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Alexander Schölch, Palüstina im Umbruch 1856-188~ . Untersuchungen zur 
wb-tschaftliclıen und. sozio-polftischen Enflwicklung . • stuttgart 1986. Beriiner 
İslamstudien Ban'd 4. 303 S ve 8 Harita. 

Eserinin yaıyımlaırdığı yıl hayatına ·kaybettiğini (29. 8. 1968) üzülerek öğ
rendiğimiz bu değerli ara.ştırıcının, 18·56-1882 yılları arasında «Filistin» :bölge
sinin ekonorrı.ik ve sosya-<politik alanlarda gösterdiği .gelişmeleri inceleyen bu 
eseri, !konusunun son yıllarda yapılmış en mükemmel çalışınalarından birini 
teşkil ebneıktedir. Ara.§tırıcının ele aldığı 1856-1882 yılları, bem devletlerarası 
hem de ·bölgesel gelişmeler açısından «Filistin» .tarihi için şüphesiz önemli bir 
devir Qlmuştur. 1856 senesinin, Kırım Sava§! sonunda yapılan Paris BarlŞı 
(.SO.m.) lle Avrupa ekonomisinin Osmanlı .imperatorluğunda .yeni bir tarzda
sermaye idhali ile nüfüz peyda etmesi ve buna bağlı olarak politik ·kontrolünün 
artması - gelişmesi yönlin'den önemli 'bir ba.§langıç .tarihi olduğu .kesindir. Bu 
bölgede 185S'dan sonra Avrupa'.nm .politik, dini ve .kültürel etkinliği süratle 
artmıştır. Bu aynı zamanda Osmanlı idaresinin de idari, mali ve askeri ıyönde 
bölge üzer.indeki kontrolünün sıkı bir şekil'de ta:k:viye etmeye çalıştığı bir ta
rihtir. 1856'dan sonra başlaıyan ·bu gelişmeler tabiatiyle 1882'den sonra 'da de
vam etmiştir. Ancak ara.§tırmanın sona erdiğ.i 1882 senesi, lb.em Filistin hem de 
genelde Osm-anlı Devleti içlıi önemli ve durum ·belirleyici bir tarihtir. Bu sı
ralar.da Dünya :bölüşümü yolundaki büy.ük devletler, «Filistin» bölgesinin yaıkın 
çevresinde daha mütecaviz politikalar geliştinnekteydller: Kıbrıs (1878) ve 
Mısır (1882) İngiltere tarafından ele geçirilmekteydi. 1875':de devletin iflasını 
ilan etmesi ve aıkaJbindeki OsmanlL-Rus savaşı sonrasında Du~-ı Umfuniyye 
İdaresi'nin kurulması, Avrupa mali kontröllin·lin en .bariz işareti Qlacaktır. Bu 
gelişmeler yanında 1882'·daki ilk Yahudi Göçmen Akımı (Aliyah), Filistin ta
rihi için özel bir gelişmenin başlangıcı sayılmıştır. 1882'-de İngiltere'nin Mı.sır'ı 
ele geçirmesi ile Filistin'e yapılan Yahudi .göçü, •birbirlerine paralel gelişen ve 
nihayet I . . Cihan Savaşı'nda •kesişen emperyalist İn·giliz . . politikasının da bir 
göstergesi olmuştur. Bu kesişme, Filisti.n'de İngiliz hakimiyetinin olu§Illası ne
ticesini verir.ken, bölgeye sahiplenece-k Yahudilerin ıkoruyuculuğunun da ·üst
lenilmesine yol açacaıktır. 1882 senesi olayları İngiliz ve Yahudi bakış açısm
dan .bir ıdönüm noktası •ka:bul edilmiştir. 

1856-1882, Filistin bölgesinde .politik, idari ve sosyo-ekonomik değ.işimin 

oluştuğu ve Sotrölch'.ün bu temel eserine .ka:dar da henüz .böylece müstakilen 
ele alınıp işlenmeyen ;bir 'devir olmuştur. Pekçok Ar§iv ve Arapça .dahil çok 
geniş bir kaynak ve literatur taramasııyla çalışmasını .mükemmele ıya'klaştırmış 
olan müellifin, Türık arşivlerinde ar-aştırma yapma;k arzusuna - maalesef pek
çok diğer örnekleri .g.i:bi - olum~u .bir cevap .verilmemiş olduğu.na dair olan ·kay
dı.nı (s. 14) anealk üzüntü ·ile :kar-Şılıyoruz. 

Çalışma üç ana .bölüm üzerine tertip edilmiştir. Birinci bölümde bölgenin 
idari yapısı ve nüfus •gelişmesi ele ·alınm.akta (s. 17-44:), ikinci ·bölümde Av
ı,upa varlığı ve nüfuzunun yerleşmesi ve ekonomik gelişme (s. 45-157) ince
lenmekte, .üçüncü bölümde ise sosyal ve politik değ.işiklikler ve patlamalar ele 
:ı.Jmmaktadır. (s. 161-263). 
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Filistin'in coğrafi •konwnu mallım olmaılda .beraber, ibu isim ile anılan 

yerin tarihi ve coğrafi sınırlaması her zaman ve her yerde aynı değ.ildir. Os
manlı idari teşkilatında ıbu a:dı ta§~y.an bir idari rünitenin :mevcut olmaıdığı bi
linmektedir. Günümüzdeki kavraım.ıyl'a. Filistin, 1'923-1948 İngiliz mandası al
tında olan ·bölgedir ve I . .Cihan ısava§ı öncesi Osmanlı .topragı. olarak Filistin'i 
oluştuııacaık yerler, genel olara·k Mavera.yıür.dün (Transürdün), Suriye, Lüb
nan arasın'da ij{alan topraıkiarı içer.mektedir. AvrupaWarın ve Siyonistlerin, 
İncil ·Ve ·dlni-.tariht sınırlan ile coğraıfyasinı tesbit etmeleri ·yanmda, mahalli· 
Müslüına.n ahalinin de Osmanlı idaresin'in de anlaYl§lan .far.klılıklar arzeder. 
Bu yüzden, «Filistin» denilen bölgenin sınırlarını tesbit etmek daima zor ·bir 
i§ olm\l§tur. Bu, çeşitli a:raşb.rıcılara, tarihcilere ve tabti özellikle politikacı
lara göre rahatlıkla şekil değiştire gelmiş ıb!r husus olmuştur. 0SJ11anlı. idari 
mekanizması için bölge, anın ve ihtiyacın •pratik. deterine göre idari bağlan
tısını deti§tirebiliyordu. Özellikle Hac yollarııiıo g:üvenlilitlni hedef alarak 
yapılan düzenlemeler ön plan'da .yer alma;ktaydı. Ancak, 1887'de arbk 'bölgenin 
idari sınırlan kesin bir şekil alml§ .gibi gör.ill:me!ktedir : Dotu Ürdün bölgesi 
Suriye Vilayeti'nin güney parçası olaraij{ Şaım'a :bag-Iannuş, Ürdün ile .Mtdeniz 
kı.yısı ·arasmda..ki yerler ikiye böLün:ınüştıür. Güneyde Küdüs müstakil bir 
sancak statiisünde ve öneminden ötürü direk olaraij{ 1874'den itibaren tstan
bul'a :bağia.nml§, kuzey ·kısmı 1887'den ;beri Beyrut Vıilayeti'ne ta:bi ıkıl.m.ml§tır. 
Bu durumda Ür.dün, Filistin'in doğu sınırını teşkil etmekteydi. Güney ve gü
ney.,batı sınırlannın :belirlenmesi, Mısır'ın Osmanlı idaresinde bulundugu zaman 
için herhangi bir problem yaratmamıştır. Ancak, İngiliz ıişgall lle durum 
deti§mi§tir. K;üdüs'e bağlı olan Gaze ve Mısır'a ıbatlı görünen Al-.Ari§'in du
rumu, lbu istilkametteki sın.ırın da iba..şladıgı. yeri gösterir mahiyettedir. Böl
genin, birbirini tamamlayan bir bütün olaraık nasıl mütalaa edlldiğine göre, 

. kuzey sınırlannın .tesbiti 'de değişBdikler arzeder. Mesela 18·30'da .Mısır teh
didinin ara.felerin-de, kuv:vetıi ·bir pozisyon oluşturulması amacı ile ıbölge, KU
düs ·Sancağı, Na:blus ve .A;k,ka., .birleştir.ilerelk .Aılclı:a Valisi'nin idaresine ·ve
ribniştir. Fil.istin'deki :bütün sancakları bir amya topla:ma fikri Mehmet AH 
Paşa'ya yapılan 17.9.1840 taırllill •bir tekiifte -de ıkendisini ·gösteıımektedir. 

(«Aıkka,» :kayd-ı hayat -şarbyla Mısır valisine ıbıra:kılacaıktır). (s. 20). 

Mehmet Ali Paışa'nın elinden geri alınmasıyla ıKüdıU.s ·bu ·bölgede, güney 
Filistin'in idari m.er.kezıi Qlaraık özel ·bir yer i§gal etımeye ba§laml§tır. Mıntı
kası za.man za:rnan. geni§letilmi§, :hatta 1841 ve 1854'de direk olarak idaresi 
tstanbul'a bırakılıruştır. ·F'ilistin topra!k.larını .bir araya toplama -fl:kri ~830 ve 
1840. örneklerinden sonra, Temmuz 1872'de tekrar gündeme gelmi§tir. Kü
düs Sancağı, Nablus/Ba}ka ve A-kıka. .bir araya getirilerek, c.Küdüs Vila.yeti» 
tesis edil:mişt!r. Yabancı Konsoioslar bu :yeni vilayeti, «Filistin VllS.yeti» olarak 
a:dlandırmaıktaydılar. Haleb Valisi bulunan Si!r~y:ya Paşa tbu yeni v.US.yete 
atandı. Ancaij{ ~ynı ay için'de -bu yeni uy.gulama<lan aniden vaz geçildi. 
(.23.VII.187·2). Kısa süren ilk sadaretinde (8.IX.187:1-31.VII.1872), valll~ri da
ma · taşı gibi oraıdan oraya süren, daha yerlerine varmadan azı ile baŞka bir 
yere tayin eden marfıf Mahmu-d Nedim Paşa'nın son marifetıerin<len ıbiri olan 
bu icra:at, Avrupa'nın arzularına uy.gunluık arzetmekte olup, bölgedeki bütün 
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«muka-ddes ma:kamatı». idari olarak 'bir araya toplam~ olmanın sakınca ve teh
lili.el~rini 'de beraber.!.nde •getirmektey:di iki, bu kaıygu ltararın hemen iptaline 
mesned teşkil etmiştir. Yeni s a:dnazam Mithad Pa,<ia, Küdüs'ü Mutasarrıflık 

olarak Şam vilSıyetine .bağlamıştır: Aıvrupa için, ibölgeyi temsilen !sta.nbul'a 
tabi tek ·bir ;valiye mırlıatap olmak en .isaıbetli bir çözüm olarak görülü.ruten, 
Babulll de yör.enin idari .yönden ~ar.ma,'ilk oLmasını, Avr.uıpa nufClzunun duhCl
lunu zorlaştirıcı ve müdahalelerine sekte ·vur.ucu ibir tedbir ·olarak mütalaa et
mekteydi. Koüdüs üzerinde merkezin -direk :kontrolünün tesisi ve devamlı 

göz önünde tutulması :için ibir müddet sonra burasının idaresi -direk olarak 
İstanbul'-a :bağlandı (1874) ve Filistin'.in 1917'•deki İn·gilizlerce işgaline kadar 
bı.ı -şekilde kaMı. lstanlbul'a ıtelgraf ile ıbag-ıanması 1865'ode gerçekleştirildi. 

