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AHMET MİDHAT VE TERCÜMAN-I HAKİKAT'TE 
Y AHUDİ SORUNU 

Orhan Koloğlu 

1890'lı yıllar, Osmanlı toplumunda Yahudi Milleti'ne<l) bakışın köklü 
bir değişmeye uğradığı dönem olmakla önem t~ır. 

Bir yandan, Yahudilerin güçlenen anti-Semitizm etkisiyle bir kez daha 
Avrupa'dan Osmanlı topraklarına kütle halinde göçe başlaması, onlUl antitezi 
olarak 'Reformcu Yahudilik' yerine Siyasi Siyonizm!in belirmesine yol aç
mıştır. Diğer yandan bu hareketin kurucusu T. Henlin Filistin'de bağımsız 
bir Yahudi yurdu için Osmanlı yönetimiyle-pazarlıklara girişmesi, Babıa.Ii'yi, 
İttihadı Anasır içinde Yahudilerin yerini yeniden belirlemeye itmiştir. <2> 

Değişmenin şeklini ve niteliğini saptayabilmek için Tercüman-ı Haki
kat (Til) gazetesini seçmem, bu yayıriın yan resmi bir niteliği olması ve 
özellikle Padişah Il. Abdülhamid 'e yakın sayılmasındandır. Başyazıların, 
imzasız olmakla birlikte, Ahmed Midhat . ve Seliinikü Tevfik 'in kaleminden 
çıktıklarını biliyoruz. 

(1) Günümüzde olduğu gibi 18901ar da da Yahudi, Musevi, İsr.ıili deyimleri yanyana kullarulmı~ıır. 
Biz Osmanlı resmi terminolojisini izleyerek, alıntılar dışında, Yahudi deyimini kullanacağız. 
(2) Siyonizmin özellikleri ve Osmanlı Devleti ile ilişkileri konusundaki genel bilgiler için şu eserler
den yararlanılm~tır: Öke, M. Kemal, Siyonivn ve Filistin Sorunu 1880-1914, Üçdal Neşr., İstanbul 
1981; TheJewish Encytlopaedia, Jerusalem 1971; friedman, I, Germany Turkey and Zwnism, Ox
ford 1977; Lewis, Bemard, Juifs en Terre d'lslam, Calmantı-Llvy, Paris 1986; Lilienthal, A.M., 
The Zwnist Connection U, New Brunswick 1982; Sachar, HM., The Course of Modem Jewish 
History, World Publ. co., Cleveland 1958. 
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1890'a girildiğinde Türk yazarlan ve düşünüderi Avrupa'da bir Yahudi 
ulusçuluk cJ) hareketinin varlığından habersiz değillerdi. Daha 1878 bunalımı 
sırasında TH 'Milleti Museviye'ye vannca ya kadar müşkilatı ba:zrra me yanın
da bir merlfaat kapmak için umumun gözlerini açmış olduğu bu zamanda ... 
(4) diye yazıyordu. İttihadı Anasır ilkesinin hakim olduğu Tanzimat'in ilk dö
neminde sira sıra Rum, Bulgar ve En;nenilere yakıştırılan Milleti Sadıluı <5> 
sıfatının artık Yalıurlilere bile yakıştıriıamadığı aniatılmak isteniyor. Yine de 
zaman zaman bu sıfat Yahudiler için kullanılmıştır. Bu arad~ milletler ve 
inançlan aleyhinde yayınlan yasaklayan yasalar sebebiyle eleştirici hiç bir 
yaklaşıma rastlanmıyor. 

1880 ve l-890'lı yıllarda ismi en·çok geçen ünlü Yahudiler Baron Rots
child ve Baron Hirsch'dir. Bunlar, Yahudi'nin para işleriyle uğraşan, zengin 
bir kişi imajını da pekiştiriyorlar. 'Dünya'da en zengin adam' başlıklı bir 
haber bu inancın ne denli yaygınlaşmış olduğunu şu sözlerle kanıtlıyor: 'Ser
nameınizi okuyan karliıı şu bahtiyar adamın mutlaka bir Yahudi ve hiç ol
mazsa bir Amerikalı olacağına hükm eder. Meğer bu kişi ne o, ne bu, Lih
tenştayn Prensi imiş.' (6) 

Ülke içindeki Y abudilerle ilgili haberlerin, en çok cemaatin sosyal faa
liyetlerini aktardığını görüyoruz:(?) 

"Milleti Müseviye'nin Balat ispitaliyesi -hastane- için Ameriluın sefiri 
Salamon Herş'in himayesinde Tepebaşı tiyatrosundaki balo"dan bahsedili
yor. 

"Ortaköy'de Alyans Mektebi İsrailiyesi menfaatine Maarif Nazın 
Münif Paşa himayesinde Tepebaşı Tiyatrosundaki balo" haberi de gazetenin 
dört sayısında yer alıyor. 

"Yahudi hastanesi için Avusturya elçisi Baron de Kalitz 'in katkİsı" da 
anlatılıyor. 

