OSMANLI - YAHUDI ILI~KILERINE GENEL B~R BAKI~~
Doç. Dr. GÜLNIHAL BOZKURT*
GIRI~~
Bu ara~t~ rmada, Osmanl~~ Devletinde ya~am~~~olan Yahudilerin hukuki, dini ve sosyal konumlar~~ hakk~ nda çok k~sa genel bilgi verildikten sonra, 19 yy. da Yahudileri ve Osmanl~~ Devletini ilgilendiren baz~~ önemli sorunlar, ~ngiliz, Amerikan ve Alman Ar~iv belgelerinden birkaç örnekle ortaya konulmu~tur'.
Önce, Yahudilerin Osmanl~~ hukuk sistemi içindeki yerleri Tanzimat
öncesi ve sonras~~ Osmanl~~ Hukuku aç~s~ndan ana hatlar~~ ile ele al~nm~~t~r.
Daha sonra, bu hukuksal çerçeve içerisinde, Osmanl~~ Devleti'nin Yahudilere kar~~~genel tutumu, kan iftiras~~ nedeniyle di~er gayrimüslim Osmanl~~
uyruklanyla Yahudiler aras~ ndaki çat~~malar ve nihayet, Siyonizm ve bu
ak~ mla ilgili Osmanl~~ Politikas~~ ba~l~ klar~~ alt~nda, ilgili konular baz~~ ar~iv
belgeleriyle kronolojik bir s~ rayla incelenmi~tir.
Bu ba~l~klann her biri ayr~~ birer çal~~man~ n konusu olabilecek kadar
kapsaml~~ ve önemlidir. Amac~m~z, bu inceleme ile Osmanl~~ Devleti'nin
Yahudilere kucak açmas~ n~n 500. y~l~n~ n kutland~~~~1992 y~l~nda, Osmanl~~
Devletinin Yahudileri önce uyru~u olarak benimseyip topraklar~ na yerle~tirmek, sonra da sorunlar~ na titizlikle e~ilmek konusunda gösterdi~i engin
ho~görüyü bir kez daha gündeme getirmektedir.
I — TANZIMAT ÖNCESI DÖNEMDE GENEL OLARAK 0SMANLI YAHUDILERI
Bilindi~i gibi, Osmanl~~ Devleti teokratik bir devletti ve Islam Hukukuna dayan~yordu. Bu hukuka göre, ~slam topraklar~ nda ya~ayan müslüman
olan ve olmayan insanlar~ n hukuki statüleri farkl~d~ r. Osmanl~~ Devletinde
Müslümanlara ~ slam Kamu ve Özel Hukuku hükümleri uygulan~ rken, çe~ itli din ve mezheplere mensup gayrimüslimler ise -ki bunlara "Zimmi" ad~~
A.Ü.Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi Anabilim Dal ~~ Ba~kan~.
' Bu makale, 31 May~ s-4 Haziran 1992 tarihleri aras~ nda Istanbul'da düzenlenmi~~
olan Uluslararas~~ Sempozyum'a sundu~umuz Ingilizce tebli~in biraz k~salt~lm~~~tercümesidir.
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verilirdi 2- ~ slam Hukukunun "zimmet" ad~yla düzenlendi~i hukuksal çerçeve içinde ya~arlard~ . Yahudiler ve çe~itli mezheplere mensup H~ ristiyanlar Devlet'in insan unsurunun önemli bir bölümünü olu~turuyorlar ve din
ve mezheplerine göre "Millet" 3 ad~~ verilen gruplar halinde, kendi din ve
kültürlerini koruyarak ve Devletin güvencesi alt~nda ya~~yorlard~.
Her "millet", kendi içinde hiyerar~ik olarak ve mensup olduktan dinin
hükümlerine ba~l~~ kal~narak düzenlenirken, dini ba~kanlar~~ arac~l~~~yla
belli ölçüde devlet denetiminde ve devlete ba~l~~ olarak ya~amalar~~ sa~lanm~~t~ r. Her dini grubun en yüksek rütbeli din adamlar~ndan biri kendi
cemaati taraf~ndan ve o grubun ~efi olarak seçilmi~~ve Padi~ah~n bir berat
ile kendi toplulu~unu düzenlemek ve yönetmekle görevlendirilmi~tir.
Böylece müslüman olmayan gruplar, Osmanl~~egemenli~inde, ama devlet
içinde devlet gibi, belirli, geni~~bir özerldikten yararlanarak kendi din, hukuk, ve e~itim alanlar~ndalci geleneklerini sürdürdüler.
Millet sistemiyle, hem gayrimüslim gruplara kendi din, kültür ve özel
hukuldann~~ koruma imkan~~ veriliyor, hem de Müslümanlardan belli
ölçülerle ayr~ larak "dini hassasiyet" korunmu~~oluyordu.
Böylece müslüman olanlar ve olmayanlar ayn~~ devlet yönetimi alt~nda, yanyana ama farkl~~ hukuk kurallar~na tabi olarak ya~am~~lard~r. Millet
gruplar~, bir müslüman devlette, müslümanlarla yanyana ya~aman~n getirdi~i baz~~ sosyal (k~yafette) ve dini (ibadet özgürlü~ünde) lus~tlamalara uyruk tutulmu~lard~. Ayr~ca askere al~nmazlar, buna kar~~n devletin korumas~ndan yararland~klar~~için bir vergi (cizye) öderlerdi.
Fatih döneminde bir sistem ~eklini alan "Millet" uygulamas~~ Tanzimat'a kadar sürdü. Tanzimat'tan sonra din k~stas~na dayanan "zimmet"
statüsü kald~ nlarak, müslüman olan-olmayan ayr~m~~ yap~lmaks~z~n "Os2 Baz~~ ara~t~rmac~lar ~slam topraklar~nda ya~ayan gayrimüslimlerin hukuki durumlar~n~~ "Aman" kavram~na dayand~rarak aç~klam~~lard~ r ki, zimmet ve "aman" birbirinden tamamen ayr~~ iki hukuk kurumudur. Geni~~bilgi için bkz. Gülnihal Bozkurt, "~slam Hukukunda
Müstemen", Prof.Dr. Fad~l Hakk~~ Sur'a Arma~an, Ankara ~~ g83, sh. 361-379. ve Gülnihal
Bozkurt, "~slam Hukukunda Zimmilerin Statüleri" Kudret Ayiter'in An~s~na Arma~an, g
Eylül üniversitesi HFD. C. 3. sa. 4 ~zmir, 1987, s. 115-156.
3 "Millet" gruplar~n~n olu~umu ve tarihsel geli~imi için bkz. Gülnihal Bozkurt, Alman~ngiliz Belgelerinin ve Siyasal Olaylar~n ~~~~~~Alt~nda Gayrimüslim Osmanl~~ Vatanda~lar~n~n
Hukuki Durumu, Ankara, ~~ g8g, S. 12 vd.
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manl~~ Vatanda~~" kavram~~ kondu ve Osmanl~~ uyruklan aras~ndaki hukuki
statü farkl~l~ klanna k~smen' son verildi.
Yahudiler de, di~er gayrimüslim guruplarla yukarda belirledi~imiz temel çerçeve içerisinde ve ayn~~ ho~görüden yararlanarak Osmanl~~ yönetiminde yüzy~llarca huzur içinde ya~ad~lar 5.
Osmanl~~ topraklar~ nda ya~ayan Yahudilerin bir bölümü fetihlerle, Osmanl~~ yönetimine tâbi olurken, önemli bölümü ise, bulunduklar~~ ülkelerde
dinleri yüzünden gördükleri zulüm ve bask~dan kaçarak kendilerine kucak
açan Osmanl~~ Padi~ahlar~nca bu topraklara yerle~mi~lerdir.
Sultan Orhan (1326-136o) Yahudilere Bursa'da bir mahalle ve Sinagog in~a izni verirken, Sultan I. Murat (1360-1389) Edirne'yi ald~~~ nda
Edirne Hahamba~~s~n~~ Rumeli'deki tüm Yahudiler üzerinde yetkili lulm~~tl 6

Hahamba~~~ ~sak Sarafati, Ortaça~~Katolik Avrupas~nda zulüm gören
Yahudileri "haç~n gölgesinden hilâlin gölgesine ça~~rm~~t~ 7. 1 376'da Macaristan'dan, ~~ 394.'de Fransa'dan göç eden Yahudiler Osmanl~~ topraklar~na
yerle~tirildiler.
1415'de ~spanya'dan göç eden yeni bir Yahudi grubu ise Bursa'ya
yerle~tirildi.
Fatih Sultan Mehmet, Rum ve Ermenilerden sonra, Yahudileri de
Hahamba~~n~ n ba~kanl~~~nda millet olarak düzenledi. Fatih Bizans Hahamba~~s~~ Mo~e Kapsali'yi Hahamba~~l~~a atad~.
"K~smen" diyoruz; çünkü gayrimüslimlerin Tanzimat öncesi ayr~cal~klar~~ Tanzimattan sonra da, Islahat Fermarnyla oldu~u gibi, hep teyit edilerek devam etti.
' Baz~~ yazarlar~ n (blcz. Heskel M. Haddad, Jews of Arab and Islamic Countries, N. 1,
sh. 51 ve A. W. Liberles, "The Jewish Communitiy of Turkey The Balkan Jewish Communities N. Y. London, S. ~~ 3o. Yahudilerin Osmanl~~ Devletinde ikinci s~n~f vatanda~~olarak
kald~klar~~ fikrine yukarda belirlenen hukuki çerçeve nedeniyle kat~lam~ yoruz. Yahudiler, di~er gayrimüslimler gibi, ~slam Hukukuna uygun olarak "zimmi" statüsünde ya~am~~lar ve
zaten Tanzimat'a kadar "vatanda~"da say~lmam~~lard~r. Çünkü yine ~slam Hukukuna uygun olarak, Osmanl~~ Devletinin sadece müslüman vatanda~lar~~ (ki din, vatanda~l~~~n k~ stas~d~r) vard~r. Cayrimüslimler ise "korunanlard~r"ki, Devlet, Haddad'~n da belirtti~i gibi (age.,
sh. 5) onlan 1839'dan önce de korumu~tur.
' Orhan Münir, Minderheiten im Osmansichen Reich und in der Türkei, Köln,
1937, s. 106.
7 Stanford J. Shaw, "Christian Anti Semitism in the Ottoman Empire", Belleten, C.
LIV, Sa. 2 ~~ 1, Aral~k 1990, Ankara, 1991 s. 1097 vd. (s. ~~ o73-1149).
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Fatih döneminde, Almanyadan gelen bir grup Yahudi de Osmanl~~
topraklar~na yerle~tirildiler (1470).
II. Beyazid döneminde, 1492'de ~ spanyadan (Sephardims) ve 1497'de
Portekiz'den kaçan yüzbinlerce Yahudi Osmanl~~ topraklar~ na kabul edilerek yerle~tirildi 8. Yerel yöneticilere onlar~n giri~~ve yerle~melerine kar~~~lmamas~, iyi kaq~ lanmalan, tersine davrananlar~n ölümle cezaland~r~lacaklar~~ bildirildi. Gelen Yahudiler ~stanbul, Selanik, Edirne gibi ~ehirlere yerle~tirildiler.
Birbirlerinden farkl~~ kültürlere sahip çe~ itli Yahudi guruplar 9 yüzy~ llarca Osmanl~~ ho~görüsü ve korumas~~ alt~nda her türlü dinsel bask~dan
uzak olarak ya~ad~ larm.
Yahudiler, Osmanl~~ Devletindeki di~er H~ ristiyan guruplarla hak ve
mükellefiyetler bak~ m~ndan e~it tutulmu~ lar, onlar için daha farkl~~ bir uygulama geli~tirilmemi~tir. Bu nedenle, Tanzimat'a kadar olan dönemde
Osmanl~~ Devletinde ya~ayan gayrimüslimler için getirilen hukuki ve sosyal
düzenlemeler " Yahudiler için de geçerlidir ve onlara tan~nan ayncal~k ve
getirilen s~n~ rlamalann temelinde ~slam Hukukunun zimmet kurumuna
uygunluk yatmaktad~r.
" Baz~~ yazarlarca Osmanl~~ Devleti'nin Yahudilere kucak açmas~~ sadece pragmatik nedenlere dayand~nl~ yorsa da, Osmanl~~Yöneticilerinin gösterdi~i ola~anüstü ho~görü ve insanl~k unutulmamal~d~ r. Blez. Jacop Barnai, Sephardi Jews in the Ottoman Empire, 199o,
Jaru Salem.