Filist in'in yekpare ·bir bütün olaratl< ta.hay.yillü ( q:Kutsal Topraklar», «Arz-ı 
Mev'ucb), 19. yüzyılın ikinci .yarısında mahalli a.hallsl ve Osmanlı idaresin
den 'Önce Avrupalılar tarafından 'daha sarih ve :kesin :bir şekilde gerçekleşmiş
tir. Bu husus ayrıca .yörede mevcud •kiltselerin kendi ~kaza» sınırlarından da 
anlaı§ılma:ktadır. 

«Demografik Gelişmeler» (-s. 25-44) konunun dig-er önemli bir noktasını 
teşkil etmektedir. Nüfus tesbiti hakıkında pekçok çalışmalar yap~ olup, 
problemltı çetinliği ıdaıha ~Ziyade ~ver.il.erin» :doğru 'Olup olmadıg-t ve yapılan he
sapların ·sihhatinde yoğ:unla.§lll8:ktadır. Tüm Filistin'i ihata eden yegane Os· 
manlı istatisliği 1288 (187-1-72) tarihlidir. 1288 Salnamesi nufus ile ilgili hesap 
ve !kontrollerin esasını :teşkil etmektedir. Netice olarak, 19. yüzyılın ikinc'! 
yarısından sonra, 1•850-1860'larda Filistin nufCisu ya.Jklaoşık ·350 :bin cıvarında idi. 
NufUsun 2/3'ü köylerde, l/3'·ü ışebir ve •kasaıbalarda ya:şamaıktadır. % 85'i Müs· 
Eüman, % ll'i Hiristı.yan v:e % 4'ü Yahudidir. 1860'da.n itibaren artmaya ba,<i· 
!ayan nüfüs 1880 başlarmda .yaklaşık 470 .bin ıka:dar olup, :bu hesaıba Güney 
Filistin'deki Bedeviler ıda:hil :deg-ildir. özellikle Küdüs, Safed, Taberya, Heb· 
ron gJ:bi mukaddes ·addolunan yerlerde yaışayan F.UiStin'ıdeki Yahudilerin niı
füsu iSe ancak 25.000 :kadar.dır. (s. 17-3). ~manm ~kinci ve iliçüncü OCısım· 
larında bu nurus art~ ılıangi ekonomık ve sosyo~olitik deg-.iştkli.klerden 
kaynaıklan'd.ıg-t aıyrıntılı ıbir şekilde incelennie:ktedir. 

' 
«İikılnci Kısım», «Avru·pa nufCızu.nun duhUlu ve ekonomik gelişme» genel 

adı ile alt ·bölümlere ayrılmış olarak işletımektedir (s. 47-157). Mesele, önce 
Avrupa'nın Filistin'e karşı duyduğu ilgiyi, bu ülke üzerindeki politik, stratejik, 
dini/kültürel ve ekonomik çıkarları ele alınmalrta ve Avrupa'nın· Filistin'e 
kar.şı duyduğu ilgi ve <<-Kutsal Topra:klar» ın «Avrupa dünyasının istismarına 
açılması» •konusu incelenmektedir. (47-73). ·Bölgenin 'dış müdahalelere rahatlık· 
la yol açabilecek bir iç yapıya sahib olduğu açıktır. İngiliz mandasının .kuru~ 
luşuna ka~ yay.gın olan inanç ise, bu bölgenin tek .bir Av:rupa devletinin 
himayesinde olamıyacag-t ve ıbu yüzden devletlerarası ıleontrol ve rejimin te
sisinin zarüri oldug:u idi ·ki, «Şavk •Mes'elesi»nin Osmanlı İmparator!uğu için 
bilinen bu genel prensibinin, bütününün önemli bir cüz'ü olan Filistin için .de 
geçerli olduğu görillmektedir. 
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·«Kutsal Topraklar»ın Avrupa nüfuzuna açılması, 'bu !bölgenin Mısır Va
lisi Mehmed All Pa§a'nın idaresine bırakllmasıyla ıba.§lar. (1831-40). 1838'de 
Kudüs'de ilk açılan yaıtıancı devlet temsilciliği olan İngiliz Konsoloslugu bu
nun tehlikeli w göstergesi olmuştur. ·İngilizleri, 1842'de Prusya, 1843'de Fran
sa ve -Sardunya, 1844'de Amerika ve 1849'da Avustur-ya konsolosları ta:kibeder. 
Bu tarihten itibaren yaıklaşvk •kır.k sene ıdevaım edecek ilginin yoğunluk ·noktası 

iki grupta toplanabilir: ll Avrupa devletlerinin resmi polltikalan-yla yürütü
len uygula:malar, 2) Gayr-ı resmi faaliyetlerle_ beslenen Avrupa ikamu oyunun 
beklentileri, oluşturulan .hareket ve akımlar doğrultusunda ve havasında şe
killenen 19. yüzyılın Filistin politikası. Bu ·grupta, Filistin'e 'duyulan 'klasi'.k 
Hiristi:yanlı:k/Musevilik yaklaşımı, özelllkle «Restıoration of lıhe Jews» (s. 6C-
64) ve «Barışçıl Haçlı Sefer.i» (s. 64-68) faaliyetleri ile yog:tınluk ·kazanmıştır 
ve genelde Siyonizm ile sıkı •bir irtibat halinde olan, «A:vrupa'nın Filistin'i ko
lonize etmesi Projeleri» ile (s. 68-73) sııkı ıbir jşb.irliği halinde gel~en akımlar 
söz -konusudur. · 

Bölgede, Rus ve Fransız nufiızuna kuvvet te.şkll edecek Katoli:k ve Orto
doks ·unsurların :kadim mevcudiyyeti ıyanında, 19. ;yüzyılın ikinci yarısına 

doğru oluşan İngiliz, Amerikan, Prusya nufüzu önce ıstinad e·deceği rnesnedi, 
yaratmak zonında ıkalmlştır. Yöre lialkının, eski din ve mezheplerinden dön
dürülere'k ıba.§arılması gereken :bu işi, .yani önce ken·dilerine :bir «Ce'TTI.(J,(J,t» oluş
tuvrnalarını, tanıttığımız ·bu eseri inceleyenler -ilgi ve ibretle takib etmek im
kanına sahtbtir. (s. 49-60). nık İngiliz-Pmsya orta:k P.iskoposluğu -cemaat kıt
lığından ortaık- Küdüs'te 1841 yılında :kunılmuş olup, ilk Protestan Katediall 
ise (Christ Church) 1848'de «~letmeye» açılmıştır. Bu ve .benzeri •kuruluşların 

beslenmesi ve hedeflenen faaliyetlerin .gerçekle§Illeler.i, ana illkelerde yoğun 
bir şekilde sürdürülen «iii..ne/yardı.rıu toplama kampanyalan ile mümkün ol-

. maktaydı. Abartılmış, saptırılmış ve tersine çevrilmiş yöresel olayların A:v
rupa'da:ki sansasyonel aidslerinin ise, .bu «iii..ne» keşkiUünü daldurmakta c_>lduğu, 
~Silahlı Haçlı Seferleri»nden •beri bilinen :bir tecrübe ol:duğundan, :kamu oyu
nun hassasiyyeti g~rçeklerin tahrifiyle doğru orantılı olara:k ar-tmıştır. Su
riye'de ve F.ilistin'nin (Kutsal Yerler'in) «barışçıl fethi», ·konsoloslukların ve 
kiliseler.in süratle çoğalmasıyla hızlı bir şekilde ilerlerken, ekonomik .bağunlı
lık <la ·giderek artmıştır. Çeşitli ülkelerden zamanın modern ula~ım vasıtalannı 
(:buharlı ıgemi) kullanarak gittikce artan ·bir oranda -rekor 1900':da · ll bin 
Hacı kitlestyle Rusya'nın- gelmeye başlayan hacılar .yığını, :bölgenin Avrupa'ya 
açıimasının bir ıbaşka -göstergesi -olmaya ıb~l-anuştır. 

«Filistin'in ekonomik geli§mesi», muhaıkka:k ıki eserin -dikkate şayan ıbö

lümlerinden ·biridir. (s. 74-157). Avrupa'nın «>Kutsal Topraklana ikall§ı duy
duğu .ilgi ev-vellemirde ekonomik ·karakterde değildi. Zaten ·böyle -bir ilgiyi tah
rik edecek özel ve müstesna ekonomik cazibe noktaları bıilmak pek zordur. 
Bu anlamda Filistin, genel olaraık Ortadoğu'ya: <du-yulan ilginin içinde yer al
maktadır. Bununla ·beraıber, Filistin'de ge~en A'Vl'upa t_icaret hacmi(

1

bütün 
'Jölgenin ekonomik ve ·sosyal yapısı üzerinde önemli gelişmelere ıy.ol aça·bUeceık 

kara;kterde o1maikla beraber, 1873'de Viyana'<la:ki Dünya Fuan'ndaki F.ilistin 
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menşeli eşyalann cinsi ve dökümü, obu ·bölgenin ekonomik olarak orta.ya 'koya
bil<liklerinin de mii§aıhhas bir aynası olmuştur : Tarımsal ürünler, hediyelik 
eşya, «Mukaddes MaJıaller»in modelleri. ((Mukaddes Mahaller» olmasa Filistin' 
in Avrupa için siyası: olduğu ·ka:dar e~konomik alanda ıda pek f.azla ibir değer 
.Ifade etmeyeceği, galiba pek fazla abartılmış ıbir söz -değildir. (s. 74). Bu yüz
den, dini, -kültürel ve ·dolayısıyla siyası: alanda .yer etme ve ekonomik duhfıl 
birebirinden ayrı olarak .telfukki edilemez. «Barışcıl iHaçlılar»m, «.Sila:hlı Haç
lılar»ın va:ktiyle yapamadıklarını yapmak .veya yilzyıllar önce başlawklarına 
hızı artmış bir şekilde devam etmek •üzere giriştikleri !faaliyetler, Ya:hudileriD 
ve yörenin huistiyanlaştınlmasını amaçlayan «Restorasyonisblerin, Avrıipa' 

daki sömür.geci zihniyetler.i kuv:vetli «Expansiyonisb cemiyetlerin, çeşitli ve 
değişüt Avrupa göçmenlerinden oluşan bir moza.yik meydana getirerek, Filis
tin'i yerleşime açma çaıbaları ağır da olsa önemli ·bir :başarı ·katetti. Bizza:t 
Flllstin' in ıbu yayılma teşebbüslerinden nasıl etkilendiği ve ne gibi reaksiyonlar 
gösterdiği, dış ticaret, tarımsal üretim, kırsal sahadaki mülldy.yet .-değişimi, 

şehirlerin gösterdiği gelişmeler ve şehirlerdeki ticaret enbi.'bı ve zanaatkar
ların durumlarının arzettiği değişiklikler bu önemli bölümde ele alınarak in
celenıniştir. 