(3) Osmanlı tenronolojisinde 'millet_' kavramı dinc dayalı grubu ifade ettiği için Batı'nın 'TUltion' 
kavramını kar§ılamıyqr, bu sebeple 'ulus' deyimini kullandık. 
(4) 1.7.1878. 
(5) Cemaati sadıka ve tebaa-i sadıka deyimleri Yahudi çevrelerince de 1892'de Türkiye'ye sığıruşlan
nın 400. yıldönümü törenleri vesilesiyle sıkca kullanılmıştır. Tercümanı Hakikat'ın 1.11.1897 sayı
sında Siyonisı Kongresi haberinde Kongrenin bu ifadeyi kullandığı ileri sürülmektedir. 6 Mart 1895 
tarihli Sabah da Paris'te, yayınlanan Arehive IsraeliJe gaıet.esinden naklen şunu yayınlıyor: 
"Şiluilı.ı medcniyette hatvezini terakki olmakla mülkbir bulunan bazı Avrupa memalikinde henüı 
Museviter aleyhinde zanniyyatı kadime-i batıla mevcud olduğu halde saye-i inayetvaye-i hazreti Pa
dişahide Memaliki mahrusada. .. bilatefrilcj din ve mezhep her sınıf tebaa-i şahane seyyanen malhan 
muadeleti seniye ve naili saadeti sermediye olıiıakda bulundulclannı ve bu meyanda Musevi Cemaıı.tı 
Sadıkası efıadı dahi her türlü hukukundan müstefıd olar.ılc gece ve gündilı ... dua etmekte oldulclan
na derci salüfei beyan ve bu suretleumum Musevilerin hissiyatı musadakatkirilerini ilan eylemiştir." 
(6) TH, 9.12.1886 . 
(7) TH'in Şubat 189l'e ait 3763, 3767, 3769, 3772, 3773, 3781 numaralı sayılan. 
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Bu hayır faaliyetleri sadece İstanbul'da sınırlı değil: 
"İzmir cemaati Museviye muteberanı Havra'da akdi ictima ederek 

Havra Sandığı'nın Yahudi fukarasına iane ederek dilenciliğe müracaat eyle
meleri esbabını tehiyye ve saniyen bedeli askerinin, salisen arnele-i mükelle
fe ücfiratının dahi mezkfir sandıklardan terliyesine ve bunlara karşılık olmak 
üzere rakı şarap ve peynirin beher okkasından bir ve laıurun okkasından iki 
kuruş bir resm almağa (karar vermiştir)" (8) 

Bu yardım faaliyetleri Kudüs'te de vardı. 20. Şubat. 1891 sayısında. 
Kudüs'te sayıları artmış ve durumları kötüleşmiş olan Yahudi fakirleri için' 
Valaro Efendi başkanlığında bir iane heyeti kurulduğu, gerekli izni almak 
için İstanbul'a bir temsilci yollandığı, Padişah'ın da hem izin verdiği hem de 
yüz altın bağışladığı kaydediliyor. (9) Osmanlı yönetimi ile cemaat arasında 
sıkı bir işbirliğinin varlığını Matbuat Dairesinin bir resmi açıklamasından da 
izleyebiliyoruz. O gürılerde İstanbul'u ziyaret eden Japon askeri gemileri ef
radından birinin bir yahudi sarraf tarafından kandırıldığı, polisin müdahale
siyle işin düzeltildiği haberleri üzerine resmi makamlar Hahambaşılığı hare
kete geçiriyorlar. Hahambaşılık araştırması sonucunda böyle bir olayın vuku 
bulmadığı sonucuna varıyor. ·Matbuat Dairesi de bunu resmi açıklamayla ba
sma ulaştırıyor~ (lO) Araya Matbuat Dairesinin girmesi tabii ki haberin yayın
laruna şanslfl:l artırıyordu. Bundan da anlıyoruz ki, Avrupa'daki gibi olumsuz 
bir Yahudi imajı belirmesine karşı resmi çevrelerde (Padişah'tan Babıali'ye 
kadar) bir uyumlu davranış vardır. 

Bu kadar fıresiz bir uyum kuşkusuz tam gerçek sayılamaz. Yine de o sı
rada millet olarak, Rum, Ernieni, Bulgar, Arnavut, Arap, ve benzerleriyle 
karşılaştırılırsa, en az sorun yaratanların Yahudiler olduğu yadsınamaz. O 
dönem; Rusya, Romanya hatta Fransa ve Almanya'dayahudilerin büyük bas-

(8) 8.7.1891 
(9) ·su konu hakkında Sabah gazetesinin 2 Şaban 1308 (13 Mart 1891) tarihli sayısında Moiz 
Miyöbas imzasıy1a şöyle bir mektup yer alıyor: · 

·"Aynen varakadu · ı 
Musevihr için Kudüs'de ölmek en büyük emeldir, bu yiizJ!en çok fakir toplıznır, bunlar Avru
pa'dan gekn paray/ız JtJ§arlızr. En çok Baran Montejwre gönderirdi, ölünce Amsterdam'dan gelen 
para. arA/dı. .• 32 senedir aylık dağıhlızn 60 para luırçllk maluıUi miUet sandığuu/4 akça ·kalıruzdı
ğınıfmı kesildi. Şehri mezkilrede müteme.kkin milkti Museviye-i Osmaniye'nin hQJi pür me/aJi ve 
ızdırapları derece_. nihliyeye vasıl olmuştur. Ben Kal/dilll'dan isem de Kudüs'de doğdum, oradan. 
para yoUuyorduk. Bu sene Paris'teyim, orada Kudüs Haluımlarından aldıjim mektub se faklin art
tığını gösterdiğinden işimi gücümü bıralap Kudüs'e giJJim. Heyeti iône reisi Kudüslü Hayim V ak
ro ik temas ettim. •• amelirruında, fakir ve ye tim olıznlızr için hane ve a.raD mübayaasına ve çalış
mak isteyenlere iılet, fıkaranın talimi sanah için meıhep farkı olmadan bir darülaceze 
kurulmasına izin için İstanbul' o geldim. Haluımbaşı Kaymakamı Moşe Levi Efendi'nin refaketime 
verdiği HarollllCi Efendi ik SadrQZI1.11Ul... tziV!ttik. .• çok üziilılii Sullana arudeceğini bildirdiği .•• 
jilhakika 100 altın aJdlk ve cem'i iline için izin çıldı. .• ' 
(10) Mürüvvet gazetesinin 7. Kanunuevvel 1306 sayısında çıkan haberi Fransızca SIIJmboul aktar
dı, bunun ilzeriııe Maıbuat Dairesinden çıkanlan Resmi bildiri 9 Şubat 1891 ıaıihJj Tercümanı Haki
kat'te yer aldı. 
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kılara uğradıklan, mal ve can güvenliklerinin kalktığı ve göçe zorlandıklan 
yıllardır. Böylesine bir uyum imajı vererek, Babıali'nin , Osmanlı Devleti 
aleyhind~ Avrupa'da sürdürülen baskıcı, kıyıcı propagandalan dengelerneğe 
çalıştığı düşünülebilir. (ll) Nitekim Tercümanı Hakikat'in Avrupa'yı kasıp ka
vuran anti - Semitizm kampanyası karşisındaki yorumlarında genellikle vası
talı olarak, bu yaklaşırnın önce çıkanldığıru farkediyoruz. 

