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KONUNUN ÖZETİ

Bu kısa çalışma, İstanbul'da Başbakanlık Arşivi ve Londra
Genel Sicil Bürosunda bulunan vesikalara dayanarak, 19. Asrın
sonu ve 20. Asrın başlarında Osmanlı idaresindeki Filistin'in sos-
yal ve ekonomik tarihinden bahsetmektedir. Filistin'in köy ve şehir-
lerindeki sosyal ve ekonomik durumunu da inceleyen bu araştırma,
çöl hayatını ve bunun devlet ve cemiyet üzerindeki tesirlerini de ele
almakta, ayrıca bu dönemde bu bölgedeki nufuz sahibi ailelerin yö-
netim ve ekonomik hayata etkilerini, Filistin köylerinin yapısını in-
celemektedir. ı

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki Filistin'in ictimın ve
iktisadi tarihi üzerinde araştırma yapanların buradaki azınlıkların
durumu, köy ve şehirlerde yaşayanların biribirleri ile olan münase-
betleri hakkında da toplu bir malumata sahib olmaları gerekir.
Mesela, Filistin'deki şehirler, buralarda yaşayan nufuz sahibi
aileler, yönetim merkezlerinin mevcudiyeti, ticari ve sanayi faali-
yetler ve her çeşit ulaşım vasıtalarının bulunuşu ile Filistin'in köy-

* Bu makale, Riyad Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi'nin 4. sayısında yayınla-
nan "Osmanlı'nın Son Döneminde Filistin'in İctimM ve İktisadi Durumuna Bakış" başlığı
altında yayınlan~ş olan yazının tercümesidir.

** Erciyes Universitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü.
1. Filistin'in siyasi birliği, Osmanlı idaresine t~bi arab vilayetlerinin, 1916 yılında

gizli olarak yapılan Sykes-Picot Antlaşması gereği Ingiliz ve Fransız nufuz bölgelerine
geçerek bölünmesinden sonra sağlanmış, harbden sonra yapılan antlaşmalar ile de sınırları
belirlenmiştir. Osmanlı döneminde Filistin'in kendisine mahsus idari birliği yoktu ve
Kudüs mutasarrıflığı ile Beyrut vilayetine aid diğer idari kısımları da içine almakta idi.
Osmanlı idari yapılanması, önemli şehirlere göre idi. Coğrafi yapıyla bir alakası yoktu.
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lerinden çok farklı idiler. Köylerde yaşayan çiftçiler ise, bedevilerle
olduğu gibi, devlet ve nüfuz sahibi ailelerin ileri gelenleri ile de
hususi bir şekilde münasebet halinde idiler.

İşte bundan dolayıdır ki, Filistin'in iktisadi ve sosyal yapısının
incelenmesine dair yapılacak çalışma, buradaki azınlıkların duru-
munu iktisadi saha ve cemiyet h~yatındaki daha evvelki yapının da
incelenmesini gerektirmektedir. Işte biz bu çalışmada bu hususları
arzetmeye çalışacağız.

1- Nufuzlu Aileler:

Filistin'de bulunan (Kudüs, el-Halil, Gazze, Nablus, Yafa,
Hayfa, Akka) belli başlı şehirlerde çok sayıda nufuzlu aileler bu-
lunmakta idi. Bu ailelerin çocuklarından bir çoğu mahalli hükümet
daireleri ve sivil idarede çalıştıklarından tecrübe sahibi idiler. Ta-
mamı müslüman olan bu aileler nufusun çoğunluğunu teşkil ediyor-
lardı.2

Nufuz sahibi ailelerin çocukları simalanndan, Ayan da efendi
tabiri ile bilinirlerdi. Çünkü bunlar mahalli idarelerdeki mevkileri
yanında mahkeme ve fetva makamlarının da başında idiler. Seyyid
ve şerifterin tesbitini yapan müessesenin de başındakiler yine bun-
lardı.

Bu ailelerin Filistin'de ekomomi ve sosyal hayata hakim olma-
larının sebebIerinden biri de ekserisinin Eşraftan olmaları idP. Bu
cihetten bunlar bir yönü ile halk arasında dini merkezleri ellerinde
bulunduruyor diğer yönü ile de idarecilerin Iutuf, inam ve ihsanIarı-

2. Yahudi Muhacereti sebebiyle Yafa ve Kudüs dışındaki şehirlerin büyük çoğunlu-
ğunda müslümanlar nüfusun ekseriyetini teşkil ediyorlardı. Lakin bu durum müslümanla-
rın bu iki şehirdede idareye hakim olmalarına tesir etmemişti. Mahalli idarelerdeki
vazlfelerin ekseriyeti yine müslümanların elinde idi. Bak. F.O. 78/1875, No. 18. Jerusa.
lem, 3 Mart 1865; F.O. 424/21. No. 5 Jerusalem, 19 Temmuz 1860.

3. Eşraf (Peygamber soyundan gelen kimseler) Filistin'de Kudüs, El-Halil, Gazze ve
bunların dışındaki şehirlere yerleşmişler ve Osmanlı döneminde kendilerine tanınan imti-
yazlardan istifade etmişlerdi. Nağıbül Eşraftan birine gelen fermanda "Vazifenil. Peygam-
ber'in temiz neslinden gelenlere hürmet etmek, izaz ü ikramda bulunmak, nesebini açıkça
ortaya koyamayanları da yeşil sarık takmaktan menetmektir. Peygamber sülalesinden gel-
diğini iddia edenleri bize göndermeniz, bununla beraber şeritleri idarecilerin herhangi bir
müdahale, tilciz ve tecavüzünden korumanız bir kuruş dahi olsa bir ödeme ile mükellef
tutmamanızdır." İhsan En-nemir, Tarih-i Cebel-i Nablus ve El-Bal kil. C. 2, s. 158-160.
Şeritler daha önce elde ettikleri imtiyazlardan 1908 ihtilaline kadar istifade ettiler. Zira
Ehl-i Beyt ve Sahabe Cihad'ın direği ve Islam Ordusu'nun kumandam idiler. Çünkü
Eşrafın Cihad'dan muaf tutulması Şeriat'a muhalifti.
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na nail olarak geniş miktardaki araziler kendilerine ikta' olarak veri-
liyordu. Bu dönemde önemli olan dinı eğitim ve öğretimin bir
kısmı ile olan alakalarından dolayı bütün bunları elde etmişler ve
mahall1 hükümetlerde vazife görmüşlerdir.