9 ~spanya, Portekiz, Hollanda, ~talya'dan gelen Yahudilerin yan~s~ ra, Buhara'dan gelip
Kudüs'e yerle~en, özel bir koloni kuran Yahudiler, Yemenli Yahudiler ve Do~u Avrupa'dan
Alman Yahudileri gibi. Bir de 8. yy.da Babil'de ortaya ç~ km~~~olan Karait'ler vard~~ (Kurt
Hassel, Des Türkische Reich, Tübingen 1918 S. 153 O. Münir, age., s. lo6; ve Gudrun
Krâmer, "Die Juden als Minderheit in Agypten, 1911-1956, ~slamiche Toleranz im Zeichen
des Antikoloniolismus und des Antizionismus" SAECULUM, XXXIV, Heft ~ , (1983)
München, s. 37-42.
ta Osmanl~~ topraklar~nda pek çok say~da Sinagog in~a edilmi~tir. Göç öncesi hiç Yahudi toplulu~u olmayan Izmir'de 17 yy. ba~lar~nda 6 Sinagog in~a edildi. Barnai, age., s.
22. Yahudilere iyi davran~ld~~~ , tüm imkânlardan yaraland~klan, ço~unun zengin olduklar~na ve H~ ristiyanlardaki Yahudi kar~~tl~~~ na dair bkz. George G. Arnakis, The Ottoman Empire and the Balkan States to 1900, vol. I, New York, 1969, s. 380 vd. Aksi görü~~için bkz.
Austin, Jews in An Arab Land, Libya, 1835-1970, Renzo da Felice (Tr. Judith Roumani).
Yahudilerin bu dönemdeki sosyal ya~amlar~ na ve k~yafetlerine ili~kin olarak bkz. Jacop M. London, Jews in Ninettenth-Century Egypt, New York, 1969, s. 107, 109.
" Tanzimattan önceki dönemde gayrimüslim Osmanl~~ Vatanda~lar~ na Ili~kin Hukuki
ve Sosyal düzenlemeleriçin bkz. G. Bozkurt, age., S. 14-42.
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— TAN ~MAT'TAN SONRA OSMANLI YA HU D ILERI
1839 Tanzimat Ferman~'n~n kapsad~~~~ilkeleri gerçekle~tirmek için hukuk alan~ nda yap~lan çal~~malarla zimmet kurumu yerini yeni k~stas ve
kavramlara b~ rakt~.
Tanzimat sonras~~ dönem için di~er gayrimüslim gruplarla Yahudileri
ay~ ran en önemli fark, di~er guruplar~ n milliyetçilik bilinciyle Devletten
ayr~lma mücadelesine girmelerine kar~~ n, Yahudilerin Devlet'e ba~l~~ kalmalar~, yüzy~l~ n sonlar~ nda ortaya ç~ kan Siyonizmi de desteklememeleridir.
Yahudilere ili~ kin en önemli sorun ise, özellikle yeni göç eden Yahudilerin Kutsal Topraklara yerle~mek istemelerinin do~urdu~u "Filistin" sorunudur. Bu nedenle biz bu ba~l~ k alt~ nda Osmanl~~ Yahudilerinin Tanzimat
sonras~~ durumunu inceleyecek, sonra da ayr~~ bir ba~l~ kla Filistin sorununa
de~inece~iz.
A — Genel Olarak Hukuki Durumlar:
Tanzimat'tan önce II. Mahmut'un "Ben tebaam~ n müslüman~ n~~ camide, H~ristiyan~ n~~ kilisede, Musevisini de havrada fark ederim. Aralar~ nda ba~ka bir fark yoktur. Hepsi hakiki evlâd~md~ r"12, ~eklindeki sözlerini,
Abdülmecit 1846'da "din ve mezhep ayr~l~~~ n~~ tebaan~n ~ahsi i~idir. Vatanda~l~ k haklar~~ ile ilgisi yoktur. Ayn~~ idarede, ayn~~ ülkede ya~ad~~~ m~z halde ay~r~m yapmak yanl~~t~r" diyerek teyit ediyordu 13. ~u halde ilk kez teokratik bir ülkenin hükümdarlar~, siyasal haklarla din i~lerinin ayr~~ oldu~unu dile getiriyorlard~.
1853 y~l~nda tüm cemaat ~eflerine yollanan birer fermanla onlar~n eski
imtiyazlanna sayg~~ gösterildi~i de aç~klan~yordu ".
1856 Islahat Ferman~yla zimmileri "vatanda~" haline getiren haklar
vurgulan~ rken, bir yandan da millet ~eflerinin eski haklar~~ teyit edilerek,
müslüman olan ve olmayanlann e~itli~i ilkesi konusunda yine ç~kmaza
sürükleniliyordu. Ancak, Millet Sisteminin yap~s~ na getirilen bir de~i~iklikR. Kaynar, Mustafa Re~it Pa~a ve Tanzimat, Ankara 1954, S. ~~ oo.
H. Inalc~ k, "The Nature of Traditional Society "Political Modernization in Japan
and Turkey Ed. E. W. Dankwart- A. Rustow, Princeton, 1964, s. 56.
14 Bu ferrnan için bkz.: Correspondence Respecting the Rights and Priyileges of the
Latin and Greek Churches in Turkey, Presented to both Houses of Parliament by Command of Majesty, 1854, London, sh. 290 Belge No. 258 ve Abdülmecit'in 1840 tarihli Yahudilerin Haklar~ n~~ teyit eden ferman~, Ma'oz, Moshe, Studies on Palestine During the Ottoman Period, Jerusalem, 1945, s. 263, 206.
2

13
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le, cemaat ~eflerinin ellerinden dünyevi yetkileri al~ narak, her cemaat için
kurulacak meclislere din adam~~ olmayan cemaat üyelerinin kat~ l~ m~~ da
sa~lan~ yordu. Cemaat liderlerinin cemaatlerce hep ~ikayet konusu edilen
vergi koyma yetkileri de ellerinden al~ narak, onlara maa~~ba~lan~yordu.
Gayrimüslimlere, devlet hizmetine ve tüm askeri ve sivil okullara girebilme hakk~~ tan~ n~yordu. Gayrimüslimler üzerindeki zimmet statüsüne dayanan di~er sosyal k~s~ tlamalar da giderek ortadan kalk~yordu '5.
Osmanl~~ Yahudileri di~er cemaatlerden farkl~~ olarak, kendilerine tan~nan geni~~hürriyet ve imtiyazlardan memnun oldular ve bunlardan sessizce yararland~ lar. Di~er topluluklar Avrupa Devletlerince ba~~ms~ z birer
ulus olma yolunda desteklenirken, Yahudiler dinsel bir gurup olarak ya~amay~~ sürdürdüler. Tanzimat sonras~~ reformlar, zimmet statüsünün kald~r~lmas~~ ve müslüman gayrimüslim e~itli~ini sa~larken,di~er gayrimüslim
cemaatler bu yeniliklerden çe~itli nedenlerle 16 memnun kalmad~lar. Patrikteri Protokolde di~er cemaat liderlerinin önünde yer alan ve zimmiler
içinde en imtiyazl~~ gurup olan Rumlar (tercümanl~ k, Eflak-Bo~dan Beyli~i
gibi i~ler için seçimler Rumlar aras~ ndan yap~ l~yor ve böylece bir ölçüde
devlet idaresine kat~l~ yorlard~) "Devlet bizi Yahudilerle beraber etti. Biz islam~ n üstünlü~üne raz~~ idik" diyerek ayr~ cal~ klar~ n~~ kaybetmeye tepki
göstediler
Reformlar sonras~~ kurulan eyalet ve liva meclislerine Yahudi temsilcileri de al~ nd~~ ". Ocak 184.9'da eyaletlerin yönetimine ili~kin ç~ kar~lan
yönetmelikle Eyalet Meclisleri kuruluyordu. Valinin bulundu~u yerlerde
metropolit veya hahamba~~~gibi ruhani reislerle 2 nefer kocaba~~lar da,
meclise girdiler". Bu meclislerde bulunan müslüman ve gayrimüslim üyelerin seçim usullerini ve reylerinin do~ru olarak kullan~ lmas~ n~~ sa~lamak
amac~yla bu meclislerin nizamnameleri Meclis-i Vâlâ'da tekrar gözden geçirilirken, her cemaat ~efinin l'er y~l için seçece~i l'er memurun görü~meKilise ve Sinagog yap~ m~~ ve tamirine ili~kin tüm engellerin kald~ nld~~~ na dair Biral
~im~ir, Osmanl~~ Ermenileri, Ankara 1986, S. 141.
16 Bu konuda geni~~bilgi için bkz. G. Bozkurt, age., s. 62 vd.
'7 Cevdet A. Pa~a, Tezakir, Ankara, 1986, C. 1-12, s. 68.
'8 Metropolit ve Hahamvekili olan bölgelerde bunlann, yoksa birer kocaba~lann meclise dahil olmalan yolunda Padi~aha Meclisi Ahltkn-~~ Adliye'den yaz~lan Arz tezkeresi için
bkz. R. Kaynar, MRP ve Tanz. Ankara 1985, S. 244.
19 M. Çad~ rc~ , "Tanzimattan Cumhuriyete "Ülke Yönetimi", TCTA, C. 1, sh. 212.
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lere kat~lmas~ n~~ sa~lanmas~~ kararla~t~ r~ lm~~t~. Gayrimüslimler, idari meclislerin yan~s~ ra, Bat~dan al~ nan yeni kanunlar~~uygulamak üzere kurulan Nizamiye mahkemelerinde de üye olarak bulunmak hakk~ na kavu~tular'.
Bat~dan al~ nan kanunlar~ n uygulanaca~~~bu mahkemelere e~it say~da
müslüman ve gayrimüslim üye seçilecekti.Gayrimüslimler dilerlerse kendi
dini mahkemelerine gidebileceklerdi. Mahkeme ilâmlar~~ Türkçe yaz~ lacak,
ana metin, mahkemenin bulundu~u yerdeki halk ço~unlu~unun konu~tu~u dillere de tercüme edilecekti.
Ülkede uygulanacak kanun, tüzük tasar~ lar~ n~ n haz~ rlayacak ~uray-~~
Devlet (kur. 1868)'e de gayrimüslim üyeler al~ narak onlar~ n da yasama i~lerine kat~lmas~~ sa~land~. ~ura-i Devletin aç~ l~~~konu~mas~ n~~ yapan Sultan
Abdülaziz (lo May~s 1868), "Mezhep fark~~ gözetilmeksizin bütün uyruklar~ n ayn~~ vatan~ n evlatlar~" oldu~u belirtiyordu 21. Gayrimüslimlerin
müslümanlara kar~~~ ~ahitlik edememeleri ve mirasta din ayr~l~~~= intikal
manii olmas~~ gibi ~slam Hukuku kurallar~~ da art~ k uygulanm~yordu 22.
1865 Islahat Ferman~ n~ n haz~ rlan~~~~ s~ ras~ nda ~ ngiliz, Frans~z ve Avusturya Elçileri, "milletler"in yeniden organize edilmelerini savunmu~lard~.
1856 fermamyla her topluluktan kendi yönetimlerini düzenlemek amac~yla
birer komisyon kurmalar~~ istendi. Ali Pa~a bu konuda cemaat ~ellerine
yollad~~~~bir buyrultu ile kurulacak komisyonlarla kendi içi~lerini
yürütmek üzere birer nizamname haz~ rlamalar~ n~~ istedi 23. Her milletin haz~ rlad~~~~nizamnameler Bab~-~~ Ali taraf~ndan onaylanarak yürürlü~e girdi 24.
20 Geni~~bilgi için bkz. Gülnihal Bozkurt, age., s. (Austin, Jews in an Arab Land,
Libya, 1935-1970, isimli kitab~ nda, "bir Yahudi taciri öldüren bir Arab~ n yarg~lanmas~ nda,
toplulu~u temsilen iki Yahudi ve bir rabbinin bulundu~unu, bunun al~~~ lm~~~uygulamaya
ayk~ n oldu~u" örne~ini verirken (s.18), Mangredo Conperio'nun "Do~u devletlerindeki ~sraillerin yaln~z halk de~il, hükümet üzerinde de art~ k büyük etkisi oldu~u" fikrine kat~ ld~~~ n~~
yaz~yor. Austin'in, "mahkemelerde Yahudi temsilcilerin Israillilerin etkisi sonucu haz~ r bulundu~u" fikrine kat~ lm~ yoruz. Bu, Tanzimat sonras~~ yeni Ceza Kanununun uygulanma
~eklinden, nizamiye mahkemelerinin sisteminden gelmektedir, Yahudi etkisinden de~il. Katil bir H~ ristiyan oldu~unda, yeni uygulamaya uygun olarak, H~ ristiyanlar da mahkemede
üye olarak bulunacaklard~ .