Yahudiler Meselesi 
Anti-Semitizrn namıyla Avrupa'nın her· tarafında Yahudiler aleyhine 

mevcut olan hissi advan cümlenin malumudur ... biz de bunlan iktibasen ve 
kendi mütalianu.zı ilaveten· ·yazdık... Kasdımız ·Yahudiler ·aleyhine iltizam 
olunan hususatın ne derecelere kadar mugayiri rusfeti medeniyet olduğunu 
muhakeme etmek değildi. Bu muhakematı zaten bundan evvel defa'atle serd 
ederek çalışkanlıklan hasebiyle gittikçe tezyidi servet eyleyen yahudiler 
aleyhinde tedabiri zecriye ve kahhareye iltizamın bugünkü medeniyeti müte
rakkiyenin nısfetiyle kabili telif olamayacağı hakkındaki hükınümüzü izah 

(ll) Avrupa basınının, kıtadaki yoğun Yahudi aleyhtan a1cım ve baskılan unutup, sığınma üiJcesi olan 
Osmanlıya eleştiri yönelımesi ilginçtir. Daha 1882'de sade Babıali değil, Osmanlı kamuoyu da bir 
milyon Rus Yahudisi'nin Fılistin'e yerleşmek için sırada beldediğini öğrenmişti. Bunlara Kudüs için 
olmasa da en azından Şam ve Halep için viz.e verilmesi anularuyordu (Eastem Express, 
20.5.1882). Osmanlı yönetimi gi>çe karşı değildi ancalc gösterdiği yerler Filistin ya da civan değil, 
Mezopotamya ile Bal.k.anlardı. Osmanlıdan şiüyctin kökeninde hem bu tercih, hem de Osmanlı tabi
yetine geçilmesinde ısrar rol oynamıştır. Babıa!i'nin içerde imtiyazlı yeni bir sıruf yaıablmasıru arzu
lamaması doğaldı. Memlekeıeyn'in (Romanya) bağımsızlığını kabul etmek için Avrupa büyük devlet
lerinin Yahudilere tam vatandaşlık haldan tanınması şartını ileri sürdülderini TercOmanı Hakilwl 
29.10.1878 tarihli sayısında yazıyor ve ekliyor: "Buna verdiği cevapta Romanya hükümeti Yahudile
rin yerli olmayıp ecnebi olduklan cihetle Mcmlcketeyn ahatisi ile müsavi hukuka nail olamayacalda
nnı bildirmiştir." Romanya kendi topraklannda yüz yıllardır yaşayanlara normal haldan tanımazken 
Osmanlı Devleti'nden kendine sığınanlam hem de imtiyazlı (Kapitülasyonlaıa dayanan) haldar tanı
ması mümkün değildi. Aynca Avrupalılann sömürgclerindeki Müslümanlara davranışlan da dildeat
ten uzak tutulamazdı. Cezayir'de Yahudilere tanınan hakların Müslümanlara tanınmaması (Yıldız'dan 
mali destclde Paris'te yayınlanan L'OmnJ 'ın 15.1.1890 sayısında, Lionel Radiquet'nin Yahudiler ve 
Araplar başlıklı yaz.ısından) karşısında bu davraruş çok doğaldı. 
İstanbul'dan 9 Haziran 1891 tarihiyle verdiği haberde Fransız Figaro gazeıesi hergün yüzlerce kişi
nin İstanbul'a geldiğini göçmen say.ısırun aşın düzeye eriştiğini bildiriyordu. Buna rağın~n. gazetenin 
25.8.1892 sayısında G. Grison· 'Romen Yahudileri Paris'te' başlıldı yazısında· 'çığ gibi lsranbul'a yı
ğılan göçmenlerin sefil olduklarını Odesa'dan olduğu ~ibi buradan da kovu/duklarını' yazıyordu. 
Oysa mali ifllisıru ilan etmiş olan devlet yin.e de elinden geleni yapıyordu. Balkanlar, Girit, Kınm ve 
Kafkasya'dan göçe zorlanan Müslüman ve Türk kütleleri durmadan yerleştirmek: zorunda olan 
Babıa!i'dcn daha fazlasını beklemek kuşkusuz haksızlılctı . Tercümanı Hakilwl 27.9.1892 sayısında 
Yahu di göçmenler için yapılan çalışmalardan bir örnek veriyor: · 
"Muluıcirini Museviyenin isiikmali esbabı is/Wniyeleri :amnında Selıinik'le bir komisyon teşelc/cül 
ettiğini evvelce yazmış idi/c. Bu komisyon cem'i Uinet için sarft mesai ve ihlimam etmekle beraber 
muhacirini merkumeden hasta olankınn tedavisi ve muhtaç ve alil bulunanlara ta'yinat tevzil ve 
iktiza eden meskenlerin islican vesair teferTUIJJı umur için kılraniina Iabibi iı:z.etlu Dobermayr 
Efendi'nin tahtı riyaselinde birencümen dahi teşekkiiJ eylemişti. •.• /l{usevi unginlerinin lxığışla· 
nyla 700 lira toplandı. •• 300 nüfus Kosova ve.Manasbr'a yerleştirildi.- V alüıin re is liğindeki lar lxı
losu hasılahile ciheli askeriyeden ve Hamidiye Sanayi M ekıebi idaresince de (yardım yapıldl). ' 
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eylemişdik ... Kusurlanru da saklamamıştık ... içlerine kapanma, kayna§mama, 
diğerleri aleyhine hud'akar1ığı mubah sayma ... Ama menfaatperestli.kte ifrad 
olsa bile işbu ahvalin koca bir cemaati hukuk-u. medeniyeden iskata medar 
olamayacağını da eklemişdik ... Artık Rusya'da kalamayacaklar, hicrete hazır
lanıyorlar ... Ama gidip ziraat yapamazlar, tüccardırlar. " (16 Şubat 1891, no. 
3775) 

