YAHUDILERIN FILISTIN'E YERLEST~R~LMELER~YLE
ILGILI OLARAK II. ABDÜLHAM~D'E 879'DA SUNULAN
L AY~HA*1
Prof. Dr. BAYRAM KODAMAN — Yrd. Doç. Dr. NEDIM ~ PEK
Bilindi~i gibi Yahudiler yüzy~ llar boyunca sürgün hayat~~ ya~am~~~bir
toplumdur. M. Ö. 586'da önce Babil'e sürülmü~lerdir. II. ve IV. as~rlarda
ise Romal~lar ve H~ ristiyanlar taraf~ndan ikinci defa ülkelerinden kovulmu~lard~r. Böylece, Yahudiler için "Diaspora” hayat~~ ba~lam~~~ve bunun
neticesinde de Asya, Avrupa ve Afrika k~talanna da~~lm~~lard~ r. Ancak gittikleri pek çok yerde, özellikle H~ ristiyan ülkelerinde daima ikinci s~n~f vatanda~~muamelesi görmü~ler ve horlanm~~lard~r. ~~~bununla da kalmam~~,
129o'da ~ngiltere'den, 1394'de Fransa'dan (k~ smen), 1492'de ~spanya'dan,
496'da ise Portekiz'den tamamen kovulmu~ lard~r. Bu bask~lar ve
sürgünler sonunda pek çok Yahudi Do~u Avrupa'ya ve bilhassa Osmanl~~
~mparatorlu~u'na s~~~nm~~t~r. 2 Demekki, Rönesans ve Reform gibi hareketler
de Yahudilerin durumunu düzeltmeye yetmemi~tir. Nihayet XVIII. yüzy~la, yani Ayd~nlanma Ça~~~ha gelindi~inde Yahudilerin durumunda k~ smi
bir iyile~me ba~lad~. 1789 Frans~z ~htilili'nde ilin edilen ve hümyet,
karde~lik ilkelerini ihtiva eden ~nsan Haklar~~Evrensel Beyannâmesi'yle aç~lan
liberalizm ça~~~Yahudilere hukuki, iktisadi ve dini haklar sa~lam~~t~ r.Bununla birlikte, Avrupa kamuoyu Yahudilere kar~~~önyarg~lar~n~~ tamamen
terk etmemi~tir. Nitekim, liberalizmin rasyonel (ak~lc~) ve maddeci görü~ü
yan~ nda duygu ve manâya önem veren dü~ünce ak~mlar~ n~n canland~rd~~~~
milliyetçilik, hatta ~rkç~l~k teonfrrinin ön plana ç~kmas~yla, Avrupa'da Tahudiler
için yine zor günler ba~lam~~~oldu. 3 Bu geli~meler sonunda, laiklik sayesinde
Yahudilere kar~~~azalm~~~gibi görünen dini dü~manl~ k yerini, milliyetçili* Bu layiha ile ilgili bir bildiri, Bayram Kodaman taraf~ ndan Osmanl~~ Öncesi ve Osmanl~~ Ara~t~ rmalar~~ Uluslararas~~ Komitesi X. Sempozyumu (31 A~ustos-5 Eylül 1992)'r~a
sunulmu~tur.
Ba~bakanl~k Ar~ivi (BA), Meclis-i Mahstis, Nr. 3114, Lef. 2: Laurence Oliphant'~ n Layihas~ .
2 Atlas Historique, (Stock Yay~ nlar~) Paris, 1968, s. 151, 337.
Mirn Kemal öke, Kutsal Topraklarda Siyon~stler ve Masonlar, ~stanbul, iggo, s 23-30.
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~in ve ~ rkç~l~~~n devreye girmesiyle siyasi, sosyal ve iktisadi yönü a~~r basan Yahudi aleyhtarl~~~ na b~ rak~yordu. Böylece Fransa, Almanya, Ingiltere, Avusturya, Polonya ve Rusya gibi H~ristiyan ülkelerde teoriye dayand~nlan, örgütlerce desteklenen siyasi bir Yahudi dü~manl~~~~ba~lat~ lm~~~oldu.
Bunun sonucu, Avrupa'da halledilmesi gereken önemli bir rahudi Meselesi
ortaya ç~ kt~.
Avrupa'n~ n bu meseleyi çözmesi gerekiyordu. Ama nas~l? Akla gelen
çözüm yollar~ndan baz~lar~~ ~unlard~r: Asimilasyon, yok etme (soy k~ nm~ ),
bask~~ ve zulüm uygulayarak kaçmalann~~ sa~lama ve nihayet siirgiin. Bunlardan asimilasyonun netice vermeyece~ine inan~l~yordu. Soyk~ r~m ise biraz imkans~z görünüyordu. Bask~~ ve zulüm uyguland~~ ise de dünya kamuoyunda tepkilere yol açt~. O halde en iyi yol, Yahudileri toptan bir yere sürmek idi. Ama nereye? Afrika'daki Uganda'ya m~?yoksa, Osmanl~~ s~n~ rlar~~ dahilinde bulunan Filistin'e mi? Uganda'y~~ Yahudiler istemedi. Bu
durumda geriye Filistin kal~yordu. Bu çözüm yolu hem Yahudilere hem
de Düvel-i Muazzama'ya uygun görünüyordu. Zira, hasta adam olarak nitelendirdikleri Osmanl~~ imparatorlu~u nas~l olsa da~~lmaya veya ölmeye
yüz tutmu~tu. Onun miras~ndan ayr~lacak bir toprak parças~ na Yahudilerin yerle~tirilmemesi için önemli bir engel görünmüyordu.
Siyasi Siyonizm: Avrupa'daki Yahudi aleyhtarl~~~~kar~~s~ nda Yahudilerin, özellikle Yahudi ayd~nlann durumuna da bakmakta mutlaka zaruret
vard~ r. Bilindi~i üzere, yirmi as~ rl~ k bir sürgün döneminde Yahudiler dini
Siyoniz~n 4 inanc~ n~~ ve umudunu daima muhafaza etmi~lerdir.' Ancak, Avrupa'da ortaya ç~ kan Yahudi aleyhtarl~~~n~n kökeninde tarihten gelme bir
Musevi dü~manl~~~~oldu~u biliniyordu. Ayr~ca, dini bir zemine oturtulmu~~
bir idealin (dini Siyonizm) Avrupa kamuoyuna pek ho~~gelmeyece~i, dolay~s~yla bu idealin gerçekle~mesi için Avrupa'n~n destek vermeyece~i de Yahudi ayd~ nlar~~ taraf~ ndan görülüyordu. O halde, Siyonizm dini hüviyetinden soyutlamak ve ça~~n icab~ na göre siyasi ve milli hüviyet ve görünüm
kazand~ rmak laz~ md~. Zira, XIX. yüzy~ l, milletler ve milliyetçilik ça~~yd~.