2 ' E. Z. Karal, Osmanl~~ Tarihi, C. 7, S. 148.
22 G. Bozkurt, age., s. 13 ve t 15. vd.
23 F. D. Great Britain Parliamentary Papers, 1856, vol. 61, Accounts and Papers, Vol.
24 "Correspondence respecting Christian Privilages in Turkey", s. 38.
24 G. Bozkurt, s. 170 ve dev.
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Fuat Pa~a düzenleme yapmak üzere lâiklerden ve din adamlar~ ndan
olu~an bir komisyon kurmalann~~ Yahudilerden de bir mektupla istedi 25.
Yahudilerin haz~lad ~~~~Nizamname 1865 y~l~ nda Bab-~~ Ali taraf~ndan
onayland~~26. 20 din adam~~ ve 6o laik ki~iden olu~an Umumi Meclis'in
seçti~i 9 üyeden olu~an Cismani Meclis, yine Umumi Meclis'in seçti~i 7
hahamdan olu~an Ruhani Meclis Yahudi toplulu~unun dini ve dünyevi
i~ lerini görecekti. Yerel Meclisler kendi hahamlann~~ seçeceklerdi. Bunlar
Hahamba~~na ba~l~~ olmad~ klar~~ için eyaletlerdeki düzenleme de Nizamname'de gösterilmi~ti.
Böylece Yahudilere di~er müslüman olmayanlara oldu~u gibi bir yandan müslümanlarla birlikte Bat~ dan kabul edilen yeni kanunlar uygulan~yor, bir yandan da kendi sosyal ve dini kurallar~ na tabi olmakta devam
ediyorlard~.
B. rahudilere Kar~: Genel Tutum

Devletin müslüman olan ve olmayan di~er unsurlar~~ gibi çökü~ten etkilenen ve ortak s~ k~ nt~lar ya~ayan Yahudilere kar~~~Osmanl~~ yönetimi hiç
bir dönemde inanç veya kökenleri nedeniyle olumsuz bir yakla~~m sergilememi~, onlar~~ di~er gayrimüslim unsurlardan farkl~~ bir muameleye tabi
tutmam~~t~r 27.
ABD'nin ~stanbul Ba~ konsolosu H. Maynard 26 Haziran 1877 tarihli
raporunda 28, "Türklerin Yahudilere Bat~~ Avrupa ülkelerinin baz~lar~ndan
çok daha iyi davrand~ klarm~, ~ spanya'dan kovulduklannda Türkiye'de bir
s~~~ nak bulduklar~n~ , ardgelenlerinin bugüne kadar geldiklerini, kulland~ klar~~ ~spanyolca ile di~er Yahudilerden ayr~ld~ klann~ , Yahudilere H~ ristiyan25 Metin için bkz. Young G. II, S. 145-146. Ba~bakanl~
k Ar~ivi-Irade Hariciye 6962, 15
m• 1273 Yahudi Milletinin tesviye-i umur-~~ mahsusas~~ z~ mn~ ndamillet meclisi te~ kiline ve intihabolunan azas~ na dair.
26
Düstur I, C. II, 962, 975. "Hahamhane Nizamat~" 23 ~evval-1281.
27 Ingiltere'nin Edirne konsolos Yard~mc~s~~
Blut, 4 Nisan 1867 tarihli raporunda Osmanl~~ Devletinde Türk, H~ ristiyan, Yahudi olsun tüm yanlann despotik olduklar~ n~~ ve fakir s~ n~flar~~ zenginlerden kanuni miktardan daha fazla ödemeye zorlad~ klarm~~ yazmaktad~
r.
Foreign Office, London, State Papers, Great Britain, Accounts and Papers, LXXV, 1867,
34, S. 45.
28 Horace Maynard'dan Mr. Evarea, Papers Relating to... No 162, the Foreign Relations of U. S. Washington, 1877, Dec. 3, S. 594, (Virginia üniversitesi, Charlottesville, ABD),
Hugo Grothe, 1915 de yazd ~~~~kitab~ nda, Yahudilerin haklar~ na bütün ülkelerden daha fazla Türkiye'de dikkat edildi~ini yazmaktad~ r (Under und Völker der Türkei, Leipzig, 1915,
S. 221 vd).
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lardan daha iyi davran~ ld~~~~izlenimini edindi~ini, Hahamba~~ n~ n çok etkili
oldu~unu" yazmaktad~ r.
Devlet, tüm gayrimüslim uyruklanna e~ it davranmakta, aralar~nda bir
ay~ r~m yap~lmamaktad~ r 29. Yukar~da da belirtildi~i gibi, hukuk sistemi de
bu ~ekilde düzenlenmi~tir.
D~~i~leri Bakan~~ Ali Pa~a, Londra Büyükelçisi Musurus pa~a'ya 30
Kas~ m 1865 tarihli mektubunda, "1856 ferman~ yla cemaat ~efierinin dini
ve yarg~sal haklar~n~n devam etti~ini, ancak bunun yan~s~ ra, herbirine e~it
haklar~n tan~ nd~~~ , din hürriyetlerini engelleyen hiç bir yasa olmad~~~ n~,
tüm kutsal kitaplar~n~n imparatorlu~un her taraf~ nda bas~ ld~~~ n~, Osmanl~~
Devletinde ya~ayan tüm H~ ristiyan ve Yahudilerin Avrupa'da sahip olmaktan mutluluk duyacaklar~~ her haktan yararland~ klar~ n~" yazmaktad~ r 3°.
Yahudiler 1876 Anayasas~ n~ n kabulü ile, di~er milletlerle birlikte 3'
Meclis'te de temsil edilmeye ba~lad~lar.
1876 Anayasas~ na göre, Osmanl~~ tâblyetinde bulunan herkes hangi
din ve mezhepten olursa olsun, istisnas~ z Osmanl~~ tabir olunacakt~~ (Md.
8). Anayasa'da müslüm olan ve olmayan uyruklann hak ve görevlerdeki
e~itli~ine de~inilirken (Md. ~~7) 32,bir yandan da ~ l. md. ile, "Milletlere veDevlet, H~ristiyan ve Yahudi unsurlar aras~nda hiç bir ay~r~m yapmam~~t~r.
Müslüman olan-olmayan ay~r~m~~ Devletin dininden ileri gelmektedir ve bu din, kitaba ba~l~~
olanlar aras~nda hiç bir aynm yapmaz, hepsine e~it ho~görüde davran~r. Istanbuldaki Amerikan Büyükelçili~inden, Mr. Morris 21 May~s 1863 de Washigton'a, Mr. Seward'a yazd~~~~
raporda, Osmanl~~ Devletindeki H~ristiyanlann Avrupa'n~n en ayd~n ülkelerinde bile olmayan bir vicdan hürriyetinden yararland~klann~ , askerlik yapmad~klar~n~, az vergi ödeyip
Müslüman nüfustan daha fazla imtiyazdan yararland~klann~~ yazmaktad~r (Papers Related
to... pan IV, Washigton, 1865, s. 368-369).
3° Papers Relating to Foreign Affairs Accompanying the Annual Message of the President to the First Session. Thirty-Ninth Congress. Part III, Washington, 1866, s. 281-283.
Mr. Maynard 17 Aral~ k 1877'de yazd~~~~raporda, Meclis-i Mebusan~n aç~l~~~nda
Sultan~n bir konu~ma yapt~~~n~, meclis ba~kan~n~ n Bir Bulgar olan Mikhalaki Efendi oldu~u yazmaktad~ r. Rapers Related to...Dec. 2. 1878, s. 852-53, No. 207 (Mr, Maynard'dan
Mr. Evart'a).
" Mr. Maynard ayn~~ raporda "Padi~ah~n Meclis-i Mcbusan'~n aç~l~~~~dolay~s~yla yapt~"Anayasan~n gayrimüslim vatanda~lar~ n haklar~n~~ garanti etti~ini, kanun
konu~mada,
~~~
önünde tamamen e~it olduklar~n~ , hak ve görevlerde de e~itli~i kabul ettiklerini, bu nedenle
askerlik hizmetini payla~malann~ n da do~al oldu~unu, bunun görevlerin ba~~ nda geldi~ini
ve e~itli~in de kayna~~~oldu~unu, ama buna haz~r olmad~klar~n~~ gözledi~ini, hükümetin
gayrimüslimleri de askere almak için liste yapmaya kararl~~ oldu~unu" söyledi~ini" yazmaktad~r. Papers Related to.. Dec.

2,

1878, S. 852-853 No. 207.
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rilmi~~olan mezhep imtiyazlan" teyit ediliyordu. Ayn~~ ~ekilde, 25 md. ile
verginin tüm Osmanl~~ tebaas~ ndan din ve ~ rk fark~~ gözetilmeksizin al~ naca~~~belirtilirken, din ve mezhep imtiyazlan devam etti ~i için millet guruplar~ ndan kendi ~efleri çe~ itli mezhep vergilerini toplamaya devam ediyorlard~ '. Görülüyor ki, 1876 Anayasas~~ da Millet sistemini sürdürmekte, reformlara ve kanun önünde e~ itlik çabalar~na ra~men müslim olan ve ol-

1876 ve igog Anayasalanndaki "askerlik görevindeki e~itli~e" dair maddelere ra~men
gayrimüslimler askere gitmediler ve bedel ödediler. Sadece 18g1-92 de Rusya'dan çok say~ da Yahudinin kaç~p ~stanbula s~~~nmas~~ üzerine II. Abdülhamit Yahudilerden olu~an bir
askeri birlik kurmak istedi ve Hahamba~~~ Mo~e Levi'yi 1893 de ça~~rarak bu dü~üncesini
bildirdi. Ruhani Meclis de bu do~rultuda bir karar ald~ . (Galanti Avram, Türkler ve Yahudiler, ~stabul 194.7), s. 19).
Metinde, Türklerin ispanya'dan koyulan Yahudilere kucak açt~~~, Abdülmecid ve
Abdülaziz'in kan iftiras~n~n yalan oldu~unu bildiren fermanlar ç~kard~klar~ , II. Abdülhamid'in de Rusya'dan kaçan Yahudileri kabul etti~i belirtilerek, bunlar~n kar~~l~~~nda Yahudilerin Osmanl~~ ordusunda hizmet edecekleri, bu rican~n Padi~aha iletilmesi istendi. Padi~ah bunu memnuniyetle kar~~ layarak belgeyi Heyet-i Vükela'ya verdi. Ancak di~er gayrimüslim unsurlarda tepki do~urabilece~i endi~esiyle karar ertelendi, ve tatbik edilmedi.
Düstur I, C. 5, sh. 445-446, No. z ~~ o:
Musevilerin aidat~~ mezhebiyelerinden olan kabele resminin tahsiline taraf~~ hükümetten
muavenet olunmas~~ hakk~nda iradeyi seniyeyi mübelli~~tahrirat~~ dahiliye (13 cemaziülah~r
1303, ii Mart 1302).
Aidat~~ mezhebiyelerinden bulunan kabele resminin lay~ kile istifa olunamamakta oldu~u cihetle olbabdaki ferman~~ âlinin tecdid istidas~n~~ havi Hahamba~~~kaymakaml~~~ndan
atebei seniyeye takdim olunan ar~zadan dolay~~ ~erefmüteallik buyrulan iradei seniyei cenab~~
padi~ah~~ üzerine Divan~~ Hümayun Kaleminden ita olunan iktaza varakas~~ Meclisi Mahsusu
Vükelada ledelmutalea mealine göre yahüd milletinin beyinlerinde bey olunan peynir ve
lühum ve hamrin beher k~ yesinden narh~~ carisinden ziyade ayinleri üzer zam ve ilave olunmakta olan akçenin Edirne ve tevabii Hahamba~~ s~~ marifetile tahsil ve Millet Sand~~~nda
h~ fzettirilerek umuru millete sarfolunmas~~ hakk~nda Hahamba~~~takriri ve mefsuh Meclisi
Valay~~ Adliye karan üzerine Edirne ve yine bu mealde Ayd~n valilerine üç k~ ta emri ah
tasdir olunmu~~isede Dersaadet için böyle bir emri'ah ~sdanna dair kay~ t ve malürnata desteres olunmay~p ancak Hahamba~~~kaymakaml~~~~berat~~ alisi ~urutunda "yehud taifesinin
senevi üzerlerine edas~~ laz~m gelen riisumat~~ miriye ve dasadduk akçeleri ve kabele tabir
olunan sand~~~n rusumat ve masarifat ve hahamba~~l~ k aidat~~ verilmekte teallül ve tereddüt
olunmaya" deyu mukarrer oldu~u cihetle hahamba~~~kaymakaml~~~n~n istidas~~ muvaf~k~~ ~urut göründü~ü anla~~lm~~~ve zikrolunan kabele resminin hahamba~~l~ k berat~nda münderiç
olmas~ na ve bununda elhaleti hazihi milleti merkume beyninde cari bulunmas~na nazaran
emri ali tasdirinden sarf~ nazarla mezkür resmin kernakan tamamen istihsaline muavenet
olunmas~~ z~mmunda Emaneti Celilei Asafanelerine tebligat icras~~ tensib olunmu~~ve olveçhile ifay~~ muktazas~~ hususuna taraf~~ samimi sadaretpenahiden bilistizan iradei seniyei cenab~~
padi~ahi ~erefmüteallik buyurulmu~~olma~~n bermucibi iradei seniye icab~~ halin ifas~na himemi aliyei düsturileri derkar buyrulmak bab~nda.
