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rut 1991, l413/1992)veMuhammedb. Hasan b. Akil Musa Nüzhetü'l-fw;lalô' Tehz;ibü Siyeri a'lı"ımi'n-nübelc'ı> li'z;-Zehebi (1-111 , Cidde ı 4 ı 5/1 995) adıyla özetlemiş
tir.
Siyeru a'lami'n-nübelı"ı' ile Zehebl'nin bu eserdeki görüşleri ve metodu etrafında bazı çalışmalar yapılmıştır. Mecd
Mekkl, Mekke'deki ümmülkura Üniversitesi'nde hazırladığı A]fvalü'l-J:ıdfı? ez;-Zehebi en-na]fdiyye fi 'ulumi'l-J:ıadiş min
Kitabi Siyeri a'lı"ımi'n-nübela' adlı yüksek lisans tezinde Zehebl'nin cerh ve ta'dllle ilgili değerlendirmelerini incelemiştir.
Cemal b. Ahmed b. Beşir Bactl'nin el-Aşa 
rü'l-varide 'an e'immeti's-sünne ii ebvabi'l-i'ti]fad min Kitabi Siyeri a'ldmi'nnübela' isimli doktora tezinde Zehebl'nin
itikadl konulara dair görüşleri ele alınmak
tadır (Riyad ı 416/1 996) Yahya b. Abdullah
b. Yahya el-Bekrl, Keşfü '1-gıtd' 'an af:ıka
mi'z;-Zehebi ii Siyeri a'lami'n-nübela'
'ale'l-ef:ıadiş ve'l-]fışaş ve'l-enbd ' adlı
derlemesinde eserde geçen hadis, hikaye
ve haberlerin sıhhatini değerlendirmiştir
(Ri ya d, ts .). Fehd b. Abdurrahman el-Osman el-Feva'idü'z;-z;ehebiyye min Siyeri a'lami'n-nübela' li'z;-Zehebi adlı çalışmasında Siyer'de yer alan hikmetli sözleri, faydalı bilgileri ve önemli bazı tarihi
olayları derleyip neşretmiştir (Riyad ı 4 ı 7/
1997) ömer b. Musa el-Hafız. Kale'z;-Zehebi adlı derlemesinde Zehebl'nin bu eserindeki "kultü" (derim ki) diye başlayan sözlerini bir araya getirmiştir ( Ri yad ı 420/
ı 999) . Haldün Abdülazlz MahlCıta Fikrü '1J:ıdiı? ez;-Zehebi min l;)ilali ta'li]fatihi fi
Siyeri a'lı"ımi'n-nübela' isimli çalışma
sında Zehebl'nin kitabında önemle üzerinde durduğu iman, amel ve ahiakla ilgili konuları derleyip incelemiştir ( Dımaşk
1424/2004)
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Hukuk tarihinde devletler hukuku meselelerini ele alan ilk kapsamlı eser olarak
bilinir. Gerek bu tarihi önceliği gerekse içeriği ve ilgili literatüre etkisi dolayısıyla müellifi Şeybani'ye devletler hukukunun kurucusu unvanını kazandırmış (Kruse, JPHS,
111/4 11955 ı. s. 264; Yaman, s. 40; Ta ş , s. 464 7). Avrupalı bilim adamlarınca Shaybani
Society of International Law adlı bir kurum
açılmasını sağlamıştır (Kruse, Islamische
Völkerrechtslehre, s. XVI; Serahsl , Şer/:ıu's
Siyeri'l-kebfr, n eş redenin g irişi , 1, 14; Muhammed b. Ahmed ed-DesOki, s. 343344)
Her ne kadar İslam tarihinde Şeybanl'
den önce devletler hukuku konularını kapsayacak bir içerikle "siyer" terimi kullanıl
mış ve bazı yönleri aynı isimle kitaplaştırıl
mışsa da (bk. SİYER) onun bu eseri, konunun bütün boyutlarını kuşatması ve sistematik bir tarzda ele alması dolayısıyla sadece fıkıh değil genel hukuk tarihinde de
bir ilktir. es-Siyerü'l-kebir, bu alanın ilk
müellifi olarak takdim edilen Ebu Hanife'nin (Şe y banl , KWJ.bü 's-Siyer, n eş redenin
gir işi , s. 38, 55 , 68; İbn Hacer el-Askalanl,
s. I 53 ; Muhammed Hamldullah, s. 43 , 65;
Kruse , JPHS, 111/411955]. s. 243) devletler
hukukuna ilişkin ictihadlarını büyük ölçüde yansıtır. Yine Şeybanl'ye nisbet edilen
es-Siyerü's-sagir de esasen Ebu Han'ife'nin siyer kültürünü yansıtan, hatta bazı
yorumlara göre bizzat ondan rivayet edilen bir eserdir (Ebu YOsuf. neşredenin giri ş i , s. 4; M. Za hid Kevserl, s. 62; M. EbO
Zehre, s. 24 1). Serahs'i'nin ifadelerinden anl aşıldığı kadarıyla es-Siyerü 's-sagir onun
el-Mebs ut isimli geniş eserinin "Kitabü 'sSiyer" bölümünde şerhedilmiştir (el-Mebsüt, X, 144)
Hacası Ebu Hanife'nin ictihadlarından
Ebu Yusuf kanalıyla ulaştıklarını "es-sagir" diye nitelenen kitaplarında, herhangi
bir aracı olmaksızın doğrudan Ebu Han'ife'den aldığı hükümleri ise "el-keblr" diye
anılan eserlerinde derlediğini dile getiren
yoruma göre (İbn Abi din , ı , 16, ı 9) Şeyba
nl es-Siyerü'l-kebir'i doğrudan EbO Hanlfe'den almıştır. Fakat Şeybanl'nin Ebu
YOsuf aracılığıyla hazırladığı el-Aşl (ei-Mebsüt) ve el-Aşar'ı "sagir" diye nitelememesi bu yorumu zayıflatmaktadır. Diğer ta-

