novia ansi
ke la suma del ashugar de la novia. En
desparte de esto, el nombre de la novia
era mensionado en la ketuba komo
eredera de todos los bienes en kavzo de
muerte de su marido.
El modelo aktual de este kontrato de
kazamiento fue fiksado en la Edad
Media segun lo podemos ver de algunos
exemplos ke traemos aki.
Asta unos 40-45 anyos atras no avia
dinguna indikasion sovre la existensia de
k e t u b o t m e d i e v a l as k e f u e r o n
konservadas o kitadas de Espanya por
los djudios ekspulsados de este paiz en
1492. Unos 40 anyos atras, i despues de
largas investigasiones, el Prof. Francisco
Burgos Cantera avia komunikado de la
deskuvierta de unas 10 ketubot
medievalas, mientres ke asta entonses, el
istoriador D. Davidovitch estava seguro
ke la unika ketuba ke avia "sovrebivido"
la Ekspulsion era la ke avia sido topada
en Segura de Leon.
Oy tambien el numero de las ketubot
ke datan de antes de la Ekspulsion es
muy chiko, malgrado ke, a lo largo de
los anyos, ya fueron adjustadas otras 20
ketubot a las del Prof. Cantera, lo ke
tripla el numero de estos kontratos de
kazamiento. Algunas de estas ketubot
fueron publikadas, por primera vez, en
el livro "Medieval Ketubot from
Sefarad" del Prof. Jose Luis Lacave.
Despues de aver examinado los

aspektos istorikos i legales de estos
dokumentos, el Prof. Lacave reunio en
su livro estas ketubot de la Edad Media
ke yegaron de diversas rejiones de
Espanya i ke fueron deskuviertas en
bibliotekas i archivos en Espanya,
Ingletierra i Israel. El estudio kada una i
una de eyas separadamente, kon todos
sus detalios, komparandolas entre eyas
tambien. En desparte de sus valor
istorika, estas ketubot ke datan de los

Ketuba

Ban Nahman Agol kon Blanka, ija de
Moshe Ben Yeuda Cabalmale, sinyada
en Valencia, dia de Viernes, 14 de
Tishrei 5124 (22 de Septembre 1363).
Segun esta ketuba la novia trusho komo
ashugar, entre otras, vistimienta, djoyas,
mobles i ustensiles de kuzina, apresiados
komo 1200 sueldos. De su parte el novio
le dio komo matana, 400 sueldos para
garantizar la situasion ekonomika de su
mujer en kavzo de muerte i le merko una
kaza en el kuartier djudio de Valencia.
La segunda ketuba, firmada en
Tudela, dia de Viernes, 6 de Tevet 5113
(14 de Disiembre 1352) es de la boda de
Yeuda ben Saadia ben Natan i de
Duenya, ija de Yitshak ben Grisa. La
novia trusho un ashugar mas modesto ke
la presedente, por una valor de 200
sueldos solamente. Aki tambien el novio
regalo a su mujer una kaza en Tudela.
De mizmo ke oy, todas las ketubot, en
desparte del novio, fueron sinyadas por
dos testigos.
Aki una chika parte del teksto de una
ketuba medievala:
"En el sinken dia de la semana, 22
Tishre anyo 5234 de la kreasion del
mundo, aki en Trijueque, es saver komo
el novio, Raui Joseph ijo de Raui
Abraham, su fin sea para bien, ke es
mediko, disho a Simha, ija de Sen Tof,
seas a mi por mujer segun la Ley de
Moshe i Israel."
I la novia aksepto a ser su mujer…
Segun lo podemos ver de este teksto,
las ketubot de oy no son muy diferentes
de las ketubot medievalas ke datan de
mas de 500 anyos atras.

siglos 13, 14 i 15, tienen tambien una
valor artistika devida a sus dekorasion,
kolores i motivos ornamentales. Todas
fueron eskritas sovre pargamino, kaji
siempre en arameo, kon letras ebreas
kuadradas.
El dia mas popular de la semana
deskojido para los kazamientos, en
akeya epoka, era el
dia de Viernes. Esto
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La mujer la mas konosida en la istoria
Djudia-Sefaradi de la Edad Media fue el
sujeto del Salon De Ladino (90) prezentado
por Sara Gatenyo.
Dona Grasia nasyo en 1510 kon el
nombre Beatrice en una famiya konvertida
al Kristianismo en Aragon. Su madre era
de la famosa famiya Benveniste. Beatrice
se kazo kon el riko bankario Fransisco
Mendes, ke era un konverso también .
Fransisco i su ermano Diego formaron la
banka Mendes bien konosida en la Evropa.
Kuando Fransisco se murió, Beatrice tenia
solo 27 anyos i se topo en posession de una
grande erensya. Kon su kapachedad, eya se