"Rusya' daki Yahudiler meselesi, Rusya ile İngiltere münasebeti üzerine 
pek büyük bir sui tesir gösteriyor ... Rusya'daki Yahudiler bazı hukuku mede
niyeden iskat edildikleri için İngiltere efkm umumiyesi müteessir olarak bir 

. toplantı yapmış ve istida (hazırlamıştır) ... Vak:ıa bir devletin urouru dahiliye
sine diğer devletin müdahaleye kat'an hakkı yoktıır... (Yazı, Yahudilerin 
urouru ticaretteki ihlal derecesindeki ihtikarlarına i§aret etmekle birlikte 
insan haklannın inkar edilerneyeceği teziyle devam ediyor.)" (23 Nisan. 
1891, no. 3832, İcınal yazısı) 

1. Haziran 1891 sayısındaki İcmal, Avrupa'dan ilk kez Yahudiler tey
hinde bir demecin çıkmasından memnunluğu belirterek ba§lıyor: 

"Çok şükür terakleiyatı medeniye şanı mek3rım-nişanına muvafık ola
rak Yahudiler hakkında bir söz işitebildik. Bu sözü de İtalya Reisi Vükelası 
Mösyö Marki di Rodini ağzından işittik ... Ba§kasının iç işine karışınam ama 
müsaade-i mezhebiyeden bahsederim dedi... Anti-Semitizmciler şanı ali-i 
medenlyetle bir türlü tevfik kabul edemez gayreti maayibe (deler) .... Bunlar 
dine değil ticaret ve maliyedeki ihtikarlarına çatıyoruz diyorlar ama hukuku 
umumiye taraftarı olanlar ·için bu yolda mazeretler hiç de sadre şifa veremi
yorlar. 

Her lşde her milletin erbabı umuru kendi karlarının çıkanna baktıklan 
um uru tabiiyeden ve binaenaleyh ehvali vazıhadandır. Kesb-ü kar bir rekabe
ti umumiye saikasıyla müstaidd-i terakki olub eğer 'Yahudilere bu rekabette 
galebe ·oluiıamıyorsa o mağlubiyeti örtme\( için biçarelerin mevcudiyetleri 
aleyhine yanı imhalarına yürümek gibi bir husumet, mağlubiyet ayıbını bir 
kat daha artırmaktan ba§ka netice gösteremez. 

Halbuki şu anti-Semitizm meselesine dair her ne okumuş isek zımrunda 
bir gayreti mezhebiye görmüşüzdür. Katalik ve Ortodokslar daha şedid ... 
Protestanlığı gereği _gibi mutedil bulduk. 

Yahudilerden bir cemi gafır devleteyni Osmaniye ve İraniyeye dehalet
le kendilerine sığınacak yer gösterilmesini istirham mecburiyeline takarrüb 
(eylediler) ... Avrupa gibi terakkiyalı medeniyenin medtibi aliyesine vardığı · 
iddiasında bulunan bir yerde miktarlan az olsun çok olsun her halde o yerle
rin doğma büyüme eviadı olan bir halkın mücerred bir başka mezhebe zahib 
olmalanndan dolayı sığınacak yer bulamayıb da Devleti Osmaniye ve İrani
yeye dehalet etmeleri asıl hikrneti medeniye iltizamkararu olan hakikatpe
restanı veyeh ve hayrete duçar etmez mi? 
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3. Haziran tarihli İcınal de de Korfu'dan İstanbul'a ve Selfuıik'e sığman
lar ele alınıp, açık bir karşılaştınnaya giriliyor: 

"Anti-Semitizm'de Almanya, Rusya'yı bile geçti. Bütün hakkı siyaseyi
lerini kaldıİrnak istiyorlar. Bizim taraftaki Kıptiyan da bile mevcut olabilen 
hukuku siyasi ye oraca Yahudilerden diriğ edilerek balcemali zillet (yaşamaya 
zorlanıyorlar) ... İnsaniyet ve medeniyet nazarında Beni İsraile karşı husumeti 
bu dereceye. vardırmak hiç bir kimsenin· istihsan ederneyeceği şeylerden olub 
Avrupa medeniyeri narnma böyle şeyler eimek o medeni ye( gayretkarları için 
mucibi tahzin oluyor." · 