Dolay~s~yla, Yahudi ayd~ nlar~~ politik faaliyetlerini dini cemaat zemininde
de~il, etnik veya milli cemaat yani millet zemini üzerinde yürütmelerinin,hedeflerine yarma aç~s~ ndan daha ça~da~~bir yakla~~m olaca~~na maniKudüs'ün kuruldu~u tepenin ad~d~r. Sion tepesi, Kutsal Kudüs ~ehrinin ve Musevili~in sembolü olmu~tur. Bir gün bu tepeye dönülece~i inanc~~ bütün Yahudülere
Andre Chouraqui, L'Etai

(Que Sais-je), Paris 1967, S. 15.
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yorlard~. Bunun için ise, ilmi ve siyasi yay~n yoluyla propaganda ve siyasi
örgütlenme ~artt~. Zira, Yahudi meselesini enternasyolize ve politize ederek diplomasi sahas~na intikal ettirmenin önemli yollar~ ndan biri bu idi.
Bu takdirde, Avrupa'n~n diplomatik ve entellektüel çevrelerine, Yahudi
milletinin oldu~u, dolay~s~yla bir vatana ve devlete ihtiyaçlar~~ bulundu~u
ve bu ihtiyaç giderildi~inde, yani Yahudilere bir yurt te'min
Avrupa için Yahudi Meselesihin ortadan kalkaca~~~kolayl~ kla anlat~labilirdi.
Nitekim, bu yolla Yahudiler kendilerinin millet oldu~unu Avrupa'ya kabul ettirdiler. ~imdi s~ra önce yurt yani yatan edinmelerine, sonra devlet
kurmalanna gelmi~ti. Vatanlan nere olacakt~? Bu sorunun cevab~~ ~üphesiz
Filistin'dir. Ancak, diplomatik ve politik faaliyetlerine dayanak te~kil edecek ~ekilde Filistin'de ne topraklar~~ ve ne de nüff~slan vard~. Bu iki temel
unsuru Filistin'de temin etmek için ise takip edilecek yol ~u idi:
— Osmanl~~ Devleti'ni, çe~itli yollarla ikna ederek Yahudilerin Filistin'e göçetmelerine raz~~ etmek.
2 — Bu olmazsa Avrupa devletlerinin bask~s~yla Bâb~âli'yi, Yahudi
göçmenleri Filistin'e kabule zorlamak.

3 — Bu iki yol sonuç vermez ise, gizli ve kaçak yollardan Filistin'de
toprak sat~n almak ve Yahudi muhacirleri bir an evvel yerle~tirmek.
Bu yollar~n üçü de de~i~ik tarihlerde ayr~~ ayr~~ veya birlikte, 184o'da
~am'da H~ristiyanlar~n Yahudileri kat! etmelerinden itibaren uygulamaya
konulmu~tur. Nitekim, Yahudileri Filistin'e yerle~tirmek amac~yla çe~itli
projeler haz~rlanm~~~ve hattâ Bâb~âli'ye takdim edilmi~tir. Muhtemelen bu
projelerin ilki, 1879 y~ l~nda II. Abdulhamid'de takdim edilen Laurence
Oliphant '~ n layihas~d~r.'
Laurence Oliphant ve Projesi: Laurence Oliphant'~n kimli~i de ilgi çekicidir. L. Oliphant, 1829 y~l~nda Güney Afrika'da ~ngiliz sömürgesi Kap'ta
do~mu~tur. ~ngiltere'de yazarl~k, avukatl~k, gazetecilik, diplomatl~k ve milletvekilli~i görevlerinde bulunmu~tur. Ayn~~ zamanda önemli seyyahlardan
biridir. Bir ara Amerika'da H~ristiyan misti~i olarak bulunmu~tur. 1865'te
Muhafazakâr Parti'den Parlementoya girmi~tir. 1882 y~l~ nda kans~yla birMim Kemal ÖKE, yukar~da ad~~ geçen eserinde Laurence Oliphant'~ n Museviler Filistin'e yerle~tirmek amac~yla Ba'b~ 'ali'ye ba~vurdu~undan bahsetmekte, ancak sundu~u layihadan ve muhteviyas~ ndan söz etmemektedir. Kendisine sordu~umuzda ise, söz konusu layihay~~ görmedi~ini belirtmi~tir. Bakt~~~ m~z pek çok eser de elimizde bulunan layihadan
bahsetmemektedir.
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likte göçmen s~fat~yla Osmanl~~ memleketinde bulunan Hayfa'ya yerle~ip
siyonizmin kuruculan aras~nda yer alm~~t~r.' Görüldü~ü gibi L. Oliphant,
oldukça ilginç ve maceral~~ bir hayat ya~am~~~ve 1888'de ölmü~tür.'
L. Oliphant, Berlin Kongresi'nden (1878) bir y~ l sonra Yahudi
göçmenlerin Filistin'e yerle~tirilmesiyle ilgili layihas~n~~ II. Abdülhamid'e
takdim etmi~tir.Bu layihada, Yahudilerin Arz-~~ Filistin'e' yerle~tirilmeleri
teklif ediliyordu. Layihan~n ba~~nda dört gerekçe bulunmaktad~r:
— Anadolu ve Rumeli Yahudileri için Filistin'de bir göçmen merkezi kurulmal~d~r. Buras~, Berlin Andla~mas~'nda bahsedilen Yahudiler için
de bir iltica yeri olacakt~r. Bu durumun gerçekle~mesi halinde Yahudiler
hem zulüm ve adaletsizlikten kurtulacaklar ve hem de Düvel-i Muazzama
için gaile olmaktan ç~kacaklard~.
2 — Bo~~ve verimli arâzlnin bulundu~u Filistin'de ziraat~~ geli~tirmek,
bedevi Araplar~~ medenile~tirmek ve asayi~i te'min etmek için Yahudileri
yerle~tirmek lâz~md~r. Avrupal~~ devletlerin ve Avrupa'daki Yahudilerin sermaye ve teknik yard~mlar~~ sayesinde Yahudi göçmenler bölgede sanayii,
ziraati ve sanat~~ geli~tirebilir. Ayr~ca Müslüman göçmenler de iskân edilebilir.

3 — Devlet hazinesi, muhacirlere verilecek arâzInin kar~~l~~~~olarak
külliyetli miktarda bir para alacakt~r. Ayr~ca, göçmenlerin idaresi için bir
kumpanya te~kil edilecektir.
4 — Filistin'deki ~slahat ve uygulamalar~ n faydas~~ görüldü~ünde, ayn~~
ustillerin di~er vilâyetlerde de uygulanabilece~i muhakkakt~ r. Böylece devletin vergi gelirleri artabilecektir.
