
HADİSELERİN YAKIN GEÇMİŞİNE BAKARKEN

bir coğrafyayı 2000 yıl sonra yeniden vatan yap-
mak ne demektir? Bazı Osmanlı devlet adamlarının 
“Gerçekleşmesi imkânsız bir hayâl ve birkaç şarlatan 
Yahudi’nin fikrinden ibaret bir masal” olarak gördük-
leri siyonizmin, çok kısa denilebilecek bir zaman 
içinde nasıl devlet olduğu, üzerinde ibretle düşü-
nülmesi gereken bir husustur. Bizde her türlü millî 
ülküye karşı çıkanlara, bir ideale ulaşmak için bun-
dan daha açık bir örnek gösterilebilir mi? Siyonist-
lerin nasıl teşkilâtlandığı, nasıl güç birliği yaptığı 
ve hedefe ulaştığı da bu cümledendir. Demek ki 
iyi disipline edilmiş bir teşkilâtlanmanın önünde 
hiçbir engel dayanmıyor. İşte dün vatan toprakla-
rını siyonist parası karşılığında elden çıkaranların 
çocukları, bugün Filistin’de insan yerine bile konul-
muyorlar. 

Vatanları, Yahudiler gibi kadîm zamanlarda de-
ğil daha dün elinden alınmış olan Ahıskalıların da 
Musevî Muhacirîn Cemiyeti ve onun faaliyeti üze-
rinde düşünmeleri gerekir herhâlde… 

Filistin, İsrail ve Suriye meselesini daha iyi an-
lamak ve yakın tarihte yaşananları hatırlamak için 
yüz küsur yıl önce yazılmış birkaç eski kaynağa göz 
attık. Bu kaynaklardaki iki yazıyı biraz sadeleştire-
rek nazarlarınıza sunuyoruz. Yazıdaki parantez ve 
dipnotlar bize aittir. 

1. Arz-ı Filistin Ahvali ve Siyonizm*

Kudüs’ün ve Arz-ı Filistin (Filistin toprağı)’in 
mine’l-kadîm (çok eskiden beri) Hristiyanlarca 
*   Musavver Sâlnâme-i Servet-i Fünûn, İstanbul, 1327 (1911), s. 314-315.

 Yunus ZEYREK
Osmanlı Devleti’nin son zamanların-

da cillenen ve Birinci Dünya Savaşı’nda 
Türk sancağının buralardan çekilmesiyle 
başlayan Orta-Doğu ve Filistin meselesi, 
günden güne alevlenerek devam etmiştir. 
Bu coğrafya son yıllarda yeniden hareket-
lendi. 1980’li yıllar İran-Irak harbiyle geçti. 
Irak, 1990’da Kuveyt’e hücum etti. ABD, 
2003 yılında Irak’a müdahale ederek devle-
ti yerle bir etti. Bu savaşlar, bölge ülkelerini 
derinden sarstı ve zayıflattı. Bu durumu 
fırsata çevirmek isteyen bazı vahşi etnik ve 
dinî gruplar akıl almaz şekilde güç kaza-
narak Irak ve Suriye’nin büyük parçalarını 
ele geçirdiler. Emperyalist ülkeler, bu terör 
örgütlerinin adeta pasta paylaşımına kayıtsız kal-
madılar. Onlar da bu coğrafyada boy göstermeye 
başladılar. Meydana gelen bu kaotik durum devam 
etmektedir. 

Böyle bir ortamda ABD Başkanı Donald Trump, 
2017 yılının son günlerinde İsrail’in başkenti olarak 
Kudüs’ü tanıyan kararnameyi imzalayarak fitili 
ateşledi. Birleşmiş Milletler, 128 ülkenin karşı oyuy-
la ABD’nin kararına karşı çıktı. Kudüs konusunda 
ısrarlı olan ABD’nin Dışişleri Bakanı Tillerson, Tel 
Aviv’deki büyükelçiliği Kudüs’e taşıma sürecinin 
iki yıldan daha uzun sürebileceğini söylemişti. 
Ajanslar, 23 Şubat’ta, farklı bir haberi geçtiler: ABD 
Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv’deki Amerikan Büyü-
kelçiliğinin Mayıs ayı içinde Kudüs’e taşınacağını 
açıkladı.

