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Özet 
XIX yy‟la girerken batılı devletlerin etnik unsurları kullanarak Osmanlı Devletine müdahale etme siyaseti 

iyice belirginlik kazanmıştı. Berlin antlaşması ile gayr-i Müslimlerin yaşadığı bölgelerde ıslahat yapılması uluslar 

arası bir problem halini almıştı (1878). Bu vesile ile yapılmak istenen dış müdahaleleri önlemek isteyen Sultan II. 

Abdülhamid, 1895 yılında devletin bütün bölgelerinde ıslahat çalışmaları başlattı.  

Balkanlar ve Doğu Anadolu‟da yürürlüğe konulan ıslahat layihası, 22 Eylül 1896 tarihinde “Hicaz dışında 

kalan bütün memâlik-i şahane ıslahat programı” adıyla Kudüs-i Şerif‟te yürürlüğe konuldu.  

1905 yılı sonuna kadar Kudüs-i Şerif‟te imar, idarî ıslahat, eğitim, vergi ve güvenlik alanlarında önemli 

çalışmalar yapılmıştır.  

Huzuru bozmak için çalışan çok sayıda tarafa rağmen Kudüs-i Şerif‟i bir barış şehri olarak korumayı 

başaran Osmanlı idaresi, tarihin en kırılgan döneminde ortaya koyduğu kriz yönetme becerisi sayesinde bölgede 

acı bir hatıra bırakmamıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Kudüs-i Şerif, II. Abdülhamit, Urban aşiretler, Islahat layihası 

 

 Abstract 
 By the beginning of the 19th century, the intervention of the Western European states into the Ottoman 

affairs, using ethnic divisions in population, became apparent. Beginning from the Treaty of Berlin, the necessity of 

Ottoman reforms in the regions populated by the non-Muslims had become an international problem. (1878) Sultan 

Abdülhamid started reform activities all over the empire in order to prevent foreign intervention by using the ethnic 

groups. 

 The reform bill, which had been put into effect in the Balkans and Eastern Anatolia, started to be applied 

also in Jerusalem after the publication of the reform program about all lands of Ottoman State  except Hicaz 

(Hejaz) in 22 September 1896. 

Until the end of 1905 in Jerusalem, many important reforms were made in public improvement, education, 

security and bureaucracy.  

Ottoman rule succeeded to preserve Jerusalem as a peaceful city despite the many peace-breaking powers 

around. Thanks to their wide experience, the Ottomans, even in the most difficult periods of history, did not leave a 

painful memory behind in Jerusalem. 

 

Key Words: Sultan II. Abdülhamid, Jerusalem, Urban regions, reforms  
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Giriş 

 

XIX. yy girerken Osmanlı Devleti üç Müslüman unsuru Urban aĢiretleri ile Kürt ve 

Arnavut AĢiretlerin yaĢadıkları bölgelerde benzer sorunlar yaĢanıyordu. Osmanlı yönetimi 

kuruluĢundan itibaren merkeze uzak bölgelerde aĢiret yapısına müdahale etmemiĢ, aĢiret 

liderlerine sağladığı yetkilerle durumu idare etmeye çalıĢmıĢtı. Ancak Batılı devletler 

karĢısında alınan üst üste yenilgilerden sonra, devlet yapısını temelden değiĢtirecek kararlar 

almak zorunda kaldı. Bu çerçevede Sultan II. Mahmud ile baĢlayan merkezî yönetimin 

güçlendirilmesi ve yerel yönetim tarzlarının tasfiye edilmesi süreci, ciddi zorluklarla karĢı 

karĢıyaydı. AĢiret yapılanmasından güç alan yerel odaklar, ĢehirleĢmeyi ve modernleĢmeyi 

önlemekte, geleneksel yapıyı koruyarak, ekonomik kalkınmayı ciddi boyutlarda 

sınırlamaktaydı.  

 

Kan davaları toplumsal geliĢmeleri etkileyecek bir boyuta ulaĢmıĢ, cehalet ve taassup 

toplumu her türlü tahrike açık hale getirmiĢ; vergi, nüfus sayımı, askerlik, arazi tahriri, okul, 

köprü ve yol yapımı gibi devletin en meĢru talepleri isyan sebepleri arasına girmiĢti.  

 

Sayılan olumsuzluklar adı geçen bölgelerde insanların tabiatları haline gelmiĢken bu 

olayların ıslahat programları ile bir iki senede ortadan kalkacağını sanmak açık bir yanılgıydı. 

Asırlık alıĢkanlıkların ördüğü bu yapı, yine birkaç asırda düzelme istidadı taĢımaktaydı. Buna 

rağmen Sultan II. Mahmud’un baĢlattığı ıslahatlar aynı kararlılıkla sürdürülmemiĢ, maslahat 

icabıdır denilerek doğuda Kürt aĢiretleri, batıda Arnavut aĢiretler, güneyde Urban aĢiretleri, 

Cihan harbi öncesine kadar kendi bildikleri gibi yaĢamaya devam etmiĢlerdi. 

 

Son dönemde Arap aĢiret reislerinin çocukları için Ġstanbul’da açılan AĢiret Mektebi’nde 

zamanla Kürt ve Arnavut talebelerin birleĢmesi, adı geçen bölgelerdeki sosyal problemlerin 

benzerliği konusunda tarihsel bir iĢaretti.
1
 

 

Urban aĢiretlerini diğerlerinden ayıran en önemli özellik,-Kürt ve Arnavut aĢiretler kendi 

bölgelerinde daha çok gayr-i Müslim unsurlarla çarpıĢırken- birbirleriyle savaĢ halinde 

olmalarıydı. Hac kâfilelerine ve düĢman saydıkları aĢiretlere “gazve” adını verdikleri akınlar 

düzenler, bunları kendi aralarında övünç vesilesi sayarlardı.  

 

Batılı devletler ilk planda daha çok Balkanlar ve Doğu Anadolu’da Kürtler ve Ermeniler 

arasındaki olaylarla ilgileniyorlardı. Osmanlı Devleti’nin kendi inisiyatifi ile uygulamak 

istediği ıslahat çalıĢmaları üzerinde, 1877-1878 Osmanlı-Rus harbi sonrasında yapılan 

anlaĢmalarla Avrupa devletlerinin kontrolü kabul edildi. 

 

Ruslar karĢısında alınan ağır yenilgi, öteden beri Balkanları etnik parçalara ayırmak 

isteyen batılı güçlere bu tasavvurlarını uygulama fırsatı verdi. Berlin antlaĢmasından sonra 

Anadolu ıslahatı meselesi, baĢta Ġngiltere olmak üzere Avrupalı devletlerce, Osmanlı 

Devleti'ne karĢı bir müdahale silahı olarak kullanıldı.  

 

                                                 
1 Aşiret Mektepleri için bkz. Ergin, O. Nuri, Türk Maarif Tarihi, MEB.Yayınları, 1941; KOYUNCU, Muhlis, Aşiret 

Mektepleri. Gazi Üniversitesi, Basılmamış master tezi, Ankara 1988 
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Ġngilizlerin bu dönemdeki ıslahat talepleri, Hıristiyanların çoğunlukta bulunduğu kaza ve 

nahiyelere, Hıristiyan kaymakam ve nahiye müdürleri atanması, yol yapımı, ziraatın 

geliĢtirilmesi ile halkın servetinin artırılması, valilik emrine muktedir polis, adliye ve maliye 

müfettiĢleri verilmesi ve aĢar usulünün kaldırılması Ģartlarını içermekteydi. Islahat talepleri, 

devletin bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü garanti eden uluslararası antlaĢmalara uymadığı 

gerekçesiyle ve çeĢitli diplomatik usullerle bir süre daha geciktirilmiĢ ancak Ġngiltere süreç 

içerisinde sayılan Ģartlara Doğu Anadolu'ya bir genel vali atanması maddesini eklemiĢti.  

 

Sultan II. Abdülhamid’in esnek politikası sayesinde 1894 yılı Sason olaylarına kadar 

Avrupa devletleri ıslahat talepleri konusunda zorlayıcı bir adım atmaktan kaçındılar. Avrupalı 

devletlerin, Osmanlı Devletine baskı yapmalarını sağlamak isteyen Ermeniler, bu tarihten 

sonra terör olaylarına ağırlık verdiler. Aynı ölçüde batılı devletlerin ıslahat talepleri de artmıĢ 

oldu.
2
 

 

Anadolu ıslahatı konusuna bu dönemde baĢta Ġngiltere, Rusya ve Fransa daha sonra 

Amerika  müdâhil oldular. Altı vilayet için düĢünülen ıslahatı, Osmanlı hükümetinin 

inisiyatifine bırakmak istemeyen batılı devletler Ġstanbul’da bir ıslahat komisyonu kurdular. 

Önceleri bu isteklere karĢı direnen II. Abdulhamid, sonuçta durumu kabullenmek zorunda 

kaldı. (11 Mayıs 1895) 

 

Adı geçen komisyonun hazırladığı 40 maddelik ıslahat layihasının en önemli tarafı altı 

vilayete Avrupalı bir genel valinin tayin edilmesi isteğiydi. Bütün dikkatini ilerde Ermenilere 

özerklik sağlayacak bir düzenlemeyi önlemeye veren padiĢah ve hükümet, yapılmak istenen 

ıslahatı, bütün Osmanlı vilayetlerinde uygulamak istediklerini öne sürerek inisiyatifi ele 

almaya çalıĢtılar.  

 

Bu maksatla Anadolu Islahatı Umum MüfettiĢliği kuruldu. 20 maddelik bir Islahat 

layihası hazırlandı ve ġakir PaĢa müfettiĢliğe tayin edildi (27 Haziran 1895). Bu siyasî  

manevra ile ıslahat programı devletin istiklâline zarar vermeyecek bir hale getirilmiĢ, 

Avrupa'nın elindeki ıslahat silahı da alınmıĢtı. Böyle bir sonuca ulaĢılmasında en büyük rol, 

hiç Ģüphesiz II. Abdulhamid'in uyguladığı denge siyasetine aitti. Malî sıkıntılar içinde 

yürütülen bu çalıĢmalara, 1897 Osmanlı-Yunan savaĢının getirdiği yeni sıkıntılara rağmen ara 

verilmedi.  

 

Balkanlar ve Doğu Anadolu ile birlikte Kudüs-i ġerif Sancağı’nda da aynı tarihte ıslahat 

çalıĢmaları baĢlatıldı. Bu çalıĢma devletin kendi inisiyatifi ile yürüttüğü bir programdı. Kudüs-

i ġerif’te uygulanan ıslahat programı, genel hükümler açısından 22 Eylül 1896 tarihinde 

yayınlanan “Hicaz dışında bütün memâlik-i şahane ıslahat programı”na tabiydi.
3
 Daha sonra 

özel bazı hükümlerde Rumeli MüfettiĢliği ıslahat programının uygulandığı görüldü.
4
 

 

                                                 
2 KARACA, Ali, Anadolu Islahatı Umûmî MüfettiĢi Ahmet ġâkir PaĢa ve Ġcraatı (1838-1899) Marmara Ünv. 

Yakınçağ Tarihi,  BasılmamıĢ doktora tezi, Ġstanbul 1992, s. 159 
3 BOA. Y. A. RES 82/26; 
4 Ekrem Bey’in Kudüs Mutasarrıflığı'na tayin edildiğini Rumeli MüfettiĢliği'ne bildiren telgrafı. (BOA. TFR.I..M... 

13 /1289; 3 D 1906); Kudüs livasının ehemmiyetine binaen inzibatının temini için ıslahata muhtaç olan polis 

heyetinin Rumeli vilayetinde kabul olunan usul dairesinde yeniden düzenlenmesi BOA. DH.MKT. 2833 /97; 7 

(1909) 
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A) Islahat Layihası Uygulamaları
5
 

 

Kudüs-i ġerif Sancağı esas alınarak yapılan çalıĢmanın iki ayağı vardı: Birincisi bölgede 

yaĢayan Urban (bedevî) aĢiretlerin iskânı, ikincisi Kudüs-i ġerif merkezinde idarî 

düzenlemelerin ıslahat layihası çerçevesinde gerçekleĢtirilmesi.  

 

 

a) Urban Aşiretlerin İskânı 

 

 

Urban aĢiretleri devleti meĢgul eden ciddi  problemler arasında yer alır.  Devlet uzun bir süre 

bu meseleye sadece güvenlik açısından bakmıĢ, köklü bir çözüm sağlayacak bir program 

uygulama Ģansı elde edememiĢtir.
6
 

 

Islahat layihasının tartıĢıldığı günlerde devlet bu kabileleri iskân etme kararı aldı. Hac 

yolu üzerinde yaĢayan bu kabilelerin ıslahı ile hac yolunda güvenlik sağlanacak, topraklar 

kayıt altına alınarak vergi gelirleri düzenli bir hale getirilecekti. ġehir hayatına alıĢan kabileler, 

birbirlerini yağmalamaktan vazgeçeceklerdi.  

 

Bunun için Suriye kıtasında bulunan Maan'da bir mutasarrıflık teĢkil edilecek, Kerek ve 

Tufeyle kaza yapılarak göçebe aĢiretlerin iskânı sağlanacaktı. PadiĢahın iradesi Kerek 

beldesinin Maan sancağına merkez yapılması yönündeydi.
7
 AĢiretlerin kazanılması için 

oldukça lütufkâr davranılmıĢtı. Suriye’de yaĢayan ġeyhü'l-MeĢayih Kuytiye Ağa, Kerek 

Sancağı Jandarma binbaĢılığa tayin edildi. Ġlk planda aĢiret efradından100 kiĢilik bir jandarma 

birliği kurulmuĢtu.
8
 AĢiret reisleri idare meclisi azaları olarak tayin edilmiĢ kendilerine 

“muvazzafa” adıyla maaĢ bağlanmıĢtı. Birer vesile ile her biri ayrı ayrı taltif edildiler.
9
 

 

Bayezid Cami-i ġerifi Dersiamlarından Kayserili Ġbrahim Edhem Efendi, Kerek 

sancağına gönderilmiĢ, çocukları eğitime alıĢtırmak için iki yatılı mektep açılmıĢtı. Ayrıca TaĢ 

camiler yaptırılıp vaizler tayin edildi. Bu vaizler aracılığıyla ücretsiz olarak Mushaf-ı ġerif ve 

                                                 
5 Filistin üzerine yapılan çalıĢmalarda Sultan II. Abdülhamid döneminde 1895-1905 yılları arasında uygulanan 

“ıslahat layihası” ve uygulamalarına yönelik bir atfa rastlanılmamıĢtır. Bu makale konuyu ilk defa adı geçen ıslahat 

layihası çerçevesinde ele almaktadır. Böylece Filistin tarihinin önemli bir kesiti daha toplu bir değerlendirme 

imkanın kavuĢmuĢ olacaktır.  
6 Urban (bedevî) kabilelerin zaman zaman hac kervanlarını yağmalaması, Osmanlı tarihinin acı olaylarından biridir. 