Dona Grasia en el Salon

izo konoser en el kampo de komercho
internasyonal. La famiya Mendes paso al
Portugal para fuyir de la inkizisyon en
Espanya, ma kuando en 1498 se deklaro la
inkizisyon en Portugal Beatrice i su ija
pasaron a la Hollanda onde la banka
Mendes ya tenían una sukursala.
Su rikeza permetio a Dona Grasia de
influensar reyes i mismo el Papa. Eya
profito de sus relasyones para protejar los
konversos i para ke fuygan de Espanya o
Portugal kon sus naves de pimienta,
granos, ropas i otros bienes. En 1544, Dona
Grasia se establisio en Venezia onde
kontinuo sus aktividades i 5 anyos después

paso a Ferrara onde eya pudo pratikar su
Djudaismo aviertamente.
Enfin Dona Grasia se establisio en
Estanbol onde fue muy aktiva en la
komunidad Djudia. Eya fraguo sinagogas i
yeshivot i tomo permisyon del Sultan
Suleyman el Magnifiko, de renovar siertas
sivdades asoladas en Tiberia kon esperansa
ke refujiados Djudios se aresentaran en
este muevo sentro de Djudaismo.
Dona Grasia Mendes muryo en Estanbol
en 1569.
Nesim Güveniş

Miradas Diferentes


Haim Vitali Sadacca
El deseo i el plaser ke siento por eskrivir
Me dan fuersa a mi egzistensya i a mi bivir,
Ekspliko la vida i los amores kon melodias,
Me siento komo borracho, so yeno d’alegrias.
Kuando veyo un amorozo, miro sus miradas
Ke son yenas de kerensya i kon luzes pintadas.

Estas pinturas gravadas en mi tino, me matan,
Mis alegrias poko a poko me se amatan,
Si yo so el solo espektador de alegrias
Ke vale si las siyas de mi entorno son vazias

****

****
Estos sentimientos me enspiran i los desino,
Los dekoro en l’alma, los enkuadro en mi tino.
Ma veyo otras miradas en siertos malorozos
Ke me paresen ver los gritos mudos en los ojos.
Kaminan kon una kara triste, son desgustozos
Tienen revolto kon sus suertes, se ven angustiozos.

Siempre dezeyi distribuir las sonrizas mias
A bivdas a huerfanos las noches i los dias,
A kualo valera si yo alkansare a lo ke kero
Si mi entorno no se alesha de su dezespero.

Poema de Margalit Matatyahu
Dedikado a Selim Salti
A la okazyon de la Fondasion de la Asosiasion de Los Amigos del Sentro Salti en Bar Ilan
Kerido Selim Salti
Te eskrivo unas kuantas palavras de admirasyon
Por lo ke azes para la lingua de muestra nasyon.

Esto fue en los tiempos ke no se savia
Ke sorte de vida para los Djudios ser podía.

Kontinuas realizar tu esfuenyo sin kedar
Kon todo korason siempre el tiempo dedikar
A la ovra importante ke en kamino la metites
Para las muevas jenerasiones lo izites.

En mi imajinasyon te via mirando a la kara de tu padre
Kon demandas mudas sin preguntar komo i ande
Solo kon los sentimientos ke se tienen ke guadrar
El ser Djudio kon orgolyo i mantenerlo sin parar.

Komo un profeta te vino la idea
Sin saver ke va salir de eya
Kon la fe profunda djunto el esfuenyo de tu korason
Reushites yevar todo al kamino de la realizasyon.

Tradisyon, lingua, romanses i literatura
I mas kostumbres ke konsernan la kultura
Muestros padres mos desharon una buena erensia
Ke tu la kontinuas kon muncha kerensia.

Por este ardor i el fuego espesyal en tu persona
Agora tenemos mozotros alegría kon la korona.
Del Sentro Ladino Naime i Yehoshua Salti
El agradasimiento kon toda alma es para ti.

En todo lo ke azes sos modesto
Kon sonrisa i umor i kon muncho respekto
En muestra boka tenemos palavras de bendision
Ke kontinues munchos anyos aktividad kon pasyonn.

Tu konferensia en Bar Ilan en el dia del 18 Maraton
Yegaron tus palavras de korason a korason
Kuanto me emosyono le historia de tu chikes
Komo fueron en Estambol padre i ijo una vez.