Bu aileler devlette olan nufuzlarından dolayı idarI vazıfelerde
bulunmuşlar, köylerdeki çiftçilerin iktisadı durumlarının kötü olma-
sından dolayı, onlar üzerinde nufuzlarını kullanarak istifade etme
yoluna gitmişlerdir. Fazla vergi ödeme ve asker tecnıd etme mec-
buriyetinden korkan köylüler ellerinde bulunan arazileri kendi adla-
rına kaydettirmiyorlardı. Köylülerin içinde bulundukları bu durum-
dan istifade eden Şerifler, onların arazilerine el koymuş ve buraları
kendi isimlerine tescil ettirmişlerdir. Böylece riyaset için gerekli
olan şeref, ilim ve malı nefislerinde cem ederek, nufuz ve kuvvetle-
rini kullanmışlardır.

Bu aileler nufuzlarını müslüman nufus üzerine yaydıkları gibi
himayelerini de gayri müslimlere kadar artırdılar. Bunlardan bazıla-
rının Filistin'deki Rum, Latin ve Ermenilerle kuvvetli bağları ve
alakaları vardı. Bu taifelerinin birinin diğeri ile ya da bir gurubu n
kendine mensub bir kimse ile olan niza ve ihtilMlarında bunlar üze-
rinde etkili olan bu nufuzlu aile araya girmedikçe bu problem halle-
dilemezdi4• Bu ailelerden bir kısmı da bu azınlıkların maslahatlarını
mahall1 hükümetler nezdinde çeşitli idare meclislerinde müdMaa
etmiş ve savunmuşlardır. Yabancı konsolosluk ve müesseselerin
masıahat ve menfaatlarını savunmada bu ailelerin çocuklarından ön
plana çıkanlar da olmuşturs.

Osmanlı Devleti'nin Filistin'deki şehirlerde kurduğu yönetim-
den istifade eden bu aileler, askerI ve sivil dairelere hakim idiler.
Emniyet ve askerI kuvvetlerin himaye si maksadıyla kurulan mer-
kezler sonunda ortaya sivil ve askerı memurlardan teşekkül eden
bir sınıf çıkmıştı. Yöre halkı Tanzimat'a kadar böyle bir sınıf ile
karşılaşmamıştı. Bu durum buradaki insanların uzun müddet Filis-
tin'de çok sayıdaki idarı memurların hükmü altında kalmalarına
sebeb olmuştur.

4. Furlonge, Geotfrey, Palestine İs my Country, s. 9-10.
5. F.O. 424/21, No. 5 Jarusalem; 19 Temmuz 1860; Kudüs Ticaret Odası Başkanı

Yusuf Efendi Yahudilere arazi satışlarındaki muamelelerin süratlendirilmesi içn idare
Meclisi'nde tavassutta bulunmuştur. Filistin Gazetesi, 13 Şubat 1913, No. 215.
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Bu nufuz sahibi aileler Filistin'de riyaset ve nufuz sahibi olabil-
mek için birbirleri ile rekabet halinde idiler. Bu ailelerden herbiri
maham meclislerde, hükümet dairelerinde kendisini temsil ettirme
ve diğerinden geri kalmamak gayretine düştüler6. Bu ailelerin hepi-
si ekonomik ve sosyal üstünlüklerinden dolayı şehirlerdeki küçük
tüccar, işçi ve sanatkarlar üzerinde nufuz sahibi olmak için yarıştı-
lar. Osmanlı merkezinin otorite boşluğundan faydalanarak kendi
nufuzlarını artırdılar? Bundan dolayı devlet bazen bu nufuzlu aile
reisIerine karşı sert tedbirler aldı ve bunları ücra yerlerde mecburi
ikamete tabi tuttu. Hükümet bunların bazılarının artan nufuzlarını
kullanmalarından özellikle de bedevilerin bu durumlarından rahat-
sızlık duyuyorduS. Bu ailele~. çocuklarını Filistin'de, İstanbul'daki
yüksek okullarda ve Avrupa Universitelerinde okutuyorlardı. Diğer
aileler ise maddı imkansızlıktan çocuklarının eğitimini ikmal ettire-
miyorlardı. Böylece yüksek tahsil imkanı azalan ailelerin çocukları
20. Asrın başlarında Şam bölgesinde Arab Milliyetçiliği hareketin-
de roloynamaya başladılar. Bu ailelerin çocuklarından küçük bir
azınlık Filistin şehirlerinde Osmanlı devrinin sona ermesiyle, eği-
tim ve yönetim işlerinde söz sahibi olmaya başladılar.

Filistin'deki çiftçiler ile şehirlerde oturanlar arasındaki münase-
betler ise tam bir sömürgecilik anlayışı halinde idi. Özellikle bu
köylerde ziraı arazilere sahib olan nufuzlu aileler ile köylüler ara-
sında böyle idi. Köylüler bu ailelerin yanında birer ücretli gibi çalı-
şıyorlardı9• İcar akidleri müzaraa esasına göre yapılıyordu. Yani
tarla sahibinden bazen tohumda tarla sahibine aid olabiliyordu,
emek de müste'cir'den idi. Elde edilen mahsulde anlaşma gereği
aralarında taksim ediliyordu. Bazen de bu anlaşma nakdı veya aynı
ücret ödemesi şeklinde maktu' veya muhadded idi. çoğu kere bu
müzaraa anlaşmalarında araziye maliklerinin varisleri sahib olduğu
gibi, çiftçilerin haklarına da çocukları veya torunları sahib oluyor-
du 10.

Osmanlı döneminde Filistin'deki ziraı üretim icar, yarıcılık,
beştebir, dörtte bir şeklinde yapılan anlaşmalara dayanmakta idi.

6. F.O. 195/1984. No. 7 Jerusalem, 18 Şubat 1897; F.O. 195/1153, No 10 Jerusa-
lem, 14 Nisan 1877; B.O.A. Dahiliye, V. No: 32,22 Şaban 1322; V. No : 27, 18 R.Ahir,
1310; V. No: 74469,17 R.Ahir, 1302

7. F.O. 195/2127, No. 69, Jerusalem, 5 Kasım 1902.
8. F.O. 195/2028, No. 10, Jerusalem, 1Mart 1898.
9. F.O. 424121, No. 5, Jerusalem, 19 Temmuz 1860.
10. Muhammed Yunus E1-Hüseyni, Arab Filistin'inde İçtimai Gelişmeler, s. 1ı.
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çoğu defa da çiftçiler ekip diktikleri toprakların hakiki
sahibleriydiler. Fakat buradaki nufuz sahibi aileler, ileride açıklana-
cağı üzere, birtakım hileli yollar ve oyunlar ile bu arazileri kendi
üzerlerine tescil ettirmişlerdir.