Görüldü~ü üzere, Yahudi göçüne izin verildi~i takdirde bölgeye sermaye ve teknoloji ak~~~~olacak, bunun neticesi verim ve vergi art~~~ndan
Ercüment KURAN, "Laurence Oliphant'~ n The Transcaucasian campaing of the
Turkish Army Under Ömer Pasha Ba~l~kl~~ eserine göre 1855 y~l~ nda Do~u Karadeniz k~y~s~nda Siyasi ve Sosyal Durum" ~kinci Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri (Uluslararas~ ) (Kongres International sur la Mer Noire), Samsun ~ ggo, S. 98- ~ oa.
8 L. Oliphant hakk~ nda geni~~bilgi için blcz. "Laurence OLIPHANT", La Grande
Encyclopedie, Paris, XXV, 347-348.
Osmanl~lar~n Arz-~~ Filistin dedikleri bu bölge üç co~rafi bölgeye aynlmaktayd~. Akka (Galile), Nablus (Belka, Samasya, Bat~~ ~eria) ve Kudüs (Yudea)'d~ r. Kudüs 1887'de merkeze ba~l~~ müstakil bir mutasamfl~ k haline gelirken Akka ve Nablus sancaklan 1888'de
Beyrut vilâyetine ba~lanm~~ur.
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hazine istifade edecektir. Nihayet faydas~~ görüldü~ünde ayn~~ usüller di~er
vilâyetlerde de uygulanarak devletin gelirlerinde önemli bir art~~~sa~lanacakt~r. Bu teklif ve gerekçeler, Bâb~âli'yi ve II. Abdülhamid'i ikna edebilecek nitelikte görülmü~tür. Zira, 1879 y~l~nda Osmanl~~ Devleti'nin mali durumu ve ~slâhât ihtiyac~~ dikkate al~ n~rsa, bu tekliflerin oldukça cazip oldu~u muhakkakt~r.
L. Oliphant'~n layihas~ nda, dört maddelik giri~ten sonra 33 maddelik
ayr~nt~l~~bir uygulama plan~~ yer almaktad~ r. Buna göre:
— Filistin topraklar~ na göçmen yerle~tirmek amac~yla "Ar~-t Filistin'de ~skin-~~ Muhlicirin Osmanl~~Kumpanyast" ad~yla merkezi Istanbul'da olmak ve Avrupa'da ~ubeler açmak üzere Padi~ah~ n himayesinde bir te~kilât
kurulacakt~r.
Bâblâli, kumpanyaya Belka Sanca~~'n~n Ürdün ile Darbü'l hac
nda
bulunan topraklardan 4.356.000 dönüm arâziyi taksitle satma(?) aras~
y~~ taahhüd edecektir. Kumpanya bu arâzIyi istedi~i gibi .satmaya, mübadele veya ipotek etmeye yetkili olacakt~ r. öte yandan, Bab~âli, kumpanya'ya teklif etmeksizin ba~ka bir ~ahsa veya kumpanyaya arâzi satmayacakt~r. Satmas~~ halinde kumpanya'ya rüchan hakk~~ tan~yacakt~r.
2 -

3 — Kumpanya, sat~n alaca~~~arâzlnin orman, bina ve madenlerini tasarrufunda bulunduracakt~ r. Bu madenler, hususi bir nizamâtla idare edilecektir. Öte yandan, kumpanya, Hayfa-Taben:ya-Liit Gölü aras~nda bir demiryolu in~a edecektir. Buna kar~~l~ k demiryolunun her iki taraf~ nda bir
kilometrelik arzi ve bölgedeki bo~~ve harabe hâline gelmi~~köyler kumpanya'ya verilecektir.
4 — Kumpanya'ya devredilecek arâzkle Suriye vilâyetine ba~l~~ ayr~~ bir
mutasamfl~k kurulacakt~ r. Bu idari birimin müdür, muhasebeci ve mal
müdürü gibi kamu görevlileri göçmenler taraf~ ndan seçilecek ve Bâb~âli'ce
tasdik olunacakt~r.
5 — Mutasamfl~ k dahilinde yerle~en göçmenler, tâbiyeti hangi milletten olursa olsun Osmanl~~ vatanda~~~kabul edilerek devlet hizmetinde ve
sair yerlerde istihdam olunacaklard~ r. Göçmenler, Osmanl~~ kanun, muahedat ve mahkemelerine tabi olacaklard~ r. Bu bölgedeki mahkemelerde
görülen davâlarda bir üst mahkemeye itiraz hakk~~ tan~nmayacakt~r. Kumpanya, göçmenleri tefti~e, tard ve tebide yetkili olacakt~r. öte yandan,
bölgenin yerli ahâlisi de Kumpanya'n~n idaresine geçecektir. Göçmen top-

570

B. KODAMAN - N. IPEK

lulu~unun umumi asayi~ i, kendi aralar~ ndan seçilecek olan mutasarr~ fa
ba~l~~ piyade ve süvari kuvvetince te'min edilecektir. Bu askeri birli~in kumandanl~~~ na kumpanya ve mutasarr~f~ n üzerinde ittifak etti~i bir ki~i tayin edilecektir. Göçmenler iki sene müddetle askerlik hizmetinden veya
bedel-i nakdiden muaf tutulacakt~ r.
6 — Kumpanya, göçmenlerin yerle~ti~i bölgelerde her türlü ~slahat ve
bay~ nd~rl~ k hizmeti yapabilecek, lüzum görece~i miktarda vergi alabilecektir. Buna mukabil, Osmanl~~ Devleti'nin bölgeden te'min etti~i geliri 12 sene müddetle Osmanl~~ maliyesine ödeyeeektir. Bu müddetin bitiminde emlak ve a~nam resminin tediyesine devam edilecektir.
7 — Emlak, maden, orman, biçilmemi~~mahsulat, çiftlik edevat~~ ve
saire mukabilinde faiz nizam~~ ile borç vermek gibi Ziraat bankalar~ na
mahsus olup ~artnâmede tayin olunacak muameleyi icra eylemek üzere
bir Ziraat Sand~~~~ kurulmas~~ hususunda Bab~ ali, kumpanya'ya izin verecektir.
8 — Kumpanya ile devlet aras~ ndaki yaz~~malar~ n Frans~zca veya ~ngilizce yap~lmas~ na izin verilecektir.
9 — Bab~ali ile Kumpanya aras~ndaki anla~mazl~ klar taraflar~ n tayin
edece~i iki temsilci taraf~ndan hal edilecektir.