raftan Hatlb el - Bağdadl'nin verdiği bilgiye
göre Şeybanl'nin eserleri içinde sadece elCami'u'ş-şagir'de Ebu Yusuf'un tesiri olmuş. diğerleri doğrudan kendi kaleminden çıkmıştır ( Tarfl:ı u Bag da d, 11 , ı 80) Öyle anlaşılıyor ki Şeybanl eserlerini adeta iki
defa yazıyor, önce kaleme aldığı nisbeten
küçük hacimli olanlarını daha sonra tekrar gözden geçiriyar ve ilavelerle geliştiri
yordu (Serah sl, ei-Mebsüt, XXX, 287; krş.
Muhammed b. Hasan eş- Şeyba n l , ne ş re
den in girişi, s. 57) Buna göre EbO Han'ife'nin kontrolü altında es-Siyerü'ş-şagir'i
yazmış, Evzai bunu tenkit amacıyla Siye rü '1-Evza'i'yi hazırlamış. Ebu Yusuf erRed 'ala Siyeri'l-Evza'i ile bu eleştirile
re cevap vermiş , bütün bu tartışmalarla
birlikte Hanefi mezhebinin siyer merkezli
bakış açısını etraflıca yansıtmak amacıy

la çok sonraları Şeybanl tarafından es-Siyerü'l-kebir telif edilmiştir. Eseri şerhe
den Serahs'i dahil olmak üzere çeşitli kaynaklarda Şeybanl'nin, es-Siyerü 'ş-şagir'i
ni inceleyen Evzai'nin kendisini küçümseyici bir tavır takınması üzerine es-Siyerü'l-kebir'i yazdığı ve hükümleri hadis rivayetleriyle temellendirdiği için bu defa Evzai' nin takdirine mazhar olduğuna dair
bilgi (ŞerJ:ıu 's -Siy eri 'l-kebfr, 1, 3) Evzai'nin
vefat tarihi (ı 57177 4) ve eserin telif zamanı göz önüne alındığında şüpheli görünmektedir. Zira es-Siyerü'l-kebir onun 180
(796) veya 187 (803) yılında tayin edildiği
Rakka kadılığı sırasında yazılmıştır. Bu kitabın Şeybanl'nin kaleme aldığı en son eser
olduğunu gösteren bir başka delil de esSiyerü'l-kebir'in, onun diğer bütün eserlerini rivayet edenler arasında yer alan Ebu
Hafs el-Keblr Ahmed b. Hafs tarafından
rivayet edilmemiş o lmasıd ır (Keşfü '?-z unün, ll , 1014; ibn Abidln , ı. 17) Çünkü Ebu
Hafs. hacası Şeybanl'nin son yıllarında Bağ
dat'tan ayrılmış olduğu için kitabın yazı
rnma şahit olmamıştı (Heffening, s. 160;
M. EbO Zehre, s. 241-242; Muha mm ed elHudarl, s. 172, 220). Altmış ayrı defter halinde yazılan eser müellifı tarafından Halife HarCınürreşld'e takdim edilmiş . o zamana kadar böyle bir eser hazırlanmadığı
için takdirlerini belirten halife. bizzat müellifinden okumalarını sağlamak üzere
oğulları Emin ile Me'mOn'u ona göndermiştir.