Oturdukları köyler kendileri ile beraber şehirlerde oturan
ayanın mülkü olan çiftçilere gelince, her köyün bir ya da birden
Hızla efendileri vardı. Bunlar şehirde hükümet daireleri nezdinde
çiftçilerin masıahat ve menfaatlarını gözetirlerdi. Bunun karşılığı
olarak da kendilerine verilen nakdı veya ayni hediyeleri kabul eder-
lerdi. Meyva, sahun, zeytinyağı, hububat ve benzeri gıda maddeleri
bunların şehirdeki evlerine gönderilirdi ii.

Böylece Filistin'deki zenginler, ziraı toprakların büyük bölü-
müne sahib olmalarından dolayı bölgedeki en önemli ekonomik
gelir kaynağı üzerine hakim olmuşlardı. Kendi yanlarında borçlu,
veya emek-toprak ortaklığı ile tarımla uğraşan çiftçiler üzerine
himayelerini yaymışlar buna ilave olarak da bir rehin gibi bunları
kendi emirleri altında çalıştırmışlardır.

TİcARETTEKİ CANLıLıK

Filistin'in ticareti 19. asrın ilk yarısında mahallI ve sınırlı idi.
Fakat Şam bölgesindeki Mısır idaresi döneminde (1831-1840)
bütün taifeler arasında eşitliğin ilanı, çiftçilere hürriyet verilmesi,
1833-1835 tarihleri arasında askerl ıkta' sisteminin haIIinden sonra
ikta' sistemine son verilmesi, ve emniyetin sağlanması ile tedrlcl
olarak gelişmeye başladıl2• Osmanlı hakimiyetinin 1840 da Şam
bölgesinde avdetinden sonra yabancı konsolosluklar önce Kudüs'e
gelmeye başladılar. Sonra Gazze, Hayfa, Yafa'da konsolos vekilleri
tayin ettiler. Bu da Filistin limanlarındaki ithalat ve ihracatın can-
Ianmasına sebeb oldu13•

19. Asrın ikinci yarısında Osmanlı Devleti ecnebi devletlerle
ticarı münasebetlerini tanzıme önem verdi. 1859'da bir Ticaret Ka-
nunu ve Zeylini çıkararak Ticarl Mahkemeler teşkil etti. Sonra
Deniz Ticaret Kanunu'nu 1869 çıkararak konsolosluklarını gümrük
vergisinden muaf tuttu. Ticaret Mahkemeleri Kanunu ise 1871'de

1ı. F.O. 424/21, No. 5 Jerusalem, 14 Temmuz 1866.
12. Abdülaziz Avad. Suriye Vilayetinde Osmanlı İdaresi, s. 227-229.
13. F.O. 78/1 122 Jaffa, 3 Şubat 1895
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çıktıl4. Filistin'de ticaretin canlandınlıp geliştirilmesinde devlet'in
merkezı otoriteyi yayma çabaları yanında bu çıkarılan kanunların
da rolü 01du15

•

ithalatın büyük kısmı pamuklu dokumalar ve demirden imal
edilmiş mamı11attı. ihracat ise büyük ölçüde mevsimlik ziraı ürün-
lerdi. Mesela 1879 senesi yağmurun az yağması sebebi ile ziraı
mahsul az oldu. Bu da fiyatların yükselmesine, ücret ve maaşların
ödenememesine emniyet ve güvenin sarsılmasına yol açtı. Yukar-
daki sebebIerin bir araya gelmesi iktisadı durumun kötü bir hal al-
masına, sanayı ve ticaret hayatının kötüye gitmesine sebebiyet
verdi'6•

iyi limanlardan mahrum olunmasına rağmen17
, Osmanlı döne-

minin sonlarında Filistin ekonomisinde gözle görülür bir gelişme
oldu. Bu özellikle Yafa-Kudüs demir yolunun 1892 senesinde çalış-
tınlmasından, ahalinin Amerika ve bura dışındaki yerlere giderek
biriktirdiklerini buradaki akrabalarına göndermesinden ve Filis-
tinIdeki mukaddes yerlere yönelen seyehatin artmasından sonra 01-
muşturlB.

Şöyleki, Kudüs şehri hususi bir şekilde Hac mevsımıne en-
deksli idil9• Hac mevsimlerinin zayıf geçmesi dolayısı ile şehir
halkı ekonomik yönden sıkıntı içindeydPo. Ticaret burada hac mev-
simlerinde tüccarların turist ve hacılara verecekleri hizmetlere bağlı
idi21•

Filistin'de halkın ekseriyetinin tarımla uğraşmasından, ihracat
daha ziyade ziraaı ürünlere, münhasıran da portakal, zeytinyağı,
hububat ve sabuna dayanmakta idi22• Dolayısıyla ihracata yönelik
ticaret büyük oranda tarım ürünlerine bağlı olduğundan bu da zirai
mevsimlerin iyi geçmesine bağlı idp3. Yafa şehri geniş bir ziraat
merkezi olmasından dolayı portakal ihracatı ile meşhur olmuştu.

14. Dustur, C. I, s. 150,385.535.
15. F.O. 195/675, Jerusalem, 5 Eylü11861.
16. F.O. 78/2992, No. 10, Jerusalem, 30 Temmuz 1879.
17. F.O. 195/2062, No. 5 Jerusalem, 31 Ocak 1899.
18. Hanna, Salah, Filistin, s. 54.
19. EI-Kabes, Sayı: 335,23 Mayıs 1913.
20. EI-Kermil, Sayı: 335,23 Mayıs 1913.
21. Yusuf EI-Hakim, Suriye ve Osmanlı Dönemi, s. 190.
22. Wilson, C.T. Peasant Life İn the Holy Land, s. 188.
23. F.O. 195/2255, N. 53, Jerusalem 2 Ekim 1907.
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Fakat Gazze şehri arpa ihracatı ile meşhurdu. Zira Filistin'in güne-
yindeki geniş topraklarında bedeviler arpa ekiyorlardı24•

Filistin'in en önemli ithalat maddeleri ise, demir, kereste, pet-
rol, pirinç, süt ve kumaştan ibaretti. Şehirlerin sokakları Yafa,
Hayfa, Akka, Gazze limanlarından içeri sokulan Avrupa'dan ithal
edilmiş mallarla dolu idFs.