Özellikle iç karıĢıklıkların yaĢandığı yıllarda haç kafileleri bu aĢiretlerin saldırısına  uğramıĢtır. 1700/1701 yıllarında 

Elçi Mehmed PaĢa ve Silahdâr Hasan PaĢaların hac emirlikleri zamanında çok sayıda hacı öldürülmüĢtür. (bkz. 

UġġAKĠZADE es-Seyyid Ġbrahim Hasib Efendi; Hazırlayan: RaĢit Gündoğdu, Çamlıca Basım Yayın; Ġstanbul, 

2005, vrk. 100/b, 118/b,119/a; BALCI, Ramazan, Filistin’de Son Türkler, Tarih DüĢünce Yay. Ġstanbul 2005,s.93-

96) Devlet her yıl hacıların güvenlik içinde ġam’dan Hicaz’a gidip gelmelerini sağlamak üzere bedevî aĢiretlere 

belirli bir miktar para dağıtılırdı. (Bkz. ATALAR, Münir, Osmanlı Devleti’nde Sürre-i Hümâyûn ve Sürre Alayları, 

Ankara, 1991, s. 136–145). Sürre Alayları, Fuad PaĢa’nın Saderetinde güvenlik gerekçesi ile deniz yolu ile 

gönderilmeye baĢlandı. 
7 BOA. Ġ..HUS. nr.12; 18 jun 1893  
8 BOA. Ġ. AS. 3;  
9 Bunlar arasında Kerek Ġdare Meclisi azaları ġeyh Salih Efendi el-Mücella, ġeyh Halil Efendi el-Mücella, ġeyh 

Faris bin Selam el-Mücella ve Maan Ġdare Meclisi Azası Halil eĢ- ġirozi, Advan AĢireti Reislerinden ġeyh Faiz bin 

Ali, Beni Sahr meĢayihinden Fevvaz bin Sıtam, Beni Sahr AĢireti meĢayihinden Cenire Nahiyesi Müdürü ġeyh 

Tallal Efendi, Tufeyle kazası Ģeyhlerinden Abdullah el-Avran vardı. (BOA. DH.MKT 405/17) 
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sair kitaplar dağıtıldı. Vaizler aynı zamanda imamlık ve hatiplik yapacaklar, bulundukları 

bölgenin mektep müdürlükleri olacaklardı.  

Bölgede medyun bulunan Ashaba-ı Güzin’den Cafer-i Tayyar, Abdullah b. Refaha ve 

Zeyd b. Hârise Hazretlerinin türbe ve camileri tamir edildi.
10

 

 

 Kerek Sancağı’nda elde edilen baĢarı devleti cesaretlendirmiĢ, 6 yıl içinde aynı sistemin 

Gazze bölgesinde yaĢayan aĢiretler için uygulanması kararı alınmıĢtı. Kudüs-i ġerif Gazze 

arasında Birüssebi birinci sınıf bir kaza teĢkil edilecek, Hafir Kaymakamlığı ve Meliha 

nahiyesi buraya bağlı olacaktı. Gazze civarında yaĢayan beĢ büyük kabile bölgede iskân 

edilecekti.
11

 

 

 Kaza merkezinde iskân edilecek urban için iki bin dönüm arazi devletçe satın alınıp 

ücretsiz olarak tahsis edildi. Ġdare meclisine tayin edilen urban Ģeyhlerine kaza merkezinde 

oturmaları Ģartıyla maaĢ bağlandı. Ayrıca kanunsuz hareketlere engel olanlar ödüllendirildi.
12

 

 

 Yeni bir cami ve hükümet konağı inĢa edildi. Gazze’de saygın bir yeri olan 

Abdülmuttalib el-ġeva Efendi, urban vaizi ve müderrisi olarak tayin edildi. Halka Mushaf-ı 

ġerif dağıtılmıĢ, camide okunan mevlit eĢliğinde çocukları sünnet ettirilmiĢti. Bu vesile ile 

urban Ģeyhlerine hilatler giydirildi.
13

 

 

 Birüssebi Kaymakamlığı, henüz iskânları tamamlanmayan kabileler için seyyar 

öğretmenler tayin edilmesini istemiĢti. Kudüs-i ġerif Ġdare Meclisi’nin mütalaası kabilelerin 

yaĢadığı problemleri özetlemesi açısından önemliydi: 

 

 “Asırlardan beri vahşet ve bedeviyet âleminde yaşayan urban kabilelerinin ekser 

fertleri cehalet karanlığına batmış olarak dinin emirlerinden habersizdirler. Yağma, soygun ve 

arazi ihtilafından kaynaklanan bir takım çirkin halleri caiz görmektedirler. Büyük 

peygamberlere isnat ettikleri bazı olayların gerçek olduğuna inanmaktadırlar. Bunların 

çocukluk yaşlarını dolduranların eğitilmesi ve ıslah edilmesi mümkün görülmemektedir. Ancak 

„bir şey bütünüyle elde edilemese de tamamıyla terk edilmez‟ kaidesi gereğince özelikle fıtraten 

zeki yaratılışta olan çocukların bu cehalet içinde bırakılması uygun görülmez!” 

 

Meclis kararına göre, tayin edilecek öğretmenler kasabalarda okullar geliĢtirilene kadar, 

kabilelerin adetleri gereğince bir yerden diğer bir yere intikal ve göçlerinde onlara refakat 

etmeliydi. Gündüzleri çocuklara okuma yazma, Kur’ân-ı kerim ve dini itikadı öğretecek, 

geceleri toplantı yerlerinde bulunarak onları namaza teĢvik edecek, ezan okuyacak, imamlık 

yapacak ve nikâhlarını kıyacaktı.  Öğretmenler güzel ahlak sahibi, salih birer muallim 

olmalıydı.
14

 Maarif Nezareti’ne göre öğretmen maaĢlarının urban kabilelerinden tahsil edilmesi 

durumunda istenilen tayinler yapılabilirdi.
15

  

 

                                                 
10 BOA. Y. MTV 128/43 
11 BOA. DH. MKT 2346/126 (Hudeyde AĢireti ġeyhi Salih Cerrah; Teyaha Kabilesi ġelaliye AĢireti meĢayihinden 

Selman; Cebarat AĢireti MeĢayihi Hüseyin Abdülvakkas; Sebaa Fırkası ġeyhi Ferhan bin Hedib, Tebahe aĢireti 

Selame EbuĢetal) 
12 BOA. DH. TMIK. S 39/11 
13 BOA. DH. MKT 1157/82 
14 BOA. DH. MKT 491/ 72; 15 Mart 1902  
15 BOA. DH. MKT 491/72; 21 Nisan 1902 
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Urban kabilelerinin iskânı, geç kalınmıĢ bir tedbir olmakla beraber, önemli bir adımdı. 

Kabileler istekli davrandılar. Bazı Ģeyhler çocuklarını Ġstanbul’da açılan aĢiret mektebine 

gönderdiler. Devletin son elli yıllık iskân çalıĢmalarında en zahmetsiz olanı urban aĢiretlerinin 

iskânı oldu. Diğer bölgelerde bu çalıĢmalar tamamen jandarma zoru ile yapılmıĢtı.
16

 Bu 

çalıĢmalar kararlılıkla sürdürülüp I. Cihan harbinden önce tamamlanabilseydi, harp sırasında 

bölgede yaĢanan üzücü olayların hiç biri yaĢanmaya bilirdi.  

 

 

b) Kutsal Yerler Meselesi
17

 

 

Islahat programının uygulanma  imkanını değerlendirebilmek için Küdüs-i ġerif’teki 

siyasî ve sosyal Ģartların bilinmesi gereklidir. Bu açıdan bakıldığında ıslahat programı büyük 

zorluklarla karĢı karĢıyadır: 

 

Osmanlı Devleti Kudüs-i ġerif üzerindeki etkin denetimini 1831 yılında Kudüs-i ġerif’e 

el koyan Mısır Valisi Mehmed Ali PaĢa’nın isyanı sırasında kaybetmiĢti.  On yıl kadar bölgeyi 

elinde tutan PaĢa, bu sürede Avrupalıların desteğini sağlamak düĢüncesi ile Hıristiyan ve 

Yahudilere bir takım imtiyazlar verdi. Ancak Avrupa devletleri Mısır’da güçlü bir idare 

istemiyorlardı. Mehmet Ali PaĢa 1841’de Filistin’den çekilmek zorunda kaldı.
18

 Osmanlı, gayr-i 

Müslimlere verilen bu hakları geri alamamıĢ, Mehmet Ali PaĢa döneminde baĢlayan “açık kapı” 

politikasını sürdürmek zorunda kalmıĢtı. Bu süreçte Avrupa devletleri Kudüs-i ġerif’te 

konsolosluk açma yarıĢına girdiler.  Prusya 1842, Sardinya ve Fransa 1843, Avusturya 1847, 

Ġspanya 1854, Amerika 1856 ve Rusya 1857 yılında konsolosluk açtılar. Önceden verilen 

kapitülasyonlar ve Kırım savaĢı sonrasında yapılan Paris anlaĢması, Kudüs-i ġerif’teki 

konsoloslukların yetki ve statülerini güçlendirmiĢti.
19

 

 

Kudüs-i ġerif’te siyasî  konumlarını güçlendiren Avrupa devletleri bu tarihten sonra 

Kudüs-i ġerif ile ilgili Kutsal Yerler meselesini gündeme getirdiler.  Küçük Kaynarca 

antlaĢmasında Ġstanbul’da  iki ayrı Ortodoks kilisesini himaye hakkı kazanan Rusya, bu hakkı 

bütün Osmanlı vilayetlerindeki Ortodokslara teĢmil etmek için fırsat kollamaya baĢlamıĢtı. 

1848 Macaristan ihtilâli sonrasında ihtilâlcileri takip etmek bahanesi ile girdiği Osmanlı 

                                                 
16 XIX. yylın sonların isyan halinde olan sadece urban kabileleri değildi. Söz gelimi Antakya ve çevresinde 

yaĢayan aĢiretler tamamen isyan halindeydi. Kozanoğulları devlete asker ve vergi vermiyordu. Gâvur Dağı ve Kürd 

Dağı ahalisi de aynı Ģekildeydi.  

Dördüncü Ordu Kumandanı MareĢal DerviĢ PaĢa, Fırka-i Islâhiye adı verilen yedi tabur askerle bölgede zorunlu 

iskan uyguladı. (3 Haziran 1865)  Asker kaçaklarının durumu, vergi afları, maaĢ bağlama gibi mülkî ve idari 

görevler Ahmet Cevdet PaĢa'ya verilmiĢti. (Bkz. CANBOLAT, Atilla, Hatay Türkmen AĢiretleri ve Bu AĢiretlerin 

Ġskânı (18. Ve 19. Yüzyıllar), KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniv. Tarih Anabilim Dalı, BasılmamıĢ yüksek lisans 

tezi, Eylül-2006, S. 75; CEVDET PAġA, Ahmed, Tezâkir (1–12), TTK. Ankara 1986; ÇELĠK, Akif Bilge, Fırka-i 

Islahiye, KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Ünv. Tarih Anabilim Dalı, BasılmamıĢ yüksek lisans tezi, Haziran 2008)  
17 Hıristiyan mezheplerince kutsal sayılan ortak mabetlerden Kamame Kilisesi, Hz. Meryem’in mezarı, Hz. Ġsa’nın 

mezarı, Havarilere ait hücreler,  Beytüllahim Kiliseleri, Makamat-ı Mübareke (Kutsal Yerler) olarak 

isimlendirilmektedir. (bkz. BUZPINAR, Tufan, “Makamat-ı Mübareke Meselesi ve Kırım Harbi”, SavaĢtan BarıĢa: 

150. Yıldönümünde Kırım Savası ve Paris AntlaĢması (1853-1856): Bildiriler, Ġstanbul 2007, s. 182 
18 Osmanlı Devleti'nin idarî taksimatı içerisinde, "Filistin" adında idarî bir birim bulunmamaktadır. Bu isim, Batılı 

devletlerin antik isimleri yeniden canlandırarak, bu yerlerin asıl sahiplerinin kendilerinin olduğunu ispat etmek 

düĢüncesiyle kullanmaya baĢladıkları Suriye, Kapadokya ve Kilikya gibi bir terimdir.    
19 Arif Pasa Arif, Tarihü’l-Kuds, Kahire 1994, s.119-120, (zkr. DEMĠRKOL, Erdem, Marmara Ünv. Yakınçağ 

Tarihi, II. Abdülhamid Döneminde Kudüs’te  Kilise  Ġmar Ve ĠnĢa Faaliyetleri,  BasılmamıĢ yüksek lisans tezi, 

Ġstanbul 2007) 
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toprağı  Boğdan’ı istila etti. Ruslar, geri çekilmek için Kudüs-i ġerif’te bulunan Kutsal 

yerlerde yeni bir takım haklar istemiĢ, Avrupa devletleri Rusların bu taleplerini haklı 

bulmuĢtu.  

Osmanlı’nın Rus taleplerini reddetmesi üzerine   Kırım SavaĢı ortaya çıktı. Rusların 

Rumeli topraklarını iĢgal etmesini kendi çıkarlarına aykırı gören Avrupa devletleri bu kez 

Osmanlı yanında Ruslara karĢı savaĢa dâhil oldular.  