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mayanlar ayr~~ guruplar halinde Osmanl~~ toplumunu olu~turmaya devam
etmektedirler 34.
C. — Filistin'de Yahudi Yerle~imi
19. yy.'~ n bir özelli~i de Balkanlardaki kar~~~kl~ ktan etkilenen baz~~ Yahudilerin Selanik'e, Rusya'daki bask~ lardan kaçan pek çok Yahudinin ise
Filistin'e göç etmeleridir 35. ~ ngiliz konsolosu J. Finn, Büyükelçi S. Canning'e yazd~~~~bir raporda 36, bu Yahudilerin Filistin'deki Yahudilerin
önemli bir bölümünü olu~turduklar~n~~ ve ~ngiliz korumas~nda olduklar~n~~
yazmaktad~r.
~ ngiltere'nin Rusya'dan Filistin'e göçeden Yahudileri korumaya ba~lamas~~ 1839 y~l~ nda ba~lam~~t~r. 1839 Ocak ay~nda Kudüsteki ~ngiliz konsolos yard~mc~s~ na Londra'dan, "Yahudileri korumalann~n art~ k görevlerinin
bir gere~i oldu~u" direktifi verilmi~tir37. ~ 84.1 'de istanburclaki ~ngiliz
Büyükelçisi, kendi görev bölgesinde adaletsizlik ve kötü davran~~tan ac~~çeken Yahudilere ili~kin rapor vermelerini konsoloslar~ndan istemi~tir 38.
Ocak 184.3'de Suriye'deki ~ngiliz ba~ konsolosuna (Hollanda konsou
loslu~ bulunmayan Suriye'de oturan) Hollanda vatanda~~~Yahudileri ko20

Cemaat ~efierinin seçimleri de, eskisi gibi, Padi~ah berat~~ ile tasdik edilmektedir.
Bkz. Düstur I, C. 5, sh. 446, No. ~~ i, Ermeni Katolik Patri~i ve Kilikya Katogikosu Hasan
Efendinin istifas~~üzerine usul ve kaidesi veçhile seçilmi~~Ermeni Katolik Patri~i ve Kilikya
Katogikosu ~stepan Bedros Azaryan Efendinin memuriyetini muyazarmm~ n 2 1 cemaziyelahir
1303 tarihli berat~~âfi~an sureti.
's Osmanl~~ Devletinden ayr~ lan topraklarda ya~ayan Musevilerle ilgili problemlere dair, Mr. Morris-Mr.Seward (Wash.-~st.yaz~~ malan, Papers relating to...part II, Wash 1868 s.
2- 14, May~s 1867 yaz~~malar~.
36 7 Kas~ m 1851, Stillman, ag.e., s. 356. IV.
Bu Yahudiler kendi aralar~ ndaki en basit sorunlar~ na kadar her konuda ~ngiliz konsolosundan yard~ m istemi~lerdir. örne~in, "Et kesiminde bir Yahudi grubun (Sephardim) tekeli oldu~unu, di~er Yahudilerin koruyucu konsoloslan (!) olarak Prusya, Avusturya ve ~ngiliz Konsoloslar~na yollad~klan ~ikayet mektubuyla fiatlann fazIal~~~ ndan toplulu~un fakirlerinin et alamad~klar~ n~~ (Yahudilerin kendi içlerinde de çat~~ma var) belirttiklerini ve tekefin bitirilerek ba~kalar~ na da, müslümanlar~ n da yararlanabilece~i, dini ~ekle uygun kesim
yetkisi verilmesine dair "Ingilizlerin Kudüs konsolosu Noel Temple Morre'un 19 Mart 1867
tarihli mektubu (Stillman, s. 365-366).
37 To Vice-Consul Young, No. 2, 31 Ocak 1839, British Documents on Foreign Affairs, Reports and Papers From the Foreign Office, Confidental Print. Ed. Kenneth BourneD. Cameron Watt, Series B (1856-1914) vol. 6 s. 168 Doc. 87 "Memorandum Relative to
the Grant of British Protection to Foreign Jews in Palestine "Alfred S. Green 16 Ocak 1873
s. 168.
38 2 1 Nisan 1841, Circular age., s. 168.
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ruma yetkisi verilmi~ tir'. 1837'de de Suriye'deki Rus konsolosu, Suriye'de
oturan baz~~ Rus tabiyetli Yahudilere ~ngiliz korumas~~ tan~ nmas~~ talebinde
bulunmu~ tur'''. Uygulamada, Rusya'dan göç eden Yahudilerin pasaportlanna Osmanl~~ hükümetince vurulan bir damga ile onlara Filistin'de t y~ l
kalma süresi tan~ nmaktad~ r 41. ~ ngiliz konsolosu, "Rus hükümetinin bu
Yahudilere ters davranmak istemedi~ini ancak bir yandan da kendi
düzenlemelerinin d~~~ na ç~ karak, gönüllü olarak bir ba~ka ülkede yerle~ en
uyruklanna tam koruma vermedi~ini, H~ ristiyanlann Yahudilere olan kar~~ tl~~~ n~ n çok güçlü olmas~~ nedeniyle Yahudilerin hep s~ k~nt~~ ve güçlükler
içinde olduklar~ n~, Yahudilerin avukatl~~~n~~ üstlenmelerinin hep lehlerine
çal~~t~ klar~~ Rumlar üzerindeki etkileme zarar verebilece~i için de bundan
kaç~nd~~~ n~ " yazmaktad~ r. Burada ilginç olan, Rusya'n~ n Rumlar' gücendirmemek gibi "d~~ ", kanunlar~ na uymayan Yahudilere tam destek vermek
istemeyi~ i gibi "iç" nedenlere dayanarak, kendi uyruklu~unu ta~~yan Yahudileri ~ngiltere'nin koruyuculu~una devredebilmesidir.Böylece, Osmanl~~
Yahudilerinden farkl~~ hukuki konumda olan bir Yahudi grubu yarat~ lmakta ve ~ ngiltere kapitülasyonlara dayand~ rd~~~~koruma hakk~~ ile, Osmanl~~ iç hukuk düzenlemelerine müdahale etmekte, Osmanl~~ topraklar~ nda ya~am niyeti ile gelip yerle~en bu insanlara Osmanl~~ hukukunun d~~~ nda kalma f~rsat~n~~ tek tarafl~~ olarak tan~yabilmektedir 42. Osmanl~~ Devleti
ise tamamen insani amaçlarla, bu insanlara ülkede oturma hakk~ n~~ tan~maya devam etmektedir.
~ngiliz Hükümeti, 1848 Kas~m'~nda, Rusya'n~ n Filistin'e yerle~mi~~
Rus Yahudilerini koruma iste~ini kabul etmi~tir 43. Rus Yahudileri, ~ngiliz
korumas~na geçmek veya Osmanl~~ hükümetinin yönetimine b~rak~ lmakta
" To Sir S. Canning No. 7, January 20, 1843, age., s. 168.
Colonel Rose, No, 18, March 27, 1847, s. 16g.
41 ~ ngiliz konsolosu Colonel Rose, Yahudilerin pasaportlann~n süresi dolmas~na ra~men bu bölgeden ayr~lmak istemeyi~lerini dinsel nedenler, yani kutsal topraklarda ya~ama
ve ölme arzusuna dayand~rmaktad~ r. Colonel Rose, 27 Mart 1847, age., s. 169.
42 Osmanl~~ Devletinin vatanda~l~~~n~~ istemedikleri halde bu ülkede ya~
amak isteyenleri
koruyan pek çok Devlet ve bundan do~an pek çok problem Osmanl~~ Hukuku aç~s~ndan
hep sürmektedir. Bu konuda bkz. G. Bozkurt, "ABD Vatanda~l~~~~iddias~nda Bulunan Osmanl~~ Vatanda~lanna Dair Baz~~ Amerikan Belgeleri", Prof. Dr. Jale G. Akipek'e Arma~an,
Konya, 1 gg , S. 177-189.
43 Bu koruma hakk~n~ n Devletler Hukuku, özellikle Osmanl~~ Vatanda~l
~k Hukuku bak~m~ndan yaratt~~~~ola~anüstü kapsam ve say~ daki sorunlar üzerine ~ngiliz Hükümeti de
"Bu konudaki kanund~~~~duruma son vermek amac~yla, Osmanl~~ Hükümeti'nin Ingiltere himayesinde ya~ayan Rus Yahudilerini kendi vatanda~~~sayma karann~~ 1887 y~l~nda kabul et-

OSMANLI - YAHUDI ILI~KILERI

551

serbest b~rak~l~yorlard~. Yahudilerin pek ço~u ~ ngiliz korumas~ na geçtiler".
~ngiliz Hükümetri'nin bu karar~~ üzerine Londra'da oturan etkili Yahudiler
Lord Palmerston'a s~cak ~ükranlar~ n~~ sundular'''.
Böylece Kutsal Topraklar'a yerle~en "~ngiliz korumas~ndaki" Yahudiler'in say~s~~ giderek artt~.
D. Yahudilere rdnelik Sald~r~lar
Yahudilerin göçlerinden ve ekonomik hayatta olu~turduklar~~ etkinliklerinden rahats~z olan H~ ristiyanlarla aralar~ nda büyük çat~~malar~n ç~ kmas~~ da 19. yüzy~ l~n özelliklerindendir. Yahudiler, haklar~ nda ç~kar~lan baz~~
as~ls~z söylentiler" nedeniyle H~ ristiyanlardan büyük bask~lar gördüler ve
sald~r~lara u~rad~lar'''. Bu konuda 184.0'a kadar pek az olay görülmü~ken,
184.43 y~l~nda ~am'da H~ristiyanlarm Yahudilere sald~nlanyla ortaya ç~ kan
ciddi olaylar üzerine Abdülmecid ~~ 84o'da bir ferman yay~nlad~ ". ~stanbul
Kazaskerine yaz~lm~~~olan bu Ferman ~öyledir: "Yahudiler Passover bayramlanndan kanlann~~ kullanmak üzere insan kurban etmekle suçlanmaktad~rlar. Bu dü~ünceyle ~am ve Rodos'ta, ~ mparatorlu~umuz vatanda~~~
olan Yahudiler ba~ka milletlerce öldürülmü~lerdir. Bu iftiralar taraf~ m~zdan duyulmu~, Rodos'tan getirilen Yahudiler yeni kanunlara göre yarg~lanm~~~ve suçsuzluklann~~ kan~ tlam~~lard~ r. Adalet ve e~itlik bunu gerektirmi~tir. Bunun yan~s~ ra, ulema, Yahudilerin dini kitaplar~ n~~ kontrol etmi~,
dini literatürlerini taram~~t~ r. Sonuç, Yahudilerin kesinlikle insan kan~~ kullanmalann~ n yasakland~~~~ve hayvan kan~~ kulland~kland~ r. Bu nedenle onlara kar~~~yap~lan suçlamalar iftirad~ r. Bu nedenle ve halk~m~za duydu~umuz sevgi için, Yahudi Halk~ na gerçekle ilgisi olmayan suçlamalar yönelmi~tir. F. O. 78/3999, No. 287 e ili~ik No. 68 ve F.O. 78/2375 A, Elliot'dan Earl Granville'e, 1872, Rus Hükümeti, Jaffa'daki Rus Yahudilerine Pasaportlann~~ yenileyerek 6 ay içinde Rusya'ya dönmelerini veya ba~ka bir Devlet korumas~ na b~ rak~ lacaklann~~ bildirdi (23
Mart 1849) age., S. 170.
" Konsolos Finn, No. 58, 24 Kas~ m 1849, O tarihte Tiberias ve Safed'de 622 Yahudi
(225 aile) Ingiliz korumas~ ndayd~. Bourne-Watt, age., s. 171.
" Mr. Morre, No. 24, 2 Temmuz 1849, Bourne-Watt, age., S. 171.