Bu yaklaşımın Yahudiler - ve bernalde H~rzl'e Osmanlı konusunda akıl 
hocalığı yapanlar, örneğin V ambery : tarafından bir. tür davetiye gibi-algılan
ması doğaldır. Esasen Yahudi çevreleri h.er fıisatıa · osmanlı topraklarında 

kendilerine tanınan haklardan mutluluklarını belirtmiŞlerd~. Midhat Paşa 
Avrupa'da sürgündeyken Fransız Senatörü A. CreinieıiX başkanlığında bir 
Alliance Israeüte heyeti kendisini · ziyaret etmiş ve Rusçuk, Bağdat, 

Selanik'te dindaşlarına gösterdiği iyi davranıştan dolayı teşekkür etmişdi. Pa
şanın cevabı şöyle oldu: 'Bep hükümetimin koyduğu ilkeleri uygulamaktan 
başka bir şey yapmadım. Bu ilkeler bugün de Türkiye politikasının temelidir 
ki, zaten başka çıkar yol yoktur.· Yahudilere gelince, onlara eziyet etmek bir 
Türk'ün aklına gelmez.02). 

Onbeş yıl sonra 1893'de de Yahudi yayın organı The Jewish World 
Türk politikası hakkında benzer şeyleri yazıyordu: 

'Türkiye'de Müslümanlar dini kurallarına bağlıdırlar, yine de Yahudiler 
orada tam bir özgürlük içinde yaşarlar ve yasalar tarafından etkili şekilde ko
runurlar.' ... 'Fransa, Almanya, Rusya Yahudileri kovuyor. Filistin'e yerleşme
roize tek gerçek engel - ve en önemli engel - Türk hükümetinin doğal tered
düdüd.ür ... Yine de son zamanlarda Yahudilerin de Müslümanlar gibi askere 
alınmasını. kararlaştıran kararnamenin de düşündürdüğü gibi Babıali de bir 
yumuşama hissediliyor ... Avrupa devle.tlerini kanştırmak zorlama olur." CB) 

T. Herzl 'in 1895-97 arasındaki çabalarıyla var. (Der Jwtenstiuıt =Ya
hudi Devleti . . kitabı, 1896'da Sultanla ilişkiye girişme çabası, 1897'de 
Basel'de ilk Siyonist Kongresi 'ni toplaması) tam bir ivme kazanan Siyonİst 
Hareket öncesinde soruna son derece insancıl açıdan bakılabiliyordu. Bunun 
kökeninde, kuşkusuz, geleneksel olarak Osmanlı toplumunda ·ve Türklerde 
hiç bir zaman Batı'nınkine benzer bir anti-Semitizmin bulunmaması yatıyor
du. Bemard Lewis, Osmanlı toplumu içinde Yahudilere yönelik kinin özel
likle Rumlardan kaynaklandığını kaydediyor. Yumuşak y3kıaşım ise hem 
Yıldız'dan hem de Babıali'deiı destek görüyordu. Oysa, gerek Türk yazarlar, 
gerekse Os~anlı y9Qe;ticileri, Avı:upa'daki an_ti-Siyonj.st ~panya!ar kadar, 

(12) Journal des Debats'dan naklen La Turquic, 10,7.1877. 
(13) 20 Ocak ve 26 Mayıs 1893 sayılan. 
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Yahudileri yerleştirecek toprak arayışlan ve bunun Filistin'i hedeflediği ko
nusunda da bilgi sahibiydiler. (14) 

HenTin 1896 Haziranı ortasında İstanbul'a ilk ayak hasışından sonra bu 
tutumda belirgin bir değişme farkedilk · 

Siyonİst lider, aralarında vezirler, elçiler ve saray erkanı bulunan bir 
sürü Osmanlı devlet adamı ile görüşmüş, kitabındaki 'Filistin'de Osmanlı hi
mayesinde bağımsız Yahudi Devleti' fikrini kabul ettirmek için mali yarqım, 
Osmanlı borçlarını tasfiye, Avrupa'daki Ermeni propagandasını nötralize 
etme ko~ularını pazarlıkta kullanımştır. Padişah 'ın buna ~Fesin cevabı, Filis-

. tin'de toprak vermenin bahis konu~u olamayacağı, Filistin'e göçün düşü
nülemeyeceği, göçmenlerin Osmanlı uyruğuna geçmeleri gerektiği şekün
de olmuştur. O dönemde Osmanlı Devleti her konuda önce direniyor, sonra 
her ödüne razı .oluyordu. Bunün bilincinde ve her 'Büyük Rüya' görende ol
duğu gi(?i Herzl de bu kararlılığı çabucak aşabileceği kanısındaydı. Günlü
ğünde, kendisine bu red haberini getiren aracı· Newünsky'e şunları söylediği
ni yazar: 'Bir yıla kalmaz bütün bu' ayak takımı potinlerimi yalarlar.' (15) 

Oysa, bir yıl sonra, daha da aşağı kademelerle temas zorunda kaldığını 
görüyoruz. Bismark'ın dostu ve Yahudi bağlantısını sağlayan kimse diye ni
telediği gazeteci Sidney Whitman'm aracılığıyla Ahmed Midhat ile ilişki ku
ruyor. Whitman'ın, A. Midhat'ın yakında sadratarn atanacağı yolundaki ha
yali bir uyarısı Herzl'i heyecanlandırmış olmalı ki, bu bağlanuya özel bir ilgi 
gösteriyor. Oysa Tercümanı Hakikat yazarının önerileri öncekilerinkilerden 
pek farklı değildir. Whitman şu haberi veriyor: (l6) 