 

SavaĢ sonrasında meĢhur Islahat Fermanı hazırlanmıĢ, gerek Kudüs-i ġerif’te gerekse 

sair yerlerdeki Hıristiyanlar yeni bir takım imtiyazlara kavuĢmuĢtu.20  

 

Islahat layihanın uygulamaya konulduğu dönemde adı geçen tarafların her birinin bitmez 

tükenmez istekleri ve bölgede Osmanlı Devleti’ni etkisiz kılmak için çevirdikleri çok sayıda 

entrikaları vardı. Layihanın baĢarılı sonuçlar vermesi için bütün bu oyunların bir Ģekilde 

bertaraf edilmesi zorunluydu. 

 

Kudüs-i ġerif Ģehrinin önemi son yıllarda iyice artmıĢtı. ġehri kuĢatan surun dıĢ 

kısmında Kudüs-i ġerif’ten daha büyük ve daha muntazam yeni bir Ģehir peyda olmuĢtu. Bu 

yeni Ģehirdeki en eski bina otuz yıllıktı. Peyderpey yapılmakta olan büyük binalar için büyük 

masraflar yapılmaktaydı. Muhtelif din ve kavimlerin biri diğerini takiben Kudüs-i ġerif’e 

yaptıkları çalıĢmalar ile meydana gelen bu hızlı terakki, Ģehirde bir taraftan nüfusun artmasına 

diğer taraftan Avrupa’nın bölgeyle daha yakından ilgilenmesine sebep olmaktaydı. 

 

Ġmparatorluğun siyasî ve ekonomik açıdan yaĢadığı büyük krizi suiistimal eden gayr-i 

Müslim cemaatler ve yabancı konsoloslar küçük büyük her olayı bahane ederek siyasî  kriz 

çıkarmaya çalıĢıyorlardı. Kudüs-i ġerif Mutasarrıfı son dönemde yaĢanan olayları büyük bir 

vukufla özetlemiĢti:  

 

 Özelikle Kıyame (Kamame) Kilisesi avlusunda Latinlerle Rumlar arasında çıkan olayları 

bahane eden yabancı konsoloslar, Kudüs-i ġerif’te asırlardır süre gelen kuralları değiĢtirmeye 

çalıĢıyorlardı. Yabancı tesirine tabi olmaktan çekinmeyen manastırların idaresi zorlaĢmaktaydı. 

  

 Rusya hükümetinin 1842 senesinde Filistin’e gönderdiği Borfiryus, Rusya’ya karĢı 

gösterilen itimatsızlığı kaldırıp, Rumların güvenini kazanmaya çalıĢacaktı. Bu maksatla Arz-ı 

Mukaddes’te Ortodoks mezhebini muhafaza etmek adına Filistin Cemiyeti kuruldu. Rusya 

Hariciye Nezareti’nin himayesinde bulunan bu cemiyet zamanla büyük bir nüfuz kazandı. 

Cemiyet, yerli Ortodoks Hıristiyanların Rusya Konsolosluğu aracılığıyla hükümet nezdinde 

temsil ve himaye edilmesi, Kudüs-ı ġerif’te Rumlara ait hukuk ve imtiyazın Ortodoks kilisesi 

adına verilmesi, ziyaret mahalleri ve Kıyame Kilisesi’ne ırk ayrımı gözetilmeden Rus ve yerli 

Ortodokslardan ruhanî memur tayini için çalıĢmaktaydı.  Suriye ve Filistin’de büyük mektepler 

açmak isteyen cemiyet, mezunları Rusya Darülfünunu’nda iki sene okutarak meslek sahibi 

yapacağı vadinde bulunuyordu.   

 

Rum Patrikhanesi erkânından bir kısmı Rusya politikasını destekliyorlardı. Diğer bir 

kısmı ise Rumlara verilmiĢ olan imtiyazların Ortodoks Kilisesi adına verilmesi durumunda Rum 

                                                 
20 BAYKAL, Bekir Sıtkı, “Makamat-ı Mübareke Meselesi ve Bâbıali,” Belleten, 1959, s. 242-266; ġEREF 

EFENDĠ, Abdurrahman, Tarih-i Devlet-i Osmaniye, Ġstanbul 1318, c. 2, s. 329-330  
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unsurunun mahvolacağı ve Rus hükümetinin buralarda büyük nüfuz kazanacağını ileri 

sürmekteydiler. Bunu önlemek için Osmanlı hükümeti ile iyi iliĢkiler kurmak istemekteydiler.  

 

Ne var ki Rum patrikhanesi malî açıdan Rusya’ya bağımlı hale gelmiĢti. Patrikhane, 

Basarabya kıtasında bulunan toprakları için Rusya’dan beĢte iki oranında varidat almaktaydı. 

Ayrıca Kıyame kilisesi reisi Rusya’dan binlerce lira almaktaydı. Bunların kesilmesi durumunda 

malî durum iyice bozulacaktı. Patrikhane yabancı tesirinden kurtulmak için  gelirlerini bir 

düzene koymaya çalıĢmaktaydı. 

 

Ziyaret mahallerindeki yetkilerini geniĢletmeye çalıĢan Katoliklerin Filistin’de büyük 

müesseseleri ve servetleri vardı.  Katolikler, mezheplere ait statükoyu düzenleyen fermanın, 

Rusya hükümetini ve Ortodoksluğu sınırlamasından memnun görünüyorlardı. Kendileri ile ilgili 

meselelerde Fransa’nın gerek yerel hükümet gerekse Babıâli nezdinde  Ģiddet göstermesini 

bekliyorlardı. Ancak Fransa’nın gerek  Papalık makamı ile arasının açılması gerekse Rusya ile 

ittifak yapmıĢ olması isteklerini sınırlamaktaydı. Bu politikaya gücenen Katolikler, Fransa’nın 

himayesinden çıkmak diğer hükümetlerin kuvvet ve nüfuzundan yararlanmak fikrine 

kapılmıĢlardı. 

 

Öte taraftan Almanya’da Katolik Parti’nin güçlenmesi üzerine Almalar, Katoliklere Ģirin 

görünmek için diğer hükümetlerden daha fazla olarak Kudüs-i ġerif’te Katolikleri himaye 

gayretine düĢmüĢtü.  

 

Katolikler üzerinde Fransa’nın himayesini çekemeyen Ġtalya gibi hükümetler de himaye 

esasını yıkmaya ve her devletin kendi tebaasından olan ruhbanları himaye etmesi esasını 

yerleĢtirmeye çalıĢmaktaydı.  

 

Kıyame kilisesinde Latinler ve Rumlar arasında yaĢanan olaylar, adı geçen devletleri 

harekete geçirmiĢti. Rusya el altından Ortodoksları himayeye çalıĢmakta, Fransa himaye esasını 

yara almaktan kurtaracak bir çare aramakta, Almanya Katolik Latinleri affettirmek ve 

Fransa’nın himaye hakkını yaralamak peĢindeydi.
21

  

 

 Rumlar Kudüs-i ġerif’te bulunan Hıristiyan cemaatlerin en eskileriydi. Fransa’nın ve 

diğer Katolik devletlerin yardımı ile Latinler son zamanlarda  Rumlara rekabet edecek bir 

seviyeye gelmiĢlerdi. Rumlardan sonra en eski kavim Ermenilerdi. Filistin kıtasına 

geldiklerinde bütün   mukaddes binalar, Rumların elinde bulunduğu için büyümelerine imkân 

verilmemiĢti.  

 

Diğer cemaatlerden Süryanîler Ermenilere, HabeĢîler Kıptilere tabiydi. Gerek bunlar ve 

gerekse nüfuz ve nüfus bakımından ehemmiyeti az olan sair mezheplere tabi olanlar biri 

diğerine rakip olarak sürtüĢmekten geri kalmıyorlardı.  

 

Protestanlar Alman ve Amerikan olmak üzere iki gruptu. Her iki grupta servet ve kudretçe 

ehemmiyetli görünüyorlarsa da kiliseleri ayrı olduğu için çıkan kavgalarda müdahaleleri 

görülmemekteydi.  

 

                                                 
21 BOA. DH. MKT 748/13 
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Kudüs-i ġerif’teki nüfuz yarıĢının sağlam adımlarla ilerleyen bir tarafı daha vardı: 

Ġngilizler. Hindistan Ġran, Basra, Bağdad, el-Cezîre ve arz-ı Filistin yolu ile Akdeniz sahilini 

Mısır'a kadar kontrol etmek isteyen Ġngiltere, çok sayıda misyoner örgütü ile sessizce 

çalıĢmakta ve urban Ģeyhlerine farklı mevsimlerde büyük  hediyeler dağıtmaktaydı.
22

  

 

Kudüs-i ġerif’te küçük bir olay büyük gürültülere sebep olmaktaydı. Söz gelimi Kıyame 

Kilisesi avlusunu ihata eden duvarların bir kısmının Rumlar tarafından badana edilmesi 

Latinleri ayaklandırmıĢtı. Latinlerin kabr-i Ġsa denilen mahallin dıĢ kısmına iki kanepe 

koymaları aynı Ģekilde Rumların tepkisini çekti. Rumların Kamame kilisesi içinde bulunan 

Hazret-i Meryem tasvirli levhayı değiĢtirmeleri de kavga sebeplerinden biriydi. 

  

“Burası hasta bir vücuda benzemektedir. En ufak bir çıban derhal kangren olmağa 

istidadını gösterir” diyen Mutasarrıf Seyid Ahmed, Latinlere karĢı bütün Suriye kıtasını 

etkileme gücü bulunan Patrikhane ile anlaĢılması gerektiğini ileri sürmekteydi.
23

 

 

Batılı devletlerden herhangi biri ile bir problem çıkmasını istemeyen II. Abdülhamid, 

Kudüs-i ġerif’te etkin bir Ģekilde müdahale gerektiren hiçbir konuda ileri adım atmayacaktı. 

Olayları zamana bırakma, ya da adı geçen gruplardan birini diğeri ile oyalama siyaseti, yerel 

ihtiyaçların zamanında karĢılanmasına  engel olacaktı. 

 

c) Nüfus Sayımı 

 

Islahat layihasının uygulanabilmesi için Müslim  ve gayr-i Müslim nüfusun bilinmesine 

ihtiyaç vardı.  Bunun için Kudüs-i ġerif mutasarrıfı Rum, Latin, Ermeni ve Musevî cemaat 

önderlerinin katıldığı bir komisyon kurdu. Komisyon ilk olarak Kudüs-i ġerif nüfusunu tespit 

etmeye çalıĢtı.  

 

Hazırlanan plana göre üç ay zarfında nüfus idarelerine takdim edilen vukuat 

cetvellerinden ecnebiler düĢülecek, henüz sayılamayan urban kabileleri tahmini olarak ilave 

edilecekti. 

 

Tablo 1. Kudüs-i ġerif Sancağında 1896 Yılında Yapılan Nüfus Sayımı 

 

Ġslam, zükur ve inas  

 Urban ve aĢairden sayımı 

yapılmayan  
Sayım yapılan  Yekûn 

Ġslam  
Ġslam ve gayri 

Müslim yekûn  
Kudüs-i ġerif 9.820 56.291 66,111 97.418 
Yafa 710 49.199 49.909 56.926 

Gazze 70.500 64.877 135.377 136.335 
Halilürrahman 700 41.304 42.004 42.563 
Yekûn 81.730 211.671 293.401 333.242 
 

 

                                                 

22 BOA. DH. ĠD 34/18 
23 BOA. Y. MTV 267/44 
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Tablo II. Kudüs-i ġerif Sancağında 1896 Yılında Yapılan Sayımda Gayr-ı Müslim Nüfus 

 

Ġsevî taifesi Musevî   

 Rum 

taifesi  
Latin 

taifesi 
Ermeni 

taifesi  
Protestan  Kıptî 

taifesi  
Rum 

Katolik  
Musevî   

Kudüs-i ġerif  11.254 7244 724 641 87 46 9.315 
Yafa  4.153 847 90 103 9 411 1.304 

Gazze  889 20 - - 5 - 44 
Halilürrahman  - - - - - - 559 
Yekûn  18.396 8111 814 744 111 453 11.222

24 
 

Yapılan çalıĢma ile  Kudüs-i ġerif sancağında urban ile birlikte 293 bin 401 Müslim, 39 

bin 841 gayr-i Müslim nüfusun mevcut olduğu görülmüĢtü.  

 

Merkezin yapılan sayımın yeniden değerlendirilmesi talebi üzerine mutasarrıflık Kudüs-i 

ġerif’te sayılmayan nüfusun yalnızca haymeniĢin olan (çadırda yaĢayan) çöl urbanı olduğunu 

belirtti. Sayıları 81 bin civarında tahmin edilen urbanın tamamı Müslüman ve devlete vergi 

vermekle mükelleftiler. Livadaki gayr-i Müslimlerin Müslümanlara oranı %8 civarındaydı.
25

 

 

B) Ġdarî Tedbirler 

 

a) Nahiye TeĢkilatının Yeniden Düzenlenmesi  

 

Osmanlı Devleti'nin Bilâd-ı ġam bölgesi içerisinde yer alan Kudüs-i ġerif, Nablus ve 

Akka sancakları Filistin kıtası olarak anılır. Zaman içerisinde çeĢitli idarî teĢkilatlara dâhil 

edilerek idare edilmiĢtir. 1841 yılında Mehmed Ali PaĢa’dan geri alındıktan sonra   Gazze, 

Yafa ve Nablus ile birlikte  Kudüs-i ġerif  Sancağı teĢkil edilmiĢ ve doğrudan  Ġstanbul'a 

bağlanmıĢtır.  1864 Vilayet Nizamnamesi sonrasında bir süre Suriye vilayeti tarafından idare 

                                                 
24 BOA. DH. TMIK- S 9/27; 24 Kasım 1896 
25 Kudüs’ün nüfusu ile ilgili olarak özellikle batılı kaynaklar Ģüpheli bilgilere yer vermiĢtir.  Söz gelimi Alexander 

Schölch ve Yehoshua Ben-Arieh’ın batılı kaynaklara dayanarak verdiği rakamlar Ģöyledir.  