Kanlı terör örgütü PKK ve onun yan birimi olan 
PYD ile iş birliği yapan ABD yönetimi, Irak sınırın-
dan geçerek Suriye’yi işgale başladı. Suriye rejimi-
ne taraf olan Rusya da Akdeniz kıyısındaki askerî 
üssünden hareketle ülkenin merkezî topraklarında 
söz sahibi oldu. ABD ve Rusya’nın himayesini gö-
ren PKK/PYD, Suriye’nin kuzeyini baştanbaşa iş-
gal ederek Türkiye’nin en uzun kara sınırını tuttu 
ve Türkiye’yi tehdit etmeye başladı. Bu gelişmeler 
üzerine Mehmetçik önce Fırat Kalkanı harekâtıyla 
bu kuşatmayı ortadan kesti. Şimdi Suriye’nin Ha-
tay ili sınırımızı teşkil eden kuzeybatı toprakların-
daki Afrin merkezli bölgede başlayan Zeytin Dalı 
harekâtı da devam etmektedir.

Kadîm çağlarda vatanları olduğuna inandıkları  

Kudüs
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haiz olduğu ehemmiyet malûmdur.1 Bu ehem-
miyete son yıllarda bir başka unsur daha iştirak 
etti. O da Musevîlerdir. Musevîlerce Arz-ı Filis-
tin, mine’l-kadîm mukaddes ve hatta kendile-
rince ‘Arz-ı Mev’ûd (va’dedilmiş toprak)’dur. 
Fakat iş şimdiye kadar itikadiyât (inanç) dere-
cesindeydi. Son yıllarda ise siyaset ve sosyoloji 
vadisine döküldü. Avrupa Musevîleri arasında 
siyonizm fikirlerinin meydana çıkması ve yayıl-
ması bizim memleketimizde de etkilerini gös-
termeye başladı.

Gerçekten bundan 18 sene 
kadar evvel (1893) başlayan siyo-
nizm fikriyle, dünyanın muhtelif 
yerlerine yayılmış Musevîlerin, 
Filistin’de yerleştirilmeleri ve 
orada bir İsrail hükûmeti kur-
maları anlamına gelecektir. Bu-
nun için Devr-i Sâbık’ta (Sultan 
Abdülhamid zamanında) Arz-ı 
Filistin’e bir hayli muhaceret 
gerçekleşmiş ve sâbık hükûmet 
(eski hükûmet), bile bunun farkı-
na vararak bazı tedbirler almıştı. 

Bu sene Mebuslar Meclisi’nde 
bütçe görüşmeleri sırasında bu 
mesele bir milletvekili tarafından 
ortaya atıldı ve tehlikesi izah edil-
di. Hükûmetin bu tehlikeyi na-
zarı dikkate almadığından, bazı 
kimselerin de bu fikre hizmet et-
tiğinden bahsetti. Sadrıazam Paşa 
(Başbakan), siyonizmi, gerçekleş-
mesi imkânsız bir hayâl şeklinde 
ve birkaç şarlatan Yahudi’nin fik-
1 Osmanlı kaynağında şu bilgiler var: “Kuds-i Şerîf, 51.000 nüfusu hâvî ve 

mutasarrıflığın merkezi, ziyaretgâh bir belde-i mukaddese olup iskelesi olan 
Yafa kasabasına bir şimendifer (demiryolu) hattıyla muttasıldır. Derûnundaki 
Mescid-i Aksa meşhur-i âlemdir. Cıvarındaki Beytüllehim mevkıi Hazreti İsa 
Aleyhisselâm’ın müvelled-i mübarekleridir.” Memalik- Mahrûse-i Şahane’ye 
Mahsûs Mükemmel ve Mufassal Atlas, 1325 (1909), İstanbul, s. 118.

rinden ibaret bir ma-
sal addederek hiçbir 
tehlike bulunmadığını 
söyledi.

Sadrıazam Paşa’nın 
ifadeleri katiyen doğru 
değildir. Geçen sene 
Hamburg’da toplanan 
dokuzuncu siyonizm 
kongresine 750 delege 
katılmıştır. Keza siyo-
nistlerin elinde mak-
satları uğrunda kulla-
nılmak üzere 20 mil-

yon lira kadar bir sermaye bulunuyor. Ve birçok 
Musevî akıllısı amaca ulaşmak için faal bir şekil-
de çalışmaktadır. Şu hâlde Sadrıazam Paşa’nın 
bunu şarlatan işi ve masal olarak görmesi doğ-
ru değil. Yalnız şu var ki Osmanlı Musevîleri, 
kadîmden beri bu memlekette rahat ve nimetler 
içinde yetişmiş olduklarından böyle bir fikri des-
teklemeye kalkışarak Yahudilerin akıllı ve tedbir-
li vasfına yakışmayacak bir hareketle rahatlarını 

bozmazlar fikrindeyiz. Fakat 
bu hâl, tehlikeyi ortadan kal-
dırmış olmaz. 

Bugün en büyük söz para-
nın olduğu ve Musevîler ise 
bu hususta kuvvetli oldukları 
için biz gelecekteki tehlikeye 
karşı şimdiden hazırlanarak 
mevcut dertlerimize bir dert 
daha ilâve etmek hatasından 
sakınalım. 