"Ahmed Midhat 'Yavaş' (metinde Yawasch) iledememizi önerir.or. Sul
tan'ın hemen hayır dememesi için çok fazla şey isterneyiniz diyor. Ozellikle 
otonomi kelimesi hiç kullanılmamalı. Zira bu kelime 1Jirlçiye'nin bir çok sa~ 
vaŞa girmesine sebep olmuştur." · · · -

llerzl, Whitman'dan aldığı bilgilere dayanarak '!>u yeni kanalı çalıştır
maya çabaladı. Whitman'a Siyonizmin sözcQsü Die W~lt gazetesinin çıkışını 
haber verdiği 4. Haziran 1897 mektubunda, "bi.ı yayında Türkiye'ye önerileri
mizin güvencelerini vermeye çalışacağız" demektedir. Nitekim Die Welt'in 
9 Temmuz 1897 sayısında Türkiye'nin parçalanmasına karşı olduğunu ve 
para yardımı yapılması gerektiğini yazdı. A. Midhat'a mektubunda da şunları 
kaydediyor: "Kesin olarak inanıyorum ki, Yahudi hareketi Türkiye'nin 
selam etine, mali .kurtuluşuna, bütün hayati güçlerinin yeniden kazanılmasına 
yardımcı olacaktır ... Die Welt'i size yolluyorum, bize yararlı olabilirsiniz ... 

(14) M.K.Öke'nin kitabında bu konuda geniş bilgi vardır. 
(15) Theodor HenJs Tagebücher 1895-1904, Jüılischer Verlag, Berliıi 1922, cl, s. 414. 
(16) lbid, c.I, s. 629, c.II, s.3; Sidney Whiımaıi'ın Turlash Me11Wries' kitabında (Londra 1914) is-
tanbul'daki faaliyetleri hakkında bilgiler vardır. · · 
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Ne yoUarsaruz yayınlanacaktır ... Sultan'a bildiriniz ... " 
Herzl'in günlüğünde, A. Midhat'ın kendisine cevap verdiğini gösteren 

bir kayda rastlamıyoruz. Ancak Herzl'in bir yıl önce İstanbul'a gelişinden iti
baren gazetesi Neue Freie Presse' (NF~) de. yayınlan!ifi haberleı.ln daha dik.
kı!tle izlendiği ve Tercüman-ı Hakik.at'te .O~manlı savıinucusu yazılar olarak 
sunulduğunu görüyoruz. 

"NFP muharriri, Avrupa gazetel~rlnin neŞriyatının tasmattan ibaret ve 
eracif (olduğunu) ... (ülkede) huzur bulunduğunu yazdı ... NFP Avrupa'da neş
riyatının sıhhat ve hakikatiyle temayüz etmiş muteber bir gazete olduğundan 
( ... aleyhtek.ilerin) ne derece mübayini hakikat ve eseri garaz ve müfsidat ol-
duğunu göstereceği şüphesizdir. "(TH. 1.7.1896) -· · · · 

"Yeni Ermeni Patriği hükümet ve Padişaha sadıktır diye yazıyor" (TH, 
23.8. 1896) . 

"NFP, Koçana'da·beşbin Bulgarın katiedildiği hakkındaki bazı garazkar 
gazetelerin iş aa ettikleri .havadisi melllnetkaranenin külliyen biesas olduğunu 
(yazdı) ... Arnavutluk, Kosova ve Manastılda huzur ve asayişi umumi herke
mal olup ceraidi ecnebiyenin bu babdaki eracifi bedhalıanesi hakayik.i ahvale 
zerrece mukarin değildir." (TH, 30. 12. 1897) 

· "Arnavutluktaki küçük şeyleri büyütüyorlar ... NFP gazetesinin Dersaa
det muhabiri elyevm Dersaadette bulunan Amavud Beylerinden biri ile 
mülakatı neticesinde yazmış olduğu malfunat Amavutluğun Ahvali hazırası 
ile Amavut!ann makaniı mualla.yı Hilafetpenahiye merbutiyetlerini vazthan 
irae etmekte (dir). ·"(TH, 20. 1. 1898) 

NFP'den alıntılara başka İstanbul gazetelerinde de rastlanıyor: "NFP 
muhabiri T. Herzl, reform düşmanı denilen sadrazam ve diğer yetkililerle ko
nuştuğunu, Türkiye aleyhindeki kampanyanın haksız ve dayanaksız olduğu- · 
nu yazdı. '(Moniteur Oriental, 29. 6. 1896) 

İster rastlantı olsun ister olmasın, Basel Siyonisı Kongresi'nin Sultan 
Abdülluzmidin tahta çıkış yıldönümü gününe yakın olması, Herzl'e, Kongre
den Padişah'a bir bağhlık mesajının gönderilmesi •vesilesini yarattı. (17) TH de 
sadece bu mesajı .ön plana çıkaran bir haberle Kongreyi okuyucularına du
yurdu. Ülkede bir çok bölgenin ve cemaatin bağımsızlık ya da özerklik iddia
lan ileri sürdüğü bir dönemde buna bir yenisinin katılınasi anlamını taşıyacak 
kongredeki konular perde gerisine itildi. Yunanistan karşısındaki zafere rağ
men Girit'in elden çıkma tehlikesinin hertaraf edilemediği bir dönemde bulu
nuluyordu. Bu sebepten, Küba için Amerika ile İspanya arasındaki çekişme
ye gazetede yüzlerce defa daha fazla yer ayrılmıştır . 