Merkez Kazanın Nüfusu: 

Yıl Müslüman Hıristiyan Yahudi Toplam 

1890 9.000 8.000 25.000 42.000 

1900 10.000 10.000 35.000 55.000 

1910 12.000 13.000 45.000 70.000 

 (bkz. Syehoshua Ben-Arieh, “The Population of The Large Towns in Palestine During The First Eighty Years of 

The Nineteenth Century According to Western Sources”, Studies on Paletsine During The Otoman Period, ed. 

Moshe Ma’oz, Jerusalem 1975, s. 51-53; zkr. DHĠER, Amad Alden, 19. Yüzyılın Ġkinci Yarısında ve 20. Yüzyılın 

BaĢlarında Filistin’de Demografik Yapı ve Nüfus Hareketleri, Marmara Ünv. Ortadoğu ve Ġslam Ülkeleri Enstitüsü, 

BasılmamıĢ yüksek lisans tezi, Ġstanbul 1999, s. 66 ) Bu rakamların siyasi gayelerle üretildiğine Ģüphe yoktur. 

Karma idare meclisi tarafından kabul edilen yukarıdaki rakamlar  gerçeğe yakın olmalıdır.  
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edilmiĢ,   ancak 1871 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile "elviye-i gayr-i mülhaka" statüsü ile  

tekrar merkeze bağlanmıĢtır.
26

  

 

Islahat layihası, Kudüs-i ġerif’in  idari yapısını yeniden düzenledi. Merkeze üç saatten 

daha uzak yerleĢim birimlerinde yeni nahiyeler kurulacaktı.  Kudüs-i ġerif’in 120 köyünden 

kaza merkezine üç saat kadar uzaklıkta bulunan 47 köyden  Beyt-i Cela, Beyt-i Sahur, ArtaĢ ve 

Elhafir isimli 4 köy ile Taâmere urbanının yaĢadığı yerler, Beytüllahm nahiyesine 

bırakılacaktı. Geri kalan 43 köyün merkeze bağlılığı devam edecekti.  

 

Yine Kudüs-i ġerif’e üç saat uzaklıkta bulunan 13 köyün merkezinde yer alan Ramallah 

köyü nüfusunun çokluğu dikkate alınarak nahiye merkezi yapılacaktı. Otuz karyeden ibaret 

olacak olan ikinci nahiyenin merkezi Nescel köyü seçildi. Çevresindeki 12 köy ile Saffa 

müdüriyeti üçüncü nahiyeyi teĢkil edecekti. 

 

 Kudüs-i ġerif’e bağlı kazalardan Gazze’de  urban kabilelerinin yaĢadığı 41 köy ile 

Mecdel nahiyesi kuruldu. Hanyunus nahiyesine iki karye verildi. Yirmi beĢ karye ile Beyt-i 

Atab nahiyesi Halil kazasına bağlandı. 

 

Yafa kazasında Remle nahiyesi aynen korunacaktı.  Beytüllahm ve Ramallah 

nahiyelerinde gayrimüslim nüfus fazla olduğu için nahiye müdürleri de gayr-i Müslim 

olacaktı
27

 

 

Nahiye teĢkili ile ilgili bürokratik iĢlemler oldukça uzun sürdü. 13 Ekim 1903 tarihinde 

Ahmet Mirat Efendi, Ramallah nahiyesine tayin edilirken  Cibrin nahiyesi müdürlüğüne 

Abdullah, Beyt-i Atab nahiyesi müdürlüğüne Ubeyd Efendi, Mecdel nahiyesi müdürlüğüne 

Ahmet Hüsnü ve Faluca nahiyesi müdürlüğüne Abdüttahhar Efendiler tayin edildiler.
28

 

 

b) Ġdare Meclislerinin TeĢkili 

 

Vilayet nizamnamesi ile “teĢkil-i mehâkim” kanunu hükümlerine göre gayr-i Müslimlerin 

Müslümanlarla birlikte yaĢadıkları yerlerde idare meclisleri %50 Müslim, %50 gayr-i Müslim 

üyelerden seçilecekti. Islahat layihasında bu hüküm korundu. Ancak idare meclisine aza verecek 

bir gayr-i Müslim cemaatin sayısı, diğer cemaatlerden dörtte üç nispetinden daha az sayıda 

olmamalıydı.
29

  

 

Kudüs-i ġerif’te resmen tanınan çok sayıda cemaat vardı. Dört üyeli idare meclisinin iki 

üyesi her sene yenilendiği için gayr-i Müslim cemaatler kendi aralarından her yıl nöbetleĢe iki 

üye seçiyorlardı. Islahat layihası ile nöbet usulü kaldırıldı. Meclisin üye sayısı 6’ya 

çıkarılacaktı. Kudüs-i ġerif sancağı idare meclisi ve nizamiye mahkemesi azaları, yarısı 

Müslim yarısı gayr-i Müslim olarak seçileceklerdi.
30

 

                                                 
26 BOSTANCI, IĢıl  IĢık, XIX. Yüzyılda Filistin Ġdarî ve Sosyo-Ekonomik Vaziyeti, Fırat Ünv., Tarih Anabilim 

Dalı, BasılmamıĢ doktora tezi, Elazığ 2006, s. 234 
27 BOA. DH. TMIK-S 103-4 
28 BOA. DH. MKT 779-33; 13 Ekim 1903 
29 BOA. DH. MKT 351/55 
30 BOA. DH. MKT 389 /51, 26 Haziran 1895 
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Kudüs-i ġerif ve civarında ġafi mezhebi yoğun olduğu gerekçesi ile ġafi müftüsü de  

Hanefi müftüsü gibi liva idare meclisi daimi üyeliğine kabul edildi.
31

 Cihan harbi öncesinde 

Musevîlere de Kudüs-i ġerif ve Yafa idare meclislerinde aza bulundurma hakkı verildi.
32

 

 

c) Devlet Memurlarının Nüfus Oranında Taksimi 

 

 Islahat layihasının idarî yapıyı yeniden düzenleyen hükümlerine göre devlet dairelerine 

nüfus oranında gayr-i Müslim memur alınacaktı. Adliye ve Maarif idarelerinde çalıĢan 

memurlardan ayrı olmak üzere Kudüs-i ġerif dâhilinde 67 memur çalıĢmaktaydı. Bunlardan 58’i 

Müslüman 9’u gayr-i Müslim tebaadandı. Son dönemde yapılan hesaplamaya göre mektep 

muallimi ile odacı ve kapıcı gibi hademeler ayrı tutulmak Ģartıyla bu iki daire hademeleri ile 

birlikte Dâhiliye, Maliye, Nafia, Telgraf ve Posta, Ziraat Bankası, Defter-i Hakanî idarelerinde 

çalıĢan büyük küçük bütün memur, müstahdem, kâtip ve tahsildarların sayısı 162 neferden 

ibaretti. Bunlar arasında 30 nefer gayr-i Müslim vardı. Nüfus oranı dikkate alındığında 21 nefer 

gayr-i Müslim kullanılması gerektiği halde 9 nefer daha fazlaydı.
33

 Bu durumda yeni memur 

alınma ihtiyacı bulunmuyordu. 

 

 

d) Güvenlik Görevlilerinin Nüfus Oranında Taksimi 

 

Islahat layihasının getirdiği önemli değiĢikliklerden bir diğeri de güvenlik birimlerine 

gayr-i Müslim nüfus oranında memur alınmasıydı. Kanun jandarma, zaptiye ve polis güçlerini 

kapsamaktaydı. 

 

Liva dâhilinde alay beyinin idaresinde bir tabur ağası, bir tabur kâtibi, beĢ yüzbaĢı, beĢ 

mülâzım-ı evvel, beĢ mülâzım-ı sâni, beĢ ser çavuĢ, yirmi çavuĢ , beĢ tabur emini, otuz onbaĢı, 

tahsildarlardan ayrı olarak seksen dört nefer piyade, 144 nefer süvari, toplam 306 nefer 

jandarma hizmet vermekteydi. Malî durumdan dolayı bu sayıya Ģimdilik ilave yapma imkânı 

yoktu. Bunların içinden yaĢlı ve iĢe yaramayanların çıkarılması ile sair Ģekilde açılacak 

yerlere, gayr-i Müslimlerden otuz sekiz neferin kaydı yapılabilecekti.
34

 

 

Kudüs-i ġerif’te alınan güvenlik tedbirlerinin artırılması için jandarma süvarisi usulünde, 

hayvanları kendileri tarafından karĢılanmak, yem ve yiyecekleri de sahiplerine ait olmak Ģartıyla 

on nefer zaptiye süvarisi ile iki nefer süvari komiseri iĢe alınacaktı. ġehrin Bab-ı Amr, Bab-ı 

Zehra, ġeyh Tarac ve Tell Musîbiyn mevkilerinde birer karakol açılacaktı.
35

 

 

Liva içinde bir baĢ komiser, üç komiser ve yirmi bir neferden ibaret olan polis 

memurları hakkında da aynı kaide icra edilecekti. Ancak Kudüs-i ġerif’in ihtiyacına göre bu 

sayı son derece yetersizdi. Yeniden kurulması düĢünülen altı nahiye ile mevcut iki nahiyeye 

                                                 
31 BOA. DH. MKT 2310 /13 
32 BOA. DH. MKT 2767 /82 
33 BOA. DH. TMIK-S 9/27; 26 Nisan 1897 
34 BOA. DH. TMIK-S 103-4; 26 Kasım 1896 
35 BOA. DH-TMIK-S 36/95 
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birer nefer polis memuru verebilmek için yedi sekiz adet polis memurunun daha alınması 

gerekli görülmekteydi.
36

 

 

Polis sayısının azlığı ile ilgili Ģikayetler devam etmiĢ, nihayet 7 sene sonra on bir adet 

nahiye polisi tayin edilmesi için mahalline emir verilmiĢti.
37

 

 

 

e) Vergi Tahsilinin Yeniden Düzenlenmesi 

 

Islahat layihasının en önemli uygulamalarından biri de öteden beri Ģikâyet konusu olan 

vergi meselesini çözmekti. Ġltizam usulü kaldırılacak, arazinin değeri üzerinden tespit edilecek 

vergi miktarı beĢer yıllık eĢit taksitler halinde devlet memurları aracılığı ile tahsil edilecekti. 

Layiha “tahmis usulü” adı verilen yeni bir vergi usulü getirmekteydi. 

 

AĢar vergisi belirlenirken, arazinin kıymeti üç ayrı düzeyde (yüksek -orta- düĢük) 

belirlenecek ve bu değerlerin ortalaması alınacaktı. Bunun üzerine Maarif hissesi ve Nafia 

vergisi eklendikten sonra belirlenen miktar beĢ yıllık eĢit taksitler halinde yıllık olarak tahsil 

edilecekti. 

 

 Vergilerin tahsili için görevlendirilen tahsildarların gittikleri yerlerde halktan yem ve 

yiyecek istemelerini önlemek için vergi koçanları muhtar ve kabzımallara verilecek, tahsilât 

bunlar vasıtasıyla gerçekleĢtirilecekti. Mevcut tahsildarlar vazifelerine devam ederek muhtar 

ve kabzımallara yardımcı olacaklardı. Gereksiz yere köylere gidecek tahsildarlara ücretsiz bir 

Ģey verilmemesi, ahaliye ilan edilecek ve bu durum devamlı Ģekilde kontrol edilecekti.
38

 

 

C) Eğitim Faaliyetlerinin Tanzimi 

 

 

a) Eğitimin Yaygın Hale Getirilmesi 

 

 

Eski tarz medrese ve sıbyan mektepleri yanında Tanzimat’tan itibaren iptidaî, rüĢtiye ve 

idadî adı verilen yeni okullar açılmaktaydı. 1869 tarihli Maarif  nizamnamesi  taĢrada  yerel 

nüfusun katılımıyla, maarif komisyonlarının kurulmasını hükme bağlamıĢtı. Zamanla 

yaygınlaĢan bu kurum ıslahat çalıĢmaları sürecinde olumlu katkılar sağladı.   

 

Islahat layihası hükümlerine göre bütün köy mektepleri ıslah edilecek, gerekli görülen 

yerlerde yeni iptidaîler açılacak, diğer mekteplerin yapımına Maarif Nezareti’nce karar 

verilecekti. Maarifin yaygın ve kaliteli bir hale getirilmesi için nezaret gerekli kararları alıp 

uygulayacaktı. Hıristiyan cemaatlerin açtığı rüĢtiye mekteplerinde görev yapan Türkçe 

muallimlerinin maaĢları maarif gelirlerinden karĢılanacaktı.
39

  

 

                                                 
36 BOA. DH. TMIK-S 103-4;  
37 BOA. DH-TMIK-S 36/95; 31 Mart 1902 
38 BOA. DH. TMIK-S 103-4 
39 BOA. A. MKT. MHM 677/5; 28 Nisan 1896 
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Kudüs-i ġerif’te yeni düzenlenen dokuz nahiyede iptidaî mektepleri açılması emri 

verilmiĢ, Kudüs-i ġerif mutasarrıflığı 23 Ağustos 1897 tarihli yazısına göre bu çerçevede 

aĢağıdaki çalıĢmalar yapılmıĢtı: 

 

 Ġptidaî mekteplerin sancağın bütün köylerinde açılması ve muktedir muallimler tedariki 

öteden beri üzerinde dikkatle durulan bir konu olmuĢtur. 1890 yılından itibaren köy 

mekteplerinin açılmasına baĢlanılmıĢ, bu mekteplere muallim yetiĢtirilmek üzere, merkez 

rüĢtiye ve iptidaî muallimleri ile bazı yerli ulemadan mürekkep bir Darulmuallimin açılmıĢtır. 

Köy imamları ve muallimliğe istekli olanlar getirilmiĢ, bunlara tecvit, fıkıh, tevhid, fenn-i hesap 

ve yeterli derecede okuma yazma öğretildikten sonra peyderpey muallimliğe tayin edilmiĢtir. 