Önce zırıii sahadaki gelişmeler ve Yafa, Haıyfa ıve AlıJka .üzerinden ger
çekleştirilen ithalat ve ihracat ele almmıştu·. (s. 76-102}. Burada aynı za
manda '§U üç tali suale cevap aranmıştır: 1} 1882'den önce, yani ilk büyük 
Yahudi Göçü'nden (AliyaJı) ev:vel, yaygın bir şekilde yer ebni§ olan, cekonomiik 
yönden durgun» ve hatta «çölümsü Filistin» imajı ne dereceye ka:dar .geçerli
dir 2) 19. -y.ü.zyılda Suriye'nin Avrupa ile olan ve '3.Çık veren ticaretini de 
na2ar-ı dikkate alarak ·genel olarak ·suriye •bölgesi içinde Filistin'in ticari 
durumu nedir. 3} Zıraı toprak mülkiyetinde ve •Üretim '§E'1kllnde ne ·gibi deği
~ikl!Jder husille . gelmiştir. Bu ·bölümün geneldeki .temel ·kayna:klan ticaret ve 
sanaıyi ile ilgili olarak (Yafa, Hayfa ve fKüdüs'.deki}, İngiliz, Alman, Av.us
tur.ya ve Fransız konsoloslarınm raporlannın ıkullanılmUı olması, verilen .. bilgi
ler-deki öııgün .bilgi kalitesini arttırma·ktadır. Osmanlı kaynaklarının eksikli
ğinden gelen teyid boşluğu ise araştırıcının kusuru değildir. Bu .bölümde ay
rıca Filistin'deki şehirlerin gösterdikleri gell'§meler ve l§ehirlerdeki üretim faa
liyetleri <le ele alınara,k incelenmektedir. Genel olarak •bölgede, bazı mevzi 
el zanaatlarından ve özellikle Sa:bun imalatmdan sarf-ı na2ar edilecek olunur
sa, Avrupa sanayi mallarının duhfıluyla varlığı tehlikeye girecek veya yapı de
ğişikliğine uğra.yacaık fazla obir «-Sanayi» dalının pek mevcud olmadığı tesbit 
edilecektir. 

Bölgenin dış ticareti .ve zıraatı (s. 76 vd.} üzerindeki inceleme neticesinde 
1856-1882 yılları arasmdaıki dönemde F.Uistin'in bir zıraı ili'etim fazlalığına 
saJıib olduğu ve maJısül fazlalığını Mısır, Lübnan ve artaraık gell§en bir oranla 
Avrupa'ya ilıraç edildiğini göstermektedir. ANrupa ihtiyacına ·göre malların 
temini ve üretimin Avrupa'nın talebine uygun bir şekilde sokulması gibi hu
suslarda, :kendileri de genel olarak tüccar, müteşebbis, toprak sahibi ve hatta 
veııgi milltezimi olan Konsolos vekiller.i, c irtibat muhrikl» olara-k aracı vazi,fe-
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sini gör~ekteydiler. Ülkenin güney kesimlerinin ürünleri Yafa üzerinden ihrac 
ediyordu. Kuzey Filistin'in mahsülatı ise, Hayota ve Mka üzerinden sevke
dilmekteydi. Genel olarak zıraı .malları mahreçleri ile özetlemek gerekirse : 

Y.A:FA''Clan 1856-1882 arası ihrac malları şunlardır: Buğday, Arpa ve Darı; 
Susam, Zeytinyağ ve Sabun (Yafa'da 5 Sabun imalathanesi mevcuttur); Por
taıkal ve -diğer mey;ve ıve sebzeler. Baışlıca -ihraç y-erleri: Fransa, Mısır, İngil

tere, Kuzey ıSuriye ve Anadolu kıyı kesimi, Yunanistan, İtal:ya ve 'Malta'·dır 

(s. 77). HAYFA ve AKK.A'nm önemli ihrae malları: Buğday, Arpa, Dan, Su
sam ve Zeytinyağ. Buğda:y, (özellikle Pasta yapımında .kullanıldığı) İtalya'ya, 

Fransa, İngiltere, ·Lübnan ve Anadolu'ya sevık ediliyordu. Pamuk, Akka ve 
Ha.yfa'dan ihrac edilen sanayi .bam maddesi -olarak önemli ise de, Dünya kon
jöktörüne •bağlı olarak taleb değ'işlldiği olan bir ımaddedir. özellikle Amerika 
İç -Sıwaşı sebebiyle taleb artışı patlama noktasına .gelmiştir. (s. 82). 

Zamanla -geniş ıbir şöhret kazanan Yafa portakallarınm muntazam bir 
ihraç maddesi haline gelmeleri 1856'dan sonradır ve Yunan armatörlerince sev
kedilirler. 1856'da yaıklaştk 20 milyon tane (s. 88) olan mahsulat, 1876'den iti
baren Avruıpa'.ya <da geniş mikdarlarda sev.kedl.lmektedir. Eserde, Fransız, 

A.1m~, Avustur.ya ·ve Rus kaynaklarına göre yapılan ve ihraeliatın mikdarını 
gösteren .tesbitlere de yer. verilmektedir. Mesela, 1880'de 36 milyon tane por
takal ihrac edilmiştir. Amerikan ·konsolosluk raporlarına. göre, o senelerde 500 
bahçede 800 ıbin portakal ağacı mevcuttur. Yafa'daki bahçeler ise 1850-1880 
arası, yani otuz senede -dört ımisli artarak •genişlem-işlerdir. (s. 88). 1879 tarihli 
İngiliz raporlarına göre •hasat mevsiminde -toplama ve paketierne işinde 5000 
işçi ça.lışmakt-aıydı. (s. 132). Ancak, bunun yanmda bölgenin 1880'1erde Petro
lünü ,A:merika'dan ve •kömürü'nü İngiltere'den temin etmekte olduğılDu görmek 
da:ha ilgi çekicidir. (s. 102). Ayrıca özellikle, lüks ithal mallannda aynı seneler 
içinde önemli artışlar ve çeşni zenginliği söz k-onusudur: Porselen takımları, 

pş.rfüm, süs eşyaları, her türlü ev e~ası, saatler, -modaya u.ygun :giyim mallar, 
.Aıvrupa yiyecek ve içkileri ... (s. 100-101). 

Filistindeki topr~ mülkiyeti meselesi, 1858-1867 Ariizi ·Kanunları ile ya
bancılara ıgayr-ı menkül edinme ·hakkınm 'Verilmesi ile önem 3tazanı:yor. As
lında 1858 kanunu, arazi hukukunda -temel değişikliklere yol açacak uygula
ınalar .getirmemi§ olup, daha ziya·de hükümetin elin'deki «-Mirb ar8:zileri değer
lendirme niyetine .bir zemin ıhaızııılamayı amaçlaımıştır. (s. 1-03). Bunun1a bera
ber Filistin'deki vaıkıf ve mili araziler, statüler-ini korumuşlardır. K;üdüs'ün 
Yahudilerle meskün semtler-inin bile genel-de vakıf ar8.zisi olduğu (%_85-90 ora
nında) ve -yine Küdüs :başta olmak .üzere A.şar'ı buralarda:ki mukaddes İslil.ml 
makamata ta:hsis edilen arazi va:kıflannın, İngil·iz man-da idaresi zamanında 
bile 600 ıbin ile .bir Milyon dönüm olarak tahmin edilmesi son derece anlam-

. !ıdır. (s. 106). 1921-1922 -senelerinde va:kıflardan elde edilen 4-şar, Filistin'in 
tüm ~ar yekününün % 12,75'·ini oluşturuyor-du ·ki, ·bu :bütün vakıf gelirlerinin 
% 55'ine tekaıbill etmekteyıli (s. 106). . j' 

Filistin'in D.ünya'ıya açılması sosyal ve ek-onomik alanda önemli .tesirler· 
ıcra edecek iki olgunun oluşması sonucunu veDmiştir: Büyıük toprak sahipleri-
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nin ortaya ÇEkması ve §ehirler-de ticaret ve mA.l! 'Burjuv·a'nın giderek nüfO.zunu 
iç .kesimlere kadar yayacak bir §ekilde yükselmesi. (s. 1'56). Bu :k~simlerin 
kuvvet bulması ise, arıi.zi mülkiyyet:i .üzerinde önemli dalgalanmaların sebebi' 
olacaıktır. 

Filistin'deki şehirler ve '§~hir ekonomisinin gelişmesi eserin, üzerinde her 
şehir için ayrı ayrı ve teferruatlı :bir şekilde durulmuş olan 'bir kısrmıdır. (s. 
109-157). 