33 maddelik bu plandan Düvel-i Muazzama'n~ n, özellikle ~ngiltere'nin
Siyonist te~kilatlarm~ n, Yahudi muhiplerinin haberi oldu~u muhakkakt~r. °°
Bu çevreler 1492'de oldu~u gibi, Yahudileri yine Türk devletinin müsamahas~ na dayanarak Filistin'e yerle~tirmeyi dü~ünüyorlard~. Bu plan~ n
gerçekle~mesiyle evvela Avrupa, Yahudilerden ve Yahudi meselesinden
kurtulacak, sonra Yahudiler bir vatana, ileride muhtemelen bir devlete kavu~acak ve nihayet Avrupa Osmanl~~ i~lerine veya Ortado~u meselelerine
müdahale hakk~~ elde edebilece~i yeni bir etnik veya dini bir toplumu Filistin'e yerle~tirmi~~olacakt~. Demek ki, plan~ n uygulanmas~ nda Avrupa'n~ n
ve Yahudilerin yarar~~ oldu~u ~üphesizdi. özellikle Bat~l~~ devletler, Osmanl~~ ~mparatorlu~unu parçalamak ve kendi menfaatlar~ n~~ koruyabilmek için
nas~l S~ rplardan, Bulgarlardan, Rumlardan ve Ermenilerden istifade etmi~~
ise ayn~~ ~ekilde Yahudilerden de faydalanmay~~ dü~ündükleri muhakkakt~ r.
Yahudiler de Avrupa'n~ n bu zaaf~ ndan yararlanarak kendilerine bir vatan
ve devlet kurmak istemi~lerdir. Böylece bat~~ bir ta~la iki ku~, Yahudiler ise
pek çok ta~la bir ku~~vurmu~~olacakt~.
1°

" Oliphant Laurence", Ana-Britannica, XVII, Istanbul 1989, s. 94-95.
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Osmanl~~ Devleti ve Laurence Oliphant'm Pliinz: II. Abdülhamid, imparatorluk dahilinde bulunan bo~~arâzilere muhacir yerle~tirilmesine taraftard~ .
Ancak, göçmenlerin münhas~ ran Filistin topraklar~ na yerle~tirilmesi fikrine
kar~~~ ç~ k~ yordu. Çünkü o, böyle bir plan~ n uygulanmas~~ halinde, ileride
Filistin topraklar~ nda müstakil bir Yahudi devletinin kurulabilece~i
görü~ünde idi. Bununla beraber, 9 Ekim 1879 tarihli iradesiyle L. Oliphant'~ n layihas~n~ , müzakere edilmek üzere Sadrazam'~n ba~kanl~~~ nda Dahiliye, Adliye ve Ticaret naz~rlanndan olu~an özel bir komisyona havale
etmi~ tir." Bu komisyonda ne konu~ uldu, ne gibi kararlar al~nd~~ bilemiyoruz. Buna dair elimizde bir belge ~ imdilik yoktur. Ancak, ayn~~ konunun
9 May~ s 1 88o tarihinde Meclis-i V~ikelâ'da tart~~~ld~~~n~~ biliyoruz. Meclis-i
Vükelâ'da, L. Oliphant'~n plan~~ uyguland~~~~takdirde, Belka Sanca~~'nda
müstakil bir idarenin kurulaca~~, bölgede Arap a~ iretleriyle Yahudi muhacirleri aras~nda dü~manl~~~ n do~aca~~ , neticede önlenmesi mümkün olmayan hadiselerin ç~ kabilece~i görü~ü a~~r basm~~t~ r. Bu sebeplerden ötürü
~ ngiliz parlamenteri L. Oliphant'~n teklifi reddedilmi~tir. 12
Bu esnada, Avrupa ve Rusya'da Yahudi aleyhtarl~~~~ ~iddetlenmi~~ve
Yahudilere kar~~~yap~lan sald~r~ lar tahammül s~ n~ r~n~~ a~m~~t~ r. Bunun üzerine Avrupa ve Rusya'da bulunan Yahudiler göç etmeye ba~lad~lar. "Aliyal~ " ad~~ verilen bu göçlerin ilk dalgas~~ 1881-1891 tarihleri aras~ nda olmu~~
ve takribi 145.000 Yahudi, Rusya'y~~ terk ederek ba~ ka ülkelere göç etmi~tir. ~kinci göç dalgas~~ 1892'de Yahudilerin kar~~la~t~~~~yeni bask~ lar sonucunda ortaya ç~km~~ t~r. Nitekim, Do~u ve Güney-Do~u Avrupa ülkelerinden 500.000 kadar Yahudi Amerika, ~ ngiltere, Kanada ve Osmanl~~ topraklar~na göç etmeye ba~lam~~t~ r. '3
Türk topraklar~ na yerle~ mek isteyen göçmenler iki k~s~ md~ r. Birinci
grup, Osmanl~~ tâbiyetinde olanlar; ikinci grup ise ecnebi devletlerin tabiyetinde olan Yahudi göçmenleridir. Bâb~âli, Osmanl~~ tâbiyetinde olan Yahudilerin Türk topraklar~ nda yerle~ mesini kabul ediyordu. Meselâ, Akkerman ve Kalas'tan gelen Yahudi göçmenlerin Hüdavendigar, Ayd~ n ve ~zmir vilâyetlerinde müteferrik olarak yerle~tirilmeleri benimsenmi~ti. 14 OyBA, ~rade-Dahiliye (~D), Nr. 64344/5, Lef.1: 9 Ekim ~~ 879 tarihli hususi irade.
: Meclis-i Vükelâ Mazbatas~ .
12 BA, Meclis-i Mahsus (MM), Mr.3114, Lef. ~~
Filistin
Meselesi
ve
Arap-Israil
Sava~lar~~(1948-1988), Ankara 1989, s.
Fahir Arrnao~lu,
1 3-14-

'4 BA, MM, Nr. 3966, Lef.1: 25 Ekim 1887 tarihli irade.
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sa, Yahudiler Filistin'e veya Filistin'e yak~n bölgelere yerle~ meyi arzu ediyorlard~ .
1881 y~l~ nda Yahudi göçü ba~lay~ nca, Yahudi göçmenlerinin bir k~sm~~
Filistin topraklar~ nda mesken tutmaya çal~~m~~t~ r. Bu durumu siyasi ve
sosyal aç~ dan uygun bulmayan Osmanl~~ Devleti, Yahudi göçmenlerini Filistin'e yerle~ tirrneme karar~ na varm~~t~ . Bunun üzerine Yahudi göçmenleri, bu bölgeye yak~ n Türk sancak ve vilayetlerine gitmeye çal~~m~~lard~r.