Bu Ģekilde bütün köylere öğretmen yetiĢtirilmiĢtir. Bazı mezraa ve ufak köylerin dıĢında bütün 

köylere iptidaî mektebi açılmıĢ, mekteplerin devamlı surette teftiĢ edilerek eksikliklerinin 

tamamlanması, çocukların devamının sağlanması ve eğitim seviyesinin yükseltilmesi için iki 

ayrı mubassır görevlendirilmiĢtir. Gerek muallimler gerekse muallimliğe istekli bulunanlar her 

sene yaz tatilinde merkez ve bağlı kazalarda teĢkil edilen Darulmuallimin’e getirilmiĢler, 

yapılan imtihanlarda baĢarılı görülenlere diplomalar verilmiĢtir.  

 

Yeniden nahiye merkezi yapılacak köylerde halen mevcut bulunan iptidaî mekteplerinin 

diğer köylerdeki mekteplerden bir derece daha iyi ve eğitimin daha ciddi olması maslahata 

uygun görüldüğünden buralarda uygulanacak bir program ile birlikte mesleğinde yetiĢmiĢ 

muallimlerin uygun maaĢlarla tayin edilmesi kararlaĢtırılmıĢtır.
40

 

 

1912 Yılı Devlet salnamesine göre Kudüs-i ġerif Sancağı’ndaki yerleĢim birimleri 

Ģöyleydi.  

 

 

Tablo III. Kudüs-i ġerif Sancağı YerleĢim Birimleri 1897 

 

 Urban kabilesi Köy ve mezra Nahiye  

Kudüs-i ġerif 9 121 5 

Yafa - 92 2 
Gazze - 67 3 
Birüssebi 5 - 2 
Halil - 62 3 
Yekûn  14 342 14 
 

Mutasarrıflığın bahsettiği çalıĢmalar sonrasında nahiyelerin tamamı ile köylerin en azından 

3/2’de iptidaî mektebi açılmıĢ olmalıydı. 

  

Bu noktada maarif meclislerinin olumlu katkılarından söz etmek gerekir. Kudüs-i ġerif  maarif 

komisyonunun verdiği bilgiler bu kanaati güçlendirmektedir. Buna göre sancak merkezinde bir 

Darülmuallimîn-i Sübyan ile bir kız, bir erkek rüĢtiyesi açılmıĢtır. Merkez sancağa bağlı köy 

ve nahiyelerde 70 adet, Halilürrahman dâhilindeki kasaba ve köylerde 30 adet, Gazze'de ise 47 

                                                 
40 BOA. DH- TMIK-S 14/35; 22 Eylül 1897  
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adet (toplam 158) kız / erkek iptidaisi eğitim faaliyetine baĢlamıĢtır. Bu okullardaki öğrenci 

sayısı 353'ü kız, 7400'ü erkek olmak  üzere 7760’ya çıkarılmıĢtır.
41

 

Eğitim çalıĢmalarının baĢarılı olması, yeterli maddî kaynakların bulunması ile mümkündü. 

Oysa 150 krĢ olan bir muallim maaĢının karĢılanması için halkın gönüllü katkısına ihtiyaç 

vardı. Sahipsiz kalmıĢ vakıf emlak ve arazilerin idaresi, mahallî maarif idarelerine bırakılarak 

bir miktar kaynak ayırma imkanı doğduysa da merkezî ihtiyaçlar taĢraya yardım etme imkanı 

bırakmıyordu. 

b) Yabancı Okullar 

 

Islahat döneminde gerek gayr-i Müslim cemaatler gerekse ecnebî devletler üstün bir 

gayretle çalıĢarak çok sayıda okul açmıĢlardı. Bu okulların bir kısmının daha önce ruhsatsız 

çalıĢtığı ve ruhsat alma mecburiyeti konulunca bu dönemde açılmıĢ göründüğü doğru olsa da
42

 

gayr-i Müslimler eğitim faaliyetlerini kesintisiz olarak devam ettirmekteydi.  

 

1899 Maarif Salnamesi ile 1905 yılı Maarif Salnameleri karĢılaĢtırıldığında yabancıların 

eğitim faaliyetlerinde kesin bir üstünlük sağladığı görülmektedir:  

 

Tablo 1V. Kudüs-i ġerif Sancağında 1899 ve 1905 Yılları Öğrenci Sayısının KarĢılaĢtırılması 

 

Ġslam Mektepleri   
1899 Salnamesi Talebe Sayısı 1905 Salnamesi  Talebe sayısı 

Kudüs-i ġerif 

Ġdadisi 
1 81 Kudüs-i ġerif 

Ġdadisi  
1 123 

Yafa RüĢtiyesi 1 31 Yafa RüĢtiyesi 1 36 
Gazze 

RüĢtiyesi 
1 45 Gazze RüĢtiyesi 1 25 

Halilürrahman 1 80 Halilürrahman 1 287 
 

 

Tablo V. II. Abdülhamit Devrinde Kudüs-i ġerif Sancağında Medreseler ve Yeni Açılan Okullar 

(1878-1908) 

 

Medreseler 1905   II. Abdülhamid Devrinde yapılan 

okullar 1878-1908 

 Müderris  Talebe  
 

 Ġdadi  RüĢdiye  Ġptidai  

Mahmud PaĢa 

Medresesi (Yafa) 
6 180 

 
Kudüs-i 

ġerif  
1  6 

Gazze Cami-i Kebir  2 37 Yafa   5 

Gazze Hz. HaĢim 1 20 Gazze   1 6 

                                                 
41 NURDOĞAN,  Arzu M., Osmanlı ModernleĢme Sürecinde Ġlköğretim (1869 - 1922); Marmara Ünv. Yakınçağ 

Tarihi, BasılmamıĢ doktora tezi,  Ġstanbul  2005, s. 132 
42 Amerikan misyonerler tarafından1853- 1902 yılları arasında Suriye’de açılan 45 okuldan  20 tanesi ruhsat olarak 

açılmıĢtı. (bkz. MUTLU, ġamil, Osmanlı Devletin'de Misyoner Okulları, Gökkubbe Yay.,  Ġstanbul 2005. s.299-

309)  
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Gazze Seyide Rukiye 1 7 Halil  1 6 

   Remle   3 

 

 

Bu dönemde Kudüs-i ġerif’te açık medrese bulunmaması ilginçtir.
43

 Tablolara göre köy 

okulları yeniden düzenlenmiĢ, talebe sayısında nisbî bir iyileĢme olmuĢtur.  Yeni açılan okul 

sayısı 29’da kalmıĢtır. Bu veriler nüfus oranı ile karĢılaĢtırıldığında okuyan nüfusun %2 

civarında kaldığı görülecektir.  

 

Gayr-ı Müslimlerin aynı dönemde açtığı okullara bakılacak olursa durum daha da vahim 

hale gelir:
44

  

 

Tablo VI. 1899 ve 1905 Salnamelerine Göre Gayr-i Müslim Mektepleri ve Öğrenci Sayısı 

 

1899 Salnamesi  1905 Salnamesi 
Gayr-i Müslim Mektepleri 
 

Gayr-i Müslim Mektepleri 
 

Kudüs-i 

ġerif 
Okul 

sayısı 
Talebe 

sayısı 
Kudüs-i 

ġerif 

Sancağı 

Okul 

sayısı 
Öğrenci 

sayısı 

Rum 

idadisi 
1 50 Rum  20 1356 

Ermeni 

idadisi 
1 30 Latin 12 327 

Latin 

idadisi  
1 24 Ermeni  5 163 

Rum 

rüĢtiyesi 
4 430 Musevî  46 1760 

 

Tablo VII. 1899 ve 1905 Salnamelerine Göre Kudüs-i ġerif’te Yabancı Ülke Mektepleri ve 

Öğrenci Sayısı 

 

1899 salnamesine göre Kudüs-i 

ġerif’te Yabancı Ülke Mektepleri 

yoktur 

 Yabancı Ülke Mektepleri 
1905 

 

                                                 
43 Medreseler hakkında Al-Arid’in verdiği bilgiler bu araĢtırmadaki verilere yakındır. Akka’da, Cezzar Ahmed 

PaĢa Medresesi; Safed’de, el-Câmi'ül-ahmer Medresesi; Taberiye’de, el-Câmi'ül-zahirî Medresesi; Nablus’ta, 

Salâhiye Medresesi ve el- Aya Medresesi; Halilürrahman’da, Mansuriye Medresesi; Yafa’da, el-Câmiü’l-kebîr 

medreseleri, Haseki Sultan Medresesi; Gazze’de, Hz. Ömer ibnü'l-Hattab Medresesi, II. Mahmud Medresesi, Hz. 

HaĢim Camii Medresesi ve Seyyide Rukayye medreseleri 1910’lu yıllarda halen açıktır. Bu medreselerde 400 

civarında talebe eğitim görmektedir. Ancak bu rakamlar nüfusa oranla oldukça yetersizdir. (AL-ARĠD, Valid, 

XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Filistin'de Dini, Kültürel ve Sosyal Müesseseler, Ġstanbul Ünv. Yakınçağ Tarihi, 

BasılmamıĢ yüksek lisans tezi, Ġstanbul 1989) 
44 Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye, Dersaadet 1316/1901, s. 1246 vd; 1321/1906; s. 727 vd. 
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Kudüs-i 

ġerif 

Sancağı 

Okul 

sayısı 
Öğrenci 

sayısı 

Musevî  13 730 
Protestan 16 834 
Latin 10 1087 
Alman  19 1030 
Protestan 10 447 

      

 

 

Yukarıdaki tablolarda ıslahat programı baĢladıktan sonra yabancı devletlerin 

himayesinde 85 ayrı okulun açıldığı, yerli gayr-i Müslimlerin de ayrıca 83 okul açtıkları 

görülmektedir. Yabancı ülke okulları sayısındaki artıĢ oldukça anlamlıdır. Bu rakamlara göre 

Müslüman unsurların eğitim iĢini tamamen ihmal ettikleri açıkça ileri sürülebilir.
45

 

 

Nablus Mutasarrıfı Süleyman Fethi Bey, devletin resmi lisanından bir kelime anlamayan 

ancak Ġngilizce ve Fransızca konuĢan  Kudüs-i ġerif, Beyrut ve Yafalı gençleri görünce 

meĢrutiyet hükümetine Kudüs-i ġerif’te bir üniversite açılmasını teklif eder: 

“Mescid-i Aksâ ile Sahratullahü'l-Müşerrefe etrafında bir vakitler talebe-i ulûma 

mahsus olarak vücuda getirilmiş oldukları hâlde bugün maa't-teessüf oda ve dükkân hâlinde 

isti„mâl olunmakta bulunan hücrelerin ihyâsı veyahut ayrıca bir üniversite te‟sisi suretiyle 

Mısır ve Hicaz ve Suriye kıt„alarının bir nokta-i telâkîsi olan ve nezaket ve ehemmiyet-i 

mevkiiyesi derkâr bulunan Kudüs-i Şerif'de Lisan-ı Osmanî dahi tedris olunmak üzere Mısır'ın 

Camiü'l-Ezher'ine muâdil bir medrese-i ulûm ve fünûn vücuda getirilmesini hükûmetime teklif 

eylerim!”
46

  

Ne var ki bu tarihten sonra Balkan harpleri baĢlayacak, onu takip eden I. Cihan harbi ile 

bölge Ġngiliz iĢgaline uğrayacaktır.  

  D) Ġmar ve ĠnĢaat Faaliyetleri  

a) Yol inĢası  

 

Ülkenin imar edilmesini hedefleyen ıslahat çalıĢmaları sırasında yol yapımına özel bir 

önem verildi. Özellikle demiryollarına uzanan tali yolların yapılması üretime önemli katkılar 

sağlayacaktı. Uygulamanın 5. senesinde teftiĢ için bölgeye gönderilen Ali DaniĢ Bey’in 

hazırladığı raporlara göre bölgedeki yol yapım çalıĢmaları Ģöyleydi: 

                                                 
45 Yabancı okulları faaliyetleri konusunda çok sayıda araĢtırma yapılmıĢtır. Konunun öneminin anlaĢılması için 

sadece Amerikan misyonerlerin açtıkları okul sayısına bakmak yeterlidir.  "1860 yılında 71 olan Amerikan 

misyonerlerinin açmıĢ olduğu okul sayısı, 1880'de 331'e, 1900'de 438'e, 1913'te 450'ye ulaĢmıĢtır. Bu kurumlarda 

öğrenim gören öğrenci sayısı ise sırasıyla 2 742, 13 095, 22 545, 25 922'yi" bulmuĢtur. (bkz. CĠNTOSUN, Mustafa, 

Misyonerlik ve Harput’taki Amerikan Misyoner Okulları Üzerine Sosyolojik Bir AraĢtırma,  Harran Ünv. Din 

Sosyolojisi Bilim Dalı, BasılmamıĢ yüksek lisans tezi, ġanlıurfa 2006.  s. 83) 

46 BOA. DH. ĠD, 34/18; 15 Mayıs 1911 
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1897 senesinden 1899 yılının sonuna kadar 3 sene içerisinde Kudüs-i ġerif sancağında 

bedelât-ı nakdiyeden 1.524.934 kuruĢ tahsil olunmuĢtu. Bu süre zarfında müceddeden 18,5 

kilometre yol ile 30 adet kargir köprü ve menfez, 6,5 kilometre Ģose yapılmıĢ ayrıca 11 adet 

köprü ve menfez tamir olunmuĢtu.  

1900-1901 iki yıllık süre içerisinde 1.444.582 kuruĢ tahsil edilmesi mümkün 

görülmekteydi. Ġki yılda 24 kilometre Ģose, 36 adet kargir köprü ve menfez, biri 20 diğeri 10 

metre açıklığında iki adet demir köprü yapılmıĢtı. Bunun yanında 12 kilometre yeni Ģose ve 6 

adet köprü ve menfez yapıldığı kayıtlardan anlaĢılmaktaydı.
47

 

Yol yapımından büyük ölçüde vatandaĢ sorumluydu. Bunun için her vatandaĢın belirli bir 

süre yol yapımında çalıĢması gerekirdi. Maddi durumu iyi olanlar bedenen çalıĢma karĢılığında 

“bedelât-i nakdiye” adıyla bir çeĢit yol vergisi öderlerdi. Bu yüzden yol yapımı ile beldenin 

nüfusu ve ekonomik gelirleri arasında önemli bir bağ vardı. Motorlu araçların yaz kıĢ hareket 

edebildikleri yollara Ģose adı verilirdi. Yafa ile Kudüs-i ġerif arasındaki Ģose belediyenin 

imkânları yetersiz kalınca devlet tarafından tamir ettirildi
48

  

b) Su Yolları 

 

Kudüs-i ġerif’in önemli problemlerinden biri zaman zaman tehlikeli sonuçlar doğuran 

susuzluktu. Harem-i ġerif-i Hazreti Ġbrahim’i tamir için Kudüs-i ġerif’te bulunan tamirat 

memuru Mahmud Fahrettin
49

, saraya gönderdiği tahriratta mukaddes makamlarda Selahattin 

Eyyubî zamanlarından beri bu derece büyük bir tamiratın yapılmamıĢ olduğunu ifade etmiĢti. 