Por fin kerido i admirado Selim Salti
Te digo del fonde de mi korason dos palavras
Ke kontienen todo: Munchas Grasyas.
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Se fondio: “La Asosiaion de los Amigos del Sentro Salti”

Kon un bankete riko en la nochada del
27.Avril.2015 i una konvension el dia
siguiente se fondio La Asosiasion de los
Amigos del Sentro Naime i Yehoshua
Salti para los Estudios del Ladino.
La konvension fue avierta kon las
palavras del Prof. Shmuel Refael ke
expreso su plazer de ver los miembros de
la mueva famiya del Sentro Salti.
“Kuando se fondio el Sentro” disho Prof.
Refael, “no se kreeron al sukseso ke
tenemos oy. Trushimos al orden del dia,
munchas partes de la kultura sefaradí ke
no se konosiyan asta oy. Lavoramos
muncho ma semos yenos de kreensia i
voluntad de reushir. Semos muy orozos
de ver la fondasyon de esta Asosiasion
de Amigos del Sentro Salti.”

El Prezidente de la Fondasion Salti,
Dr. Selim Salti, a su torno, disho en
resumen: “Ninguna Universidad no me
amostro ek kamino para fondar un
Sentro de Ladino. Solo Shmuel Refael
ke estava aparejando su doktorato en Bar
Ilan, me disho ‘Tu vizyon es mi vizyon!’
Tomo muncho tiempo para konvenser la
Direksion de Bar Ilan. Oy esta vizyon se
realizo kon el Sentro muestro de
inverstigasyon del Ladino i es el primer
en el mundo. La mayoría de los Ladinoavlantes se topa en Israel. Mis ijos me
prometieron ke van a kontinuaqr siempre
el desvelopamiento de este Sentro.
Nesesitamos ayudo para dublar muestra
kapachedad. Nesesitamos la ekspansion