KUDÜS: İncelene.n -dönem için (1856-1882), ne ticaret mahalli ne :de el 
zanaatla.n mel'kezi olarak önemi olan bir yerdir. Şehir her üç ·kitabi din için 
de !kutsal olan «'Mukaddes Makamatı»n'dan geçlnmektedir. Hacılar, s~yya;hlar 
gelir kaynağının önde gelen hanesini oluşturur. (s. lll). Kırım Savaşı'ndan son
ra Hacılar, SeyyA.hlar, Turistıer, «Filistin. Araştıncıları» ve nihayet «Kolonist
leu akın a:kın gelmeye ba§larlar. tKen'di memleketlerinde ıgayetle organize olan 
çeşitli mezhep ·kuruluşları, kutsal ıyerl~re diac ıSeferleri» düzenleı:Ier. Bu se
ferler, özellikle 1853'den beri Marsilya ve 185-5'den sonra da Tiryes~e 

üzerinden gerçekleştirilmekteydi. Bazı raıkkamlar artan «Hacı» .trafiğini vur-· 
gulayacak güçtedir: 1845, 5000 Hacı, 1858 (Şubat) 9854 Hacı, 1858 (Mart) 
1·3475 Hacı vs. 1850-1859 arası Filistin.''<ieki Fr.ansizken misafir.hanelerin'de 55763 
Hacı kaydedilmiş olup, yek.ünen bu seneler arasın'da 229346 geeeleme yapıl

mıştır. 1870'lerde Kudüsde, «Sezon.» esnasında senede 10-20 bin arası Hacı ağır
laanaktaydı. (s. lll). Gelen Hacılarm :bir .kısmı .büyük devletlerin !koru.macılığı 
a~tında ıburalarda, . ;geriye dömneyerek .yerleşme yolunu tutarlar. Bu )'ÜZden, 
osmanlı .tebeası olmayan .bu geri <Ciönmeyen «Hacılar» şehir nüfo.slarında ar
tl§lara sebeb olurlar. Ancak, ·bunlar :burada ticA.ri lşlere el attıkla.rın'<ian e>ko
nornik hayat canlanmı.ştır. özellikle, 'kredi-banıka işleri (Bankerlik), itbala! .ih
racat ve gayr-ı menkül ·satl§lan (emla:kcılık), bu ımüteşebbis Hacıları iştigal 
sahası olur. Kudüs, Betlehem, Nazaret, Yafta, Hayfa':da •kısa zaman-da yük
selen '.kAgir Inşaat', Avrupa duhtllllitıün simgesi haline gelir. (s. llS). İnşaat 
sektöründeki patlama ve canWı:k (vakıf .külliyatı, .kiliseler.manastır, hastahAne, 
okul, ev-otel, konsolosluk vs. binaları), Aovrupa'-dan önemli ölçüde para gir
disine •y.ol açar. !şçi 'Ve .zanaa~kar-usta ve kalfalar için işler yoğunluk !kazanır. 
1870 b8ı§ından itibaren artık eski Osmanlı şehir surları fon'ksiyonlarmı yitir
miştir. Şehir kapıları arttk geceleri •kapanmazlar. Cuma namazları esnasında 
da eskiden olduğu ·gibi artık kapanmasına gerek .gör.ülınez. (s. 114) Şehirlerin 
nüfuzlan :hızla artmaıktadır. Yalnızca 'Kıfrdüs'den obir örnek verecek olursak: 
1840, 1-3000 (4650- Müsl., 3350 Chrst., 5000 Yah.) olan nufO.S, 1890'da 4.2.000'e 
yükselmiştir. (9000 ·Müs., 8000 Chrst., 25.0000 Yah.) (s. 115). 

Güney Filistin'In yegane limanı ve Kudüs'ün ode tek deniz ıbağı olan YAFA . 
bu dönilinde :Kutsal Topraklar'a hücümün en önemli •kapısı durumundadır. (.s. 
124). thraç ımal:la.rının çıkışı, Antrepo, Hacı ·ve Turist girişler! buradan yapılır 
Kırım Sava§l'n~an sonra Avrupa'~ şikayetleri, bu §ehirde gerçek obir Umanın 
bulunmaması ve K'lldüs ile yeterli bir yol bağlantısı .olmaması, §ehrin genl§
lemesini önleyen şehir surları ve henüz açılıp~kapanan ·kapıları üzerinde yo
ğunluk kazanmaktadır. Daha sonraki yıllarda Kudüs ile irtibat kuran yo~ar 
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islah edilmiş, surlar genişlemeyi engellemekten çmanlmışsa da- surlar yıkıl

maya <başlar ve ·hatta bu yıkımdan elde edilen taşlar yeni sur-dışı 'ioşaatıar<la 
kullanılır {s. 133) -liman ve demiryolu 1882'ye :kadar gerçekleşmesini bekledi. 
Yaıfa-Kudüs de!l}ir.yolu hattı ise ancak 1892'de işletmeye açıldı. {s. 125). Liman, 
malların -da yolculann da indirilip blodirilmelerinde zorluklar arzeden bir ya
prdadır. Gemiler açıkta demir abnaktadır. 1860'lı ve 70'lli yıllarda hı2ıla artış 
gösteren ve 80'li senelerde 80 bini bulan y.olcu aokı.rru, liman ile Ugili şikayet
leri daima .güncel bir durumda tutımııştur. 186~'<1e .bir Fransız şirketi «Fener» 
inşaasını .üstlenmiştir. {s. 126). Antrepolarda düzenlemele.r Osmanlı makam
larınca yaıpılırsa <la, Limanın gelişmesi ağırdan alınır. Bunda, Osmanlı idare
sinin altyapı projelerini .yürütecek imkan ve ·böyle ıbir politikasının olmaması 

yanında, .bel•kl de böylece «'Barışçıl Haçlı Sefer!» devrinde, direk .olarak Kudüs'e 
varacak .bir liman şehrini geliştirerek, bu işi kendi eliyle kolaylaştır:mamak ve 
Avrupa'nın rahatca duhO.l etmesinin engellenmesi isteniyordu. (s. 127). Ancak, 
karlılık (reotabilite) olgusunun da bu Işlerde önemli bir engelleyici etıken ol
duğu anlaşılıyor. Zira, Ağustos 1878'de Liman imtiyazını :i..lan Fransız şir

keti de maliyet ve amortisman hesaplaarı yüzilırden, timanın inşaatına .bir 
türlıü :başlaıyamıy.ordu. (s. 127-128). Bütün ·bunlara rağmen Karayolu'nun ya
pum Osmanlı eliyle biter. {.1867 -68). «-Barışçıl Haçlı Seferi» sloganıyla ortaya 
atılanlar, Yafa-Kudüs arasında bir yol ş~bekesinin .yapımı için sık sık taıebte 
bulunmaktaydılar. -Beyle bir teklif karşısında Fua.t iPaşa -her zaman bilinen, 
o kendisine özg,ü ifadesiyle- şôyle demektey.dJ : «Çılgın Hiristi~aolara Filistin' 
de herhangi ıbir yol kolaylığı katiyyen ·bahşet:meyecegim. Yo:ksa, rbunlar bütün 
Kudüs'ü bir İsevi-Tımarhanesl haline getirirler:.. {s. 130). Demiryolu imtiyazı 
talebleri lbu sözün altında yatan gerçek kay.gularla uzun zaman verilmedi. 
Kudüs ve Yafa'nın ekonomik ·hayatı ise ithalaıt-ihracat ıve Hacı trafigioe 'bağlı 

olduğımdao, liman ve 'YOl inşaası önemini korudu (s. 132). 

Bölgenin diğer .bir kutsal kenti olan Betlehenı {B~yt Lahm) •kutsal hediye 
sanayi, spesiaUtesi olan şarap ve ·bal ve koyun beslciliğine dayalı ekonomik 
hayatı olan ık:ü~ük .bir yerdir. Betlehem'in -dini eşyaları: Arabistan'-dan gelen 
hurmaçekirdeklerinden mamO.l .tesbihler; zeytin ağacından yapılan harçlar; 
Kızıldeniz'den getirtllen se"deflerle ıbezenmiş haç ·ve tesbihler, madolyonlar; 
Ölifrdeniz'.den getirilen ·ve IMusa Taşı' olara:k bilinen ~i ıp_arlak re~kli, kendisine 
özğü ıbir kokusu olan kireç taşından .yapılıruş içki ka.seleri, çanaklar, hokka 
takımları vs. Bu taştan yapılan çansık ve kaselerden içllen içeceklerin 'şifa 
verici' özelliğe .kav~tuğu propaıgandası ile •bunların bir kısmı hacılara satılır, 
bir kısmı da ihraç edilirdi. Özellikle Rusya'ya ve Güney Amerika'ya gönde
rllirdl. 187·3 Viyana Dünıya Fuarı'nda Betlehem için özel bir 'stand' ayrılmış
br. (s. 136). 1890'da 129 işyeri ve 500 işçi bu sektÖrde çalışmaktaydı. {s. 13~). 
Fransız ·konsolosunun raporlarına göre Betlehem ve Kudüs'deki bediyelik 
eşya sanayi 1886'<la yılda 600 ·bin Franklık .bir pazara sa:hiptır. Kutsal yerler 
arasında önde .gelen ·bir konuma sahip olan NMıra (Nazaret) ıkasa:bası, kü
çük ·bir yerleşim oirimi olan bu yerin gelişmesinde de 1850'lerden sonr:l.ki kı
pırdanmalar önemli olmaya .başlar. Yüksek bir mevıkiide .yer alan Nasıra'nin 
eteklerindeki düzlüklerde ya§lyan •köylüler, bir sur ile ihata edilmemiş olma-
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sına rağmen, yüksek konumunun sa~ladı~ı güvenceye sı~aya başlama
ları, nüfüs artışma ıyol açar. Asimda Nasıra, korunınırk için co~raff mev.klin
deki müsait ıkonuma hiç de ihtiyacı yoktur. Zira, .burası Avrupa'da ola~an
üstü bir llglnln ve «himaye»nin (Ydaklarmdan biri idi. Özellikle Katolik Fransa 
bu :tıa.mUi~ en güçlü temsilcisi oluyordu. Avrupa'nın .bu ola~an·üStü ilgisi 
buraya - Kudiis'.de de olduğu ıgibi . - Kırım Saıvaşı'ndan sonra hemen başlaya
cak olan yoğun ·bir imar -ve inışaat furyası içine sokacaktır. Kısa zamanda 
1.S37'de.ki depreznin tahribatmdan Jılçbir iz ·kalmamıştır. (s. 136). Avrupa ile 
ticaret giderek artımıştır. Kasa:ba ayrıca Jıubuıbat transportunun \}'apıldığı 

yol kavşaklarına yakın oldu~dan Doğu ve Batı Ürdün havzası ile lrtiba't ha
lindedir. Yörede bu yüzden beş büyük •kewansaray mevcuttur. Hıristiyan 

ta.cirler, şehrin ·bu merkezi konumu'ndan istifade et:m.işlerdlr. Hacılarla yapılan 
ticaret yanında, züraat de önemli .bir · unsurdur. Halkın 1/3'ü zıraatten, 2/3'ü 
ise ticaret ve elzanaatlarıyla iştigal eder. Bazı bu yeni dönem zenginleri 
taşdan yaptırclıkları .büyük evlerinin eşyalarını Avrupa'dan -hatta. ıbl.zzA.t ken
dileri .gidip, seçerek satın almaktadırlar. (s. ·1-37). Ve nihayet HOJYfa: Avrupa' 
nm ·duho.Iu ve ticaretin gelişmesi aşamasında nasıl ·bir gelişme göste1.1di~i in
celenen bölgenin be§'inci: şehri Ha.yfa'dır. 19. yüzyıl ortasından itlbaren y:UkseF 
meıkte olan iHayfa, ıbunu .A;}cl{a'nm önemini okay!betmesine ·borçludur. Limanı 
zamanla sı~la.şmış olan Akka'nm kalesine kar§ıll!k, ·Hay.fa İ'yi ve derın ıbir 

limana sahib idi. Akka .gibi askeri .garnizon, sivil idare ve ·bürokrasinin sı:kı 

kıontrol ve ogözü önünde olmsık istemeyen «sermaye piyasası», Ha.yfa'da, «li
beral ekonominin~ kontrolden uzak uygulaanalarını daha rahat !buldu~dan, 
burası ·kısa zaman-da «·militer tkarakterlli Akka'yı geri pliina itmiştir. (s. 139, 
144). Liman trafi~ hayli yo~ olan Ha.yfa'ya -daha 1850'de 162 adet gemi 
(sah:ilde işleyenler hariç olmak üzere Buharalı ve yelkenli hat gemUeri : 82 
Yunan, 24 Fran., 17 Türk, 16 İn•g., ll Sar.dunya) gelme.ktedlr. Bu .tarihten 
itibaren yolcu gemiler i d e munta'Zam seferlerine ,başlarlar. Hacı ıkaflleleri en 
kala;balık devletlerden .biri .olan Rusya, kendi hacılarının rahat etmeleri içln 
30 anetre .uzunluğıında taşdan ıbir 'Dalgaık.ıran' yaptıracak kadar cömerttir. 
(s. 139). ~aat sektörü :burada .da patlama halindedir. Nüfus ise 1850-1882 
arasmda üç katma fırlamış ve 6 !bine iılaş:ın.ıştır. (s. ol.40). 1869'dan ·beri 
Templer Kolonistleri bura-da söz sahibi olmuşlardır. «Barışçıl Haçlı Sefera 
anlayışı içinde gösterdikleri faaliyetlerle kur.muş olduıkiarı «'Kolonilen, bu 
«ma:betka.r~larm her ihtiyaclarını •kendi içlerinden .kar§ıla.yabilecekleri mükem
mellikteydi. Bunlar aynı §ekilde, Yafa (1869), Sarona (1871), Kudüs (ı87-3 . ve 