" Encyclopedia Judaica'ya göre, bu suçlamalar Rumlar-Yahudiler aras~ ndaki ticari çeki~meler nedeniyle Rumlardan kaynaklanm~~t~ r. Austin, age., s. 19.
Aryeh Schmuelevitz, "The Archives of Tel-Aviv-Jaffe As a Source For The Final
Years of the Ottoman Empire in Palestine", Ed. by. Ma'oz, S. 548-556 ve S. J. Shaw, agm.
Belleten, s. 1 102 vd.
48 Stillman, age., s. 401.
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tilmesine izin veremeyiz. Gülhane Hatt~nda da belirtildi~i gibi, Yahudi
milletine de di~er milletler gibi ayn~~ avantaj ve ayncal~klardan yararlanma
hakk~~ba~~~lanm~~t~r. Yahudi milleti korunacak ve müdafaa edilecektir".
Ancak bu fermana ra~men sald~r~lar devam etti. ~am'daki Prusya
Konsolosu 24 Eylül ~~86o tarihli raporunda 49,"Türk D~~i~leri Bakan~~Fuat
Pa~a ile ola~anüstü adalet mahkemesi ba~kan~~ (Extraordenery Court of
Justice) Hur~it Efendi'nin ç~kan olaylar üzerine H~ristiyanlann katliam~n~~
soru~turmakla görevlendirilerek Suriye'ye yolland~klann~, yerel Yahudiler
yaranna gerekli tedbirleri ald~klar~n~, Yahudilerin korku içinde olduklar~n~,
baz~~ cinayetlerle suçland~ldann~, baz~~Yahudilerin tutukland~klann~, aranan baz~lann~n da isimlerini içeren listelerin ç~kar~ld~~~n~, daha önce H~ristiyanlann katliam yapt~klar~~ s~rada oldu~u gibi, sabah tekrar konsolosluk binas~n~~ açarak 14 Yahudi'yi ald~~~n~, onlar~, Istanbul'dan bir emir gelene ya da Fuat Pa~a'n~n, yerel hükümetin Yahudilere kar~~~hareketi durdurmas~n~~sa~lamas~na kadar koruyaca~~n~" yazmaktad~r.
Bu arada, Osmanl~~ Devletinden ayr~lm~~~ancak henüz ba~~ms~zl~~~n~~
tam olarak kazanmam~~~olan S~rbistan ve Romanya'daki hükümetlerin
Yahudilere kötü davrand~klan 5° konusunda Osmanl~~ Devletine de ~ikayetler geliyordu 51.
Il! — S~YON~ZM VE OSMANLI POL~T~KASI
Osmanl~~ Devletindeki Yahudilerin say~s~~ 1881, 1884, 1892 52 ~~go3'de
Rus zülmünden kaçan ve Balkan ülkelerinden gelen binlerce Yahudi
49 Stillman, age., s. 103. Yahudi Milletinin harn~rsalanndan dolay~~ milel-i saireden
vuku' bulan iz'aan meni için tasdr olunacak emri öliye dair, Ba~bakanl~k Ar~ivi, irade
24.930, Meclis-i vali, 20 Safer 1283.
5° Bu konuda, Mr. Seligman'dan Mr. Maynard'a, Paris, 2 Ocak 1877 tarihli rapor.
Foreign Relations of U. S. Washington, 1877, s. 596.
51 Mr. Maynard, 26 Haziran 1877 tarihli raporunda, Romanya'da Yahudilere kötü
davran~ld~~~~konusunda Türk D~~i~leri Bakan~~ ile görü~tü~ünü, Bakan'~n, "Osmanl~~Devletindeki Yahudilerin Osmanl~~ vatanda~lanna yasalarla tan~nan tüm ayncal~klardan yararland~klann~~ belirterek, bu eyaletlerdeki davran~~lar için BabiâWnin sorumlu tutulmayaca~~n~"
söyledi~ini yazmaktad~r. Mr. Maynard'dan Mr. Evart'a, Papers Relating. 1877, S. 593.
52 1892'de göçün 400. y~l~n~~ kutlayan Osmanl~~ Yahudileri, Osmanl~~ Devletinin her
~ehrinde ~enlik düzenlemi~, Y~ld~z saray~na giden Hahamba~~~Mo~e Levi efendi, Yahudi cemaatlerinin bir dua metnini ve devlete sonsuz minnet, ~ükran ifade eden bir albümü te~ekkür için Padi~aha sunmu~tur. F. O. 371/146 No. 54, Kudüs'teki ~ngiliz konsoloslu~u sekreteri Mrs. Finn, 7 Ocak 19°6 tarihli raporunda, "Yahudilerin eziyet görmediklerini, tam
tersine, di~er ülkelerden farkl~~ olarak, bu ülkede 400 y~ld~r hep s~~~n~lacak bir çat~~ bulduklar~n~" yazmaktad~r.
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göçmenle birlikte giderek artt~; gelenler Osmanl~~ topraklar~na yerle~tirildiler 53
Ancak, Filistin ve çevresinde bir Yahudi bir Devleti kurmay~~amaçlayan "Siyonizm"adl~~ Yahudi ulusal kurtulu~~ak~m~n~ n Dr. Theodor
Herzl'in (1860-1904) ba~kanl~~~ nda do~u~u, Osmanl~~Devleti'ni, Yahudilerin Filistin'de bir Devlet kurmalann~~ engellemek yolunda kararlar almaya
itti. Devlet sürekli Osmanl~~ topraklar~ na akan Yahudilere kucak açmakta
devam ediyor, onlara uyruklu~unu veriyor, ama Filistin'e yerle~melerini
yasakl~yordu 54.
Bu durum il Temmuz 1882 tarihli 1882 y~l~ nda bir Amerikan raporunda" ~u ~ekilde teyit edilmektedir. "Osmanl~~ D~~i~leri Bakan~ , konunun
Bakanlar kurulunda görü~üldü~ünü, göç konusunda uyulmas~~ gerekli bir
kanun oldu~unu, her isteyenin Osmanl~~ topraklar~ na yerle~ebilece~ini ve
Osmanl~~ uyru~u olabilece~ini, gelenlerin Mezopotamya'ya, Halep civar~na, 200, 250 ailelik guruplar halinde yerle~tirilebilece~ini, ama Filistin'e
yerle~emeyeceklerini, gelenlerin yerle~tirildilderi topraklar~ n iyi oldu~unu,
kanunun liberal ve cesaretlendirici oldu~unu, sonuç olarak tüm Yahudilerin Türk topraklar~ na yerle~melerini engelleyici hiç bir hüküm olmad~~~n~,
tek yasa~~ n Filistin'e yerle~memeleri oldu~unu" bildirmi~tir". Ancak bu
yasa~a ra~men, k~ smen yerel yetkililerin gözyummas~~ ile, k~smen de
büyük Devletlerin bask~ lar~~ sonucu, diplomatlar~~ arac~l~~~yla Osmanl~~
'3 15 S. 3. dipnotta de~inilen raporda, Osmanl~~Devletinde ya~ayan Yahudilerin say~s~~
hakk~nda farkl~~ rakamlar verildi~i, Avrupa taraf~nda 75.000, Asya taraf~nda, biraz abart~l~~
olarak belki 155.000 Yahudi oldu~u, bu rakam~n M~s~r, Afrika, Romanya ve S~rbistan'~~
kapsamad~~~ , tüm imparatorlukta yakla~~ k 500.000 yahudi olabilece~i belirtilmi~tir. Richard
Davey ise, the Sultan and the Subject isimli kitab~nda, "~ 897'de Osmanl~~ Devletinde
40o.000 Yahudinin ya~ad~~~n~ , Istanbul'daki 30.000 kadar Yahudinin 1/2 sinin Balat, 1/3
ünün Hasköy kalanlann Bo~az~ n iki yakas~nda oturdu~unu yazar (London, 1897 s. 216)
John Murray ise 1893 de yay~ nlanan "Handbook for Travellers in Constantinople, Brüsa/
and the Trood" adl~~ kitab~nda ~stanbulda 44.361 Yahudinin ya~ad~~~n~" yazmaktad~r (London).
" Kanunun ~ngilizce metni, Papers Relating to... Dec. 4,1882, s. 517, inclosure 3, No.
l07'de, 6 numara ile verilmi~tir.
" Mr. Wallace'den Mr. Frelinghuysen'e, ~stanbul, ~~ ~~Temmuz 1882, Papers, Relating
to...Dec. 4, 1882, S. 516.
Ayn~~ raporda Mr. Wallace, Rusya'dan pek çok Yahudinin göç etti~i, bunlann açl~kl~kla kar~~~kar~~ya olduklar~n~ , iki Yahudinin Türk topraklanna yerle~me izni için kendisine müracaat ettiklerini, bu Yahudilerin Filistin'e yerle~me izni istedikleri aç~kt~r. Bu nedenle D~~i~leri bakan~~ ile görü~tü~ünü yazmaktad~r.
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Hükümetinin verdi~i münferit izinlerle Yahudiler Filistin'e yerle~meye devam ettiler- 52 . Bu konuda tipik bir örnek olarak 1897 tarihli bir belge verilebilir 58:Belgeye göre, Amerikan vatanda~~~bir Yahudinin Kudüste arazi
alma iste~i yerel yetkillilerce 1309 tarihli yasa~a 5 9 dayan~larak reddedilmi~tir. Amerikan diplomat, Osmanl~~ D~~i~leri Bakan~ na "Amerikan Hükümetinin Amerikan Vatanda~lar~n~ n dini inan~~lanna göre ay~ r~ma tabi toplumlann~~ kabul edemiyeceklerini" söyledi~ini, bu yasa~~n Yahudilerin
Kudüs'te baz~~ ciddi politik güçlüklere sebep olabilece~i kaygusuyla ç~ kar~ ld~~~n~, Osmanl~~ D~~i~leri Bakan~ n~ n bu Yahudi'yle ilgili bir memorandum
istedi~ini 6° Sadrazam'~n dosyay~~ inceledikten sonra bu Yahudiye 61
Kudüs'te arazi alma izni verilmesi için emir verdi~ini, Sadrazam'~ n kendisine "bu yasa~~ n büyük miktarlarda gelebilecek Rus Yahudileri için ç~kanld~~~ n~~ ve Amerikal~ lara uygulanma niyeti olmad~~~ n~" söyledi~ini yazmaktad~ r. Görülüyor ki, aslen Osmanl~~ Vatanda~~~olduklan halde kapitülasyonlardan yararlanmak için Amerikan vatanda~l~~~ na geçen Yahudiler, Amerikan korunmas~ ndan yararlanarak Filistin'e ili~kin yasa~~~Sadrazam izniyle delebiliyorlard~~62.
Bu arada Siyonizm ak~ m~~ yeni yanda~lar anyordu. Osmanl~~ Yahudilerinin benimsemedikleri ve baz~~ Yahudilere milliyetçilik ak~ m~ n~ n Yahudi
dinine zarar verebilece~i gerekçesiyle desteklenmeyen bu ak~ m Osmanl~~
57 Filistin'deki Yahudiler'in say~s~~ 1882'de 24.000 iken 183o'da 4.7.000, 19o8'de
80.000'e yükseldi Mandel Neville, Ottoman Practice as Regards Jewish Settlement in Palestine,1881-19o8, Middle Eastem Studies, XI, (1975) s• 33-46. 1909'da Ittihat ve Terakki
yönetiminin politikas~ na ayk~ r~~ olarak Kudüs valisi Osmanl~~ Yahudilerine toprak sat~~~ na
devam ediyordu. Mandel N. The Arabs and Zionism before the World War, Berkeley,
~ ç,76 s.62.
" Mr. Angell'den Mr. Sherrnan'a Istanbul, Papers Relating to.. December 8, 1897,
Wasthington, No.59.
" Osmanl~~ Devleti 13 Nisan 13og'da Yahudilerin Filistin'de gayrimenkul almalar~ n~~
yasaklayan bir karar alm~~t~. Daha önce, yaln~z Osmanl~~ uyru~undaki Yahudilere bu bölgede gayrimenkul alma hakk~~ tan~ nm~~t~~ (5 Mart 1883 tarihli kararname).
Memorandum 59 No.lu mektuba eklidir. Mr. Angell to the Ministry of Foreign Affairs, Istanbul, September 23, 1897.
" Bu Yahudinin ad~~ Simon Ben Nach Lowenstein'dir.
62 Halbuki Osmanl~~ Devleti Amerikan vatanda~l~~ ma geçtikleri halde, oraya göç niyeti
olmayan, ya~amlar~ n~~ eskisi gibi Osmanl~~ topraklar~ nda, ama Devlete kar~~~hiç bir mükellef~ yeti yerine getirmeden ya~amlar~ n~~ sürdürmek isteyen bu asil Osmanl~~ Vatanda~lar~~ için
y~llar süren bir hukuk sava~~~vermi~tir. Bu konuda geni~~bilgi için bkz. G.Bozkurt. "ABD.