del Sentre, mas profesores, mas grupo de Yaaakov Hasan, el primer ke
publikasiones i… mas dinero. La fondio una institusion de investigasyon
Fondasion Salti aze todo su
del Ladino.
Prof.
posible para sostener el Sentro.
Romero expliko las
Este Sentro no puede ser la
difikultades ke se
propiedad de una famiya.
enkontran durante la
Nesesitamos no solo suporto
investigasyon, komo la
material, ma también suporto
grafika, la variabilidad
moral. No ay universidad en el
del lexiko yeno de
mundo ke no tiene grupo de
palavras turkas, gregas
donadores.” Dr. Selim Salti
i otras, mankura de
termino sus palavras
material
porke
r en g r as ya n d o t o d o s l o s
munchos dokumentos
partisipantes.
se
d es p ares i ero n .
Prof. Refael tomo de muevo
Enfin, Prof. Romero
Dr. Selim Salti
la palavra para kontar komo
mostro lo ke se deve de
nasyo el Senrro salti. “Durante mi viaje azer para el desvelopamiento de muestra
en Espanya, konosi el Prof. Yaakov kultura: Bekas a los estudiantes,
partisipasion a kongresos, prezentar
lavoros a estos kongresos,
publikasyones.
Margalit Matatyau, poeta rekonosida
por sus poezias en Ebreo i en Ladino,
expreso su plazer de ser miembro de esta
mueva asosiasion i meldo su poema ke
se puede ver en otra kolona de este
Bulten.
Dr. Dov Hakohen mos dyo kon
projeksion iuformasyones interesantes
sovre el ko ntenido de la biblioteka del
Sentro Salti: livros raros (Meam Loez
en letras Rashi), jurnales (La Epoka, El
Avenir, La Verdad en letras Rashi,
Semana en Letras Latinas), kantes
diversos ( en letras ebraikas) i
Hasan i entendí ke ay muncho de koleksiones de letras. Dr. Dov Hakohen
investigar en el kampo de la kultura mostro también siertos arkivos i
sefaradi. Ma no era fasil de realizar un bibliotekas en paizes extranjeros.
proyekto semejante en la Universidad
Enfin Dr. Nina Pinto Abukasis i Dr.
Tel Aviv i pasi a la Universidad Bar Ilan. Nivi Gomel prezentaron sus impresiones
Kon la fondasion del Sentro, este kampo de los viajes ke eyas izieron a los
se desvelopo muncho durante los últimos kampos de konsentrasyon de Aushwitz.
20 anyos. Ma empeso a desveloparse en La konvension se termino kon una vijita
Espanya atrás 40 anyos. Estudiantes de los partisipantes en el kampus de Bar
Espanyoles ke no konosen el Ebreo se Ilan ansi ke el Sentro Salti, sigido de un
ambezaron el alfabeto Rashi para poder pranso festivo.
investigar esta kultura.”
Todo en felisitando los organizatores
Prof. Elena Romero de la Universidad de este maraviyozo dia, auguramos
de Madrid, mos prezento una Reushita Buena a la mueva Asosiasion
konferensia intitulada “Los estudios de los Amigos del Sentro Salti.
sefaradíes: Utopia i realidad.” Prof.
Nesim Güveniş
Romero konto ke en 1962se integro en el
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עם ישראל אחד? תולדות הפלגים בעם-ישראל 1 -
ניסו מיסיסטרנו
בבחירות לכנסת ה  02 -שהתקיימו השנה
השתתפו  02רשימות המייצגות כ 53-מפלגות
וסיעות פוליטיות .מתוכם  02רשימות עברו את
אחוז החסימה  ,ומיוצגות בהן  02מפלגות -
ס י ע ות  .ב ישרא ל ר ש ומ ות למ ע לה מ 02 2-
מפלגות פוליטיות  ,ז "א כ 05-מפלגות רשומות
למיליון אזרחים  ,כ  0 -מפלגות למיליון ( מל "מ )
בכנסת  ,או מפלגה אחת לכל חצי מיליון  .הבה
נשווה זאת לדמוקרטיות הגדולות בעולם.
באם הדמוקרטיות הפרלמנטריות ,הממלכה
המאוחדת – בריטניה הגדולה ,הכוללת  4אומות
שונות עם שסעים דתיים  ,לאומיים  ,אתניים
ומעמדיים ,רשומות  01מפלגות כלל-ממלכתיות
ורק  4מהן מיוצגות בפרלמנט  .מול 23מ '
אזרחים מדובר ב 2.22 -מל " מ בפרלמנט –
מפלגה ל04-מ'.
בדמוקרטיה הגדולה ביותר הודו השסועה בין
לא ומ ים  ,דת ות  ,שבטים  ,מעמדות וכתות
למכביר ,עם  0.03מיליארד תושבים ,רשומות
 0,721מפ לגות  ,ורק  2מפ לגות לאומיות
מיוצגות בפרלמנט ( 2.223מל " מ ) מפלגה ל -
021מ'.
בארה"ב ,המעצמה בה מיעוטים גדולים של
מהגרים ושסעים אתניים ותרבותיים
משמעותיים ,רשומות  05מפלגות פוליטיות ל-
502מ ' אזרחים ורק 2.222מל " מ בקונגרס –
מפלגה ל022-מ'.
אפילו בטורקיה " הדמוקרטית " בה נערכו
בחירות לאחרונה  ,רק  4מתוך  02מפלגות
שהשתתפו מיוצגות בפרלמנט (כ2.23-מל"מ) –
מפלגה ל02-מ' אזרחים.
הדבר דומה בכל הדמוקרטיות הפרלמנטריות.
רק ישראל הזעירה מפולגת ומשוסעת פוליטית
בסדרי גודל לעומתן  .נשאלת השאלה  :עם -
ישראל אחד ? האם הסיסמה " תורת -ישראל
בארץ-ישראל לעם-ישראל" נכונה? נראה שלא.
לא מבחינה דתית ,או אתנית או לאומית ,בנוסף
ללאו המוחלט מבחינה פוליטית  .האם עם -
ישראל היה אי פעם מאוחד?
יציאת מצריים נחשבת כנקודת ההתחלה
להיווצרות עם -ישראל  .מיד לאחר היציאה
למדבר יש קרב על השלטון  .קורח ועדתו