Eser ağırlıklı olarak devletler umumi hukuku kapsamına giren konuları ihtiva etmektedir. Bu çerçevede sınır boylarında
ikamet etmenin ve serhadde askerlikyapmanın faziletine ilişkin rivayet ve yorumlarla başlayan kitap ordu kumandanları
nın uyması gereken kuralları. asker sev-
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esaslarını ,

bayrak ve flama kulfiilen başlamadan önce
düşmana İslam ve barış çağrısında bulunmayı, savaş sırasında geçerli olacak strateji ve hükümleri, eman ve diplomatik iliş
kileri, fey-ganimet ve esiriere dair hükümleri, milletlerarası tahkim ve anlaşmaları
ele almaktadır. Bununla birlikte yer yer
yabancılar hukuku, kanunlar ihtilafı ve vatandaşlık hukukunu ilgilendiren ayrıntıla
ra da giren eser bu özelliğiyle kısmen devletler hususi hukuku konularını da içermektedir. Ayrıca kitapta irtidad, öşür ve
cizye gibi siyer geleneğine özgü konulara
değinilmekte, devletler hukukuyla doğru
dan ilgisi bulunmayan bazı konuların da
müstakil başlıklar altında incelendiği görülmektedir.
lanımını , savaşa

Şeybani'nin zahirü'r-rivaye eserleri içinde en fazla hadis, eser ve sahabi kavli ihtiva edeni es-Siyerü'l-kebir'dir. Onun diğer fıkıh eserlerine nisbette burada rivayet malzemesine özel önem vermesi siyer
alanının kendi iç özelliği ve kaynaklarıyla
ilgili bir husustur. Gayri müslim toplumlarla ilişkilerde takip edilecek siyasi ve hukuki çerçeve özellikle Hz. Muhammed'in
ve onun ardından Hulefa-yi Raşidin'in takip ettiği yoldan çıkarıldığı için bu alanda
rivayet malzemesi özel bir önem taşımak
tadır. Diğer taraftan hazırladığı kitabın devletler hukuku alanındaki ilk kapsamlı eser
hüviyetini taşıyacağının bilincinde olan ve
lraklılar' a yöneltilen önceki eleştirileri hesaba katan Şeybani'nin burada yer verdiği hükümleri delillendirme kaygısını taşı
dığı sezilmektedir.