Mesela, Eflak'tan göç eden üç-dört yüz hane ecnebi uyruklu Yahudi, Osmanl~~ tabiyetini kabul etmek suretiyle Suriye topraklar~nda yerle~
meye çal~~m~~t~ r. 15
Yahudilerin Filistin ve Suriye topraklar~na yerle~ mesini önlemek amac~yla, Bab~ ali'nin izini olmaks~z~ n Yahudi göçmenlerinin kabul edilmemesi, izinsiz Suriye vilayeti limanlanna gelenlerin vapurlardan indirilmeksizin
geri gönderilmesi, Akka'ya gelenlerin ba~ ka bölgelere sevk edilmesi, &abla.li'nin tasdiki olmaks~z~ n hiç kimsenin Osmanl~~ tabiyetine kabul edilmemesi, miri arazinin ecnebilere ve tabiyeti tasdik olunmam~~~ki~ilere sat~ lmamas~ , bu hususlara riayet etmeyen Defter-i Hakani memurlar~ n~n mesül tutulmas~~ kararla~t~r~ ld~ . Bu hususlar tamamen vilayetlere tebli~~edildi.' öte
yandan Yahudilerin bölgeye yerle~ mesine engel olmak, asayi~i sa~lamak
ve bölgede artan yabanc~~ nülüsa kar~~~bir denge unsuru olmak üzere
bölgeye önemli miktarda Rumeli ve Kafkas göçmeni yerle~tirilmeye çal~~~ lm~~t~ r. 17
Bu gibi tedbirlerle Yahudilerin Filistin'e gitmeleri yasaklan ~ nca, Yahudiler, Hac bahanesiyle bölgeye gelmeye çal~~m~~lard~ r. '8 Kendilerine Hac~~
süsü vererek Filistin'e girmeyi ba~aranlar daha sonra izlerini kaybettirmeyi
ba~arm~~ lard~ r. Bunun üzerine Bab~ ali, yeni bir önlemler paketini uygulamaya koydu. Buna göre, Osmanl~~ temsilciliklerinde pasaportlann~~ vize etBA, nicht Ar~iv! Sadaret Resmi Maruzae (TA-Res),
Nr. 17/49, Lef.2: Meclis-i Vükehi

Mazbatas~~ (2 Ekim 1882).

'6 BA, Ay ~nyal Defteri (AD), Nr. 1277/169: Dahiliye Nezaretine Tezkire, (
~~ Ocak
1882); BA, TA-Res, Nr. 17/49, Lef. 2.
17 Nedim ~ pek, Rumeh'den Anadolu'ya Türk Göçler
~~877-1890, (TTK taraf~ ndan bas~lmaktad~r.) Istanbul ~ gg~ , S. 302.

's Asl~ nda bölgeye bu yolla daha önce gelenler olmu~tu.
Gelen Hac~~ adaylann~n bir
k~ sm~~ büyük devletlerin himayecili~inde buralara yerle~
me yolunu tutmu~tu. Bu durum ~ehirlerdeki gayr-i müslim nüfusun artmas~na vesile olmu~ tur. Bkz. Alexander Schölch,
ima un Umbruch /8545-/852, Stuttgart 1986, s. 111, 115.
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tirmeyenler, Hac~~ aday~~ dahi olsalar Filistin'e giremiyecekler ve Hac~~ adaylar~ndan dönü~ lerinde iade edilmek üzere büyük ölçüde bir depozite al~nacakt~r. 19 Al~ nan bu tedbirlere ra~men Yahudilerin Kudüs'e gelmeleri
önlenememi~ tir. Bu yolla her hafta Kudüs'e gelenlerin say~s~~ ~~5o ki~iyi buluyordu. Hac~~ olmak bahanesiyle gelenlerin ileride bölgeden ç~ kar~lmas~n~ n zorla~aca~~~görü~ ünde olan II. Abdülhamid, konunun Meclis-i Vülcerd'da acilen görü~ ülmesini istedi. 2° Meclis-i Vükela ise, Hac~~ adaylar~n~ n
en fazla üç ay ikamet etmelerini ve daha fazla kalanlann mahalli otoritelerce bölgeden ç~ kanlmalann~~ kararla~t~rd~. 2I
Bab~ali'nin ald~~~~tedbirlere ra~men gizli ve kaçak yollardan Filistin'e
gelenler, yerli ahâliye de~erinden fazla para vermek suretiyle arazi sat~ n
almaya ba~lad~lar. 22 Mevcut Arazi Kanunnâmesi'nde Yahudilerin toprak
sat~n almalar~ n~~ yasaklayan herhangi bir hüküm yoktu. Bu kanunun ikinci
maddesine göre, ecnebiler mülkiyet hakk~na sahip olduklar~ ndan toprak
sat~ n alabilirlerdi. K~sacas~~ bu hususta ecnebi-Osmanl~~ ay~ r~ m~~ yoktu. Ancak, Mart 1883 tarihinde kanunun ilgili maddesi de~i~tirilmek suretiyle
ecnebi uyruklu Yahudilerin emlak sat~ n almalar~~ yasakland~.23 Bu husus
Suriye ve Beyrut vilayetleriyle Kudüs mutasarnfl~~~na tebli~~edildi. 24 Fakat, Osmanl~~ tabiyetinde olan Yahudilerin benzer bir k~s~ tlamaya tabi tutulmamas~~ ve Ingilizlerin Yahudiler ad~ na arazi sat~n almalar~~ gibi sebeplerden dolay~~ Yahudilerin Filistin'e yerle~ meleri önlenemiyordu.
Sonuç: Avrupa'daki Yahudi dü~manl~~~ , Siyonizmin hedefleri, Avrupa'n~ n emperyalist niyetleri ve Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nu parçalama arzular~~ bir araya gelince önce bir Yahudi meselesi ç~ kar~lm~~, daha sonra bunu halletmek için Yahudilerin Filistin topraklar~na yerle~tirilmesi meselesi
Muazzama ile
gündeme getirilmi~tir. Bu konunun müte~ebbisleri
Devleti
bu
meselede
zorla
taraf
yap~lm~~Siyonist te~kilatlard~ r. Osmanl~~
r.
II.
Abdülhat~ r. Dolay~s~yla kendini savunmak durumunda b~rak~lm~~t~
mid'in devlet ve hakimiyet anlay~~~ , Müslüman Araplar~ n tepkileri Yahudilerin münhas~ ran Filistin'e yerle~tirilmelerine mani olmu~tur. Bu demek
de~ildir ki, Osmanl~~ Devleti Yahudileri istemiyordu. 1492'de Avrupa'n~ n
zulmünden kaçan Yahudileri kendi topraklar~ na kabul eden Osmanl~~ Dev" Mim Kemal öke, Ayn~~eser, S. 92.
20 BA, ~D, Nr. 96899: 2 A~ustos 1891 tarihli hususi irade.
Nr. 96898: 4 A~ustos 1891 tarihli irade.
Nr. 96900: 5 A~ustos 1891 tarihli irade.