Topraklarımız üzerinde 
hatalarımızın eseri olarak 
doğan bunca tufeyli/parazit 
hükûmetlerden sonra bir de 
Filistin toprağında Musevî 
hükûmeti çıkarsa böyle zeki, 
faal, dünyanın her tarafın-
da herkese karşı başarılı bir 
kavmin kötü komşuluğu, bizi 
yalnız Suriye’den değil, daha 
büyük yerlerden, huzur ve ra-
hattan mahrum edebilir.

Siyonizm ve Arz-ı Filistin 
vesilesiyle Almanya’nın, Ku-
düs Mutasarrıflığı dâhilindeki 

nüfuz ve sızmalarından bahsetmeyi de unut-
mamalıyız. Almanya İmparatoru’nun bun-
dan 14 sene evvelki (1898) seyahatinde  
uğradığı Suriye’de bıraktığı hâtıraları, Almanlar  

Musavver Sâlnâme-i Servet-i Fünûn
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nisyana mahkûm bırak-
madılar (unutmadılar). 
Bilakis bu hâtıraları daha 
derin bir surette kaz-
mak için hiçbir fırsatı ka-
çırmadılar. Geçen sene 
Kudüs’te inşâ edilen pek 
büyük ve sağlam Alman 
hastahanesiyle yetimha-
nesinin açılışı vesilesiyle 
orayı ziyaret eden İmpara-
tor Wilhelm’in oğlu Prens 
Eitel2 tarafından orada Al-
man nüfuzunun, Alman 
menfaatlerinin, Alman te-
baasının çoğalmasına dair 
verdiği nutuk, ne yazık 
ki bizim siyaset muhitin-
de ve basınımızda hiçbir 
akis bırakmadan, yalnız 
adi havadisler suretinde geçti. Unutmayalım ki 
Almanya ile ne kadar dost olsak, ne kadar iyilik 
görsek, kendimiz ve menfaatlerimiz her şeyden 
öncedir. 

2. Suriye’ye Musevî Muhacereti*

Petersburg’dan yazılıyor.

Siyonizm tarafdârı bulunan meşhur Dok-
tor Bukuç(?) geçende Suriye’den, Lehistan 
(Polonya)’da bulunan Lodz’a gelmişti. Kendisiy-
le mülâkata muvaffak oldum. Adı geçen şahıs, 
Suriye’de Musevî muhacereti hakkında aşağıdaki 
malûmatı veriyor:

Suriye’ye gidenler, bu kıtada Musevîliğin 
yayılması ve çoğalmasına taaccüp ederler (şa-
şırırlar). Osmanlı İnkılâbı (İkinci Meşrutiyet), 
Suriye’de bulunan Musevîlere de hürriyet bahşet-
miştir.3 Kudüs’te Musevî unsurunun olağan üstü 
2 Prens Eitel Friedrich (1883-1942): Almanya İmparatoru ve Prus-

ya Kralı II. Wilhelm (1859-1941)’in oğlu. Sultan II. Abdülhamid’le 
yakın ilişki kuran Alman İmparatoru II. Wilhelm, 1898 yılında 
İstanbul, Kudüs ve Şam’ı ziyaret etmiştir. Bu seyahatinde bir za-
manlar Haçlı Seferi’yle buralara gelmiş olan atalarının hatırası-
nı canlandırmak için Kudüs’e at üzerinde girmiştir. Şam’da da 
dünyadaki bütün Müslümanların dostu olduğunu söylemiştir. 
Anlaşılıyor ki oğlu Eitel da babasının izinden gitmiştir. 

*   Musavver Sâlnâme-i Servet-i Fünûn, İstanbul, 1327 (1911), s. 214-215.
3 Bu hususta şunları hatıra getirmekte fayda var: Filistin’de ilk yerleşim 

birimi 1870 yılında Batı Şeria’da kurulmuş ve bu tarihten itibaren her 
sene artarak devam etmiştir. Sultan II. Abdülhamid bu gidişata mani 
olacak bazı tedbirleri almışsa da Musevî muhacereti şu veya bu şekil-
de devam etmiştir. Burada söz konusu edilen Osmanlı İnkılâbı’ndan 
yani İkinci Meşrutiyet’ten sonra iktidara gelen İttihat ve Terakkî 
Hükûmeti de bu konuda dikkatli davranmıştır. Nitekim 20 Haziran 
1909’da toplanan Bakanlar Kurulunda Filistin’de 50 bin yabancı Yahudi 