es-Siyerü'l-kebir'de Hanefi mezhebinin dışında diğer bazı mezhep görüşleri
ne ve onların delillerine de yer verildiği tesbitiyle Irak, Hicaz ve Şam merkezli yaklaşımları mukayese eden müellifin bunlardan ikisinin birleştiği görüşü tek başına
kalan ictihada tercih ettiği bilgisi (Nedb
el-Ermenazl, s. 45) tenkide açıktır. Bilindiği kadarıyla kitabın günümüze metin olarak ulaşmadığı dikkate atınınca mevcut
şerhlerinin hangi cümlelerinin Şeybani'ye,
hangilerinin şarihe ait olduğunu, diğer
mezheplere atıfların kimin tarafından yapıldığını belirlemek ve buradan hareketle
kesin bir yargıya varmak mümkün değil
dir. Her ne kadar Serahsi'nin Şer]J.u's-Si
yeri'l-kebir'ini neşretmeye başlayan Selahaddin el-Müneccid ile bunu tamamlayan Abdülaziz Ahmed metinle şerhi ayır
ma gayreti göstermişlerse de esasen şa
rihin, eserini hazırlarken böyle bir yöntem
izlernemesi dolayısıyla bu girişim de metin üzerinde kesin hüküm vermeye yet-
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memektedir. Ayrıca şerhin herhangi bir
konu başlığının hemen altında asıl metin
gibi sunulan satırlarda , "Biz bu konuyu
Şer]J.u'l-MuJ:].taşar'da genişçe ele aldık"
cümlesiyle (mesela bk. IV, 1425) Serahsi'nin diğer eseri el-Mebsut'a yapılan göndermelere rastlanmakta, es-Siyerü'l-kebir metninde EbO Yusuf'un adının hiç anıl
madığı bizzat Serahsi tarafından beyan
edildiği halde (1, ı) metin gibi öne çıkarı
lan birçok yerde EbOYusuf'un isminin açık
ça geçtiği görülmektedir. Evzai'nin eski
Arap telakkilerini, kabul görmüş Helenistik düşünceleri ve Akdeniz sahillerinde yaşayan örfe dayalı Emevi uygulamalarını
temel almasına karşılık Şeybani'nin de içinde bulunduğu Iraklı fakihlerin bunu reddedip Abbasi uygulamalarını merkeze aldıkları yönündeki şarkiyatçı iddialarının
(Schacht, s. 70-77, 204; Kruse, JPHS, 111/4
1ı 955], s. 244-245) genelde fıkhın oluşum
süreç ve kaynakları, özelde siyer literatürünün temel özellikleri ve kaynakları dikkate alındığında gerçeği yansıtmadığı görülmektedir.
Şeybani' nin öğrencileri olan EbO Süleyman el-COzcani ile İsmail b. Tevbe el-Kazvini tarafından rivayet edilen, fakat asıl
metin olarak günümüze ulaşmayan (krş.
M. Zahid Kevserl, s. 64) es-Siyerü'l-kebir'in en erken izleri, Karahanlı dönemi fakihlerinden Şemsüleimme es-Serahsi'nin
(ö . 483/1090 1?1) Şer]J.u's-Siyeri'l-kebir
adlı eseriyle takip edilebilmektedir. Serahsi'nin verdiği bilgiye göre (!, 5) eser biri
hocası Şemsüleimme el-Halvani, diğerleri
Ebü'l-Hasan es-Suğdi ve EbO Hafs Ömer
b. MansOr el-Bezzar ile tamamlanan üç ayrı senedie kendisine ulaşmıştır. Şeybani'
nin eserlerini el-K{ifi ismiyle derlediği bilinen Hakim eş-Şehid'in (ö 33 4/94 5) bu
eserindeki siyer bölümü (vr. ı 88b- ı 98'),
eseri el-Mebsut adıyla şerheden Serahsi'nin bölüm sonundaki ifadesine bakılır
sa (X, ı 44) es-Siyerü '1-kebir değil es-Siyerü'ş-şagir'dir. Mahmud Ahmed Gazi'nin Kitôbü's-Siyeri'ş-şagir adıyla yayım
ladığı (islamabad ı 998) metin de esasen
el-Kafi'nin siyer bölümüdür. Leknevi'nin
okuduğunu söylediği (el-Feva'idü '1-behiyye, s. 163) es-Siyerü'ş-şagir ve es-Siyerü'l-kebir de muhtemelen bunların Serahsi tarafından yapılan şerhleridir. Serahsi'nin el-Mebsu(tan sonra kaleme aldığı anlaşılan Şer]J.u's-Siyeri'l-kebir (IV,
1425) asıl metnin bazı bölümlerini ihtiva
etmemektedir. Mesela Ehl-i kitap esirlerinin nesebinin ispatı bölümüyle darülharpte had cezalarının uygulanması bölümü
arasında kalan kısmı atladığını belirten Se-

rahsi {V, 1850) bunu

Şer]J.u'z-Ziyôdôt'ta

etraflıca ineelediğini

söyler.