250 ldşi çalışrn.a.kta.fur) de ·de kolonller kuranuşlardır. Hayfa'ıdakl. Templer 
kolonisinde 350 kişi çalışma!ktaydı. Aralarmda her meslekten en !yi ustalar 
bulunuyordu. Koloninin yelde~meni, sa:bun lmalathaneleri, .Uç tıcarethanesi, 

oteli, okulu, daktorlan, meyhanesi vs. mevcuttur. Tüm ibölgede üç milyon 
Frankdan .fa'Zla .bir yaA:ırımoda !buluwnuşlardır. (s. 141) . Hayta-Akka, Hayfa
Nasıra, Yafa-'KudUs a rasmda yolcu ve -y.ük taşıyan .posta-araba seferleri ihdas 
ederek, bunları tba.şarı ile işletmişlerdlr. (s. 14-'2). Hatta, iHlliyfa-Nasıra yolu
nun tesviy.ye ve islA.h masra;flarmı .da üstıenmişler.dfr. Templer ikolonileri, sebat 
ve çalışkanlıkla başarılı oluna;bileceg'inin .parlaık ıbir ·örneğini vermiş olarak, 
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özellilde Yahudi muhacirlere emsal .teşkil ettiler. Bölgedeki zanaatlann ka
litesinin artmasmaa ve Avr.upai ihtiyaca cevap verecek dUzeylerde iş çıkartıl-
masında (kalite isla.Junda) öncü oldular. · 

1856-1882 yılları arasın<la Filistin'de nufüs azalması •kaydeden yegane 
yer .. Akka o~uştur.ı>Ortadoğu'min <~Bastil»i. yak~tırmasıyla ·da · anııan ·bu yer, 
sivil idari merkez, müstahkem askeri garnizon ma:haUi ve hapishane olarak, 
ticari ·dünyanın ıg'idişatına ters :bir yapıda kalmış gl:bidlr. (s. 142). Biriken kum
ların zamanla sığla.ştırdığı limanı, •büyük ton'ajlı modern (.buharlı) ıgemilerin 
girmesine müsait $ieğilmr. (s. 143). Her.şeye .·ragmen; Akka önemli ıbir. huıbu
b4,t .ihraç yeri oiarak mevkiini. ;korur. özellilde Ha.vran ·bötgesi Hasat zamanı 
binlerce deveye .yüklenmiş olaraık .taşınan bu ıbölgenin hubulbatı A.k!ka'ya geti
rllirdl. Gelen .gemiler 'küçük tonajlı da olsalar asrın sonuna kadar eksiklik gös

. ter.mezler. Akka'nın ticareti ·ve maliyyesi Beyrutıu tüccar ve bankerierin elin
dedir. •Bunlar Kuzey Filistin'in topraık mahsOJatının önemli <bir losmını kontrol
leri altında .tutarlar. Zaten ıbülıün Suriye sahil ~eridi -içinde yapılan ltıhalatın 
~-~emli .bir losmı da bu Beyrut'lu. firmalar eliyle gerçekleştirilirler. (s. 143). 
·1870 sonlarurda Ak!ka'nın vergi mill-tezimieri de yine bu Beyrutlu finanz çev
r.eıe~i~ir. · nıracat ve vergi milltezimliğinden gelen ıbüyük paralar Beyrut'a akar. 
(s. 144) .. 

· · Fiİistin'·in kutsal yerlerinden olan Sa/ad ve Tabar-iya, incelenen .. bu dönem 
içinde nisbi •bir dur,gunlUık arzederler. ·(s. 145). Bu iki «Kaza» ove .A:kka 18. y(iz
yılda Zahir el ömer ailesinin (Zayli.dlna) merkezlerindendi. Her ikisinin 'de birer 
kalesi, Ta:bariıya'nın ise çevresine !kuşatan surları ovardır. Zeytin, Uzüm ve pa

. muk dokuroacılığı ·ve ıboyacılığı zayıf ekonomik hayatının hakim olan unsurları
dır. 1837 depreminden sonra Yahudi nufusunda artma tesbit edilmektedir. Ya-

: hudiler İn!gilizlerin himayesine mazhardırlar. Taıba.riya ve Safad'da yaşa:yan 500 
kadar aile Galiçya ve Buıkowina'dan gelmiş göçmenlerden olduklarmdan Avus
tuiıya tebeasıdırlar ve ıburada bunlar için 1858'de ıbir de Aovustucya konsolosluğu 
kur.ulmuştur. Fransa'nın da, hlmayesi altında olduğu s/?ylenen -3000 «~.ahmisi>> 
(Proteges) vardır. Genelde Filistin'in bu kısmında .Aıvrupa'n.ın ilgisi daha az 

·hissedilmektedir. (s. 145). Buraya Osmanlı hü'k!ümetl de ·b.azı göçmenler yerleş
tilımlştir. Sür.g:ü.n mahalli olarak l:ıuraya· .gelen Abdü1kadir'i ta:klb eden Cezayirli
J~r''Clen başka, özellikle 1878'den sonra Rumeli ve 'Bulgadstan'aan ;kaçan Tatar 
ve Çenkesierin •bir .kı.s~ .buraaa iska.n edllmlŞlerdir. Böylece .yörede artan Ya

·hudi nufQs ve dolayısıyla .yabancı nüfüzuna karşı bir denge unsuru olmak 
· Uzere ~bu Müslüman g-öçmenlerin burada yerleşime tAbi tutulduklan anlaşılmak
tadır. (s. 146). Bu şehirl~rde 187.(l'ler~e ·~evcut nufusun :yarısını Müslümanlar 
oluştt.İruyordu. Her iki şelhir c;le 1856-1882 devresinde :politik ve ekonomik açı
dan fazla Ib ir iz ıbıraıkma.ınışlardır. 

· 1ki. 'dağ · arasındaki sulak ve müıı:bit topraklara sahib bir vadinin çı.kı§mda 
.yer alan.Nablus, .bu dönemde Avrupalllann nazarında Filistin şehirler~' ineisi 
olara:k görmüyordu. (s. 146) . .Safad ve Tabariya'n.m tersine 1837 de 'Cle:Preminln 
bütün ~leri 1850'lerde arhk · sillnmiştir. Şehir, iki :büyük kapısı olan, anciı;k 



399 

fazla bir askeri değer arzetmeyen bir sur ile çevrilidlr. Oysa ekaıbir ailelerin, 
kuleli, demir kapulu kona'kları ~k daha muh:kemdir. ·uBnlal'dan ·bazıları 1.900 
asker istia:b edebilece'k azamettedir. (s. 14-7). Şehir, lıki-üç !katlı resmi binaları, 
beş ·büyük .camii, birçok mescidi, büy.ük obir •kapalı çar.şısı, pekçok ceşmeleri; 
çevrede akan derelerdeki değirınenleri, .geniş bostanlan, mey;va -bahçeleri ve 
zey.tinlikleri ile Avrupalılarm beğenisini kazanmıştır. (s. 147). Göze çarpan ıbu 
mamuriyyet .ticarete ve ·şehirde mevcut sanay.ie dayanmaıktadır. Yöresel ve böl
gesel .ticaretin (pamuk, yağ ve özellikle sabun) en önemli mel1kezidir. Şehir 
a.yrıca dört istikamettelki ticari yollarm !kesişme nGktasında yer alma'kta'dır. 

Şehrin gıiimrükleri 1860'1ı yıllardı 10, bazen de 20 ·bin «Piaster» gelir getirir. 
(s. 147). Nablus pamuğu :bütün Suriye'nin en kalltellsl olarak ün yapmıştır. 
(s. 148). Amerikan İç Savaşı'na .bağlı olarak, Pamuk talebinin uttığı yıllarda 
Na'blus büyük 'bir gelişme :kaydeder. 1863'-de Naıblus .bölgesindeki Pamuk Üreti
mi odört kat artmıştır. Naıblus pamuğunun ve Naıblus'da -dokunan pamuklu, 
y.ünlü ve devetüy.ü dokumacılığmm ve ipek kordun ve püsküllerinin üstün ka
litesi sa.yesinde, ilünya pamuk krizinin nonınal mecrasma dönmesinden sonra 
dahi, Filistin, Maverayıürdiin ve Orta Suriye pazarianna mırlırec olmaya de
vam etti. Dokuma 'Ve boyacılık yanm'da, Ayakkalbı imalatı, ttrdiin'llii her iki 
clhetlne de pazarianan altın ve gümüş ıkuywnculuğu ve zey.tinyağ imalatm
daki kalite! üstünlüğü sayesinde -iiniinü -devam ettirir. (s. 148) . En fazla :kar 
getiren uğraş sa'bunculuktur. -Suriye'den başka Anadolu .ve Mısır'a da lhrac 
edilir. Nablus'.un sabunları 20. ;y:i.i.eyılın başlarında bile .Surlyel'nln en ·kalltelisi 
olarak .tutunur. Karlı .bir_ iş olan sa:bun imalatının Uı.raç mıkdan, 1860'da mev
cud 15 imalathane'den 'Olma'k ıüzere 4-5000 ton arasındadır. ı(s. 148). Nablus' 
daki 1882'de faaliyet gösteren sabun imii.la.tıhanelerlnin sayısı 30 olmu§!;ur. 
(s. 149). ·Bu imala.thanelerin -çoğu Müslüman eşraıfa aittir. (!Bir Anadolu ku 
rulu.şu olarak .bu yıl 100. sene-i <ievriyyesinl ·kutlayan «~acı Şakir» saıbun 

imalathanesi gibi). l880'Ier{}e Na'blus-Kudüs-Ramla-Ludd ve Yafa'da mev
cut 'saıbun imaiathii.nelerinin sayısı 40 olup, -bunun 8/4'-ü Naıblus'dadır. Bu ima
lathanelerin türnündeki yıllık imalat ise 4000 t<ınu !bulmaktadır. (s. 149). 
Naıblus'daki ·bu ekonomik canlıirk inşaat' sektöı:iindeki canlanma ile de •ken
disini göstermekteydi. 