23 Mim Kemal Oke, Ayn~~eser, s. 96.
24 Akr (Acre) Ingiltere ve ABD'de kullan ~ lan arazi ölçüsü birimi. 4047 rn'ye e~ ittir.
21 BA, ~D,

22 BA, ~D,
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leti, XIX. yüzy~l~ n ikinci yar~s~nda Avrupa'dan kovulmak istenen Yahudileri de Anadolu'da ve Irak'ta bizzat kendi gösterece~i bölgelere yerle~meleri ~art~yla kabule haz~rd~. Ancak, Filistin'de bizzat kendi iradesiyle yeni bir
huzursuzluk kayna~~~yaratmamak için Yahudilerin toptan Filistin topraklar~na yerle~mesini arzu etmemi~tir. Ayr~ca, XIX. yüzy~l~n son çeyre~indeki sosyal ve siyasi ~artlanyla 1492'nin ~artlar~ n~n bir olmad~~~~unutulmamal~d~r. 1492'de Osmanl~~ Devleti, kendi iradesiyle Yahudi göçmenlerini
kabul etmi~tir. 1879-1892'de ise Bâb~âli'ye zorla empoze edilmek istenmi~tir. Dolay~s~yla Bâb~âli, Düvel-i Muazzama'n~ n ve Siyonist te~kilâtlarm~ n
i~birli~inden korkmu~tur. öte yandan, Bâb~âli, Rumeli ve Kafkas göçmenlerini de iskân politikas~~ gere~i müteferrik olarak yerle~tirmi~ti. Bu sebeplerden dolay~~ Laurence Oliphant'in plan~~ Osmanl~~ Devleti'nce kabul edilmemi~tir.
t9o8 y~l~nda Filistin'de ya~ayan Yahudi nüfilsu göçmen ak~ nlar~~ sayesinde, ~~ 876'ya k~yasla üç misli artm~~~ve 80.000'e yükselmi~tir. Bu arada
Siyonistler 40.000 dönüm toprak sat~ n alm~~lar ve 33 yerle~im merkezi
kurmu~lard~r. Yukar~da aç~ klanan tedbirlere ra~men Yahudiler "Arz-t Filistin »e girebilmi~lerse bunun nedeni Avrupa'n~n Siyonistler lehine Bâb~âli'ye müdahale etmesi ve siyasi nüfüzlann~~ kullanarak k~s~ tlama ve yasaklar~~ uygulanamaz hale getirmeleridir.
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LAURENCE OLIPHANT'IN LAY~HASI
Evvela: Arazi-i Filistin'de Anadolu ve Rumeli Yahudileri içün bir
merkez-i hicret ihdâs olunmak. Buras~~ Berlin Mu'âhedesi'nin azâd etmi~~
oldu~u Yahudiler içün dahi bir melce' olur. Ve Yahudiler orada mezâlim
ve ta'addiyâtdan masiin olduklar~~ ve Mu'âhede-i mezküreyi imza eden
devletler içün gavâil-i cedide ika' etmek tehlükesi olmad~~~~halde sermayelerine bir mahrec ve san'at ve zirâ'atlerini icra edecek arazi bulurlar.
Saniyen: El-yevm metrilk kalup Muhacirin-i ~slâmiyye içün dahi
emin bir melce' olabilecek olan arazi-i münbite-i cesimeyi zira'ate tahsis
ve memleketin menâbi'-i zer'iyyesini teysi' etmek ve orada sakin urban
a~air-i bedeviyyesini hall-i medeniyyete koymak ve ol-civarda (f~rak) gibi
serke~likde bulunan kazalarda emniyyet ve asayi~i i'âde eylemek ve Muhacirin-i ~srailiyyenin Avrupa'da bulunan mezhebda~lar~~ taraf~ndan ve onlar~n Filistin'e avdetlerini iltizarn eyliyen milel-i H~ ristiyaniyye cânibinden
bâligan mâ-belag tedariik olunacak ve sana'at ve zira'atde
haz~ran~ n gösterdi~i usüllerin icras~ ndan ve böyle bir te~ebbüs-i azimin hüsn-i
idâresinden has~l olacak sermâyelerle sanayi'-i mahalliyeyi ihyâ eylemek.
Sâlisen: Hazine-i celile muhacirinin ikamet edece~i arazinin bedelât~~
olmak üzere derhal verilecek mebali~-i külliyeden ba~ka cemi'iyyet-i muhâcirenin idâresi içün ihdâs olunacak kumpanyan~n mu'âmelât~ndan do~rudan do~ruya veya bi'l-vas~ta hissedâr olacak eyâletlerin ale'd-devam tezâyüd edecek vergüleriyle külli istirade etmek.
Râbian: Devlet-i Aliyye içün ecnebi sermayeleri vas~tas~yla niyyat-~~ seniyye-i cenab-~~ padi~ahiyye ve âma-i düvel-i garbiyyeye muval~k ve muhsint~~
sabit oldukdan sonra eyalat-1 sâire-i ~ahaneye dahi ta'mime sâlih ~slahât~ n icras~~ mümkün olmak.
Mâdde: Hükümet-i seniyye Belka Sanca~~'nda kin arâzi-i miriyeyi
mübâya'a ve arz-~~ Filistin'in i~~bu k~sm~n~~ millet-i Museviyye ve sâireden
muhâcirler iska.myla tevsi' ve i'mâr edecek bir kumpanya te~kili içün
sâhib-i imtiyaza salâhiyyet-i lazime i'tâ buyuracakt~r.
Madde: ~~~bu kumpanya arz-z Filistin'de, iskân-~~ mulidcirin Osmanl~~
Kumpanyan nâm~yla yâd olunacakd~r.
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Mâdde: Kumpanya zât-~~ ~evket-simit Hazret-i Padi~ahinin himâyet ve sahâbeti ve Hükümet-i seniyyenin nezâreti taht~ nda olacak ve Bâb-~~
âli i~bu imtiyâz~n ~erit-i esâsiyesiyle kavânin ve nizâmât-~~ seniyye ahkâm~n~ n tamamen icras~ na dikkat etmek üzere bir müdir ile bir müdir mu'âvini ta'yin edebilecekdir.
Mâdde: Hükümet-i seniyye ~imdiki Belka mutasarnfl~~~ na halel
gelmeksizin oras~ n~~ do~rudan do~ruya Suriye Vilâyeti'ne tabi' ayr~~ bir mutasarnfl~ k hey'etine vaz' buyuracakd~ r.
Madde: Kumpanyan~ n merkezi Dersaadet'de olacak ve fakat
münâsib görece~i bir veya bir kaç pây-~~ tahtlarda ~u'beler te'sisine salâhiyeti olacakd~r.
Madde: Hükümet-i seniyye i~ bu imtiyâz~ n teshil-i icrâs~çün Belka
Sanca~~'n~ n Ürdün ile Darbül hac aras~ ndaki vaki' k~sm~ n~~ ilerüde ta'yin
olunacak ve ~artnâmede muharrer ~erit mücebince tekasit-i mu'ayyenede
te'diye k~l~ nacak bir mebla~a mukabil kumpanyaya fürüht etmekli~i
ta'ahhüd eder. Salt ~ehriyle ona mülhak arâzi kumpanyaya verilecek arz?ye dahil olmayacakt~ r.