İlk defa 1335-1336 (1917-1918) yılların
da dört cilt halinde Haydarabad'da neş
redilen Şer]J.u's-Siyeri'l -kebir'in ikinci
tam neşri ilk üç cildi 1957-1960 yıllarında
Selahaddin el-Müneccid, son iki cildi 1971 'de Abdülaziz Ahmed tarafından olmak üzere Kahire'de yapılmıştır. Mustafa Zeyd'in
tahkiki, Muhammed EbO Zehre'nin giriş
ve notlarıyla 1958'de Kahire'de başlayan
bir üçüncü yayın ise ilk cildinden sonra devam etmemiştir. Bazı bölümleri Fransız
ca'ya çevrilip 1851-1853 yılları arasında I oum al Asiatique'te tefrika edilen bu şerh
(Nedb el-Ermenazl, s. 46) ll. Mahmud'un
emriyle Türkçe'ye çevrilmiş, Mehmed Münib Ayıntabi tarafından yer yer genişleti
terek yapılan çeviri, Arapça aslından doksan iki yıl önce Terceme-i Şerh-i Siyeri'lkebir ismiyle 1Z41 'de ( 1825) iki cilt halinde İstanbul'da yayımlanmıştır. Alay müftüleri ve tabur imamları tarafından subaylara ve askerlere ders kitabı olarak okutulan eser, Osmanlı askerlerinin Avrupa devletleriyle savaşlarında uyacakları kurallar
için temel kitap kabul edilmiştir (Taş, s.
48). Ayıntabi'nin ayrıca Teysirü'l-mesir ii
Şer]J.i's-Siyeri'I-kebir adlı Arapça bir eseri daha vardır (Süleymaniye Ktp., Hüsrev
Paşa, nr. 382, müellif hattı; Mihrişah Sultan , nr. 1 lO; TSMK, Emanet Hazinesi, nr.
726; İÜ Ktp., AY, nr. 5867). Günümüz Türkçe'siyle yeniden tercüme edilerek İslôm
Devletler Hukuku adıyla yayımlanan bu
eserin (nşr. İbra him Sarmış- M. Sait Şim
şek, 1-V, Konya 2001) UNESCO'nun isteğiy
le Muhammed Hamidullah tarafından yapılan Fransızca çevirisi Türkiye Diyanet Vakfı'nca neşredilmiştir (1-IV, Ankara 1989199 ı). es-Siyerü'l-kebir'in ayrıca Halvani, Ebü'l-Hasan es-Suğdi ve Mahmud b .
Ahmed el-Hasiri tarafından şerhedildiği
bazı kaynaklarda belirtilmiş olmakla birlikte (Kureşl, ll, 567; lll , 433) bunlar günümüze ulaşmamıştır.
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Filist in' de
bir yahudi devleti
kurma amacıyla ortaya
siyasi hareket.

ı

çıkan
_j

Siyon, Ahd-i Atik'te Kral Davı1d tarafın
dan fethedilip krallığın merkezi yapılan Kudüs şehri için kullanılmış bir isimdir (ll. Samuel, 5/7). Zamanla kapsamı bütün İsrail
topraklarını ifade edecek şekil de genişle
miştir. Siyon kelimesine dayanan siyonizm
ise yahudi halkının "tarihi yurtlarına dönüşü " manasında Filistin'de yahudi devleti
kurmayı hedefleyen siyasi hareketi belirtir. XIX. yüzyıl sonlarında Doğu Avrupa yahudileri içinde ortaya çıkan, ardından bütün dünya yahudileri arasında yayılan siyonizmin siyasi, sosyalist, kültürel , revizyonist ve dini-mesihi olmak üzere çeşitli açı-

lımları

çıkmış , aynı zamanda karşıt
günümüze kadar uzanan süreçte anti-siyonist, a-siyonist ve post-siyonist diye isimlendirilen gruplaşmalar doğ

ortaya

ları arasında

muştur.

Hare ketin Doğuş S üreci. Batı Avrupa'da Fransız ihtilali sonrasında farklı dinden
olanların yasa önünde eşitliği fikri yayıl
maya başlayınca bu coğrafyadaki yahudiler siyasi-idari-kültürel haklar elde ederek
bulundukları toplurnlara entegre oldular.
Doğu Avrupa'da ve özellikle Çarlık Rusyası ' ndaki yahudiler içinse gerek devlet temelli baskılar gerekse hıristiyan toplum temelli çatışmalar artış gösterdi; bu sebeple bölgedeki yahudilerde tarihteki ilk temelli göç düşüncesi ve teşkilatlanması filizlendi. Bu bağlamda ortaya çıkan Hovevei (Hibbat) Siyon (siyon severler) adlı grup,
artan Rus baskısı karşısında yahudilerin Filistin'e göç edip yerleşmesi fikrini seslendirmekle kalmayıp siyonizmin doğuşundan
önce Filistin' e ilk önemli yahudi göçünü
gerçekleştirerek dalgalar halinde devam
edecek olan sistemli göç (aliyah) için örnek
oluşturdu . Bu dönemde yahudiler arasın
da ağırlıklı göç hareketi Batı'ya ve Amerika'ya yönelse de siyon severler hareketinin
siyasi siyonizmin doğuşuna öncülük etmedeki rolü önemlidir. Zira sistemli bir siyasi
hareket olarak siyonizmin kurucusu bilinen
Theodore Herzl'in tarih sahnesine çıktı
ğı 1890'larda Avrupa'da ve diğer yerlerde
Hibbat Siyon hızla şubeler açarak yahudiler arasında yayıldı; hareketin Avusturyalı önderlerinden Nathan Birnbaum ilk defa siyonizm terimini ortaya attı. Dolayısıy
la Herzl, siyonizmin teorisini kurup teşki
latlandırırken kendi hareketini üzerine kuracağı bir öncü hareketi ve belli ölçüde siyasi bilinçtenıneye ulaşmış bir kitleyi hazır
buldu.