İthal edilen ve nisbeten ucuz olan bu temel maddeler, inşaat ve
ziraat alanında kullanılıyordu. Bu da halkın faaliyetlerini artırıyor-
du. Zira Filistin'in ekonomisi tarıma bağlı idi.

Kudüs'deki tüccarlar Yafa ile içeride kalan şehirler arasında
ticarı sahada ara~ılık etmeye başladılar ve faaliyetlerini Amman ve
Essalt yolu ile Urdan Nehri'nin doğusunda kalan bölgeyide içine
alacak şekilde genişlettilef6• Nitekim EI-~~lil şehri tüccarlarının
Et-tufeyle'de büyük depoları mevcuddu ve OLÜDeniz'in güney do-
ğusundaki mıntıkada bulunan bedevilerle olan ticaretleri ileri sevi-
yede idF7. Filistin'deki ihracat ve ithalattaki canlılık devletin güm-
rük vergilerinden elde ettiği gelirin artmasını sağladı 28. Yabancı
devletlere verilen imtiyazlar bu varidatın daha yüksek seviyede ger-
çekleşmesine mani oluyordu. Halbuki Osmanlı Devleti'nin ithal
mallara koyduğu gümrük oranını artırmadan önce ecnebi devletler
ile istişare etmesi gerekirdi. 1809 senesinde gümrük vergisini %8'e
çıkardı. İhracattan alınan gümrük vergisi ise %1 idP.

1907 senesinde Bab-ı Ali alakalı devletlerle yeni bir ticaret an-
laşması yaparak gümrük oranını % 1'e çıkardı. Almanya ve Avus-
turya'nın iyi niyet belirtisi olarak kendilerine tanınmış olan imtiyaz-
larından 1. Dünya Savaşı'nın ilanından sonra vazgeçmeleri üzerine
Osmanlı Devleti de bütün topraklarındaki imtiyazları lağvetti. Böy-
lece gümrük oranı % 15 oldu. 1915 senesinde de % 30'a çıktı. Os-
manlı Devleti bundan önce 1914 yılında zaten muhaliflerine savaş
ilan etmişti.

24. F.O. 78/5285. No. 15, Jeı:usalem, 4 Kasım 1903.
25. Conder, C.R.Tenl Work In Palesline, s. 79-80.
26. Muhammed Yunus EI-Hüseyni, a.g.e., s. 145.
27. Prothero, O.W. Syria and Palesline, s. 123-124.
28. F.O. 195/2225,No. 3, Jerusalem, 26 Mayıs 1906.
29. F.O. 195/1648,No. 2, Jerusalem, 11 Şubat 1889.
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Filistin'deki ticari faaliyetler, 19. asnn son çeyreğinde büyük
şehirlerde Osmanlı ve yabancı bankaların açılmasını temin etti.
Bunun yeğane sebebi ithalat ve ihracatın muhtelif sahalarındaki ar-
tışı idi. Açılan bankaların en meşhurları, Kudüs ve Yafa'daki Os-
manlı Bankası, Kudüs ve Gazze'deki Alman-Filistin Bankası ve
1911 yılında yerli sermaye ile Kudüs'te kurulan Filistin Ticaret
Bankası idi. Hal böy~.eiken Filistin bir takım mahalli küçük pazar-
lan ile üne kavuştu. Oyleki her şehrin haftanın muayyen bir günün-
de kendine mahsus bir pazarı vardı. Mesela El-Lüd şehrinin pazarı
pazartesi, Er-Remle ile Bi'russebu'nunki çarşamba, Kudüs, Gazze,
Mecdel, Yafa ve El-Halil şehirlerinin pazarları da haftanın cuma
günleri idi. Çiftçiler bu pazarlara ürünlerini getirerek satıyorlar ve
ihtiyacı olan eşyaları da satın alıyorlardı30• Pazarlarda kullanılan öl-
çüler değişik ve çeşitli hacimlerde idi. Bazı köylerin kullandıkları
bir ölçeği diğer köyler bilemiyebiliyorlardı. Hatta aynı ölçüyü kul-
lanan köylerin bu ölçeklerinin hacmi ve genişliği birbirinden farklı
idi. Her kazanın kendisine mahsus ölçüsü vardı. Mesela zeytinyağı
testi ile satılır ve her şehrin kendine mahsus testisi olup, genişliği
diğerlerinden farklı idi. H~bübat altı rıtıl olan sa' veya beş rıtıl olan
El-Mesha ile ölçülürdü31• Olçüler farklı olduğu gibi tartılar da farklı
idi. Bazı köyleri n kendilerine has ölçüleri olduğu gibi, bazı mallara
aİt ölçüler de vardı. Mesela bir rıtıl tütün 16 okka, bir rıtıl bal 18
okka, bir ntıl et 16 veya 18 bazende 21 okka olup, şehirden şehre
değişmekte idi. Rıtl-ı Şami 10 okka iken rıtl-ı beledi'nin 12 okka ol-
ması gibi.

19. asrın sonları ile 20. asrın başlarında özellikle de Kudüs'te
hayat standardı yükselmeye başlamıştı. Osmanlı ve İngiliz vesika-
larında bu dönemde fiyatların yükseldiği, yerli-yabancı herkesin
bunu tenkid ettiğine dair bir çok işaret vardır.

Bu fiyat artışlarında, 1897 senesinde sayıları 28.000 iken
1907'de 55.000 ve 1914'de de 85.000'e çıkan Yahudilerin de nufus-
larının artmasının büyük payı vardır. Yabancıların özellikle hac
mevsiminde burayı ziyaretleri artan sayıları ve yaptıkları harcama-
lar da fiyatların artmasına sebeb olmaktaydı. Mahalli idareciler ya-
bancı emirlerin Kudus'ü ziyaretleri sırasında ve hac mevsimlerinde
fiyatların artmasın beklentisi içindeydiler32•

30. Ömer El, Bemsi, Filistin Tarihi, s. 260; Mustafa Ed-Oebbağ, Ülkemiz Filistin,
C, 1 s. 100.