Madde: Hükümet-i seniyyenin Belka sanca~~'nda kumpanyaya
fürüht edece~i arzi bir milyon akr ya'ni 4.356.000 dönüm ve her bir aknn fiyat~~ dahi ... guru~~olmak üzere ta'yin lal~nm~~d~r. Ma'mâfill Salt ~ehriyle arâzisi müstesnâ olmak üzere Belka Sanca~~'n~ n huclâd-~~ mezküre
dâhilindeki k~sm~~ bir milyon akrdan ziyâde arâziyi ~âmil ise Hükümet-i
seniyye ~u fazlay~~ kumpanyaya terk ve kumpanya ilk bir milyon akr~~ ne
fiyâta alm~~~ise o fazlay~~ dahi yine o fiyata mübâya'a edecekdir. Ve Belka
Sanca~~'nda bir milyon akrdan noksan arâzi var ise Hükümet-i seniyye
noksan~~ Aclun Sanca~~'n~ n Belka Sanca~~'na muttas~l arâzisinden ikmâl
eyliyecekdir.
Madde: Kumpanya imtiyâz-~~ fermân-~~ âlisi tarihinden i'tibâren
üç sene zarf~ nda Hayfa'dan Taberiya'ya ve oradan dahi Ürdün vâdisinden
geçerek Bahri Lüta kadar bir timur yol ameliyât~ na mübâ~eret edecekdir.
Hükümet-i seniyye dahi miriye aid arâzi-i hâliye ve gayr-i mezrü'an~ n kâffesini ve timur yolun geçece~i kaimekaml~ klardan bulunup harb olmu~~
bi'l-cümle karyeleri Belka arâzisi ne fiyata sat~ lm~~~ise o fiyata kumpanyaya fürüht ve bir de yolun her iki cihetinde miriye aid araziden meccânen
birer kilometre arazi terk eyleyecekdir. ~u kadar ki bu bir kilometre mesâfe aras~ nda efrâda aid arazi var ise o arâzi tazminat mukabilinde i'tâ olunacakd~ r.
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Madde: Hükümet-i Seniyye arz-~~ Filistin'in hiç bir cihetinde evvelce maru'z-zikr iskân-~~ Muhacirin Kumpanyas~'na teklif etmeksizin sair
kumpanyaya arazi terk ve umür-~~ naf~a havale etmemekli~e ve yeni sancakda müzâyedeye konulacak emlak hakk~ nda kumpanya'ya hakk-~~
rüchan i'ta eylemekli~e muyaf~k buyurulur.
Madde: Hükümet-i seniyye emlak ve ma'den ve orman ve sâireyi
rehn makam~ nda alarak faiz nizam~~ ile akça ikraz ve biçilmemi~~mahsülat
ile çiftlik edevat~~ ve sâire mukabilinde muvakkaten pare idâne etmek ve'lhas~ l zira'at bankalar~ na mahsus olup ~artnâmede ta'yin olunacak
mu'amelat-~~ saireyi icra eylemek üzere bir zirâ'at sand~~~~te~kili içün kumlazime i'ta eder. Merkez-i hicret neresi ise zira'at
panyaya
irketinin
merkezi
dahi orada olacak ve fakat ~irket mu'âmelât~n~~
sand~~~~ ~
tevsl" ile arz-~~ Filistin'in her bir cihetinde ~u'beler ihdâ edebilecekdir.
Madde: Müdir ve muhasebecilerle mal müdirleri muhacirler taraf~ ndan intihâb ve cânib-i hükümet-i seniyyeden tasdik olunacakd~ r.
Bab-~~ Ali bunlardan sü-i hareketleri tebeyyün edenleri azl edebilecekdir.
Madde: Kumpanya idare mesârifiçün Hükümet-i seniyyeye
ilerüde kendü arâzisi nisbetinde ta'yin olunacak hisse-i mesarifi te'diye eyeder.
lernekli~i
Madde: Merkez-i livada kumpanya taraf~ ndan hiç olmaz ise bir
vekil bulunacak ve bu vekil mutasamfla icra-y~~ muhâbere eyliyecekdir.
Madde: Muhacirler her hangi milletden olur ise olsun teb'a-i
Devlet-i Aliyye'den addolunacak ve'l-yevm Memalik4 Sahnede
mer'iyyü'l-icra olan kavânin ve mu'ahedat ile tayin olunmu~~mehakime
tabi' olarak hidemat-~~ mülkiyye ve sâirede istihdam olunacaklard~ r.
Madde: Muhacirlerin meskün olduklar~~ arazide te~kil edilecek
mehâkimin cümlesi muhacirleden mürekkeb olaca~~ndan bu mehakimde
fasl u rü'yet olunacak de'avi kabil-i istinaf olm~yacakd~ r.
Mâdde: Kumpanya mübaya'a eyliyece~i bi'l-cümle arâziyi
süret-i dâimede tamamen tasarruf etmek hakk~n~~ haiz olaca~~~gibi inde'licat) menaf~ '-i umümiyyeye müte'allik kumpanyalara nez'-i emlak hakk~ nda verilen hukukdan dahi müstefid olacakd~ r.
Madde: Arazi-i mezkilrenin fürühtu orada mevcC~d olan orman
ve ebniye ile sath-~~ arzda veya zir-i zemindeki bi'l-cümle ma'denler dahi
Beueten C. L VII, 37
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~ âmil olacakd~ r. Bu ma'denlerin i~ ledilmesi hususu nizarr~at-~~
mahsüsiyeye
tabi' olacakd~ r.
Mâdde: Kumpanya mübâya'a eyleyece~i araziyi istedi~i gibi
senedat-~~ me~ rü'a ile fürüht ve isti~lal veya mübâdele edebilecekdir. Senedat~ n kayd ve mübâdelerine mahsüs kalem merkez-i livada bulunacakd ~ r.
Maarnafih araziyi i~tirâ edecek âdem nizamat-~~ mahalliyyeye teba'iyyete
mecbür olacakd~ r.
Madde: Kumpanya kabul olunacak muhacirlerin ahvallerini tefti~ e ve kendü nizamat~ na mugayir hareket edenler mahkeme taraf~ndan
ta'yin edilecek mikdar tazminat te'diyesiyle oradan tard ve teb'ide salahiyen olacakd~ r. Fakat hükümet-i seniyye bir veya bir çok muhacirlerin kabülüne kar~ u süret-i mahsüsada i'tiraz buyuracak olur ise kumpanya bu
i'tiraz~~ nazar-~~ i'tinaya alma~a mecbür olacakd~ r.
Mâdde: Arazi kumpanyaya terk ve teslim olundukdan sonra
orada kalacak ahâliye kumpanyan~ n hükrn ve nüfüzunu kabül ve tasdik
etmi~~nazanyla bak~ lacak ve ahali-i merkume i~ bu imtiyaznâme mücebince muhacirlere verilen imtiyazata ve tahmil edilen vezâif ve taahhüdâta i~tirak eyliyecekdir.