Herzl'i yahudi davasına eğilmeye ve yahudilere ait bir devlet fikrini işlediği Der
Ju denstaat ( 1896) isimli kitabını yazmaya sevkeden olay Paris'te tanınmış bir gazetenin muhabiri sıfatıyla izlediği. bir yahudi yüzbaşının casusluk suçlamasıyla yarg ılanıp mahkum edildiği Dreyfuss Davası'dır. Bu davada o günlerin Avrupa'sında
gittikçe yayılan yahudi aleyhtarlığını gözlemleyen Herzl, yahudilerin genellikle dış
lanmış azınlıklar olarak yaşadıkları ülkelerin toplumlarıyla kaynaşamayacağı düşün
cesinden hareketle söz konusu kitabını kaleme aldı. Kitap, yahudiler arasında farklı
tepkilerle karşılansa da çok geçmeden yahudilerin başta Avrupa olmak üzere diyasporadan "kutsal topraklar"a dönüşü ve Filistin'de bir yahudi yurdu kurma hedefiy-

le kurumsallaşacak olan siyonist hareket
için bir işaret taşı oldu. Söz konusu kurumsallaşma kapsamında Dünya Siyonist Teş
kilatı, Herzl'in çabaları ve önderliğinde 29
Ağustos 1897'de Basel'de toplanan ilk Dünya Siyonist Kongresi ile kuruldu. Tartışma
lar sonunda kararlaştırılan Basel Programı hareketin resmi çerçevesini şöyle çizdi: Siyonizm, yahudi halkı için Filistin'de kamu hukukunun güvencesi altında bir yurt
kurulmasını amaçlamaktadır. Bunun için
kongre Filistin'de yahudi çiftçi, esnaf ve
tüccarının anlamlı bir şekilde yerleştiril
mesine, her ülkenin yöresel yasalarına uygun biçimde MCıseviler'in birleştirilmesi ve
örgütlenmesine, yahudi ulusal duyguları
nın ve bilincinin kuwetlendirilmesine, siyonizmin amacına erişebilme yolunda ilgili hükümetlerin onayını almak için hazır
lık çalışmalarına girişilmesine karar vermiştir (Öke , s. 38). Herzl'in hatıratında bu
kongreyle ilgili söyledikleri önemlidir: "Ben
Basel'de yahudi devletini tesis ettim. Bunu bugün yüksek sesle söylesem bütün
dünyada bir kahkaha tCıfanı kopar. Fakat
bundan beş sene, belki elli sene sonra muhakkak herkes bunun böyle olduğunu anlayacaktır" (Vital, The Origins of Zionism,
s. 396) Dünya Siyonist Teşkilatı. kapsayıcı
kurumsal yapısı ve düzenli kongreleri yoluyla, programını çizdiği siyonist hareketi
özgün hedefine götürecek olan Filistin'e
sürekli göçü düzenleme ve siyasi. iktisadi,
yerleşirnci faaliyetleri yürütme yolunda en
temel organ olma niteliğini o günden itibaren korudu.
Filistin ' e Yahudi Göçü. Siyonizmin Filistin'de bir yahudi yurdu oluşturma hedefi, Filistin'de yerleşik Arap nüfusu bulunduğundan "aliyah"ya siyonizmin çeki taşı
niteliği kazandırdı. Kelime anlamı "yükselme" olan aliyah, din etkisiyle geçici göçlerden farklı biçimde yahudilerin yurtsuz
ve dağınık yaşadı kları yerlerden ata yurtl arı olan Filistin toprakl arın a (Eretz Yi srael) siyasi bilinçte ve kalıcı olarakyerleşmek
üzere göç etmesidir. 1880'lerden ll. Dünya Savaşı sonuna kadar süren beş ayrı göç
dalgasından bahsedilebilir. Buna göre 18821903 yılları arasında ağırlıklı olarak Rusya, Romanya ve Galiçya'dan 20-30.000 kişi, 1904-1914 arasında çoğunlukla Rusya'dan 35-40.000 kişi, 1919-1923 arasında
Rusya, Polanya ve Romanya'dan araların
da İsrail'in gelecekteki siyasi önderlerinin
de bulunduğu 35.000 kişi. 1924-1931 arasında özellikle Polanya'dan 88.000 kişi,
1932-1938 arasında Nazizm'in yükselişiy
le bilhassa Orta Avrupa'dan 215.000 kişi
göç etti. Filistin' e sistemli siyonist göç ve
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