31. Arif El-Arif, Gazze Tarihi, s. 189.
32. B.OA, Dahiliye, V. No : 28, 20 Zilhicce 1316.

~~-------------------------_...,--
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1872-1907 yılları arasında hayat standardının Kudüs şehrinde
%150 nisbetinde arttığını söyleyebiliriz33. Yafa'da da durum yukarı-
da işaret ettiğimiz sebebIerden dolayı böyledir. Filistin'in Gazze,
El-Halil, Nablus ve bunların dışındaki şehirlerindeki hayat standar-
dı Kudüs ve Yafa'dakinden daha aşağıdır. Bu da hayat standardının
yükselmesine sebeb olan Yahudi göçü, turizm ve nüfus artışının
buralarda müessir rol oynamasından ileri gelmekteydi.

3- SANAYİDEKİ HAREKETLİLİK

Filistin'deki sanayi el sanatlarına dayanmakta idi ve her mesle-
ğin kendisine mahsus pazarı vardı34.Devlet meslekleri tanzim ede-
rek herbirinin başkanını tayin etmiş ve onlardan sanat dallarındaki
hileciliğin önüne geçilmesini istemiştir35• 19. asrın sonlarına kadar
I;:ilistin'deki sanayi ekseriyetle ev sanatları şeklinde devam etti.
Ailedeki kişiler tüccarlara belirli miktarda mal yapıyor ve ücretleri-
ni parça başına göre alıyorlardı. İşçi ile işveren arasındaki bu alaka
şahsı ve ailevı olmayıp, bu sektörde çalışan Filistinliler nüfusun %
15'ini geçmezdi.

Halkın muayyen kısmı belirli sanat ve meslekte çalışırken
başka bir sanat ve meslek ise aralarında müşterek idi36.Mesela un
değirmenleri, fırınlar, hububat ticareti, sabun sanayii, cam ve züc-
caciye, et, helva ve yün ticareti müslümanların, bankalar, saat tami-
ri, ıtriyat ve şarab imalathaneleri Yahudilerin, altın ve bakır işleri
ile içki satışları Ortadoks RumIarın, berberlik, marangozluk ve de-
mircilik sanatı da Latinlerin elinde idi.

Filistin'deki en önemli sanatlar ise, sabun, zeytinyağı sanayii,
değirmencilik, içki sanayii, susam yağı çıkarma sanayii, kumaş,
halı kilim dokuma sanayii, boyacılık, debbağcılık, ayakkabıcılık,
taşcılık, kiremitçilik, çanak çömlekcilik, testicilik, süs eşyaları sa-
nayii, zeytin ağacından yapılan teşbih ve haçtı.

Yukarıda zikri geçen sanatlardan da anlaşılacağı üzere Birinci
Dünya Harbi'nden önce Filistin'de günümüzdeki meslekler mevcud
değildi. Bunun istisnası, Yahudi yerleşim merkezlerindeki içki ile

33. F.O. 195/2255.No. 61, Jerusalem, 16Kasım 1907.
34. Said Hammade, Suriye ve Lübnan'da İktisadi Nizam, s. 124
35. Esed Rüstem, Muhammed Ali Paşa Döneminde Suriye Tarihinde Arab Kök-

leri, c., 1, s. 42-43.
36.Warren, Charles, Under Ground Jerusalem, s. 490-496.
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Nablus ve Yafa'daki sabun sanayii idi. Fakat bu sektörlerde de çok
sayıda işçi çalıştmlmıyordu.

Osmanlı'nın son dönemlerinde maham sanatları koruyacak
gümrük tedbirlerinin yetersizliği, sokakları dolduran ve yerli mal-
larla rekabet eden yabancı mallara halkın yönelmesi Filistin'de
ictimai durumda değişmelere sebeb oldu3? Gümrük vergisi gerçek-
ten düşüktü. % 3 ile başladı ve % 11'e yükseldi. Şuna da ~şaret
etmek gerekir ki Osmanlı Devleti yerli sanayii teşvik etmedi. Ureti-
len mallara konulan yüksek vergi ticaretin gelişmesini engelledi.

4. ULAŞıM

Osmanlı Devleti Tanzimat döneminde (1839-1914) otoritenin
tam olarak sağlanmasında ulaşımın ehemmiyetini anladı ve ülkenin
her köşesinde hakimiyeti temin için otoritesini sertleştirdpB. Bu si-
yasete paralelolarak da 19. asrın ikinci yarısında Filistin'de büyük
şehirleri birbirine ve mücavir Osmanlı vilayet merkezlerine bağla-
yan kara ve demir yolu ağını gerçekleştirdi. Osmanlı Devleti bu-
nunla merkezi otoriteyi güçlendirmeyi, memurların payıtahta olan
bağlılıklarını artırmayı, asayiş ve istikrarı sağlamayı hedefliyordu.
Çeşitli iktisadi sahalarda gelişmenin sağlanmasında Filistin bu yol-
lardan istifade etti. Bu kara yollarının en meşhur olanları, Yafa-
Kudüs, Nablus-Yafa, Kudüs-Nablus, Kudüs-Eriha yolları idi. Yafa-
Kudüs demir yolu, yapımı Mayıs 1890 yılında başlanmış olup,
Eylül 1892 senesinde bitirilmişti. Uzunluğu 87 km olup, Filistin
için ekonomik yönden ehemmiyeti büyük idi. Filistin'in sahil li-
manları olan Yafa, Gazze, Hayfa ve Akka'nın ithalat ve ihracatın
canlanmasında büyük rolleri vardı.

Posta hizmetleri sahasında Filistin'de iki müessese vardı. Bun-
lardan birincisi Osmanlılara, ikincisi yabancılara aiddP9. Osmanlı
Postası hergün özel araba ile Kudüs'ten Yafa'ya, sonrada buradan
deniz yolu ile gemiler vasıtası ile gönderiliyordu. 1892 yılından iti-
baren tren arabaların yerini aldı ve Osmanlı Postası Kudüs-Yafa ve
Yafa-Kudüs arasında bu şekilde çalışmaya başladı. Kudüs ile
Gazze arasındaki posta iki gün sürüyor, Gazze'den Kudüs'e dönüşü

37. Conder, c.R., Qp. Cit, s. 325.
38. Osmanlı Ulaşım Sistemi için bk. Abdülaziz Avad, a.g.e., s. 271-273.
39. Osmanlı Posta Sistemi 1869 yılında kuruldu ve 1875 yılında Posta Birliğine üye

oldu. Bak. Bottnier, M.B.,
Ancient and Modern Palestine, C. I, s. 125.
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de haftada iki kere oluyordu40. Devlet posta ve telgraf hizmetlerini
kolaylaştırmak ve iyileştirmek için Filistin'in muhtelif şehirlerinde
posta merkezlerinin sayısını artırmaya önem veriyordu4'.