. (17) Bu konudaki haber şöyle: 'Hükümeti seniyenin zfri cenah müstelzim elfelôhında müstazill emnü 
ôman olan '!fusevi tebaayi sadıka ha}darında rtiygôn buyrulan eltôfve iiJllyeti celife-i hazr:eti tôcidari 
ôzimiden dolayı atabe-i felekmertebe-i hazreti paditahiye anı' tqekkürat olunması halcJiında Kongre 
Reisi tarafından vulaıbulan teldifin mevkii tezekküre vaz edilmelesizin bilcümle aza tarafindan ittihadı 
ara ile kabul edilmiş olduğu •. : 
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THyazarları davranışlarının tutarlı olmadığının kuşkusuz bilincindeydi
ler. Nitekim, 1 Kasım. 1897 tarihli sayıda ilk kez Kongre hakkında ··geniş 
bilgi verilmeye girildiğinde öncelikle ihmalin izahına girişilmiştir. bütün Av
rupa ve Amerika kamuoylarıyla basınının yakından ilgilenip izlediği böylesi
ne önemli bir toplantı hakkında yeterli bilgi verilmemesi·, Batı basınının da 
bu konuda az şey yazmış olmasıyla açıklanıyor ki, pek inandırıcı olanuyor. 

Yazıda, Osmanlı toprakları dışında her yerde Yahudilerin aleyhinde şid
detli bir cereyan bulunduğu belirtilip Kongre hakkında şu bilgiler veriliyor: 

"Basel de akdı icqroa· eden Kongre hem şu cereyanı efkan izale ve hem 
de Memaiiki Şahane'den gayrı memalikde duçarı sefalet ve izdirab olan Mu- · 
sevilerio terifıhi alıvali çate8i hakkıtıda icrayı müzakerat etmek maksadiyle 
teşekkül (etmiştir) .... Bu babda öteden beri sarfı gayret edenler mevcut olub 
bunlara Ziyonist ve Museviler aleyhinde bulunanlara dahi Antisernist (Anti-
semit olacak) namı verilmektedir." · 

Herzl'in konuşmasında anti-Sernitik akımın Yahudi dayanışmasının te
şekkülünde rol oynamış olduğunu belirttiği kaydedildikten sonra şu kısırnlar 
aktarılıyor: . 

" ... hedefi matlubdan uzağız ... Vakıa Memaıiki Şah~e ile Aıjantin'de 
bir lıayli Musevilerin tavatfun edilmiş olduğunu daima lisanı şükran ile yad 
ve tezkara mecburuz ama bu ... kati değildir ... Museviler ancak ziraade yaşa
malarını sağlayacak geniş topraklara sahip olurlarsa kurtulurlar ... Hükümeti 
Seniye Musevileri daima himaye etmiş ise de bunca Musevilerin · Memaıiki 
Şahane'de tavattun eyelerneleri kabil değildir. Hüldlmatı saire de mümaşa
atkarane davranarak Musevilerin muhaceretini tesbil etmelidirler... Elliasıl 
Musevilerin ziraat ve fılahat ile tevaggul eylemeleri için mahalli münasibede 
tavattwi edilmelerinden başka çare yoktur. İhtiyan hicret etmek isteyen Mu
seviler ise aralarında bulundukları akvam ile temessül etmelidirler." 

Herzl'in Basel'de, Judenstaat kitabındaki ve ·g~nlüğündeki ölçüsüz is
teklerini freniediği ve taktik bir geri adıin attığı biliniyor. Yine de 1H'de, Fi
listin' den, Siyoriistlerin Osmaruı Devleti'nden beklentilerinden ve I:Ierzl'in 
'Devletler Hukuku güvencesi altmda bir yurt kurma' projesinden hiç bahse
dilmemesi, gerçeğin aktanlmasından kuşkulanıldığını kanıtlıyor. Açıkcası 
Herzl'in sözleri içinden Osmanlı politikasını destekleyecek gibi görünen kı
sımlar alınmış, göçün diğer ülkelere yönlendirilmesi şeklindeki Osmanlı dü
şüncelerine ağırlık verilmiştir. Yazı, Kongre'nin Siyonizm'in gelecekte Os
manlı Devleti ile hiç bir sorunu olmayacakmış Izlenimini veren bir iıotla sona 
eriyor: 

"İşte Musevi Kongresi'nin başlıca müiakeratı bu gibi hususat üzerine 
cereyan ederek bütün Avrupa memaıikinde bulunan Musevilerin ahvali hak
kında pek çok malO.mat verilmiş; ve bu babda. iradı nutuk eden natıka
perdazının hemen killesi Hükümeti Seniye hakkı alisinde ibrazı hissiyatı 
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şükrügüzari eylemişdir. Kongre diğer bazı mevad ile de iştigal etmiş ise de 
bunların bize taallfiku olıriadığı cihetle Musevi Kongresinden bu kadarcık 
bahs etmekle iktifa eyledik." 

1897 sonu ve 1898 başında Dreyfus meselesi, E mil Zola'nm mektubuy
la yeniden alevlendiğmde, ·sık sık TH'in sütunianna aktanlmİştır. (18) Gerek 
Ahmed Midhat'ın yazılarında, gerekse gazetenin başyazılarında (İcmal) ola
yın Yahudi boyutuna temas edilme~ektedir. Sadece bir kez şöyle deniyor: 

"Dreyfus Musevi olduğundan Fransa ahalisinin bir mühim kısmı 
malıkumu merkumun iade-i muhakemesi hususunu imkan dahiline getirmek 
için Musevilerin entrika çıkarmakta olduklarına kani olduklarından Paris 
dahil olduğu halde Fransanın her biladı mühimmesinde Museviler aleyhinde 
nümayişçiler tarafından ·bazı Musevi mağazalannın camları kınlmıştır ... 
Yirmi kişi P~s'te yar~andı, sayılan artabilir... Fransa'da ve Avrupa'nın 
cihatı sairesinde gittikçe miktan çoğalmakla bulunan anti-Semitler yani Mu
sevi hasımlan için Fransa ahalisinden bir güruhu mühi1nmin şu sırada Muse
viler aleyhinde gösterdigi husumet calibi dikkat bir keyfıyet olub ... şiddetlen
dirmeye çalışıyorlar." (19) 

Bu metinde dikkati çeken, eskisi gibi, Osmanlı topraklanndaki huzurlu 
ve rahat yaşamdan bahsedilmemesidir. Bunun bir davetiye gibi algılanması
nın artık arzularunadığı anlaşılıyor. 