Hebron (AlJHalil), Filistin'in en yüksek rakımlı oşehridlr. Surları olmaınak

la ıbera:ber, sivil mimarisinin müstahkem karakteri §ehri savunulur bir hale 
getirmiştir. Buna rağmen, Mısır istilasının fela:ketlerinden kur.tulamamıştır. 

(s. 150). Şehir 1834'de llbrahim Paşa'nın ·kuv.vetıerlnce yağma!~ ve · ·los
men yakılıp~}'!kılnuştır. Halkının •bir kısunı :katı ed.ilm.iş, ıbir ·kısun da zorla 
askere alınmıştır. 1837 depreminin ise :buraya da zarar verdiği- ıgörillmekt'edlr. 

1850'lerdel .buralarda hii.la majıalli :mütegalllbeler arasındaki ıkavgalar sürüp 
gitmekteydi Kınm Savaşı'ndan ve ma:ha.lli ·mUcadelelerln oluşturduğu asayiş
sizliğin giderilmesinden sonra, .bunlarda kayda değer bir ekonomik gelişme 
olmamışsa da, ananevi iş koiıarın·da canlılık göze çarpmaıya başlamıştır. Bağ
cılık, ca.m imalatı, -dericilik ve sutulumları 'Yapunı bunlarm başlıcalandır. 

(s. 150) . &vrupalı hacılar ve seyyii.hlar Hebron'u özellikle renkli la.m.ba ve yine 
renkli camlardan yapılan .bilezik, küpe, .gerdanlık gibi incik~boncuk süs eşya.-
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ları,ndan tanımakt:aydılar. Cam mamülleri, ·bütün Filistin'in •köy ve 1<:asabala
rın9a özellikle fakir kesimce büyük ~tarlarda kullanılmaktaydı. Bunlar, 
·ka.pı kapı dola>şan seyyar Yahudi satıcılar .tarafmdan en •Ücra ·köşelere .kadar 
pazarlanıyordu. (s. 150). 1S70'li senelerde Kudüs 'Ve Nablus d{i}Qkanlarının 

vitrlnlerinde Hebron'un cam eşyaları Bohemya cam mamüla:tıyla yan yana 
yeralmaktaıydı. 187.:3 Viyana Dünya Fuarı'nda renkli camlardan oluşan süs 
eşyalarıyla H6bron da temsil edilmiştir. (<S. l:5l). 1886'larda şehrin ,başta ge
len gelir !kaıyna.kları arasında z!ıkr.olunan cam sektörü, 4 lmalathanede olmak 
üzere, senede 600 bin Franklık .bir gelir getirmekteydi. Bununla :beraber, esas 
geçlm -kaynağ'l yine de zırai :karakterdeydi. Koyun keçi besiellig-l gibi. Kuru 
üzüm ve iizlüm suyu <ŞUrubu ·bütün Filistin'de pazar .bulma.kta.ydı. üzüm bağ
larının kapladığı alan (800 Hek.tar), Betlehem ve ·Kudüs'ünkilerinden (500 
Hektar) daha fazla idi. · 

Filistin'in ikinci büy.ük şehri olan Gazze'nin ekonom~ ca.nlılığı, bölgenin di
g-er şehirleri içinde söz konusu olacağı gibi, cog-tafi !konumuna, ç~vresinin zıriii 
Uretlmine ve ihtisaslaşmış zenaat daUarına •bag-lı 'Olmuştur. (s. 152). Yafa gibi, 
Gazze de zeytinlikler-in ağırlıklı olduğu bol sulu, ağaçlı...'bahçell yeşil bir ıkonuma 
sahiptir. Eski §ehir surları ve ·kapuları uzun zamandır artık mevcud değildir. Ta
main~n zıraı :kara:kter arneden şehirde 1850'lerde 50 •kadar C8Jni mevcuttur. (Her 
200 ıyetişkin Müslümana ;bir camü). (s. 152). Zıraat yanında, şehirdeki el za
naatıarı ve ticaret de önemlidir. Ga:zze, ;bölgesel ticari merkez ve <Mısır ve Ara
bistan ile ('Kahve-y.ün.) «'Bereketli Hilal» arasmda sürdürülen .ticaretin en 
önemli dayanak noktasını oluşturur. Şehir, Şam'dan Mekke'ıye doğru hareket 
eden, ·yanı zaman"<Ja ·birer ticaret kervanı karakterini de taşıyan Hac Ker
vanları'nın ih:das elttiği e1<onomik canlılık ile de iııtibat halindedir. iBö.ylece, 
G~e. bir taraıft:an Ara'bistan ellietinde .gelişen tıcaretten istifa:de ederken, 

· dig-er taraftan da hükümetin Hac Keı:ıvanları'nm ihttyacı dçin depolatıtıkları 

hububatın :Ma'an'a naldini .üstlenmiş olara.'k gelir sag-lar. Pekç'Oik ohanlar ve 
buı;ıların isi:rolerl, şehirde mevcut ticari faaliyetin sanki ·birer n:işaı:i.esidir : 
Zeytin iHanı, Keten Hanı, Kahve Hanı, Hubübfttt Hanı,. Hind İklimi Hanı g:lbi. 
(s. 152). Mevcut ve' depolonan hububat, bir limana sahdb olunmadığından ve 
yabancı yelkenlllerin namren Gazze önünde demir atmakta olduklarından, Buğ
daıy ihracatı, özellikle Yafa üzerinden ·ve Yafalı ihracatcılar tarafından •gerçek
leştirllir.di. (s. Hi-3-) · !thalatı da yine ayn.ı ·kanaldan karşılanıyor.du . .Suriye !i
manları .ile Mısır arasındaki -seyrüsefain trafiğinin artmasından 'Ve Sü.veyŞ 
Kanalı'nın açılmasından (1869) .sonra, Mısır-Gazze arasındaki :kervan .trafiği 
azaldıy.sa .da, Gazze, özellikle Sina ve 'Necef Bedevileri için •ticaret ve pazar mer
kezi olmaya devam etti. (s. 153). Bundan sonra dahi Ga:ıze pazarları zenginliği 
ve çeşni bolluğÜ ile anılmaya 'devam eder. Şehirdeki her türlü el zanaatlan 
ve imalaıt dalları da çeşni zenginliği içindedir. özellikle dokumacılık, gri-siyah 
day'anıklı" mutbak çanak-çömlekleri imalah ve sa:bunculuk önem arzeder. Şe- · 
hirde niariif çanak-çömlek imalathanesi olarak, herbiri <lörder •katlı .üÇer fı

rıiıa sahib olan 16 işyeri vardır. (s. 153). DQkuma lmalathA.nelerinin sayfsı, her
bi'rl 2-300 dokıima tezg8.hlı olmak üzere 100 dür. (s. 154). Yün, Bedevllerce 
temin edilir. Pariıu•k, .Mısır'-dan .gelir. Sa'bun lmalfı.thA.nelerl 3 adettir. Bunlardan 



401 

ikisinin sahibi, biri A-vustucya dig-eri Prusya eski konsolos •vekilleri ıolan iki 
Hfr.lstiyandır. Senede, 100 ·bin Frank gelir getiren 200 bin kilo saJbun üretil
mektey.dl.. Bu dönemde göl1Ülen ekonomik açılma, az sayrdaki ·şehir zengininin 
elindedir. (s. 154). · 

Hülil.sa, Flllistin'in Kınm -Savaşı'ndan sonra «kabuklarmı ·kırmaya» ve 
önemli sayılabilecek bir ekonomik canlanmaya salhile oldug-u anlaşılmaktadır. 

İn'ŞSAt sektörlinde •göııülen patlama, saıbiın imalatı ve hediyelik eşya yapunı 
bir tarafa bırakılacak olursa, zıraat ve ticaret sektörünün de patlama halin
de oldug-u gözlenmektedir. Ekilen topraklarm alanı öneJllli ölçüde artımış 

(1850-1880 ·arasında özellikle Gazze ıve Yafa'da Bostan ve Portakal :bahçeleri
nin sahası dört misli artmış, 1870'1i yıllarda tarım alanları da genişlemŞir. 
Bu artış Kuzey Filistin'de 1-50-200 ·bin dönüm ·kadardır), zıra.i mahsulat faz
lalıg-ı ıbölge ve Avrupa pazarları için meta olmuştur. Utyg;un iklimi sayesinde 
Filistin yalnız Orta ve Kuzey Suriyenin ıgıda maddelerine olan ihtiyacını karşı
lama:kla. kalmamış, a.ynı zamanda Akka, · Hayfa, Yafa üzerindende yapbg-ı yük
lü ihracaat lle, bütün Suriye'nin ıticret dengesindeki açıg-uım da kapatılmasında 
etken olmuştur. (s. 155). İhracat ve ithalat faaliyetlerinin ve Avrupa'nın dini 
ve ·ktilltürel açıdan yer edinmesinin merkezlerin olan şehirler (Kudüs, Betlehem, 
Nazaret, Ya.fa, Hayfa) önemli .bir gelişme kaydı ile durumdan istifade eder
ler. Nablus, Hebron, Gazze ıgibi Avrupalılarm ikiııci derecedel ilgisirii çeken 
şehirler bile, yöresel -ve fl:iölgesel ticaret ve yöresel ıve .bölgesel pazarlara yö
nelen 'ÜllÜil ve mamülatıarı açısından ıbu genel gelişme istidadından paylarını 
alırlar. Gazze'nin spesiel canak-çömlekçilig-i ve dokumacılıg-ı, Hebron'nun cam 
maınüla.tı, su tulumları i:rnalatı; Nalblus'•un aHi salbunları ve pamuldu 4Jleme
ciliğl bu nev:idendir. (s. 1-55) . Ancak, ·bütün bunlara ragmen eski üretim mal
larmdan başka, yeni ilfuveler g:ö:rülmez. 'Üretimde yapı deg-işikliği, yeni şekil 
almalar - 'belki İngiliz tesiriD:de ıkalan dokuma sektörü -istisnasbyla - hemen 
yok gibidir. (s. 156•). !Bununla .beraıber, Filistin'deki ;bu gelişmeler, .bu ölçüde 
olşa dahi Dünya ekonomisiyle bütünleşme teşebbüsiinrtln ·kuv:vet ıbulması ile 
önemli sosyal ve ekonomik sonuçlar -doğui'n,ıuştur: 1) Zır§.i anülkiy.yette önemli 
deg-işikli!kler, özelltkle lbüyük toprak s~plerinin· oluşumuna yolaçmıştır. 