קוראים תגר על הנהגת משה ואהרון  .בעת
השהייה הממושכת במדבר ,יש מחלוקות רבות
אחרות  :הרוצים לחזור למצריים  ,חטא העגל
ועוד.
טרם הכניסה לארץ -ישראל שוב מחלוקת .
עשרה מתוך שנים -עשר המרגלים מתנגדים
להיכנס לארץ המובטחת .רק יהושוע בן-נון וכלב
בן  -יפונה אינם נרתעים ומנצחים  .האם כולם
נכנסים לא"י ומתאחדים לכדי אומה אחת? ודאי
ש לא  .ממש יכ ים לח יו ת כ שב טי ם נ פר ד י ם
בהנהגת ראשי השבט  .אין הנהגה מרכזית
ובמחלוקות הבין שבטיות מכריעים השופטים .
רק לאחר כ 022-שנה מצליחים להתאחד סביב
המשכן בשילה.
ואז פורצת מחלוקת בין השופטים אלי הכהן
ועוזי הכהן .עוזי הכהן נוטש את המשכן בשילה
עם עדתו  ,ועובר להר גריזים  ,מקום הזבח
הראשון של יהושוע בכניסה לארץ  .על פי
המסורת השומרונית בנקודה זו נוצרה עדת -
השומרונים שניתקה מעם-ישראל.
עוברות עוד כ  022 -שנים  ,ושבטי -ישראל
הנרתעים ממלחמות הפלישתים ,מבקשים להם
מלך שיאחד את האומה וידאג לביטחונה .לאחר
מחלוקות פוליטיות ודתיות  ,שאול מומלך על
ישרא ל  .בהת ח לה איש -בוש ת וא ח " כ ד ו ד
ממררים את חיי המלך עד מותו .דוד מומלך על
ישראל עוד לפני מות שאול .אבשלום בנו מורד
בו .גם שבע בן-בכרי מורד בדוד ,ולבסוף שלמה
מומלך על ישראל והופך אותה לממלכה גדולה
וחזקה .אך שלמה ,החכם באדם שבנה את בית
המקדש  ,מערבב אומות רבות בממלכתו כדילשמור על שקט פוליטי  ,אך גורם למחלוקות
דתיות כאשר מרשה לנשותיו פולחן אלילים
בתוך הממלכה.
ו לאח ר מו ת ש ל מה  ,רח בעם בנו עו ל ה
לשלטון  ,אך ירבעם בן -נבט מורד ומפלג את
הממלכה כ 022-שנה לאחר הווסדה ,ומקים את
ממלכת-ישראל .ממלכת-ישראל שורדת כ022-
שנה  .בעקבות כיבוש אשור וההגליה ,נעלמים
 02מתוך  00השבטים .מלכות-יהודה מחזיקה
מעמד עוד  532שנה  ,עד לכיבוש בבל  ,חרבן
בית-המקדש וגלות בבל .הבבלים ממליכים את
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גדליה בן -אחיקם על שארית הפליטה  ,והנה
הרצח הפוליטי הראשון של האופוזיציה מבית.
לאחר כ  32 -שנה  ,שיבת -ציון בחסות כורש
מלך פרס  ,בהנהגת ששבצר נשיא יהודה ,
זרובבל בן -שאלתיאל  ,עזרה ונחמיה  .בית -
המקדש השני נבנה על חורבות הראשון ,תחת
אוטונומיה דתית ולאומית בחסות ממלכת-פרס.
לפי המסורת השומרונית  ,הם מבקשים לשוב
ולהתאחד עם ישראל  ,אך הם נדחים כיוון
שאינם מכירים בירושלים  ,הר -המוריה ובית -
המקדש כמרכז הרוחני הבלעדי של עם-ישראל,
כעת העם היהודי.
תחת אלכסנדר הגדול ,שמחריב את ממלכת
פרס וכובש את א " י  ,ממשיכה האוטונומיה
הדת ית ע ו ד זמ ן מה  .ח ל ק מהעם מתחי ל
להתייוון ולהתבולל .שומרי הגחלת מתקוממים
ומורדים  .היוונים מחללים את בית -המקדש .
מתתיהו הכהן ובניו מצליחים להדוף את היוונים,
לטהר את המקדש ,ולהקים את ממלכת
החשמונאים ,השורדת כ 022-שנים נוספות ,ולא
בלי מלחמות פנימיות בין צאצאיו על הנהגת
הממלכה ואופייה הדתי והרוחני .חלקים גדולים
מהעם מתייוונים ומתבוללים בתרבות
ההלניסטית.
ואז הרומאים כובשים את א" י וממליכים את
הורדוס האדומי על פרובינציית יהודה .הורדוס
מקים מפעלי בנייה רבים בא " י כדי להפריחה
ולשמור על אחדותה תחת שלטונו .משפץ את
בית  -המקדש השני ומפאר אותו מעל ומעבר .
האם העם היהודי נרגע? לא ולא.
בתקופת בית שני העם מפולג מבחינה פוליטית,
דתית ורוחנית  ,כלכלית  ,חברתית ומעמדית .
השחיתות פושה בהנהגה הדתית והרוחנית של
הכהנים ובראשם הכהן הגדול  .סדרה של
מהלומות נוחתות על העם שממשיך להתפרק
ולהתפורר לרסיסים  .רסיסים שהם היסודות
לשסעים הדתיים  ,הרוחניים והתרבותיים
ולפלגים בעם -ישראל  ,הבאים לידי ביטוי גם
במפלגות הפוליטיות הקיימות כיום.

(המשך בביטאון הבא).