Yabancıların posta hizmetlerine gelince; Avrupa Devletleri'nin
Osmanlı vilayetlerinde posta merkezleri vardı ve bunlar Avustur-
ya'ya aitti42.Bunu, 1898 senesinde Kudüs'ü ziyaret eden Alman İm-
paratoru'ndan sonra Yafa'da, 1900 senesinde de Kudüs'de açılan
Alman postahaneleri takib etti43.

Bunun arkasından Fransa ve daha sonra da Rus postahaneleri
hizmete girdi. Bu postahanelerin açılış sebebi, Filistin'de bu devlet-
lere bağlı dini müesseseler, gelip buraya yerleşen vatandaşları ve
sayıları devamlı artan hacılardı44.

Filistin'deki ilk telgraf hattı 1865 senesinde Yafa ile Beyrut
arasında çekildi. Bunu daha sonra Yafa-İskenderiye, Yafa-Kudüs
telgraf hattı takib etti45.

İstanbul ve Avrupa ile ilk telgraf haberleşJTI.esi1865'de Beyrut
hattı ile yapıldı. 1900 senesinde telgraf hatları Urdün Nehri'nin do-
ğusundaki Et-Tufeyle, El Kerek ve Es-Sult'a kadar genişlemiş,
daha sonrada Mekke-i Mükerreme'ye kadar uzatılmıştır46.

S.KÖYLER

Filistin'de çiftçiler nufusun çoğunluğunu teşkil ediyorlardı ve
bunların tamamı Arab idi. Bunlar kendi örf ve adetlerine göre kabi-

40. F.O. 195/2225, No. 22, Jerusalem, 3 Mart 1906.
41. Prothero, ap. CiL s. 79.
42. 1889 Senesinde Osmanlı Devleti ViHiyetlerinde bulunan yabancı posta merkez-

lerini kapatmak için müteaddid girişimlerde bulundu. Görüşmeler posta hizmetlerinde en
çok imtiyazlara sahib olması dolayısı ile Avusturya ile yoğunlaşdı. Fakat Osmanlı Devleti
bu girişiminde muvaffak olamadı. Bak. F.O. 78/4535, No. 82, Const, 28 Şubat 1889,.
1913-1914 yılındaki görüşmelerde, Osmanlı temsilcileri yabancı posta hizmetlerine son
vermek istediklerinde, Avrupa Devletleri onlardan evvela Osmanlı'nın kendi post~ hizme-
tini ikmaı etmesini istemiştir. Bak. Stai' El-Hüseyri, Osmanlı Devleti Ve Arab U1keleri,
s.225.

43. F.O. 195/2048, No. 9 Jerusalem, 5 Mart 1900.
44. F.O. 195/2106, N. 32 Jerusalem, 10 Eylül 1901.
45. F.O. 78/1875, No. 18 Jerusalem, 3 Mart 1865.
46. F.O. 195/2084, No. 31 Jerusalem, 23 Temmuz 1900.
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lelere bölünmüşlerdi. Çiftçiler köylerinde komşuları ile ihtilaf ha-
linde yaşıyorlardı47• Çoğu kere köy büyük aileler arasında tevzı'
edilmişti. Bunların bir kısmı Kaysı diğerleri de Yeminı idiler4s.
Belki de bu taksim, köyleri mücavir bir köydeki başka bir hizbin te-
cavüzünden korumuş oluyordu. Bununla beraber aynı köyün halkı-
nı bir araya getiren bu asabiyyet kendi aralarında meydana gelen
ailevı ihtilaflara mani olamıyordu.

Her köyün başında bir şeyh (Ağa) vardı. Bir köyde birden fazla
kabile varsa, her kabilenin de başında kendi şeyhi bulunurdu. Bu
şeyh yada şeyhlerin yanında köy halkı tarafından seçilen bir de ihti-
yar heyeti vardı. Bu heyet mahalll hükümetle olan münasebetlerde
köyün temsilcisi sayılırdı. Devlet köy halkından alınarak olan öşür
vergisini toplamadan önce bu mevzuda köy ihtiyar heyetinin
muvafakatını alırdı. Heyet tarafından alınacak vergi miktarını gös-
teren evrakın tasdiki şarttı. Devlet bu şekilde hareket etmekle bir
yönü ile toplanacak öşür vergilerinde adaleti sağlamak isterken
diğer taraftan da vergi mükelleflerinin borçlarını ödüyeceklerine
dair taahhüdlerini almış oluyordu. Fakat ihtiyar heyeti yetkilerini
tam olarak kullanmıyor ve öşür vergisi miktarını gösteren evrakı
tasdik etmekten imtina ediyorlardı. Bu da ya nefislerinde duydukla-
rı şecaattan ya da, vergi miktarını artırmaya çok önem veren mülte-
zimlerin verdikleri rüşvet sebebiyle idi49.

Osmanlı Devleti çiftçileri toprağa bağlama onlardan vergileri
tahsil etme ve mecburl asker tecnıdi sisteminin tatbikinde kararlı
idi. Bundan dolayı arazi nizarnı, vergilerin tahsl1İ ve askerlik hiz-
meti devlet ile çiftçiler arasındaki münasebetlerin mihverini teşkil
ediyordu. Devlet Osmanlı'nın ilk dönemlerinde hiç bir problem teş-
kil etmeyen toprak sisteminin Tanzimat dönemindeki anarşisine
son vermek için bu mesele üzerinde durmaya başladı ve 1858'de
Osmanlı Arazi Kanunu'nu çıkardı. Bu kanun devlet arazisini ciddi
bir şekilde tanzim ediyor ve arazi düzenini bozmak isteyen kimse-

47. Finn, Elizabeth, The Fallaheen of Falestine, s. 322.
48. Filistin köyleri Kays ve Yemen diye iki büyük kısma aynimışlardJ. Kaysllerin

alamet-i farikası kırmızı Yemem'lerin ki ise beyaz renk idi. Bazen bir köy dahi, iki kısma
aynlabiliyordu. Bu mıntıkalann birinde bir iç ihtilaf çıktığında herkes kendi tarafını tutar
ve diğerine karşı dururdu. 19. Asuda taraflar arasındaki düşmanlık iyice şiddetlendi ve bu
taraflardan biri diğerinin arazisinde kendi al1imet-i fankası ile geçemez oldu. Belkide bu,
kimki kendi ki~yesi ile bir yerde bulunacak olursa orası ona ait olur inancından dolayı
böyle idi. Bak. Omer El-Berusı, Filistin Tarihi, s. 267-268.