çoğalması sonucu olarak bu şehir bugün tama-
men bir Musevî beldesi olarak kabul edilebilir. 
Diğer unsurların miktarı Musevîlere göre hiç du-
rumundadır. Kudüs Musevîlerinin miktarı, 120 
mektep ve sinagog dâhil olduğu hâlde 85 binden 
fazladır. Hayfa’da ve Yafa’da da Musevî cemaati 
aynı oranda çoğalıyor. 

olduğuna dikkat çekilerek Kudüs Mutasarrıflığı dâhil olmak üzere 
bütün Filistin’de yabancılara toprak ve emlâk satışı yasaklanmıştır. 
İttihatçıların bu sert tedbirleri, Filistin’le ilgili olarak II. Meşrutiyet’ten 
çok şeyler bekleyen siyonistleri şaşkına çevirmiştir. Birinci Dünya 
Savaşı’nın sonunda Osmanlı’nın buralardan çekilmesiyle ibre iyice 
Musevîlerin lehine dönmüştür. İkinci Dünya Savaşı sonrası, 1947’de 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin topraklarının İsrail ve Filistin 
adıyla iki ülke arasında bölünmesine karar vermiştir. Nihayet 14 Ma-
yıs 1948’de de İsrail devletinin kurulduğu ilân edilmiştir. 
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Suriye’ye vuku bu-
lan Musevî muhacereti, 
Rusya’da bulunan beş mil-
yon Musevî’nin karşılaştık-
ları yolsuzlukların sonucu-
dur. İstatistikler muhacir-
lerden büyük bir kısmının 
Rusya’dan gelmekte oldu-
ğunu ispat etmektedir. He-
men her vapur Suriye’ye az 
çok miktarda Musevî getiri-
yor. Musevî Muhacirîn Ce-
miyeti, muhaceretin devam 
etmesi için birçok paralar 
sarf etmektedir. Bu cemi-
yet, büyük araziler satın al-
maktadır. Geçende 25 bin 
dönüm daha almıştır. Ve 
araziyi birer aileye yetecek 
derecede küçük kısımlara 
bölerek muhacirlere dağıt-
maktadır. Bundan başka 
cemiyet, hastahaneler, ye-
timhaneler, sinagoglar da 
inşâ ediyor. Musevîler, bu 
bölgede muhacir suretinde 
iskân edilmektedir. Bunlar 
ağır ve zahmetli işleri yerli-
lere bırakarak ziraat işleriy-
le uğraşmakta ve çok faydalı 
neticeler almaktadırlar. İşte 
bu sayede Musevîlerin zira-
at kabiliyetinden mahrum 
oldukları fikri de boşa çık-
mış oluyor. Çünkü Suriye 
muhacirleri, en yeni usulleri 
uyguluyor ve en yeni maki-
neleri kullanarak pek bere-
ketli ürünler elde ediyorlar.  

Yafa ile Gazze arasında-
ki araziyle Saron Vadisi bir 
satranç tahtası gibi tama-
men Musevî çiftlikleri ile 
kaplıdır.4 En verimli böl-
ge Musevîlerin elindedir. 
Erden Nehri sahilleriyle 
Havran çevresi de Musevîlerin eline geçecek-
tir. Musevî sanatkârlığı Suriye’yi az bir zaman  
4 Şu bilgiler de kayda değer: “Kuds-i Şerîf kadîmde Benî İsrail’in 

tavattun ettiği mahal olup o vakit her tarafı meskûn ve mezru 
idi. 60 bin nüfuslu olan pek eski bir şehirdir. Tarih-i kadîmden 
beri mukaddes tanınmış olan bu şehre Frenkler Jerusalem 
derler.” Safvet (Geylanlıgil, 1875-1944),Yeni Resimli ve Haritalı 
Coğrafya-yı Riyazî ve Osmanî, İstanbul, 1331 (1915), s. 196.

zarfında cennet hâline getirecektir. 

5

5 Yahudi’nin bu ifadelerini, ibret için Osmanlı coğrafya kitabında 
geçen şu bilgilerle karşılaştırmak gerekir: (Bugünkü dille) “Su-
riye ve Filistin ülkesinde Suriye (Şam), Halep, Beyrut adında üç vilây-
et ile Cebel-i Lübnan, Kuds-i Şerîf, Urfa ve Maraş mutasarrıflıkları 
vardır. Suriye vilâyeti dâhilinde gayet verimli, her türlü bitkinin 
yetişmesine elverişli ve çok geniş araziler varsa da ne yazık ki bunun 
pek çoğu ekilmemekte ve kullanılmamaktadır.” Age. s. 187.

Mufassal Osmanlı Atlası’nda Suriye ve Beyrut 
vilayetleri ile  Filistin’de Kudüs Mutasarrıflığı.
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