Madde: Hükümet-i seniyye kumpanyaya terk ve fürüht eyledi~i
araziden el-yevm ne m~ kdar N/and:at almakda ise kumpanya 12 sene
müddetle kendüsüne o varidat nisbetinde bir mebla ~~te'diye etme~e
müteahhid olub bu para son 7 senenin hesab-~~ mutavass~ t üzere varidat-~~
seneviyyesi üzerine ta'yin olunacakd~ r. Hükümet-i seniyye dahi cem'iyyet-i
muhacireye verilen araziyi kumpanyaya terk olunduklar~~ vakt tedâhülde
kalm~~~bi'l-cümle vergü ve tekâlifi var ise onlardan azade eyliyecekdir.
Madde: Hükümet-i seniyye cem'iyyet-i muhâcireye âid bi'lcümle arazinin defterini tanzim edecek ve bu arazi üzerine a'~ar bedelini
tecavüz etmemek üzere bir emlak vergüsü ta'yin eyliyecek kumpanya dahi
mezkür 12 sene müddetin ink~zas~ ndan sonra emlak vergüsüyle agnam
resmini te'diyeye mecbür olacakd~r.
Mâdde: Muhacirler iki sene içün hidmet-i askeriyye veya bedel-i nakdiden mu'âf olacak ve bu müddetin inkizad~ndan sonra sair bi'lcümle teba'a-i sahne misüllü hidemet-i mezküre ile mükellef bulunacakd~ r.
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Madde: Hükümet-i seniyye cem'iyyet-i muhâcirenin mu'âmelat~~ netice-pezir oldu~u halde ilerüde arz-~~ Filistin'in sair cihetlerine dahi
tevessü'nü ayn~~ ~eritle teshil buyuracakd~r.
Madde: Kumpanya cem'iyyet-i muhâcirenin temekkün edece~i
arazi üzerinde her nev' ~slahât ve umûr-~~ nafian~n lüzûm ve ehemmiyetini
ve sûret-i icras~n~~ hükümet-i seniyye taraf~ ndan mensûb mühendis ile bi'littifak kararla~d~racakd~r. Bundan ba~ka lüzüm görece~i rüsûmu dahi ahz
ve istifa eyleyece~inden bu rüsûmun cem'iyyet-i muhacire varidat~ndan
add ve i'tibâr olunaca~~n~~ ~artnâmede tasrlh eylemek laz~m gelecekdir.
Madde: Zat-~~ ~evket-simit hazret-i padi~ahide mücerred memleketin ve ahatisinin menafi'ni vikayeten kumpanyaya bu imtiyaz' i'ta buyurmu~~olma~la kumpanya dahi mu'âmelat-~~ seneviyyenin icmâlini ve i~bu imtiyaz-1 ~erit-i muhtelifesinin sûret-i cereyan' hakk~nda müdirlerin
mütalaat~n~~ havi olarak her sene hükûmet-i seniyyeye hal ve mevki'ne
müte'allik ve müdirler taraf~ndan mümza bir defter takdim eyliyecekdir.
Mâdde: Zat-~~ ~evket-simit hazret-i padi~ahi kumpanyan~ n
mu'âmelat~n~~ te'min veya teshil içün ilerüde ~erit-i imtiyaziyyesince arz
eyliyece~i ta'dilat~~ lütfen nazar-~~ i'tibara almakl~~~~taahhüd buyurun
Mâdde: Kumpanyan~n sermayesi i~bu mukavele-nâme ile
50.000 ta'yin olunmu~~ise de an~~ istedi~i gibi tezyide salâhiyyeti olacak.
~u kadar ki ez-ser-i nev mevki'-i tedâvüle ç~kar~lacak senedatin bedel-i i'tite'diye ve istifa k~l~nmak laz~m gelecekdir.
birisi
Mâdde: Cem'iyyet-i muhâcirenin intizâm ve asâyi~-i umûmisi
muhacirlerin içinden müntahab piyâde ve süvâri bir kuvvet ile te'min olunacak. Ve bu kuvvetin mesârifi cem'iyyet-i mezkûre taraf~ndan tesviye k~l~nacakd~r. Kuvve-i mezkûre mutasarr~fin emri alt~nda bulunub reisini dahi
kumpanya idaresiyle müttefiken mutasamf nasb edecekdir. Hükümet-i seniyye ahval-i âcilede kumpanya taraf~ndan vuku'bulacak taleb üzerine ve
her ne vakt münâsib görür ise cem'iyyet-i muhâcireyi askerle dahi himâye
eyliyecekdir.
Madde: Kumpanyan~n me'mGrin-i Devlet-i Aliyye ile cereyan
edecek münasebât~nda mutasamfin intihab~na göre Frans~z veya ~ngiliz lisanlann~~ isti'mâl etmesine müsâ'ade olunacakd~r.
Mâdde: Kumpanya imtiyaz fermân-~~ i'ta ve nizamat-~~ dahiliyyesi tasdik buyuruldu~u tarihden i'tibâren bir sene zarf~nda te~kil olunacak ve Filistin'de i~leme~e ba~l~yacakd~r.
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Madde: I~bu imtiyâz~ n ~erit-i mündericesinden ba'z~lar~n~ n
tefsirinden veya mesâil-imühimme-i sâireden dolây~~ Hükümet-i seniyye ile
kumpanya beyninde bir ihtilâf zuhûr eder ise keyfiyyet hükümet-i seniyye
ile kumpanya taraf~ ndan iki mâh müddet zarf~ nda nasb edilecek mümeyyizlere havale olunacakd~ r. Bu müddetin inkizâs~ nda tarafeynden yaln ~ z
biri mümeyyizini intihâb eylemi~~bulunur ise bu mümeyyiz mes'eleyi fasl
u rü'yet edecekdir. tesâvi-i ârâ vuku'u mülâhazas~ na mebni mümeyyizler
mes'eleyi tedkike ibtidâr etmezden evvel ... müddet zarf~ nda kat'iyyen i'tây~~ hülem eylemek üzere bir üçüncü mümeyyiz intihâb eyliyeceklerdir.
Madde: I~ bu imtiyâz tasdik buyurulacak ve taraf-~~ e~ref hazret-i mülûk-âneden kumpanyaya terk olunacak arâzinin bedel-i maktu'una
mahsüben tarafeynden kararla~d~r~ lacak bir mebla~~ n hükümet-i seniyyeye
te'diyesi üzerine kumpanyan~ n mal~~ olacakd~r.
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-1. +V~lk~et s~n~r~~
---•-Sancak s~n~r~~
em=meiDern~ryolu projesi
Yahudi iskn~ na aç~ tmak istenen bölge.