Vatanda~l~~~~iddias~ nda Bulunan Osmanl~~ Vatanda~lanna Dair Baz~~ Amerikan Belgeleri".s.
177-189. Prof.Dr.Jale G.Akipek'e Arma~an, Konya, 1991.

OSMANLI - YAHUDI ILI~KILERI

555

Yahudilerinden ziyade, Romen, Rus ve Avusturya, Macaristan Yahudilerini etkiledi 63.
Yahudiler amaçlar~ n~~ gerçekle~tirmek için çe~itli örgütler kurdular".
1897'de Basel'de Birinci Uluslararas~~ Siyonist kongresi topland~. 31
A~ustos 1897 tarihli Staatsbürger Zeitung "Kongrenin önce Münih'te yap~lmas~ n~ n dü~ünüldü~ünü, ancak Almanya'daki hahamba~~lann oybirli~iyle bir milli Yahudi hareketine ve bir Yahudi devletinin kurulmas~na
~iddetle kar~~~ç~ kan bir aç~ klama yay~nlamalar~~ üzerine toplant~n~n Basel'e
al~nd~~~n~" yazmaktad~r 65. Kongrede Yahudi devletinin ancak büyük devletlerin deste~iyle kurulabilece~ini savunan Herzl, bu nedenle Büyük devletlerin k~ ral ve yöneticilerinden, özellikle de Alman k~ ral~~ Friedrich'den
destek arad~ . Dr. Theodor Herzl, 3 Mart 1899'da II. Wilhelm'e yazd~~~~
mektupta'', k~ral~ n huzuruna ç~ kma izni isteyerek, bu ziyaret iste~inin sebeplerini ~öyle özetlemektedir:
"Filistin ziyaretimden beri, önceden amaçlanan himayenin üstlenilmesi konusunda hiç bir haber almamam beni siyasi zorluklar~n ç~ kt~~~~
dü~üncesine sevketti. San~ r~ m Sultan'~n güvensizli~i ve di~er güçleri k~skançl~~~~kendini göstermi~~olmal~.
Bu nedenle gelecek vaadeden bir plan~n uygulanmas~ ndan vaz m~~ geçilecek? Imparatorluk hükümetinin bizim yüzümüzden bir ç~kmaza girmeyi göze almayaca~~n~~ anl~ yorum.Ancak, göze çarpmadan ama amac~ n
mutlaka gerçelde~tirilebilece~i bir formül bulunamaz m~?
Böyle bir formülü siz majestelerine sunma cesaretimi ba~~~lay~ n~z. O
da ~udur: önce ~ ngiltere'de Türk hükümetinden seyahat ve yerle~me izin" Arnakis, age., 5.381, T.Z.Tunaya, Türkiye'de Siyasal Partiler, C.LII Me~rutiyet
Dönemi, sh. 514.
Alliance Isradite Universelle (186o), örgütü, Yahudi ülkesel örgütü (Jewish Territorial Organization) ~kinci Siyonist Kongresi karar~ yla kurulmu~tur (190 1). Ayn~~ y~ l "Alman
Yahudileri Kurtulu~~Birli~i" (Hilfsverein der Deutschen Juden) de kuruldu. Yahudiler Filistin'de bir de gazete yay~ nlamaya ba~lad~lar. ~ngiliz Konsolosu N.T.Moore, 22 Kas~ m 1863
tarihli raporunda, ~ ngiliz vatanda~~~olan bir Yahudinin Bab~ Mi'den Filistinde, Yahudi dilinde bir gazete yay~ m~~ için izin istedi~ini ve gazetenin daha izin gelmeden yay~ nlanmaya ba~Philadelphia, 5.362.
lad~~~ n~~ yazmaktad~ r (Q.N.Stillman, the Jews of Arab land, 1979,
" Gazete, Kongreye yakla~~ k 300 ki~inin kat~ld~~~ n~, bunlar~ n Rusya, Polonya, Avusturya, Macaristan ve Balkan devletlerinden geldiklerini yazmakta ve yap~lan konu~malar Filistinde bir Yahudi devleti kurmak için al~ nan karadan yazmaktad~ r. AA-(Auswartiges Amt)
Alman D~~i~leri Bakanl~~~~Ar~ ivi, Bonn, Turkei, No.195, Band No.1, A.1 o4.94., (Uz. Ek.1).
AA. Türkei Bkz. sh. 2. No. 195, A. 2776, 955 9, K.175936-42 (Bkz. Ek.2).
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lerini temin edecek ve gerekli ad~mlar~~ atacak bir tüzel ki~ilik olu~turaca~~z. Bu düzenlemeye dayan~ larak esas imtiyazl~~ ~irket kurulacak, yani ~artlar elverirse, siz Majesteleri büyük dük (G. Herzog) Friedrich'in himayelerinde merkezi Karlsruhe'de bulunan as~l yetkili dernek kurulur. Derne~in
~mparatorlukla siyasi koruma ili~kisi kendili~inden do~ar ve buna kar~~~
üçüncü ki~iler itiraz edemez.
imparatorluk hükümetinin ise herhangi bir aç~klama bulunma zorunlulu~u yoktur. Hatta biz, ~ ngiliz Hükümetinin Cecil Rodhes ile yapt~~~~gibi, kendi kendimize i~~yapabiliriz. Bir Cecil ile benim aramda ku~kusuz ki
ki~isel olarak benim aleyhime olan büyük farklar bulunmaktad~r. Ancak,
tüm Do~u Avrupa'daki insan malzemesi ve di~er sermayelerin elimizde
bulunmas~~maddi olarak hareketimizin çok lehine bir durumdur.
Ha~metmeablan Filistin'deki kolonistlerimizin mevcut faaliyetlerini
maalesef görmediler. Kudüs'te bir araya s~k~~t~r~lm~~~Yahudilerin durumu
sevindirici de~ildir. Onlar, e~er Türk hükümeti tuhaf bir ~ekilde yasak
koymasa, köylere yerle~ip (k~rsal kesime) topra~a i~lemek istiyorlar.
Ayr~ca baz~~ yanl~~~bilgilerin beni korkuttu~unu belirtmem gerekiyor.
Majestelerinin benim görü~lerimi payla~mayan Yahudi dan~~manlann~n
hareketimizle ilgili a~a~~lay~c~~bilgilere kulak verdiklerine inan~ yorum. Bunun aç~klamas~~ zor de~ildir. Kimi zengin Yahudiler bizim onlar~~ al~p
götürece~imizden korkuyorlar, bu nedenle de bizi konu~malannda ve yaz~lar~nda gülünç ve a~a~~l~k duruma dü~ürmek istiyorlar.
Çabalar~m~ z çok yönlüdür. Bunlardan birisi, her ülkedeki Yahudi unsurlar~n~ n (bir araya) toplanmas~d~ r. Bununla birlikte, onlar~ n halk haline
dönü~mesinin zor kullanarak yap~ lmas~~ fikrinde de~ilim. Mutlak asimilasyon kiliseler arac~l~~~~ile sa~lanabilir. Temel dü~üncemiz ~udur: Sadece
~imdi oturduklar~~ ülkeye uyum sa~layamam~~~ya da sa~lamak istemeyen
Yahudiler gelmelidir. Kalanlar ise, zorunlu olarak, gittikçe daha iyi yurtta~lar olacaklard~r. Çelik kasalarla petrol varilleri aras~nda do~al olmayan
anla~ma (birlik) olmamal~d~r.
Say~ n Kral, hareketimizin koloni politikas~nda oldu~u gibi, sosyopolitik de~eri de gizlilik durumundan ç~km~~t~ r. Gerçekte, hareketimiz sizden
tek bir adam ya da Fenig destek olmasa da yeterince güçlü olabilcek durumdad~ r. Rusya, Romanya, Galiçya, ~ ngiltere ve Güney Afrika'da kaynalclar~m~z bulunmaktad~r. Buna ra~men Almanya, ~imdilik gizli tutulacak, daha sonra da ba~lay~c~~olmayan bir etkiyi gelecek için garanti edebi-
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lir.Ve Kolonizasyonumuzun ba~lamas~ yla birlikte birinci derecede önemli
endüstriyel bir pazar kazanabilir. Bunun önko~ulu, bizim Almanya'da
örgütlenmemizdir. Bu konu hakk~ nda henüz yaz~l~~ aç~ klama beklenmemesi
gerekti~ini anl~ yorum. Bu nedenle siz majestelerinin, döndükten sonra beni kabul etmesini istirham ediyorum. Böylesi bir cesaretlendirmeye, hele
~imdi, çok acele ihtiyac~m vard~r.
Bundan sonra daha da ileri giderek Rus Çar'~ na meseleyi kabul ettirmeye çal~~aca~~ m ve huzurunuza elimdeki i~leri bitirmeden bir daha gelmeyece~im. Huzurunuza kabul edilmemem, bana art~ k bu konuda bir ~ey
ümit etmemem gerekti~inin de i~areti olacakt~r.
U~runda çal~~t~~~m dü~ünce, bu yüzy~lda bir büyük Monark'l s~y~rd~:
I. Napoleon. Yahudilerin ~ 8o6'daki Paris Synodrion'u bu dü~üncenin zay~ f bir tezahürüydü. Hareket o zaman henüz olgunla~mam~~m~yd~~ ve
henüz Yahudilerin yeterli say~ da, hedefinin bilincinde olan temsilcisi yok
muydu? Ula~~m araçlar~~ m~~ yetersizdi?
Ama zaman~m~zda ula~~m araçlar~~ sorun olmamaktad~r. Tek cümleyle, ça~~m~z art~k kanatland~. Yahudi sorunu bu anlamda de~erlendirildi~inde çözümü mümkün olmaktad~ r. I. Napoleon'un hükümdarl~~~~alt~nda
mümkün olmayan, II. Wilhelm'in hükümdarl~~~nda mümkündür".
Görüldü~ü gibi, Herzl, yard~mlar~ na kar~~l~ k, Almanya'ya Filistin'i bir
pazar olarak sunmay~~ vaad ediyordu.
Filistin'e bir Yahudi Devleti kurmak amac~yla göçeden Yahudilerin
yan~~ s~ra, Osmanl~~ uyru~u olan Yahudilerin de bu bölgeye yerle~me arzude bir
lar~~ üzerine sorunlar devam edince, 14 Cemaziyelahir 1318 (1900)
Filistin'e
gidecek
kararname ç~kart~larak 67, Osmanl~~ uyruklu veya yabanc~~
tüm Yahudilere Filistin'de en fazla üç ay kalma izni verildi. Bu kanunun
1. md. ile Filistin'e gidecek tüm Yahudilere mutlaka tâbliyetlerini, meslekterimi ve seyahat maksatlar~n~~ içeren birer tezkere veya pasaporta sahip olma ~art~~ getirildi. Bu ki~iler, Beyrut ya da Kudüs'de vard~ klar~~ iskelede bu
belgeleri ilgili tezkere memuruna verecekler ve ondan ücret mukabilinde
(I kuru~ ) Filistin'de 3 ay müddetle seyahat ve ikamet iznini içeren, di~erlerinden farkl~~ renkli bir geçici tezkere alacaklard~. Bu süreyi geçiren Osmanl~~ vatanda~lar~~ zab~ta taraf~ndan, yabanc~ lar ise mensup olduklan devlet konsolosu arac~l~~~ yla Filistin'den cebren ç~ kanlacaklard~~ (md. 2). Tez67

Yahudi Züvvari Hakk~ nda Kanun, Düstur, 1. Tertip, C.7, s.631.
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kere memurlar~~ bu tezkere listelerini her ay bir cetvel tanzim ederek inceleyecek, müddeti geçirenleri hükümet memuruna ve zab~ taya bildirecek,
aksi halde sorumlu olacaklard~~ (md.3).
Bu kanun çe~itli tepki ve yorumlara yol açt~. 27 Aral~k ~~goo tarihli bir
Avusturya gazetesi", "Paris anla~mas~ na imza koyan yabanc~~ devletlerin
uyruklar~ n~ n Türk topraklar~ n~ n her yerinde serbestça yerle~me hakk~na
sahip olduklar~ n~, Elçiliklerin bu karar~~ protesto etmelerine ra~men Türk
Hükümetinin direndi~ini, bunun nedeninin Bâblâli'nin Siyonizmin politik
amac~n~~ engellemeye çal~~mas~~ oldu~unu" yazmaktad~r.