1898'in ikinci yarısında 'Milleti İsrailiye veLisanı Türki' konulu yazı
ların başlai!Jasıyla yeni bir döneme giri,lmiştir. Yahudi milletinin İttihadı 
Anasır çerçevesinde Osmanlı milleti içinde yerine almasının Türkçe öğren
melerine bağlı olduğu teması işleniyordu. Bu yazılarda Avram Naun ve 
A vram Galanti gibi yerli Yahudi yazarların imzalanna ilk kez rastlanması, 
içiride yaşanan ülkeye uyum sağlama ve topiumla özdeleşme yolundaki akı
mın, iki tarafın da katkısıyla -Hem Osmanlı yönetimi hem de Yahudi cemaati 
- şekil almaya başladığını gösteriyor. 
. Bilindiği gibi, Avrupa'da Fransız Devrimi'nden sonra Yahudilerin öz
gürleşmesi ve kısıtlamalardan kurtulması ve bir ölçüde içinde bulunduklan 
toplurnlara özürnlemneleri (assimile olmaları) hızlanmıştı. Reform-Yahudili
ği adı verilen bu akım, tabii ki ortodoks Yahudi görüşüne - özellikle Halıam
ların - görüşüne ters düşecek davranışların kabulü karşılığında gerçeldeşebil
miştir. Ancak ekonomik hele siyasi alanda sağlanan avantajlar öyleydi ki, 
bunun Osmanlı Yahu di cemaati.ne de yansıması kaçınılmazdı. Osmanlı top
raklarındaki Alliance Française eğitim kuiumunun katkılan bu dönüşümün 
gerçekleşmesinde önemli bir etken olmuştur. (20) Babtali'nin bu kurumu kös
teklememesi, aksine desteklemesi, Tanzimat'ın çağdaş eğitime verdiği öne-

{18) rn;11 VE 22 Kasun 1897, ıs. 19, 24, Ocak 1898. 
(19) TH, 21.1.1898. 
(20) Alliance Française'~ lcaılalan konusunda Paul Dumont'un çeşitli ~tırmalan vardır. 
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min kanıtıdır. Cemaatler içi ya da arası aşın gerginlikler ve çatışmalar yarat
roadıkça Babıaii'nin modernleşme yanlılarını desteklediğine, Yahudi örneğin
de, 1862'deki Kamondo olayında tanık oluyoruz. <21 > Bunda da çağdaş eğitim 
ve serbest düşünce ön plandaydı. 

Modem eğitim kurumlanndan Avrupadakilere benzer aydın Yahudiler 
yetişmesi doğaldı. Avrupa'daki gibi içinde bulunduklan toplumla özümlenme 
doğrultusunda ilerledikçe, İttihadı Anasır ilkesine uydukları için bu Icadrola
nn Babıaii için sakıncası olamazdı. Buna karşılık 1895-97 arasında ivme ka
zanan Politik Siyonizm'in etkisi hissedilmeye başlanınca, Osmanlı yönetimi
nin özürolerne politikasını yönlendirici bir tavır oldığı farkediliyor. bu 
davranış, Yahudi Milleti içinde aynlı.kçılığı red eden, Osmanlı statüsü içinde 
kalmayı yeterli bulan bir düşünür grubunun oluşmasına zemin hazırlamıştır. 
1908 sonrasında Osmanlı topraklarında ilk kez Siyonist faaliyet başlatıldığın
da kolayca yayılamaması ve Yahudi cemaati içinde belirgin bir dirençle kar
şılaşmasında bu akım önemli bir rol oynamıştır. (22) 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, Tercümanı Hakikat ve dönemin en etkili ya
zan Ahmed Midhat, Osmanlı yönetiminin politikasına tam paralel bir çizgi 
izlemişlerdir. Osmanlı topraklarına yönelik fiili bir hareket başlamadığı süre
ce Yahudi sosyal faaliyetleri desteklenmiş, insan haklan savunulmuş, tarih 
boyunca Türklerle olan ilişkilerinin örnek niteliği ileri sürülmüştür. Bunun 
bir çağın gibi algılanmasından çekinilmemiştir. Ancak Yahudi Hareketi'nin 
Filistin'e yönelik siyasal bir nitelik taşıdığı hissedilir hissedilmez tutum de
ğişmiştir. Cemaatirı sosyal yardım çabalan yine yansıtılmakla birlikte, Os
marılılık içinde bütünleşme ve bunun içirı Türkçe öğrenmeleri gereği vurgu
lanmıştır. Sultan II. Abdülhamid zamanında başlatılan bu davranış, daha 
sonra İttihatcılann bütün milletleri Türkleştirmek istiyorlıı:r diye suçlanmala
nnın temelini oluşturmuştur. 

(21) Koloğlu Orhan, Abdülhamid ve Masonlar, Gür yay., İstanbul 1991, s. 59-65. 
(22) Die Welt'in 1908-1910 kolieksi yonlannda bu ıartışmalra ait bol bilgi vardır. 