Buna rağmen Harem-i Ģerifin eski suyolları harap bir halde bulunmaktaydı. Yaz günlerinde 

bütün ziyaretçiler, derviĢler ve âĢıklar, ilahî farzları ifa etmek için gerekli olan temizliği 

yapmakta büyük bir zorlukla karĢılaĢtıkları için mahzun bir Ģekilde geri dönmekteydiler. 

 

Susuzluk zaman zaman halkın sağlığını tehlikeye düĢürdüğü gibi uluslararası siyasetin 

malzemesi haline geldiği de oluyordu. Kudüs-i ġerif Mutasarrıfı bir yazısında bu iki tehlikeye 

Ģöylece dikkat çekmiĢti.  “Halkın içmesi ve kullanması için umumi sarnıçlarda geçen kıştan 

kalan kokuşmuş sudan başka kaynak bulunmamaktadır. Nüfusu yüz bine yaklaşan ve her sene 

artmakta olan böyle büyük bir şehrin susuzluk yüzünden çektiği sıkıntılar nazar-ı dikkati 

çekecek derecede önem kazanmıştır. Şehirde daimi ikamet edenlerin dışında yılın dört beş 

ayında dünyanın her tarafından kesretle gelecek ziyaretçilerin miktarı da düşünülürse su 

sıkıntısının alacağı boyut kendiliğinden anlaşılacaktır. Şehrin suya kesin ihtiyacı vardır. 

Konunun Avrupa‟nın gündemine girmesi durumunda ise pek zararlı neticeler doğurabilecektir. 

Rus konsolosunun su sorununun çözülebilmesi için Avrupa‟da umumi bir sergi açılması teklifi 

bu çerçevede değerlendirilmektedir. Kudüs-i Şerif‟e 24 kilometre uzaklıkta bulunan ve günlük 

24 bin metre küp su veren bir kuyunun varlığı fen mütehassıslarınca ileri sürülmektedir. Bu 

suyun Kudüs-i Şerif‟e getirilmesi için her türlü zorluğun göze alınması gerekmektedir”
50

 

 

                                                 
47 BOA. DH. MKT 748\13;24 Ekim 1903 
48 BOA. Ġ. TNF 1313 C 26; 14 Aralık 1895 
49 Mübarek makamları tamir göreviyle Kudüs'e gönderilen Mahmud Fahreddin Efendi bir sürü olumsuzlukla 

karĢılaĢtı. Halk onunun görevinde suistimal yaptığını ileri sürüyor, o halkın kutsal makamlara gerekli hürmeti 

göstermediklerinden Ģikayet ediyordu. Bu ara Mahmud Fahreddin Efendi, haremi ve çocuklarını bir deniz kazasında 

kaybetti. Yolsuzluk yaptığı iddiasıyla hakkında dava açıldığı günlerde vefat etti. 
50 BOA. Y. MTV 264/1 
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Beytüllahm’daki çeĢmelerden ücret ve vesaire gibi bazı sebeplerden dolayı mahallî 

hükümet ahalinin su almasını yasaklamıĢtı. Fakir halkın rakit ve kokuĢmuĢ sular kullanmağa 

mecbur kalması yüzünden, dizanteri gibi bazı salgın hastalıklar görülmeye baĢlayınca 

uygulamanın kaldırılması için Kudüs-i ġerif Mutasarrıflığı uyarıldı.
51

 

 

Kudüs-i ġerif bir vakıf-Ģehirdi. Esasında Ģehrin sadece vakıfları muhafaza edilse dıĢarıdan 

hiçbir müdahale ve yardıma gerek kalmadan, Ģehrin bütün ihtiyaçları karĢılanabilirdi. Vakfiyesi 

olan bir kısım suyolları, vakıf gelirleri ile tamir edilmiĢti. Örneğin Kanuni Sultan Süleyman Han 

Vakfı’ndan on sekiz çeĢmeye su veren üç menba su yolu tamir edildiği gibi
52

 Ġbrahim 

Aleyhisselam Evkâfı gelirleri ile KaĢıkla suyu Harem-i ġerife getirildi.
53

 

 

Berki Süleymaniye’den Kudüs-ı ġerif haremine cari su yolu üzerinde bulunan 500 

metrelik tarihi tünel ile Sultan Selim Han’ın Kudüs-i ġerif haremi için yaptırdığı su yolları ve 

güzergâhında bulunan büyük tünel de aynı Ģekilde tamir ettirildi.
54

  

 

c) Cami ve Mescitlerin Tamiri 

 

Tablo VIII. Islahat döneminde Kudüs-i ġerif’te  Tamir Edilen Cami ve Mescitlerin 

Listesi  

 

Makamın Ġsmi ĠnĢa Tarihi Belge Adresi (BOA) 
Musa Aleyhisselam'ın kabri 25/B /1312 

22 Ocak 1895 
Ġ. HUS.  33 /1312/B-101 

Yafa ve Kudüs-i ġerif yolu 02/N /1312 
27 ġubat 1895 

DH.MKT. 349 /64 

Nebi ġemuel Camii ile 

türbesinin tamiri. 
29/Ca/1313 
1 Kasım 1895 

Ġ. EV nr. 11 /1313/Ca-24 

Edhece Zaviyesi tamiri. 07/Ca/1313 
26 Ekim 1895 

Ġ. EV nr. 11 /1313/Ca-02 

ġeyh Cerrahi Türbesi 

Mescidi 
21/Z /1314 
23 Mayıs 1897 

Ġ. EV.nr 16 /1314/Z-02 

Harem-i Ġbrahim surları 14/M /1314  
25 Haziran 896 

Ġ. EV.nr. 13  

Birke-i Süleymaniye 

havuzlar ile mecraları 
24/R /1315 
23 Ağustos 1897  

Ġ. EV. nr. 17  

Harem-i ġerifin tamiri 26/Z /1315 
18 Mayıs 1898 

Ġ. EV nr. 18  

Me’sad-i Ġsa Camii'nin 

tamiri. 
05/Ca/1316 
22 Eylül 1898 

 Ġ. EV. nr 19  

ġeyh Feril Halili Makamı. 22/Ca/1316 
8 Ekim 1898 

Ġ. ML. nr 29  

                                                 
51 BOA. MKT. MHM 583/24 
52 BOA. Ġ. HUS nr. 89. 2 Temmuz 1901  
53 BOA. Ġrade Evkâf nr. 8  
54 BOA. Ġrade Evkâf nr. 4 ; 7 Ağustos 1908 
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ġeyh Cerrah Türbe ve 

Zaviyesinin tamiri 
9/ Ca/1316 
25 Eylül 1898 

HH. THR. 351/28 

Edhemiye Zaviyesi Tamiri 26/Ca/1316 
11 Kasım 1898 

Ġ. EV nr. 19  

Kudüs-i ġerif Hükümet 

Konağı  
 

28/Z /1316 
9 Mayıs 1899 

DH. MKT.  2200 / 

Kudüs-i ġerif Ġdadisi tamiratı 01/Ca/1316 
17 Eylül 1898 

MF. MKT. 416 /35 

Kudüs-i ġerif Ġptidai ve 

RüĢtiyesi 
22/S /1316 
12 Temmuz 1898 

 MF. MKT. 405 /65 

Sahratüllahi’l-MeĢrıka 

çinileri
55 

08/B/1316 
22 Kasım 1898 
 

Ġ. EV nr. 20  

HamamüĢĢifa'nın tamiri. 1318/1900 Ġ. EV nr. 25 /1318/M-07 
Efkati Zaviyesi'nin tamiri. 1318/1900 Ġ. EV nr. 25 /1318/S-08 
Hanüssultan'ın tamiri. 1318/1900 Ġ. EV nr. 25 /1318/M-09 
Kudüs-i ġerif karakolları (4 

adet) 
10/L /1318 
30 Ocak 1901 

DH. MKT  2447 /120 

Babülhalil çeĢme ve sarnıcı 10/R /1318 
8 Temmuz 1900 

DH. MKT. 2385/155 

ġeria Köprüsü'nün tamiri 1319/ 1901 Ġ. ML.  44 /1319/M-13 
Beytüllahm ve 

Halilürrahman telgraf hattı 
28/S /1319 
15 Haziran 1901 

DH. MKT. 2498/:82 

Ġsmail (as) türbesi ile bağlı 

caminin tamiri 
23/L /1319 
2 ġubat 1902 
 

DH. MKT. 2582 / 106 

Kudüs-i ġerif saat kulesi 10/ġ /1321  
1 Kasım 1903 

DH. MKT. 1174 /42 

ġemoil (as)'in makam ve 

camiinin tamiri 
1321/1903 Ġ. EV. nr. 34 /1321/Ca-16 

Ġsmail (as)'in Camii ve 

Türbesi'nin tamiri 
1322/1904 Ġ. HUS. nr. 116 / 1322/S-034 

Harem-i Kudüs-i ġerif'e 

giden su yollarının tamiri 
1324/1906 Ġ. EV  nr. 39 /1324/S-12 

Hazret-i Ömer Cami'nin 

tamiri
56 

07/L /1325 
13 Kasım 1907 

Ġ. HUS nr. 160  

                                                 
55 Kudüs’teki mukaddes makamlara ait çini levhalar Ġstanbul’da imal edilmekteydi. Osmanlı arĢiv kayıtlarında 

Ekim 1889; Mayıs 1893; Kasım 1898 tarihlerinde kırılan çinilerin tamir edildiği bilgisi vardır. (Yasin ve Ġsra suresi 

yazılı çiniler Yafa kaymakamlığı aracılığı ile Kudüs’e iletildi. Yağmurdan zarar gören çinilerin Kasım 1898 tarihli 

tamiratında 18.520 krĢ harcanmıĢtı.) 
56 Hz Ömer Camii, Hz. Ömer’in Kudüs’ü teĢriflerinde namaz kıldıkları mahalle ilk olarak minaresiz küçük çapta 

bir mescit olarak bina edilmiĢtir. Zamanla geniĢletilen cami son olarak 27 Ağustos 1891 yılında, harap halde 

bulunduğu ve ibadet için dar geldiği gerekçesi ile yeniden inĢa edilmesi kararı alınmıĢtır. Caminin altında bulunan 

bir mağara içerisinde Süleyman (as) Pederi ĠĢa Ofiz’in mezarı bulunduğu iddiası ortaya atılmıĢtır.(BOA, Ġ. DH. 

97224) ġubat 1898 tarihinde caminin tefriĢi gerekmiĢ Hereke fabrikasında kare Ģeklindeki cami alanı için bir kenarı 
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Kudüs-i ġerif’te ıslahat döneminde hemen bütün tarihî eserler yeniden elden geçirildi. 

Evkâf Nazırı Galip PaĢa, Ekim 1898 tarihinde “Sahratullahi‟l-Müşerrefe, Mescid-i Aksa ve 

diğer bütün vakıf eserlerindeki tamirat ve tefrişat işlerinin tamamlandığını” bildirmiĢti.
57

  

   

 Ne var ki sonraki haberler pek iyi değildi. Kudüs-i ġerif Mutasarrıfı Ahmed ReĢid’in 

verdiği bilgilere göre daha ıslahat layihası çerçevesinde yapılan çalıĢmaların üzerinden on yıl 

geçmeden, Mescid-i Aksa ve civarının tekrar harap olmaya yüz tuttuğu bildirilmekteydi: “ Bir 

iki asırdan beri metrûkiyyet ve ziyâ'a uğradığından her gün şehrin cihât-ı muhtelifesinde 

geceli gündüzlü tanîn-endâz olan kilise çanlarına karşı i'lâ-yı kelimetu'llâh içün vâsıta-i 

yegâne hâlinde bulunan Mescid-i Aksâ'nın minareleri bile mâ'il-i inhidam denilebilecek bir 

hâle gelmiş ve Sahratu'llâhi'l-Müşerrefe üzerine mebnî olan kubbe ki enâfis-i âsâr-ı 

Arab'dandır, yağmurlardan mahfuz kalamayacak derecede harâb oldukdan başka binanın 

kısm-ı haricîsini setr eden gayet kıymetdâr mermer ve çiniler sökülüp dökülmüş ve'1-hâsıl 

birçok cevâmi' ve medârisi muhtevî ve Kudüs-i Şerif'de kulûb-i İslâmiyye'nin merkez-i tevhîdi 

olan Harem-i Şerîf dâ'ire-i vâsi'ası, hemen hemen metruk bir harâbe-zâra dönmüşdür. Vaktiyle 

lâ-ekall otuza baliğ olan medârisden el-yevm bir dâne bile kalmayıp hattâ Harem-i Şerîf 

muhîtinde bulunan medreseler dahi ba'zı ailelere süknâ ve kısmen kışla ve mahbes ittihaz 

edilmiştir…”
58

 

 

Bu eserlerin bu kadar kısa zamanda harap olmasının baĢka bir nedeni olmalıydı. Nitekim 

2 Ekim 1906 tarihli bir belgede hareket-i arzdan zarar gören Eriha Çiftliği Camisi’nin yeniden 

inĢa edilmesi isteğine rastlanılmaktadır.
59

  Bu belgeye göre tamirat çalıĢmaları sonrasında etkili 

bir deprem yaĢanmıĢ, Kudüs-i ġerif ve etrafı önemli Ģekilde zarar görmüĢtü. 