31 Ocak ~ o~~ tarihli bir Amerikan raporunda ise bu konuda ~unlar
yaz~l~d~r': "Kudüs konsolosu Merril'e Osmanl~~ ~çi~leri Bakan~, Kudüs Valisi arac~l~~~yla, yasa~a ili~kin 15 Ocaktan itibaren geçerli bir mektup yollam~~t~ r. Buna göre, tüm ülkelerden Filistin'e hac veya ziyaret için gelen
Yahudiler Yaffa'da pasaportlarm~~ yetkililere verip Türkçe bir belge alacaklar ve ayr~l~ rken bu belgeyi ibraz ederek pasaportlar~ n~~ geri alacaklard~ r.
Üç ay geçmesine ra~men ülkeden ayr~lmak isteyenlerin, ülkeden ç~ kar~lmalar~ n~n sa~lanmas~, uyrukluklar~nda olduklar~~ ülke konsolosundan istenecektir 7°.
Bu problemler sürerken, Herzl 'gol 'de II. Abdülhamit'le görü~ erek 71
yabanc~~ sermaye, teknoloji ve ek kalk~ nma vaadi kar~~l~~~~Filistinde özerk
`'s Wiener Correspondenz, "Die Juden in Palstina", A.A.Türkei 195, Band Nr.
A.18815.
Papers Related to... December 3, 19°1, Mr.Griscom to Mr.Hay, ~stanbul No. 316,
s.516.
Mr.Griscom, ad~~ geçen raporunda, Filistinden aynlmak istemeyenlerin yolculuk yapacak paralar~~ olmad~~~~bahanesini ileri sürdüklerini yazmaktad~ r. Filistin'e Yafa'dan giri~~
yap~ p kuzeyden ç~ kmak isteyenlerin pasaportlar~~ konusunda nas~l bir uygulama yap~laca~~~
sorusu da raporda gündeme getirilmektedir (Mr. Merril'in mektubu, sh. 517).
" II. Abdülhamit Selanik'te sürgündeyken yazd~~~~an~ lannda (Sultan Abdülhamit, Siyasi Hat~ rat~ m, ~stanbul, s.76-77). Yahudilerin Kudüs ve Yafa'y~~ sat~ n almak istediklerini,
Herzl'in orada yaln~z ziraat yapmak de~il, hükümet kurmak gibi siyasi amaçlar~~ da oldu~unu belirttikten sonra, "devletimiz dahilindeki Yahudilere ne kadar k~ ymet veriyorsam, Filistin'e dair kurduklan tasavvurlara da o kadar dü~man~ m" diye yaz~ yordu. Nitekim padi~ahl~~~~döneminde Filistin topraklar~ ndaki Safed kazas~ ndan gelen 400 ve Sayda'ya gelen 40 Yahudi turist Osmanl~~ tabiiyetine geçmek için mazbata verince (14 Temmuz 1307/1891 tarihli
mazbatay~~ Km~ l Pa~a Padi~aha takdim etmi~tir) Padi~ah,15 Temmuz 1307 tarihli iradesiyle
Kudüs'te bir devlet kurabilecekleri ve Ermenilerin fesad~~ oradayken Yahudileri veya ba~kalar~ n~~ kabul etmenin uygun olmayaca~~~ve ABDne geri gönderilmelerine dair" bir irade ç~ karm~~t~. Halil Cin, "Filistin Topraklar~ n~ n Osmanl~~ Dönemindeki Hukuki Statüsü".
S.C.HFD, Prof.Dr.Co~kun eçok'a Arma~an, C.2, Ocak-Haziran 1989, Sa. 2, Sh.16-43.
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bir Yahudi devleti kurulmas~ na izin verilmesini istedi. Ancak bu teklif reddedildi ve yabanc~~ uyruklu Yahudilerin Filistin'de bir aydan fazla kalmalar~~ da yasakland~ . Bu karar, Kudüs valisine, bölgedeki konsoloslara da
tebli~~edildi".
Ancak Sultan~ n bu ziyaret s~ ras~nda Dr. Herzl'e Mecidiye ni~an~~ vermesi, baz~~ Alman gazetelerinde çe~itli yorumlara yol açt~~73. Bu arada Yahudiler Almanya'dan destek aray~~ lar~n~~ sürdürüyor ve bu destekle amaçlar~~ gerçekle~irse, Suriye ve Filistin'de bir Alman ç~ kar bölgesi (Interressengebiet) yarat~laca~in~~ vaadediyorlard~~74.
Yahudi milliyetçili~ini istemeyen Yahudiler, Filistinli Araplar ve H~ristiyanlar ise, Filistin'de bir Yahudi Devleti kurulmas~na kar~~~ ç~ k~yorlard~.
Buna ra~men Filistindeki Yahudilerin say~s~~ giderek art~yordu. Bir ~ngiliz
raporunda'', "yüzy~ l önce 500 Yahudinin bile bulunmad~~~~Kudüs'te,
1861 'de 13.000 nüfusun 6.000 inin Yahudi, gorde ise ~ehrin 80.000 ki~ilik nüfusunun 50.000 inin Yahudi oldu~u yaz~l~d~ r.
Hahamba~~~Naum Efendi'nin Ittihat ve Teralad ile olan yak~ nl~~~, Yahudilerin hükümetle ili~ kilerini daha da düzeltti. II. Me~rutiyet'ten sonra''
çal~~an Meclislerde hep dörder Yahudi milletvekili bulunuyordu.
Ancak yine de Filistin'e yerle~ me yasa~~n~~ tam uygulamak için önlemler al~ nmaya devam edildi. Devlet, Yahudilerin Filistin'de yerle~melerinin
yasaklanmas~ na dair ve hariçten gelecekler hakk~nda daha önce ald~~~~kararlara ra~men, bu kararlar~ n "lay~ k-~~ veçhile" tatbik ve icra edilmedi~i gerekçesiyle, gereken kanunlar~ n ç~kar~lmas~na karar verdi".

" F.Ö. 195-1581, No. 20. Moore'dan White'a.
Kölnische Zeitung, 29.10. ~ go~~ AA. Türkei 195, Band 1,A4 14243.
74 Dr. Badenheimer'in Staatssekretür, v. Richthofen'e yazd~~~~23 ~ubat 1902 tarihli
mektup, A.A.Türkei No. 195, Bd. 1 A.312o ve ayn~~ cilt K. 176030. Bu fikri savunan Yahudiler, bölgedeki Frans~ z etkisinin, Rus ve ~ngiliz varl~~~n~n, Do~u'daki Alman etkisini tehlikeye dü~ürdü~ünü de bildirerek, Almanya'n~n bir an evvel bu bölgeye el atmas~n~~ sa~lamaya çal~~~yorlard~~ (Ayn~~ mektupta Dr. Bodenheimer bu gerekçey~~ de ileri sürrnü~tür).
371/356 No.62. ~ngiltere'nin Filistin konsolosu E.C. Blech'in 16 Kas~m 19437
tarihli raporu geni~~bilgi için bkz. C.Bozkurt, a.g.e., sh.198-199.
7' II. Abdülhamid'e tahttan indirilme karar~n~~ tebli~~eden heyet üyelerinden biri Ermeni Aram Efendi, di~eri ise Yahudi cemaatinden Emanuel Karaso (Karasu) Efendi idi.
T.Z.Tunaya, a.g.e., Tunaya, a.g.e., s. 563, y Haziran 325/2 C. 1327 tarihli Meclis-i
Vükela Müzakeret~ na Mahsus Zab~ t Varakas~ . Rusya'dan Yafa'ya ikamet amac~yla Yahudilerin geldi~ine dair ~ifre Dahilye Nezareti Kalem-i Mahsus Müdüriyesi S~ra 8432, 1332 c.
27, Dosya 18, No. 41, Ba~bakanl~k Ar~ivi.
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II. Me~rutiyet'ten sonra bir ara Yahudilere de Filistin'de toprak sat~n
alma serbestli~i tan~nd~.~ ttihat ve Terakki'nin Yahudilerle ili~kilerinin
düzelmesi, Meclis'te tenkitlere yol açt~~ ve Maliye Bakan~~ Cavit Bey bütçe
görü~meleri s~ras~ nda Siyonist olmakla ve Siyonistlerle i~birli~i yapmakla
suçland~~78. Gazetelerde Siyonizmin tehlikesi üzerine makaleler yay~nland~~ "
Siyonizmin devletin toprak bütünlü~üne kar~~~bir tehlike olarak
görülmesi üzerine tekrar lus~ tlamalara gidildi.
Ancak, Büyük Devletlerin Filistin'deki örgütleri (Alman Tempalar gibi) Yahudi göçünü kolayla~t~rd~lar ve Osmanl~~Devletinin ald~~~~tedbirleri
ortadan kald~ rmaya yönelik bir politika izlediler"°.
24 Nisan ~ g~~ I tarihli bir ~ ngiliz raporu, Büyük Devletlerin Yahudi lobilerinin de bask~lar~ yla Filistin'de Yahudi yerle~imini kolayla~t~rmak amac~yla çe~itli faaliyetlerde bulunmalanna aç~k bir örnektin Raporda ', Alman Yahudilerinin bu meselede en aktif çal~~anlar oldu~u, P. Rothschild'in Frans~ z hükümeti üzerindeki etkisiyle tüm yabanc~~ misyonlann
Bab-~~ Ali'ye bir nota yollayarak Suriye ve Kudüs'teki yabanc~~ Yahudilere
ili~kin s~n~rlamalann kald~r~lmas~ n~~ istedikleri, Osmanl~~ hükümetinin cevap
olarak "Devletin iç i~lerinde hareket hürriyetini muhafaza etmek zorunda
oldu~unu" bildirdi~i yaz~lmaktad~r.
Raporda, ayr~ca, "Gaza'daki ~ngiliz konsolosunun son üç ayd~ r bölge
ve M~s~r s~n~r~n~ n Türk kesiminde Yahudi kolonizasyonu örgütü yarar~na
faaliyetlerde bulundu~u belirtilerek, bunun M~s~ rl~~ Araplarla ve Osmanl~larla ili~kileri etkileyebilece~i, 7 Nisan ig~~ 'de "Times"da bu konuda ç~kan bir yaz~n~n da ayn~~ ~ekilde ho~~olmad~~~ " belirtilmektedir. Rapora
göre, Osmanl~~ ~çi~leri Bakan~~ Halil Bey, 24 Nisan 191 ~~tarihli gazetelerde
yay~ nlanan demeciyle "Siyonzimin Osmanl~l~~a kar~~~oldu~unu, Osmanl~~
Hükümetinin siyonizme sayg~~ gösteremeyece~ini ve bu tür propoganday~~
onaylamad~~~n~" belirtmi~tir.
" Mr. Marling, No. 26, ii Ocak 1911, G.Lowther, No. 143, 4 mart 1911. BoumeWatt, age., Part 1, yol. 20, series B. 1985. s.271.
'9 I.T.nin Selanikteki yay~ nlar~ ndan biri olan Rumeli Gazetesinde 6 Nisan 1911 tarihinde Yunus Nadi'nin Siyonizmin tehlikesi üzerine bir makalesi ç~km~~t~~ (Bourne-Watt,
age., 5.172; Doc. 34, (Inclosure) in Doc. 33, 16048, 24 Nisan 1911. Part 1. vol 20, 1985, Series B.).
80
T.Z. Tunaya, a.g.e., 5.558.
al G.Lowther to Sir Edward Grey, Doc. 33, 16048, Bourne-Watt, age., Part 1, yol.
20,
1985, SelieS B, s. 271-272.
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I. Dünya sava~~~ ba~lad~~~~ s~rada Filistin'deki nüfusun % g una yak~ n
miktar~n~~ Yahudiler olu~turuyordu ".
Ayn~~ tarihlerde Osmanl~~ Hükümeti ülkenin müslüman, H~ ristiyan ve
Yahudi uyruklar~ n~n aile hukuklar~n~~ içerecek ortak bir medeni kanun haz~rlanmas~~ için komisyonlar kurmu~ tu ". Bu komisyonlann çal~~malar~~ sonunda 1917 y~l~ nda ç~kart~ lan Hukuk-u Aile Kararnamesi'nin 84. 2. fasl~ nda
Yahudilerle ilgili evlenme manileri, nikâhlarm~ n feshi, butlan~, evlenme,
bo~anma usulleri düzenlenmi~ti".
16 May~s 1916 Sykes-Picot gizli Anla~mas~~ ile Osmanl~~ Devleti'nin
Ortado~u topraklar~~ ~ngiltere ve Fransa taraf~ ndan payla~~lm~~, kuzey Filistin bu Anla~ ma ile Ingiltere'ye verilirken, Filistin'in geri kalan topraklar~~
üzerinde uluslararas~~ bir rejim ve s~ n~ rlar~~ belirsiz bir Arap Devleti kurulmas~~ kararla~t~nlm~~t~.