2) Şeb.l.rlei'de ~ir ticaret ve fina:nz ıburjuvafisi yükselm&ye ·başlamıştır :ki, ıbun
lar ser:mayelerinin ıgiiciinü, iç lbötgeierin zıraı hayatmda da hissettfr.mektey
dller. (s. 156). ·Buna rağmen, AVrupa sermayedarları, ·kısa -devrede karlılık 
şanslarını yetersiz gördükleri Fllistin'de; ekonomlık açıdan .gen4J bir şekilde 
yerleşmekten iıntina ile, daha !Ziyade ·böl'genin siyasi kontrolünü ele . geçirmeye 
daha fazla ilgi duy.muşlardır. ·Bu yüzden, «Kutsal Topraklar» oda «Ekonomik 
yatırımlardan» çok «Politik ;yatırımlara» yönetmeyi tercih etmişlerdir. Avrupa' 
nın •bu yöndeki ilgisi, başlangı!}ta 'herhangi •bir temel sosyal yapı deği§i!kliğine 
yol açmadı. Bununla .bera!ber, ıbir yandan Avrupa devletlerinin güç ve nüfüz 
politikaları, diğer yandan Avrupa'nın iburaıya yönelik sömürgecilik faaliyeti, 
Filistin toplumunda kısa ·bir süre içinde göııüleceık dramatik değişmelerin 

gelişmesindeki başlangıç no:ırtasmı. teşkil etmiştir. (s. 157). 

Eserin, «Sosyo-politik Gelişme» adını taşıyan 'üçüncü ;ve Son ·Bölümü 
(s. 161-262), >kendi içinde önemli meselelen ele a•lan kısım başlıklarına aıyrıl-
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mıştır: «19. Yüzyıl ortasma lcadar toplumsal yapı» (s. 161-164), «Filistin'de 
Feodalizm?» (s. 1'64-169), «Mahalli güçler ve Bölgeleri» (s. 170-184), «Ma
halli güçlerin .tasfiyyesi» (s. 183-224), «Fflistinli bir ·isla.hatcı: Yusuf el-Halidi» 
(225-236), «Osmanlı 'Mise en . valeur'ıü: vergiler ve askerler» (s. 2>37-248), 
«Şal\k meselesi krizi karşısında FilistinHlerin gösterd.igi tepkiler» (s. 249-255), 
«1860 K!ıbusu» (s. 255-260), «Aralbi'ye karşı du,yulan sempati» (s. 260-262). 

Suriye, Lübnan .dahil bütün ·bölgedeki Osmanlı otoritesinin çeşitli engel
le:rle .karşılaştığı ve ·bunların lba§Inda mahalLi «feodal» güçlerin, «hanedanlarm», 
«şeyhlei1in/emirlerin» geldiği göl'illmektedir. Mesela, Lübnan'nın haiz olduğıı 

muhtar ve özel statüsüne karşılık, Filistin, Şam..ıKahire ordu ve ticaret. yolu 
üzerinde .olmanın arzettiği stratejik ve ~konomik önemi sebebiyle, daha .fetih. 
ile ·beraber, Osmanlı idaresine direk olarak d~ edUmiş ve genel'de bunun 
bir n1şanesi olan Tirnar Sistemi ·burada hem~n tatbik edilmiştir. (s. 165). Fi
listin'de 19. y.üzyıJ. ·içlerine kadar bozulmuş olsa da yaşamasma devam eden 
bu sistemin ıtamamen iflasıyla ve idarenin, özellikle Filistin'J. dağ'lık bölgele
rinde kontrolü ıkaıybettikleri devirlerde, sqsyo-ekonomik ve sLyasal ve huJru.ki 
yapısı ·ile «Feodalizmin ibir varianta tanımlamasma hak kazanan Lübnan' 
daki duruma ıbenzer (s. 164} bir olgu ile kar.şılaşılır. Ancak, •bir takım «feodal 
özellikl.er içeren» FiJıi.stin'in .dağlık ·bölgelerindeki •bu ıdurumu IJübnan'da·ki ge
lişmelerden aıyırıcı farkı 'VUrgulamak için, burada «·mahalli güçler» tanımla

masının •kullanılması tercih edilmiştir. (s. 168). 

Eser.de, Filistin'deki «<lla!halli ıgiiçler», ıb'ö~geler halinde :ve te'k tek ele 
alınmış ve köklü .Jjir rrocabet ve devamlı bir 'düşmanlık-kan davası kavgaları 
içinde yaşayan ve ara:larındaki .geç.imsizliğin s!ılahlı ım.üca:delelere dönüştüğü 

«Kays» ve «Yaman» ~etler:inin ·böLgedeki etkinliklerine dair açıklamalar 

getirilım.l.ştir. (s. 178-183) . «Mahalli ·güçler»in ıb'ölgedeki otor1~esinin 'kurulması 

ve <tasfiy.yeleri, dolayısıyla yeni tdari yapı içine sokulmaları, 19. yüzyılın . .ikinc! 
yarısında, «Tanzimat Devri»nde, Filistin'de ya§ayan sosyo-politik 'değ..işim.in 
en önemli oihetini .teşkil etmiştir . . Bu işlem Kırım Savaşı'ndan sonra. ibaşlama,k 
üzere enerji ile ~ütilldü. Genelde Arap vilayetlel'indek.ı «mahalli güçler», 
özelde dağlık Filistin'·deki «Şeyhler-Emtrler», merkezlleşmeyi ve merkezin 
mutla!k nufOzunu ısa,ğlaanayı amaçlaıyan Tanzimat Devri reformları . gözünde 
.birer engelden başka 'bi.r§ey değıildi Bölge üzeri.Irde etkili b'ir idari ve askeri 
·kontr.ol kıırulm3.!>mın zarflreti veya o ana kadar kur:ulamam.ış olmasının hayati 
eksikliği «1860 Krizi»nde yaşanmıştır. ·Bu yüzden önde gelen Hanedanlarm 
ve .güçlerin, sosyal ve siyasi etldnliklerini :Jruımıa.k ve tasfiyyeye uğratmak, 
taıkib edilen resmi devlet politikasının en önemli ·hedefi olmuştur. Bu hedefe 
erişmekte a.şılm~ı gereken diğer •bir engel, .gizli veya açık bu gibi mahalli 
otorUelerin arkasında 'Yer alan :büyük devletlerin tutumlan olmuştur (s. 185). 
Bunların ·ve korumakta olduklan gayr-ı müslimlerin çıkarlarına ter-s dÜ§mediği 
müddetçe, b:.ı :isla:hat politikası uyg:ulanmakta veya çoğıınlukla ters ~'düşecek 
pek çok no~talar yaratıldığından liiıyıkıyla uygulanamamaktaydı. TaSfiye edi
len mahalli ıgüçler arasmda müstakilen incelenenlerin 1başmda, «Hiristtyanları 

koruyarak», ıbüyük devletler-den «puan» .toplayan ve ıbiSylece merkezi ıhüküme-
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tin kar§ısında güçlü durumunu korumayı ıbaşaran, Aşağı Gallea'nın marfif siması 
Akıl Ağa'.dı..r. (s. 185-195). Diğer bölgeler 'Ve güçlü simaları da yeterli bir 
teferruat içilrde ele alınml§ ·bulunmaktadır : Cebel-i Naıblus (s. 195-212), Cebel-i 
Kudüs (s. 212-218), Cebel-i al~alll (s. 218-222) . 

1864 Vilayet Kanunun ve 187·1 Vilaıyet İdaresi ile ilgili kanunun tatbild 
ile ·yeni ihdas edilen «Muhtarlık» müessesesinin bu ibölgedekl olU§umu ve tas
fiy.ye edilen mahalli otoriteterin boşluklarını dolduracak bir ku.rum olarak ~er
le§tirilmeye çalışılması, •bölgedeki mahalli idarenin gösterdiği gelişmenin ilgi 
çekici bir safhasını aksettirmektedir. (s. 222-224). 

Eser.de, tanınml§ ·br Filistin'li reformist olan, uzun yıllar Kudüs Belediye 
Relsllğinde ve 1878 Parlementosu'nda Kudüs'-ü temsil eden Yusuf Al-Halldl'ye 
özel saıytalar a.yrılml§ ve haıyatı, fikir ve faaliyetleri ile «reformisb .kl§Uiği 

ve ·gerçek «OsmanWığu .yeterli bir şek.ll'<le -daha evvel Der Isıanı'da da neşre
dilmiş olduğ.u üzre- aksett~tir. (s. 225-236). 

Osmanlı reflormlarının idarr, -mali ve a'S'kerr sahalarda ağırlığını hissettir
dlğl ve «altyapı» çall§malarıyla •bölgeden, iflasa yöneldiği ıbu devrede en iyl 
bir şekll'Cle istifade etmeye çall§tığı, ancak incelenen . seneler arasmda ekono
mik, sosyal ve eğitim politikası açısından gerçek .bir ryapı değişikliği sağlamada 
başarılı olamadığı ve Osmanlı <Mise en Valeunünün ancak 'asker' ve ~verg.i' 

kalemlerinde kayda değer bir gelişme gösterdiği, eserde işlenen son konular
dan biridir. (s. 237-248). Bölgenin vergi gelirleri ve gen ei giderleri -ta:blolar 
halinde gösterilmektedir. ahalisinin aıskere alınması konusuna da aydınlık ge
tirilmrocte ve 'bu konuda -da ilgi çekici ra:kkamlar ve !belgeler verilmektedir. 
Ancak, ·burada Osmanlı Arşiv malzemelerinin kullanılarmamasından .gelen ek
siklikler kendisini hissettirmekteyse de, eser sahibinin özürü kar§lsında söy
leyecek .birşey kalmamaktadır. 