 

Takip eden dönemde Sahratullah-ı MüĢerrefe’nin tamiri için nezaret mimarlarından 

Kemaleddin ve Nihad Beyler Kudüs-i ġerif’e gönderildi. Yapılan keĢiflere göre tamirat ve 

elektrik tesisatı için 1 milyon 786 bin kuruĢa ihtiyaç vardı.  

 

Bir yıl içinde gerçekleĢmesi mümkün görünmeyen tamirat  yıllara bölünerek yapılacak, 

tamiratın baĢlatılması için bütçeden 5.000 lira ayrılacaktı. ĠĢin takibi Mimar Kemaleddin 

Bey’in idaresine verildi.
60

 

 

                                                                                                                                             
122 zira olarak 5856 krĢ’a imal ettirilmiĢtir. (BOA, Y. MTV, 172/98; ayrıca bkz. GÜNDOĞDU, RaĢid, 

OVALIOĞLU, Ġlhan, Vesika ve Fotoğraflarla Osmanlı Devrinde Kudüs, vd. Çamlıca yay. Ġstanbul 2009, c I, s. 55) 
57 BOA. Y. MTV 183/40  
58 BOA. Y. PRK. UM 75/155; 2 Haziran 1905; Kudüs, c I, s. 76  
59 Kudüs'te Harem-i ġerif kapısı hizasında depremden zarar gören Maarif'e ait hanelerin tamiri hususunda 

gönderilen keĢifnamenin usulüne uygun olarak düzenlenmek üzere iade edildiği. BOA . MF.MKT. 746 /14 09/ġ 

/1321  
60 BOA. MV. 142/7; Mimar Kemaleddin (1870 -1927)    Deniz Albaylarından Ali Bey’in oğludur.  Almanya’da 

okudu. Mühendis Mektebi  mimarlık ve yapıcılık hocalığına tayin edildi. Türk ve Ġslâm eserlerini pek iyi tetkik 

etmiĢ, Türk üslûbunu yeni ihtiyaçlarla telif etmeğe çalıĢmıĢ,  mimarlık sanatında bir çığır sahibi olmuĢtur. 

Kudüs’teki Mescid-i Aksâ'nın tamirinde gösterdiği baĢarı dolayısıyla Ġngiliz Krallık Mimarlar Enstitüsü azalığına 

seçilmiĢtir. Ankara’da 57 yaĢında öldü. (GÖVSA, Ġbrahim Alaettin, Türk MeĢhurları, Hürriyet Gazetesi yay. Eylül 

1951) 

 



Sultan II. Abdülhamid Döneminde Kudüs-i Şerif‟te  Yapılan…                                                                56                                                                                                           
 

 
History Studies 

ABD ve Büyük Ortadoğu İlişkileri Özel Sayısı/ Relationships of the USA and The Great Middele East  
Special Issue 2011 

E) Islahatın TeftiĢi 

Islahat çalıĢmaları teftiĢ heyetleri tarafından belirli aralıklarda teftiĢ edilmekteydi.  TeftiĢ 

heyetleri ayrıca kalkınmayı sağlayacak yeni projeler üretmekle görevliydi: 

 

Heyet, vergi gelirlerindeki gerilemenin sebeplerini araĢtıracak, mahallî ihtiyaçlar dikkate 

alınarak ziraat, sanat ve ticaretin terakkisi için vilayetlerde alınması gerekli tedbirleri tespit 

edecekti. Vilayet teftiĢ memurları öncelikle vilayetlerin gelir-gider muhasebe kayıtlarını kontrol 

edecek, yapılan suiistimaller açığa çıkarılacaktı. Emlak vergilerinin tespiti ile ilgili Ģikâyetler 

incelenecek halkın zarar görmesi engellenecekti. Seçkin ailelerin sahip olduğu arazilere düĢük 

fiyat belirlenerek hazinenin zarara uğratılmasının önüne geçilecekti.   

 

Yapılan demir yollarından halkın istifadesinin sağlanması için, demiryolu güzergâhındaki 

yolların tamir ve inĢaat iĢleri teftiĢ edilecekti.  

 

 Her türlü kalkınmanın esası olan maarifin yaygınlaĢtırılması iĢinde, merkezden verilen 

emirlerin ne derece uygulandığı takip edilecek, gerekli yerlere mektep inĢası için verilen 

emirlerin uygulanıp uygulanmadığı, yapılan eğitimden halkın yararlanıp yararlanmadığı 

hakkında bilgi verilecekti.  

 

Zabıta ile ilgili verilen emirlerin uygulanma durumu, hapishanelerin sağlık Ģartları ve 

resmî iĢlemlerin düzenli yürüyüp yürümediği kontrol edilecekti. 

 

Belediyelerin bölgenin imarına katkı sağlayıp sağlamadıkları, idare meclislerince devlet 

mallarını zarara uğrattıkları gerekçesiyle haklarında soruĢturma baĢlatılan mülkiye ve maliye 

memurlarının dava sonuçları takip edilecekti.
61

 

 

 Beyrut ve Kudüs-i ġerifte yapılan ıslahat çalıĢmalarını teftiĢ için ġura-yı Devlet Ġstinaf 

Mahkemesi Reisi Ali DaniĢ Bey tayin edildi. DaniĢ Bey’in teftiĢ sonrası verdiği raporda önemli 

bilgiler vardı.  

 

“Kudüs-i Şerif‟te bulunan farklı mezheplere ait cemaatler ve yabancı devletlerin 

konsolosları Filistin kıtasında nüfuz ve mevkilerini korumak için son derece mutaassıp 

davranmakta ve bu mezheplere ait tesisat ve tahsisatların artırılması için devamlı surette 

çalışmaktadırlar.  

 

Küçük bir olayın rahatlıkla büyütülmesine uygun görünen Kudüs-i Şerif‟te son yıllarda 

Rusların tesisatlarını genişletmeleri, Almanların bir cemaat kurmağa çalışmaları üzerine 

bölgenin nezaketi daha da artmıştır. Fransız ve İtalyanların gözü açılmış, hangi millete mensup 

olursa olsunlar rahipler mezhep yarışı ve mücadelesine başlamışlardır. Kudüs-ı Şerif‟te her 

mezhep reisi servet ve şevket gösterisi ile kendi mevkiini diğerlerine karşı parlak göstermek 

gayretine düşmüşlerdir ve bu yolda pek ileri gittikleri görülmektedir. 

 

 İslam ahali ise önceden kurulmuş olan aslî mevkileri ve manevî ehemmiyetlerini 

korumaya ehil olmadıklarından, İslam âlimleri ve mekânlar eski parlaklıklarını kaybetmiştir. 

Önceleri yüzlerce medrese ve İslam âlimi ile meşhur olan Kudüs-i Şerif, uzak beldelerden 

                                                 
61 BOA. DH. NKT 748/13 ; 6 Ağustos 1903 
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talebelerin hücumuna uğradığı halde şimdilerde Kudüs-i Şerif ve Suriye kıtasının gençleri 

eğitimlerini tamamlamak için Cami‟ül Ezher‟e müracaat etmekte, Mısır‟dan icazet aldıkları 

görülmektedir. 

 

Halk Hüseynî ve Halidî namlarıyla iki gruba ayrılmış Hüseyniler Ermeni Patrikhanesi, 

Halidîler Rum Patrikhanesi ile iş görmekle Hıristiyan cemaatlerin kuvvetini artırmalarına 

sebep olmaktadırlar.
62

  

Kudüs-ı Şerif‟te tarihî hayır eserleri, menkul ve gayri menkul vakıflar, şer‟i hilelerle 

büyük ölçüde zapt edilmiştir. Şart edildikleri yerlerin ortadan kalktığı bahanesiyle dört yüke 

yakın vakıf gelirleri, Hüseynî ailesi reislerinden Kudüs-ı Şerif Maarif Müdürü İsmail Bey‟in 

taht-ı idaresine geçmiştir.  

 

İslamî müesseselerden yüzlerce medrese ve mescitten bir kısmı yerli hükümet şubelerine, 

mahkeme, belediye ve maarif idarelerine mekân olarak tahsis edilmiş, bir kısmı hapishane, 

karakol yapılmış, diğer bir kısmına da yerli seçkinler tarafından el konulmuştur. Mülk edinilen 

vakıf mülklerin bir kısmı mahkeme aracılığıyla civarındaki gayr-i Müslim müesseselerce zapt 

edilmiş, bazısı harap halde bırakılmış, bir kısmının eski kayıtlarda ismi görüldüğü halde yerleri 

kaybolmuş, geri kalanları askerlerin ikameti için karakol yapılmıştır. Birçok han ve 

medreselerin mesken yapılmak suretiyle gizli ellere geçmiş olduğu, maarif ve belediye 

daireleriyle seçkin ahali tarafından oda oda kiraya verildiği Evkâf Muhasebeciliği‟nin teftişi 

sırasında ortaya çıkmıştır. 

 

Yardım adı altında Müslüman köy halkına maarif idarecilerince gönderilen tahsildarlar, 

maarif hissesinden fazla olarak yıllık beş yüz on bin kuruşa ulaşan ikinci bir vergi tahsil 

etmişler. Maarif idaresine devredilen vakıf gelirlerinden toplam bir milyon küsur kuruş birer 

isim ve bahane ile alakadarlarına sarf olunmuş ve hesapları Maarif Muhasebeciliği tarafından 

usulüne uydurulmuştur.  

 

Maarif müdürüyle sair önde gelen ailelere ait çocukların Hıristiyan mekteplerinde 

eğitilmekte olması üzüntü sebebidir.”
63

 

 

DaniĢ Bey’in raporu, devletin içine düĢtüğü durumu, Müslümanların sahip oldukları Ģuur 

düzeyini göstermesi açısından ayrı bir öneme sahiptir. Aynı dönemde gayr-i Müslim 

cemaatlerin hummalı bir Ģekilde okul açmak ve yeni vakıf müesseseleri kurmak için 

gösterdikleri üstün gayretle bu durum kıyaslandığında derin bir hayrete düĢmemek imkânsızdır. 

                                                 
62 Kudüs'te Halidîler ve Hüseynîler arasında öteden beri büyük bir rekabet bulunmaktaydı. Halidîler daha çok 

Babıâli'nin kontrolünde sürmekte olan Tanzimat uygulamalarının destekçisiydiler. Tanzimat'ın üç adamından biri 

olan ReĢid PaĢa, Suriye Valisi olduğu dönem boyunca (1866-1871) destek verdiler. Ailenin önde gelen üyesi Yasin 

Halidî, ReĢid PaĢa'nın Suriye'de yapılacak yenilikleri istiĢare etmek üzere topladığı Meclis-i Umumi'de Kudüs 

temsilcisi olarak bulundu.  

 Kudüs'te kurulan belediye meclisinin riyasetine, aynı aileden Yusuf Ziya Halidî atandı. 1877 yılında Meclis-i 

Mebusan'a Kudüs mebusu olarak giren Yusuf Ziya’dan, II. Abdülhamid’in meclisi kapatmasından sonra Ġstanbul’u 

terk etmesi istendi. Halidî ailesinin Kudüs'teki siyasî ve idarî üstünlüğü bu dönem için sona erdi.  

Halidîlerin en büyük rakipleri Hüseynîler ise daha muhafazakâr davranarak, II. Abdülhamid'i ve onun politikalarını 

desteklediler., XIX. yüzyılın sonlarına kadar, Hanefi Müftülüğü, Nakib-ül eĢraf kaymakamlığı ve belediye reisliği 

gibi Ģehirdeki en etkili mevkileri ellerinde tuttular. (Bkz. BOSTANCI, IĢıl IĢık, s. 192) 

 
63 BOA. DH MKT. 748/13; 27 Ocak 1904  
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DaniĢ Bey’in teftiĢ raporu ġeyhülislamlık makamında incelenmiĢ, ġeyhülislam Mehmet 

Cemalettin Efendi, Evkâf Nezareti’den  Ģer'iye sicillerine ve Evkâf idaresi kayıtlarına müracaat 

edilerek Kudüs-i ġerif sınırları içinde bulunan medrese, zaviye ve hayır kurumlarının tespit 

edilmesini istemiĢtir. Ayrıca bu eserlerden usulsüz kullanılanlar tespit edilecek vakfiyelerinde 

yazılı olan Ģartlara geri döndürmek için dava açılacaktı. Bunun için mutasarrıf, liva hâkimi, 

müftü, evkâf müdürü ve yerli eĢraftan üç dört zattan mürekkep bir heyet kurulacaktı.
64

 

 

ġeyhülislamlığın bu emri üzerine hangi iĢlemlerin yapıldığını takip etmek ayrı bir 

araĢtırmanın konusudur. Ancak bir yıl sonra Kudüs-i ġerif Mutasarrıfı Ahmed ReĢid’in. 

“Harem-i Şerîf muhîtinde bulunan medreseler dahi ba'zı ailelere süknâ ve kısmen kışla ve 

mahbes ittihaz edilmiştir”
65

 Ģeklinde bu Ģikâyetleri yenilemesi, aynı Ģekilde Nablus 

mutasarrıfının 15 Mayıs 1911 tarihinde yeniden bu medreselerin kurtarılmasını istemesi 

mahkeme iĢlerinin yolunda gitmediğini göstermektedir.
66

 ġeyhülislamlığın kurulmasını istediği 

heyete katılacak yetkililerin, DaniĢ Bey’in raporunda suçlanan kesimler olduğu dikkate alınacak 

olursa, bu soruĢturmaların bir sonuç vermeyeceği kendiliğinden anlaĢılır.  

Sonuç  

Kapsamı oldukça dar bir çalıĢma ile genel sonuçlara ulaĢmak elbette zordur. Ancak her 

Ģeye rağmen bu çalıĢma dönemin temel sorunlarına iĢaret edecek noktalara temas etme imkânı 

sağlamıĢtır.  

 

Makalenin giriĢinde iĢaret edildiği Ģekilde urban kabilelerin iskânında yada ıslahat 

programının uygulanmasında Arnavut ve Kürt aĢiretlerin yaĢadıkları bölgelerde karĢılaĢılan 

sorunlarla karĢılaĢılmamıĢtır. Her iki bölgede devlet silahlı direniĢle karĢılanırken
67

 urban 

bölgesinde böyle bir olaya rastlanılmaz.  