49. Wilson, C.T. OP. CiL s. 78-82.
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lere müsaade etmiyordu. Bu kanuna göre toprak, Arazi-i Memlfike
Emiriyye, Mevkfife, Metrfike ve Mevat olmak üzere beş kısma ay-
rılıyordu.

Devlet Arazi Kanunu'nu 1858'de çıkardıktan sonra bunun
tatbiki ve toprağın sahibIerinin adına tescili için 1861'de de Tapu
Kanunu'nu çıkardı.

Bu kanundan önce arazinin tescil edilmesi husfisunda itina gös-
terilmiyor, tescilinden sonra da sahibine resmi bir belge verilmiyor-
du. Bu dönemde önemli olan toprağın bir kişinin elinde ve onun ta-
rafından çalıştırılıyor olması idi. Herhangi bir ihtilafta, arazinin
mülkiyetinin kime ait olduğu hususundaki en önemli delil, köy
veya ekilip biçilen toprağın bulunduğu yöre halkının şahadeti idi.
Arazi hudfidu üzerinde çıkan ihtiliif ise ahali arasında şiddetli
nizaların çıkmasına sebeb oluyorduso.

Devlet tarafından Filistin'deki arazilerin sahibIerinin adlarına
tescil edilmeye başlanması üzerine çiftçilerden bir çoğu kendilerin-
den daha fazla vergi taleb edileceği ve asker tecnid etme mecburi-
yetinin artacağı düşüncesi ile buna rağbet etmediler. Bundan dolayı
da toprakların büyük kısmı başlarında bulunan şeyhlerin ya da şe-
hirlerde oturan ayandan nufuzlu ailelerin üzerine kaydedildi. Böy-
lece arazi üzerindeki haklarını kaybeden çiftçiler, toprakları kendi
adlarına tescil ettiren yeni mülk sahiplerinin merhameti altında
bunların emrinde çalışmaya başladılarS!. Bu arazilerden çok az mik-
tarı çiftçilerin adına kaydedildi. Buna, toprağın isme kaydedilmesi-
ne gösterilen rağbetsizlik ile bu işlemlerin yapıldığı ana kadar
devam eden ve Tanzimat öncesinde tatbik edilen zilliyet usulü
sebeb olmuştur. 1862 yılında çıkarılan arazinin tescili hakkındaki
kanunun eksikliği, bu meseleyi çözememiş olmasıdır. 1839 Gülha-
ne Hattı Hümayunu ile Timar ve Zeamet sistemi ilga edilmiş, bun-
dan sonra çıkarılan bu mevzfidaki Osmanlı kanunları da zilliyetlik
usulü ile elde edilen mülkiyete dokunmamıştır. Bundan dolayı Fi-
listin'deki arazi tescili işlemi az miktarda nufuz sahibi kişilerin çok
miktarda geniş topraklara sahib olmalarına yol açmıştırsı.

50. B.OA Daliye v. No : 18021, 18 R. Evvel 1270.
51. Lewis, B. The Emergence of Modem Turkey, s. 119.
52. Birinci Dünya Savaşı neticesinde Filistin'de yapılan çalışmalar sonunda, Gazze

ve Biressebu kazalarında 28 kişinin iki milyon dönümden fazla araziye sahib oldukları gö-
rüldü. Buna göre herbirine yetmiş bin dönüm toprak düşüyordu. Kudüs'deki EI-Hüseyni
ailesinin 50.000 dönüm, Er-Ramala'daki Et-Taci ailesinin de aynı miktarda arazileri vardı.
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Askerlik mecbüriyeti Filistin'deki halk, özellikle de çiftçiler
için şiddetli bir baskı idi. Askerlik hizmeti için yapılan çağrıları
korku ve endişe ile karşılıyorlardıs3. Mecbüri askerlikten kurtulmak
için sahib oldukları her şeyi feda ediyorlardı. Bazıları elinin par-
maklarını keserek askere alınmaya elverişli olmadığını isbat eder-
ken, bazıları da askerlik bedelini ödemeye çalışıyor veya yetkili
memurlara rüşvet veriyordu.

Bu teşebbüsleri sonuç vermeyince çeşitli toplanma merkezleri-
ne gönderilmeleri esnasında fırsatını bulanlar kaçıyorlardı. Bunun
üzerine devlet askerle birlikte ailelerinin de toplanma merkezlerine
kadar birlikte gelmeleri mükellefiyetini getirdis4. Nitekim 1877 yı-
lında Rusya ile yapılan harbde tatbikat böyle oldu. Halk, savaşmak
için cephelere gidenlerden hiç birinin tekrar köyüne dönmediği ka-
naatını taşıyordu.

Askere alınan kimselerin Yemen ve Rumeli gibi uzak yerlere
gönderilmeleri, bu vilayetlerde ihtilal ve fitnenin devamlı görülme-
si ve buralara gönderilen askeri kıtalardan ölenlerin sayısının art-
ması, halkın askerlik hizmetinden nefret etmesine sebeb olan hadi-
selerdendPs.

Filistin'in gençleri daha çok Yemen, Selanik ve Girit gibi cep-
helerde yapılan harblere katılmışlardır56•

Yafa, deniz yolu ile Yemen'deki EI-Hudeyde limanına nakle-
dilmeden önce asker toplanma merkezlerinin en mühimlerindendis7.

Osmanlı-Rus harbi (1877-1878) çok sayıda kimsenin askere
alınmasına yol açtı ve bu münasebetle Filistin'den de beş binden
fazla asker savaşa iştirak etti. Bu harb fiyatların bir misli artmasına,
Filistin'deki köylerde yapılan tarımın gerilemesine ve çiftçilerin
fakru zaruret içinde yaşamalarına sebeb olduSB,

Gazze'deki Eş-Şava ailesinin sahib olduğu toprak ise 100.000 dönümden fazla idi. Buna
mukabil Filistin'deki çiftçilerin elinde bulunan toprak miktarı her aile için 50 dönümü geç-
miyardu. Buradaki çifçilerin % 77'sinin durumu böyle idi. Bak. Naci Anuş, Filistin'de
Arab Mukavemeti, s. 18-ı9.