«Şaı'k Meselesi» karşısında FlMstin'lilerin reakstyonu ve Ara:bt P~a·ya 
.kar§ı duydukları sempati, eserin ıson konılıarını oluşturmaktadır. ·Kırım Sa
vaşı'nın sonu -zafer münasebetiyle Kudüs'•ün çeşitli mezheplere ait kiliselerinde 
ıcrA edilen ve cgünlerce süren «.şükran» duıilarına büyük devlet elçilerinin ya
nında ibizzAt, hatta elinde Türkçe !ncil'iyle Vali Kamil 'Paşa'nın da katıldiğıDa 
göre (s. 249), pekçok şeylerin !başlangıcını teşkil etmiş olduğu anlaşılıyor. 1856 
Isla:lıat Fer.manı'yla. ibaşlaıyan devir, .genelde nazariarına halA. 1839 Tanzimat 
Feıımanı'ndan aryuımayanlara ve •bu fermanm tatbikatının yol açtığı gelişıne
lerden çok, liifzi .muhtevasını nakletmekle yetinenlere pekçok şeyler gösterecek 
azamettedir. Garyr-ı müslim ve Müslüman tebea arasında:Jti «e§itsizliğin»; 

«şer'i uygularmadakJ. her türLü «'kısıtlılığım> Ugasının; yalnızca gayr-ı müslim
lerle, yafbancı devlet :tebeası Hiııistiyanların ve 11man şehirlerindeki her cins 
.ticaret eııbii:bının işine ~arayan 1856 Fermanı .uygulamalarının; ısrarlı .giri
şimleriyle -devlet memurlarını baskı al<tıııa alıp, feniıanı «Avrupa Z<ihn.iyetb ne 
uygun tar-zda tatıbik mevkiine sev!k· etmeye çalışan Konsolo-s ve Misyonerierin 
faaliyetlerinin, pekçok yerlerde ortaıya çıkan sosyal huzursuzl~arın ve sUJ.:
tüşmelerin patlama derecelerine gelmesinde ba~lıca etken olduğu açrkca .görill-
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meırtedir. (s. 255). Kırım Sava!jı münaısebetiyle Avrupa ile müttef·ik olmak, 
serbestçe her iStediklerini yapmak ba.kımmdan Konsolos ve miSyonerierin 
faaliyetlerlnl .bad saıfhaya solttu. Protestan Kardinali Gabot'un, 1856 Fermanı' 
nın ilanını haıber alır almaz ilk yapb~ şey, bir •çan' satın alarak Nablus'a 
gitmek ve valinin de onaıyı ile bunu oradaki Protestan Meiktebi'nin kapısına 
asmak olmuştur. (s. 250). Isla:hat Fernnanı mucebince yeniden in§a edilen, 
kadim şekli .cle~iştirilerek ·genişletilen Kilise-Manastır vs. gi'bi yapıların, 

Müslüman ahali üzerinde yarattıgı. ltoşnutsuzluk~Ramla'da (188l'de) iböyle 
ıbir ya.pısal de~ikllği protesto eden yakındaki ;tıir camlin -Hati.bi, Fransız Kon
solosu'nun (sonradan iftiharla her-kese anlattı~ g:ibi) -şikayeti üzerine hapse 
atılmı§tır. (s. 257). - açıkça gözlenmektedir. •Sahillerde gözdağı vermek üzere 
.karakol nöbeti tutan «müttefik» harb .g·emlleri, yükselen tansiyonu teskin et
meırteydi. Islii.hat Fermanı'nın KiliSelerin iç icJ?,resinde de getirdi~! yem kalde
ler ise 'bizzat HiriStiyan ruhbam da .tedirgin edebiliyordu . . (s. 253-254:). Niha.yet 
1860'da Lübnan'da patlayan .kriz ve Şa-m'daki olaıylar, bu tür huzursuzlukla
rın oluşturdu~ birikimlerin kontrolden çıkmasurdan başka ıbirşey de~di. 

(s. •255). 

öte yandan, Fi.listin bölgesi Müslümanlarının da onbinlercesinin asker ola
rak cephelere koşulup, binlercesinin şehit olarak hayatlarını okay.betti~i (rak
ramları için bkz. s. 24:6-24:7), 1877/7·8 Osmanlı-Rus SavaJŞı :ve ıbu savaşa varan 
Balkan Krizi, Aıvrupa devletlerinin Babıali <ü.zeııin'deki :bas1oları, Mısır'ın İn
gilizlerce işgali, Filistin'de hararetle .takib edilen ve büyük alkis ıbulan olaylar 
olmuşt-ur. (s. 256). •Mayıs 187ô'.da Selanik'de Alman ve Fransız Konsolosları
nın, olaylar sonunda infiale kapılan Müslümanlar taraıfından öldürülmesi, 
FiliStin'deki Hiılistiyanları panl~e ·sevk etııniştir. Filistin'de de HiriSI::iyanlara 
karşı bu gibi eylemiere girişilebilece~l, ve ıbuna dair çıkan söylentiler yaygın
lı-k .kazandı ve helecan yarattı. 1877 ba:ha:rında :Müslüman ahali artık, dl~er 

Hirİstiyanlar yanında özellikle Rusya'ya karşı ·duydu~ nefret ·ve inflali, 'kansız 
nümayi§ ve protestolarla -eserde örneklerine yer ver.i1mektedir- ·dile getiril
meye ba-şlaımıştır. ('S. 256-257). Bütün ltıunlar iSe, Konsolos raporlarına a-bar
tılmış olara:k geçerek, merkeziere ulaştırılıyordu. Avrupa'&, FiliStin'deiki Av
rupalılara ıve ·bölge HiriStiyanlarına kaXşı duyulan nefretten, teca.vüzlerden, 
sözde :katliamlardan, ve İslAm fanatizminden bahsetmek için artık bahane 
pazırdır. (ıs. 257): Kons-olos raporlarının tarafsız ve gerçek durumu -'pek azıarı 
ıdışın'da- a.kSettirmeyen abartmalı karaıkteri, ıbu çalışmasında 'Sclıölch tarafın

dan ·da .tesbtt e·dilmekte olması çok önemli bir olgudur. (s: 257..:258). 

Bütün bunlara ·rağmen, bölgede genel'de dini ıbir hoşgör.ii ve yekdi~ere 

taha.mmül hakimdir. Çeşitli dinler bir aırada yaşayaıbilmenin yolunu -.bölgenin 
zerrgin .tarihinin !bu ·konudaki tecrübe birikiminden de istifade ederek- ıbulmuş

lardır. -Her türlü mezhep, tarikaıt .ve ·hatta •Mason Locaları'nm da faal 'Olduğu, 
aziz~misa.J. misyonerlerinin sıfırdan J:>a§layarak, :kısa zamanda kiliSe -doldura
caik .kadar «Cemaat» ;yaratma mucizeleri gösterdikleri ıbu lbö1ge4e, ·b~an Naki
·büleşref Ab'dülınuttal'ib Al-Alami'nin ltıile dayanarnayıp · HiriStiyanlı~a geçmesi 
ve takdis için Roma'ya gitmesi gibi (1870), müstesna olaylar yaşanabilmekte, 
«flaş» harherler duyulalbilmektey.di. (s. 259). 
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«Sonuç» kısmından sonra (s. 263-27:3) eserde, ele alınan· ·bölge ve ·konu
ları ile ilgili, •başta Aırapça ara•ştırma •ve eserler olmak üzere, zengin •bir «ar
şiV», <(•ka.ynak» ve «literatür» dökümü (s. 275-296), bir <~Dizin>> (s. 297-302) ve 
bölgenin çeşitll yönleriyle ilgili (mesela, Filistin'in llınanlarına işleyen gemı 

işletmeciliği -ve hatları, Filistin'in telgraf Ağı .gibi) 5 Harita'nın mesned .teşkil 
ettikleri kayn~arı hıwi llstesi (s. 303) ve arka «kapak cebinde» belirtilen 
«Hal'italar» yer almaktaıdır. Eserin pek çeşitli ayrıntılarını ele alan 51 a:det 
mukayeseli istatist·ik dökiümleri ve leWıaları, ayrıca zikredilmeye ve müstaıki
len ele alınıp l.Ircelenmeye değer kıy:mettedir. Bu levhalarda, genel ve muka
yeseli nufüs dökümleri, tek .tek şehirlerin ele almmalarıyla oluşan istaıt-isti.k 

bilgilerini, çeşitli -dinleri, cemaatlaırı, çeşitli meslek ıgruplarmı, meslek çeşitle
l'inin dağılışmı, bölgenin ithal ve ihraç mallarını, liman şehirleriniien ıyapılan 
ihracat ve ithalatm cinsleri ve değerleri, §ehirlerdeki işçi yevmiyyeleri, çeşitu 
vergi kalemlerinin di.l!kümleri, ·ka.T§ılaştırmalı para ve >b'orsa vel'ileri, şehir

lerarası taşımacılık traftğıi, toplanan asker, gelen hacı kafileleri ve bunların 
milleqere göre tasnifl vs. büy;ük .bir ayrıntılı titizliği i9inde gösterilmekte ol
ması, çalışmanın m evcut değerini ıbir !{at daha arttı..rımaJm:adır. 

Hillasa, her ne yönü ile ulursa olsun, köklü değişiklikler geçirmekte olan 
bu deViir Filistin dünyası ile ilgili çalışma yapmaık isteyenlerin, bu eseri ince
lemeden kaleme sarılınarnalarmı .tavsiye ederiz. Alexander Schölch'ün son eser·i, 
konusunun baş eseri olmuştur! 

Kemal Beydilli 

G. Groc - İ. Çağlar, La Presse Française de Tıırquie de 1795 d nos jours, 
Histoire et Oatalogue (1795'ten ıgıiinümüze Türkiye'.nin Fransız Basını, Ta
rih ve Katalog) !stanıbul 1985, 261. S. Institut ' ıFrançals d'Etudes Ana
toliennes d'Istan'bul ve Association pour le peveloppement .des .Etudes Turques 
(Paı,is) yayınlarmdan Varia Turctea II. 

Eser Gerard -Groc ve İbrahim Çağolar'ın 'Dürkl.ye .ve Avrupa'nın çeşitli 

kütüphane ve a!'§i'Vlerinde yaptl!kları iki yıllık ibir ara;ştınnanm ürunüdür. 
Giriş (IX) halen Institut Français d'Etudes Ana.toliennes d'İstanbul'un Müdürü 
Prof. Jean-Louis oBacque-Grammont tarafından :kaleme alınmıştır. tbra.h:im 
Çağlar da yazdığı önsöz (XI-XVI)'de eserin muhtevasını açıklamakt"a:dır. Türk 
tal'ihirrin diğer !birçok meseleleri gibi '11ürk basın tarihinin engin alanı daha 
yeni yeni incelenmeye başlanmıştır. İki yüzyıla .yakın ·bir zamandan beri ta
mamen veya kısmen fransızca ulan 700'den fazla gazete Osmanlı İmparator
luğunda ve ·Türkiye Cumhuriyetinde yayınlanmıştır. Hem nitelik, hem de ni
eel~ ittbar.tyle önemi dolayısiyle bu .memle'kette gerçek ıbir basın olayından 

söz edilebilir. Konu ile -ilgili araştırmacılara .büy;ük kolayalklar sağlıyacak bu 
eser bugün 131'i sadece .Mısır'da olma:k üzere ll .memlekete dağılmı§ bir alan
da tamamen veya :kısmen fransızca yayınlanan 10ı ·g·azeteyi •başvuru kaynağı 

niteliğ;l.Irde bir katalogdur. Bu k atalog herşeyden önce XIX. yüzyıl baıımdaİı 