 

Tarihin en zorlu döneminde uygulamaya koyduğu bu programı, Osmanlı Devleti Ģayet 

maddî açıdan bir parça desteklenme imkânına sahip bulunmuĢ olsaydı çok baĢarılı sonuçlar 

elde edebilcekti. Oysa bu dönemde Duyun-ı Umumiye Ġdaresi devletin bütün gelirlerini 

kontrolü altına almıĢtı. Sıra dıĢı bir ihtiyaç için kaynak ayırma imkânı bulunmuyordu.  

 

Kudüs-i ġerif vakıfları sahip oldukları potansiyel ile Ģehri ihya etmek için yeterli 

imkânlara sahipti. Ne vaki bu vakıflar yerli mütegallibe ve bürokrasi iĢbirliği ile yağma 

edilmiĢti. 

 

Asıl meselenin eğitim olduğu ve bu konuda ciddi eksiklerin bulunduğu ıslahat 

çalıĢmalarının en önemli tespitiydi. Yada açıkça bilinen bir durum bir daha tescillenmiĢti. 

Dönemi itibarıyla fonksiyonlarını tamamlamıĢ görünen medreseler kendi kaderlerine terk 

edilmiĢti. Eğitimin bu denli geri kalmıĢ olduğu bölgelerde ıslahat tedbirlerini uygulayacak 

memurların “pek çoğu ya cehaletin kötülüğü veya gizli maksatlarına hizmet etmek gayesi ile 

                                                 
64 BOA. NKT . 748/ 13; Haziran 1904 
65 BOA. Y. PRK. UM. 75/155; 2 Haziran 1905  
66 BOA. DH. İD 34/18 
67 BALCI, Ramazan, Osmanlı’nın Doğu Siyaseti, Kaynak Yay. Ġstanbul 2010, s. 71-74 
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mevcut durumunun tesirleri altında kalmakta, veya kanunların kendisine sağladığı gücü 

suiistimal ederek mukaddes görevlerini hakkıyla yerine getirmekten kaçınmaktaydı.”
68

  

 

Ġlgili müfettiĢ raporları ıslahat programlarına batılı devletlerin niyetlerinin aksine gayr-i 

Müslim tebeanın değil, Müslüman halkın ihtiyacı olduğunu ortaya koymaktaydı. Bu 

çalıĢmalara uzun bir tereddüt devresinden sonra baĢlanılması, problem çıkarmadan yönetme 

anlayıĢından kaynaklanan bir ihmalin yanında, kendi gündemini oluĢturma fırsatı vermeyecek 

Ģekilde batılı devletlerin devamlı problem üreten politikalarının etkisi vardı. Bunun son örneği 

ıslahat çalıĢmaları ile aynı zamanda baĢlatılan Yunanistan savaĢıydı. (1897) Bu savaĢın malî 

yükü, ıslahat bölgelerindeki bütün yatırımları olumsuz etkiledi. 

 

Batılı güçler tarafından dikte edilen ve gizli gündem taĢıyan ıslahat programları, 

gerçekte Osmanlı tabiiyetinde yaĢayan gayr-i Müslim tebaanın yararına değildi. Zira gayr-i 

Müslimler yabancı devletlere verilen dinî himaye hakları dolayısıyla her türlü güvenceye 

sahiptiler. Sanat ve ticaret erbabının önemli kısmı bunlardandı. Sıradan bir memurun sadece 

200 kuruĢ maaĢ aldığı bir göreve, aklı baĢında hiçbir gayr-i Müslim zaten talip olmazdı. 

Islahat programlarının tek olumlu tarafı, devlete gerçek ihtiyaçlar üzerinde düĢünme ya 

da tedbir alma ihtiyacını göstermiĢ olmalarıydı. Halkın gerçek ihtiyaçlarının böyle bir 

zorlamayla gündeme girmiĢ olması, ayrıca bir talihsizlikti. 

 

DıĢ siyasette denge politikası uygulayan II. Abdülhamid, diğer bölgelerde olduğu gibi 

Filistin’de de Osmanlı Devleti üzerinde emeli olan çeĢitli devletlerin çatıĢan menfaatlerini 

birbirlerine karsı kullanarak zaman kazanmaya çalıĢtı. Bu süre zarfında yeni yetiĢenler nesiller 

için imkânların el verdiği ölçüde okullaĢma çalıĢmalarını yürüttü.  Yabancı devletlerle siyasî  

buhranlara sebep olmaktan özellikle kaçındığı için Kudüs-i ġerif’te çıkan problemleri 

çözümsüzlüğe veya  zamanın akıĢına bırakır yada yerel yöneticilere havale ederdi. 
69 

 

Bütün olumsuzluklara ve huzuru bozmak için çalıĢan çok sayıda tarafa rağmen Osmanlı 

idaresi, Kudüs-i ġerif’te barıĢın bozulmasına fırsat vermedi. Tarihin en kırılgan dönemi için 

sahip olunan engin devlet tecrübesi sayesinde- kriz yönetme sanatının baĢarılı bir örneğini 

teĢkil eden Kudüs-i ġerif ıslahatı, bu yönüyle de tarihî bir öneme sahiptir.  
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Ek 1 

 

 Hicaz vilayetinden maada bil cümle vilayet-i Ģahanede icra olunacak ıslahat layihası 

suretidir. 

Babıâli daire-i sadaret 

 

 Birinci fasıl vilayetler ve mutasarrıflıklar.  

Birinci madde: Vilayetlerde istihdam olunacak bi’l- cümle me’murîn, Müslim ve gayr-

i Müslim tebaa-yı Devlet-i Âliyye’den olacaktır. Fakat müteallik buyrulacak irade-i mahsusa-i 

hazret-i padiĢahî ile hıdemat-ı münâsibeye kabul ve tayin buyrulabilecek ecnebîler 

müstesnadır. Her vilayet nezdine 29 ġevval 87 tarihli idare-i umumiye-i vilayet nizamnamesi 

faslı tesis-i ahkâmına tevfikan Müslim veya gayrimüslim bir muavin tayin olunacaktır. 

Nizamname-i mezkûr ahkâmı mucibince muavinlerin vezâif-i mükellefeleri, umur ve mesalih-i 

umumiye-i vilayete muavenet etmek ve bunların suret-i temĢiyetini istihzar eylemekten ibaret 

olacaktır.  

 

 Ġkinci madde: Ahali-i mevcudenin kesret-i nüfusu itibarıyla sancak ve kazalarda 

mutasarrıf ve kaymakamlar nezdine Müslim veya gayr-i Müslim muavinler tayin olunacaktır.  

Ġkini fasıl kaymakamlar. 

 

 Üçüncü madde: Kaymakamlar Dâhiliye Nezaret-i Celilesi tarafından din ve mezhebe 

bakılmaksızın Mekteb-i Mülkiye mezunları meyanından veya kaymakamlıkta dâhil olanlardan 

intihab ve ba irade-i seniyye tayin kılınacaklardır.  

 

 Dördüncü madde: Vilâyatta idareye müteallik memuriyetler her vilayetin ahali-i 

Müslime ve gayr-i Müslimesi nüfusu nispetinde tebaa-yı Müslime ve gayr-ı Müslimeye tevzi’ 

olunacaktır. Ġdare  polisi,  jandarma, memurin-i Müslime ve gayr-i Müslimesinin adedi vilayât 

valileriyle bi’l-muhabere Dâhilliye Nezareti tarafından tayin ve meclis-i mahsus-ı vükelaca 

tasdik olunacak ve bu mukarreratın mevki-i icraya konulması bi’l- istîzan irade-i seniyye-i 

hazret-i padiĢahî-i Ģeref-sadıra menût olacaktır.  

 

 BeĢinci madde: Vilâyat, liva ve kaza idare meclisleri aza-yı müntehibesinin suret-i 

intihabiyeleriyle vazifeleri vilayât nizamname-i hâzırasına tâbidir.  

 

 Altınca madde: Dairesi vâsi olan kazalar hükümet-i mahalliyenin lüzum göreceği 

kadar nahiyelere münkasım olacaktır. Müdürleri vali-i vilayet tarafından bi’l-intihap 

memuriyetleri Dâhiliye Nezareti’nden tasdik olunacaktır.  

 

 Yedinci madde: Nahiyede ahali-i Müslimenin nısfı raddesinde ahali-i gayr-i Müslime 

bulunduğu halde müdürlere gayr-i Müslim tebaa-yı Ģahaneden birer muavin nasb olunacaktır. 

El yevm müdürlükte müstahdem olup ispat-ı ehliyet etmiĢ olanlar yedlerinde  Mülkiye ve 

Hukuk Mekâtib-i ġahanesi Ģahadet-nameleri olmasa bile istihdam olunacaktır.  
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 Sekizinci madde: Her nahiyenin ahalisi meyânından müntehip dört nefer azadan 

mürekkep bir meclisi olacaktır. Ahali-i nahiye sunuf-ı Müslime ve gayr-i Müslimeden 

mürekkep ise aza-yı meclis nısfı Müslim ve nısf-ı diğeri gayr-i Müslim olacaktır.  

 

 Dokuzuncu madde: Nahiye müdürleriyle muavin ve katipleri muvazzaf olacaktır.  

  

Onuncu medde: Nevahi meclis azalığına namzet olanlar idare-i nevahî 

nizamnamesinin onuncu maddesinde musarrah Ģerâiti cami olmaları lazım gelecektir. 

  

 On birinci madde: Aza-yı meclisin nısfı her sene tecdit olunacaktır.  

 

 On ikinci madde: Müdür ile nevahi meclisinin vezâifi, idare-i nevahî nizamnamesinin 

yirminci maddesinden yirmi yedinci maddesine kadar olan mevad ile tayin olunmuĢtur.  

 

 On üçüncü madde: Her karyenin bir muhtarı olacaktır. Müteaddid mahalleler bulunur 

ve ahalisi sunuf-ı muhtelifeden olur ise her bir mahalle ve her bir sınıf ahali için birer muhtar 

bulunacaktır.  

 

 On dördüncü madde: Bir veya iki veya üç vilayete bir adliye müfettiĢi nasb 

olunacaktır. Vilayetin nüfusu gayr-i Müslimesi müsait ise  o müfettiĢe ahali-i gayr-i 

Müslimeden bir muavin dahi nasb olunacaktır. Bunların vazifeleri mehâkim-i nizamiyyenin 

teĢkilatı kanunlarıyla tayin olunmuĢtur.  

 

 On beĢinci madde: Polis memurları vilayetin ahali-i Müslime ve gayr-i Müslimesi 

nüfusu nispetinde olarak tebaa-yı Müslime ve gayr-i Müslime-i Ģahane meyânından kayıt ve 

tahrir edilecektir.  

 

 On altıncı madde: Nahiye dâhil olduğu halde her kısm-ı idareye miktar-ı kafi polis 

memurları ifraz kılınacaktır. Nahiye polis memurları müdirin emri ve komiserlerin kumandası 

tahtında bulunacaklardır. Silah ve elbiseleri dahi zaten kabul edilen eĢkale muvafık olacaktır. 

 

 On yedinci madde: Jandarma zabitanıyla küçük zabıtan ve neferâtı her vilayetin ahali-i 

Müslimesi ve gayr-i Müslimesi nüfusu nispetinde olarak memâlik-i Ģahanenin ahali-i Müslim 

ve gayr-i Müslimesi meyânından ale’l-usul kayıt ve tahrir olunacaktır. Jandarmanın mesarif ve 

maaĢâtı vilayet sandığından tasfiye olunacaktır. Jandarma zabitan ve efradının bi’l-cümle 

vezâif ve harekâtı ve maaĢât ve muayyenat gibi istihkâkları nizamname-i mahsusuna tabidir. 

  

 On sekizinci madde: Huzur ve asayiĢin muhafazası ve postaların imrarı jandarmaya 

mevdudur.  

 On dokuzuncu madde: Hapishanelerle tevkifhanelerin idaresine müteallik nizamat-ı 

mevcude ahkamı tamamıyla icra olunacaktır.  

 

 Yirminci madde: Gidecekleri mahallerde yem ve yiyeceklerini talep edemeyecek, 

tahsil edecekleri akçeye el süremeyecek olan memurin-i mahsusa, kuvve-i zabıta istimaline 

mahal kalmamak için kura ve mahâllâtın ahalisi tarafından müntehip muhtar  ve kabz-ı 

mallarına ahaliden her birinin vergilerini mübeyyin  varakaları itâ edeceklerdir. ĠĢbu muhtar ve 

kabz-ı mallar  vergileri bi’t-tahsil mal sandıklarına teslime memur olacaklardır.  
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 Yirmi birinci madde: AĢar iltizam tarikiyle istifa edilecektir. Toptan ihale-i âĢar usulü 

mülga olup nizamât-ı mevcudesi hükmünce karye be-karye müzayede kaidesi vaz’ olunmuĢtur. 

Ġltizam hususunda ahali-i kura sair mültezimlere racihtir. Bir karye âĢarına talip zuhur etmez 

veyahut bedel-i sabıkını bulmaz ise âĢar nizamnamesi mucibince emaneten idare olunacaktır.  

MüĢkilât zuhurunda ahali mahkemelere müracaat edebilecektir.  Angarya usulü ilga 

edildiğinden aynen ve bedelen amele-i mükellefe istihdamı usulü umur-ı nâfia hakkında ibkâ 

edilmiĢtir. Her vilayetin maarif-i umumiyesi bütçesi, Maarif-i Umumiye Nezaret-i Celilesi 

tarafından tayin edilir. Gerek duyun-ı emîriyye ve gerek duyun-ı  Ģahsiye için mükellefînin 

meskeniyle taayyüĢüne muktazi arazinin ve âlât-ı zıraiyyesinin ve çift hayvanatıyla 

tohumluğunun bey’ ve furuhtu kema-fi’s-sabık memnûdur.  

 

Yirmi ikinci madde: Ġleride edilecek tatbikat ile hâsıl olacak tecrübelere göre iĢbu 

mukarrerat ta’dil ve ıslah olunabilecektir. (Bkz. BOA. Y. A. RES 82/26; BOA. HR.SYS  

2836/73; BOA. HR.SYS 2836 /84) 

 

 