1917'de Filistin ~ngiliz ordusu taraf~ndan i~gal edildi. ~ ngiliz D~~i~leri
Bakan~~ Balfour, Siyonist hareketin önderlerinden Lord Rothschild'a bir
mektup yollayarak, ~ ngiliz hükümetinin Yahudiler için Filistin'de bir ulusal yurt kurulmas~~ çabas~n~~ destekleyece~ini bildirdi. Böylece, Sava~taki ~ngiltere, çok say~da Yahudi vatanda~~~olan ABD'nin sempati ve sava~a kat~lmas~n~~ sa~lamay~~ planl~yordu. Bu mektup, Osmanl~~ Devleti ve Alman86.
ya'n~n da Siyonistlere baz~~ ödünler vermelerine yol açt~~
Ancak 30 Ekim 1918'de' Mondoros Ate~kesi sadece osmanl~~ Devleti
için sava~~~bitirmekle kalmay~ p, Devletin de fiilen sona ermesine sebep ol" Janet L.Abu Lughod, The demographic Transformation of Palestine, Illinois, 1971,
s.141-142; ayn~~ kaynakta 1922'de Filistinde Ingilizlerin yapt~~~~say~ ma göre nüfusun % t ii
Yahudi idi. Yahudilerin 75 i Yafa'da ve Kudüs'te kentsel alanlarda oturuyorlard~~ ve topra~~ n % 2,5 na sahiplerdi. I.Dünya Sava~~~ ba~lay~ nca Filistinde oturan 1 ~ .000 Rus Yahudisi
Iskenderiye ve Kahire'ye s~~~ nm~~, sava~~sonunda tekrar, art~ k ~ngiliz idaresinde olan Filistin'e göçetmi~lerdi. Krâmer, a.g.e., s.40.
83 S.~.Ansay, Medeni Kanunumuzun Kabulünün 25. Y~ ldönümü Münasebetiyle Eski
Aile Hukukumuza Bir Nazar, Ankara 1952, s.18.
84
Düstur, 2. Tertip, C.9, 5.762.
85 Bilindi~i gibi, bu kararname i~ gal kuvvetleri Yüksek Komiserli ~i taraf~ndan bir kanunla 1919'da feshedilmi~tir. Düstur, 2. Tertip, C.11, s. 299.
" Oral Sander, Siyasi Tarih, C.I. ~lkça~lardan 1918'e Ankara, 1989, s. 271-272.
87 Ayn~~ y~ l Filistin'deki Yahudilerin say~s~~ 80.000- oo.000'e ç~ km~~t~ r. Yahudiler Filistin'de okullar, bankalar, bilimsel kurumlar açarak bu topraklarda bir milli koloni yaratma
amaçlann~~ gerçekle~tirmeye çal~~t~ lar. Kurt Hassert, Das Türkische Reich, Tübingen, 1918,
s. 1 54-1 55.
Belleten C. LVII, 36
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du. Çünkü Ate~ kesin 7. md.e dayanan galip devletler ülkenin her taraf~ na
asker ç~ kard~ lar ve daha bar~~~anla~mas~~ imzalanmadan Arap topraklanyla
birlikte Filistin de Osmanl~~ Devletinin s~ n~ rlar~~ d~~~ nda kald~.
~ ngiltere, San Remo Konferans~ na dayanarak, Filistin'de 1920 Temmuzu'nda mandat yönetimini ba~latt~ . Bu yönetimle birlikte Yahudilerin,
bölgede toprak al~ m~~ kolayla~t~ r~ ld~~ ve h~zland~ r~ ld~.
Milletler Cemiyeti, 1922 Temmuz'unda Filistin'in sorunlar~n~ n saptanmas~~ ve mandat alt~ na konmas~ n~~ onaylad~ .~ngiltere ertesi y~ l Mandat belgesinin 25. maddesinde verilen yetkiye dayanarak Yahudi Ulusal yurdu
hükümlerinin uygulanaca~~~alan~~ saptad~.
Bu arada, y~ k~lan Osmanl~~ Devleti'nin yerine yeni bir Türk Devleti
kurulmas~~ için yap~lan Kurtulu~~Sava~~~zaferle sonuçlanm~~t~. Lozan Bar~~~
görü~meleri s~ ras~ nda, Cenevre'deki Yahudiler ~~ o Aral~ k 1922'de ~smet Pa~a'y~~ bir ziyafete davet ettiler. Hahamba~~~ burada yapt~~~~konu~mada,
"dünyan~ n katliam~ ndan kurtulan Yahudilerin Türklerden gördü~ü hüsnü
kabul ve ~ükranlar~n~" belirtti". Görü~meler sürerken, ~stanbul Yahudileri
Filistin mandas~ n~ n Türk Devletine verilmesi için BMM ba~kanl~~~ na
müracaat ettiler. Ancak bu müracaat, Misak-~~ Milli kararlar~~ d~~~ na ç~ k~lmama karar~~ nedeniyle reddedildi".
Lozan Anla~mas~ n~ n 37-45. maddelerinde -henüz lâik bir Medeni Kanunumuz olmad~~~~için- "Az~ nl~ klar~ n Korunmas~" ba~l~~~~alt~nda az~ nl~ klar~ n siyasi, dini, medeni haklar~~ düzenledi. 15 Eylül 1925'de Yahudiler Ad" Bilal ~im~ir, Lozan telgraflan, 1, s.198, No.81.
"9 ~im~ir, Lozan telgraflan, C.1, s.321, Ba~bakan Hüseyin Rauf bey bu konuda ~smet
Pa~a'ya ~u telgraf~~ çekmi~tir: No.198 ~smet Pa~a hazretlerine 4 Kanun-i sani 39 (4 Ocak
1923).
Filistin mandas~ n~ n Türk devletine i'tas~~ için Istanbul'da baz~~ Musevi zevat riyaset-i
celileye müracaat etmi~lerdi. Filistin Misak-~~ Milli'nin birinci maddesi sarahat~ na dahil ve
Arab ekseriyetle meskim araziden bulundu~undan ve Konferansta cereyan eden mözakerat
neticesinde hey'et-i murahhasam~zca Misak-~~ Milli ahkam~~ miyan~ nda bu maddenin de
düveli müttef~ kaya kar~~~müdafaas~~ tabii ve zat-1 meselenin bu dairede Konferansca bir neticeye rabtedilece~i muntazar oldu~undan bu badba madde-i mezköredekinden ba~ka bir
~ekilde her hangi bir te~ebbüs icras~~ veya böyle bir te~ebbüse zahir olmam~z imkan~~ bulunmad~~~~ve Musevi tebaam~zdan ba'z~s~ n~ n Misak-~~ Milliye mualif tahminatda bulunmalar~~
muvaf~ k görülemedi~i cevaben arz olunmu~tur. Beray-~~
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liye Vekaletine art~k aile hukuku ve ~ahsi hükümler bak~m~ndan ayr~~ bir
muameleye tabi olmak ihtiyac~~ duymad~klar~ n~~ bildirdiler 90. 1926 y~l~nda
~ sviçre Medeni Kanununun Türkiye taraf~ndan iktibas~ ndan (reception)
beri, bu Kanun hiç bir ay~r~m yap~lmaks~z~ n, tüm Türk vatanda~lar~na
uygulanmaktad~ r. Türk vatanda~lar~ , özel hukuk aç~ s~ ndan oldu~u gibi,
kamu hukuku aç~s~ ndan da e~ ittirler.

' K.Birsen, Devletler Hususi Hukuku, ~ stanbul, 1946, C.1, Ek Belgeler, s.72-77.
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4eiJ1116c ittu.I ne in 4 b r I. Iliinut~rtanyer Detjanainna)
ür tere £eYe aFrr
an:era
l~DN~z tie31rni,
runr,~n fe!l,re 6riralre. Mi bir'.'‘I ~!rl~~ an« C-,Fitt~rinn
7,ririben
r~r_- 0.4t mcrben. tinerr 1.-!~ralre rirb re kin.
abra
!nitel meb 1,e, 5t faten, nen ter arcr~~~ Sate:inat alm~~~eg~F~_ e‘
irieberbc:in f4 «eni ter befrin5ittrer tiefett~n Itimmiirbez Cildi/nen
mit tem re;tr~~
eiurr !Kr,. Zi4cufr~on er~irli Dr. D iri'« • ni (Berrni)
but "...2ert ue earM~tunn bri
Trogramart
zir jitF4r Cul= ki frit simi ..,'»abrta~rrentrz f~berig~FGeten. tl,
Zjub ~ nbrfire•aidrIll e mornit fie l~ rr enr•piiielpe•
Cultur il irnerib einem Vaatte tim beI•nbere•
<3<vrine geb ~ n
b• ibzez ela Dellatzei
fr it I t 2ar=4 senat~~Der unfrucVl~ cire 311f ~rtbrn4fianb11nntr be4
jitikben V~ tfm,rtirri eitieben. it, !inan arnar maute4 rola Der
eureröin CiLtur iz fi~~einincbmen, niema:4 aber rig~ce ralturrne
!!,,erte
jub,u firtlen licb bir ~nr.-zai:ds Calle* alt <iz
internatioua!r4 Ueltbir;ertna~~ bar; la § er iier t
~ I.
ancb in Tie Foriate D ~ miegung <in ans;izzleill
r,1, ni eli, 'en Zo~rriationalianni4, bn an~~na nieber bez
ebeinvinimA trroorrift- Y.3.-«nn f~e~~bu 1:afer~~mii,e anb~triebint
abrorcbrei for~:en„ cilt. T~r Z'obrribe~l4 e. •srl~tma mil bi, eatte•
line bir erd~r:tez mart.. iett gram~~ bit ..r
...o:tsrefez, Unrabine~~
lornben Dei ail-erna Sub~n mieb~r bal
«14 It 4111.14 be
fr blenlien
ber Siammoziamial n~tlenh ne,
macht. Cin o e ile r r a it d) e r 11:r ~~b~r anitra~es >bez il
ter tflimui.Ii..tmrç Tie Gefabr &ne
I~~~i !eine. !kin•
Idi mit fc«rnm-r—mr
•
Diimitertima net mit le;nr=alm magiijcbei trzn
lefflon. (NrifcC) T~r Der 3i~niimu9, 1•4 ri~
:rne ?ar~b, miii, bir
ilcrre Caltrrr t~r iitfictre Z;nb~n beleben, bitm~ftfiebra Znbea ata
ibreni Welltiirgertro bc.reien. Tril her erft~rtlez f
be. tibilibez
Dede« er» fia bir en~nuaiie~ez 13311er tEn torreStrr 'Inter riabertem
Cenmnl bebentrt FLe rine tiriers Ft, unarfirnbra beNib~likez;.;abcoiroge.
T~r In~ rit~~bire :ir 314 ~ a tür bir Ig~nf4briF mf.br ki.. tii4 brm
lebenten eaee1ic. icttariacb cin eren mb bc4 altta erprolde4
Sott tinefibrt acut. (Dri~ aIL) Yelmer eriirtrr^x kiraz zaber, bitti
yen alim .9.i-intern fir net jüFifdg 9iiebe:laffrn~n turT4dl~~lir~~iz De
trenbt lesimrn Umm. (D~erSmr
T~r l'en.fitr~ri Dr. Deri' ()31ien) tribr mit. Mi fiba
400 Telegruarrn~, 450 3u3inuncnnaletegurenrce za~~~njebieb~n, 13cti,
tinuen, 000 Imam tip* mit l:~~000 lInterkbriitnr„ ~Mal~n 1rkz
(Deiral1)
Rad; tein;rr recbafts mini« am 3311crtlen ba4 r anr• tem her
Hemen •ris fotr~ b~r~irSen jormulirt Xrr 3Mritm.n4 erftnbt
Ima fribijebr Veli tir E4c,Inrin nice,, r~btPch 4rf4~rt~n t~iniftatte ta
Datiftina. 3ur er11-411.11§
31e1e8 eimmt ter Emonufa foinelbe
Rittri 1. licir41: 1) ra~rertin~licbs %arben,
-, be, eefirbetme.
Dalaiinal mit jitif4e~~
De/erin:ft-, tut rmerf~ticibm~t~cz
11) Clieberann meb 3n1cmm~nf~tung t~rr nelauttria Zatraftcit bar*
greignttr ört:i4e meb idzereine D~ranftaftwanr• er( k~r eninblarn
b~r fluub.inrle~a. 31 etistrinn bel Fobi14ez Scticsaindibli tut
Doidaberont,tferni
triterritnibt ~itler ra~~Iratemmuin bar fir
bie erre.abong bet pstlfr44.. 3irld votimali~n~s 3.1tMurzern
Debb~btr~~
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