53. F.O. 195/1545, No. 6 Jerusalem, 1ıAğustos 1886; F.O. 195/1545, N. 9.4 Eylül
1886.

54. Finn, E. ap. cit. s. 353.
55. Fahri El-Barudi, El Barudrnin Hatıraları, C. 1, s. 98-99.
56. F.O. 195/2028, No. 64, Jerusalem, 12 Kasım 1898.
57. F.O. 195/2106, No. 19, Jerusalem, 10 Nisan 1901; F.O. 195/2149, No. 59, Jaffa,

14 Ağustos 1903.
58. F.O. 195/1154, No. 21, Jerusalem, 24 Ağustos 1877; F.O. 78/2992, No. 10, Jeru-

salem, 30 Temmuz 1879.
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Filistin'deki emniyet ve asayiş devletin haricl harblerle meşğfil
olmasından dolayı zayıflamıştı. Devlet sulh halinde iken buradaki
asayiş, askerin az sayıda bulunmasına rağmen tamdı. Filistin'de em-
niyetin yerleştirilmesi hususunda ise maham hükümet iki zorluk ile
karşılaşıyordu.

1- Ülkenin muhtelif yerlerinde devletin hakimiyet ve
mehabetini muhafaza edecek kafi miktarda emniyet kuvvetinin bu-
lunmayışı,

2- Filistin ve hududdaki bedevilerin devlete itaatı reddetmele-
rİ... Bedeviler, devletin haricl harblerle meşgulolmasından faydala-
narak çiftçilerin ellerindeki tarım ürünlerini yağmalamak için fırsat
kolluyorlardı.

Osmanlı hakimiyetinin 1840'da Şam'a avdetinden buyana be-
devi kabilelerin birbirleri ve devletle olan münasebetlerindeki vasf-
ı mümeyyizleri gereği ihtilaf ve nizalar çoğu kerre bedevilere kadar
uzuyordu. Geçimsizlik ve kavga sadece kabileler arasında kalmı-
yor, aynı kabilenin aşairine de şamiloluyordu.

çoğu defa bu ihtilaflar, ya ziraı bir arazinin hudud anlaşmazlı-
ğından, veya belli bir tarlada mülkiyet hakkına sahib olunduğu id-
diasından, ya da bir kabilenin diğer bir kabile ile olan akrabalığı
reddetmesinden kaynaklanıyordu59•

Bütün bunlara rağmen Osmanlı Devleti 1840-1861 yılları ara-
sında bedevilerle olan münasebetlerinde çeşitli metodlara başvurdu.
Bazen kabileleri birbirlerine karşı kullanan devlet zaman zaman da
askerı kuvvete başvurmak zorunda kaldı. Hükumet bu metod ile ka-
bileleri zayıflatıp onlar üzerindeki hakimiyetini yaymak istiyordu.
Fakat bu yol ülke için çok zararlı oldu. Kabileler arasındaki bu çe-
kişmeler ziraat ve ticaretin gerilemesine sebeb oldu. Çiftçiler sade-
ce zarurı ihtiyaçları kadarını ürettiler. Durum bu olunca devlet,
hudud bölgelerini bedevilerle takviye etmiş, Filistin'e bedevı aşiret-
leri yerleştirmiş ve bunlarla ticarı münasebetlere geçmişti60•

59. F.O. 195/1153 No. 6, Jerusalem, 15 Mart 1874.
60. Devlet 1896 yılında bedevi aşiretleri vilayetıere iskan politikasına dönerek vila-

yetlerde askeri zabitlerden teşekkül eden bir komisyon kurdu. Bak. B.O.A. DaIiIiye V.
No: 30, 30 Muharrem 1314.



518 ORHAN HÜLAGÜ

Osmanlı Devleti'nin bedevilerle olan münasebetlerinde iskan
metodu en müsbet yoldu. Fakat bu da, devletin iskan ettiği kabilele-
ri çöldeki büyük aşIretlerin tecavüzünden koruyamamasından dola-
yı sonuçsuz kaldı. Zaten devletin başlangıçtaki tatbikatı da
bedevileri memnun etmemişti. Kabile şeyhlerinin tenkid ve homur-
danmalarını artıran sebebIerden biri de, kuraklık ve kıtlık seneleri-
nin ardından mahalll idarecilerin haksızlık ederek bunların ellerin-
deki malları gasbetmeleriydi61. Bu yüzden bedeviler çiftçilerden
değişik isim, çetit ve miktarlarda bir kısmı nakid bir kısmı da mal
olmak üzere haraç almaya devam ettiler62

• Bedevilerin çiftçilerden
bu şekilde haraç almaları, hükümetin çiftçileri silahsızlandınp hi-
mayesiz bırakması ile başladı.

Böylece yukarda bahsedilen sebebler dolayısı ile çifçilerin fa-
kirliği iyice arttı. Mültezimler zenginlerden almaları gereken vergi-
ler yerine bu çiftçileri katlanılmaz derecede vergiler ile borçlandır-
dılar. Bu da onların çalışma azmi ve şevkini kırdı. Fakir çiftçilerin
büyük bir kısmı emlakını satmak mecburiyetinde kaldı, Kentinden
ve devletinden ayrıldı.

Filistin'deki çifçiler genelde zaten fakirdiler. Bunun bir çok se-
bebleri vardı. Suyun azlığı, özellikle dağlık mıntıkalardaki toprak-
ların verimsizliği, vergilerin ve borçların fazlalığı, idarecilerin
zulmü ve nufuzlu kimselerin çiftçilere olan kötü muameleleri gibi...
Bunlara ilave olarak çiftçiler yaygın zirai metodlardan mahrumdu-
lar ve sahib oldukları arazilerin mülkiyeti hususunda mutmain de-
ğildiler. Urünlerini satmak için sahib oldukları pazarlar oldukça az,
şehirler arası ulaşım vasıtaları kötü idi.

Sonra Siyonizm hareketi gelerek çiftçileri iyice fakirleştirdi,
sahib oldukları araziyi de alarak çiftçileri buradan kovdu. Bunun
neticesi olarak çiftçiler mülk sahibIerinin yanında ücretli amele ola-
rak çalışmak mecburiyetinde kaldılar. 19. Asrın son çeyreğindeki
kesif Yahudi göçü neticesinde ellerinde arazileri olmayan arab çif-
çilerin sayısı arttı. Siyonist hareketin yerleştiği yerlerde arab işçi
çalıştırmaması sonunda işsizlik de iyice arttı.

61. F.O. 195/2452, No. 14, Jerusa1em, 24 Şubat 1913.
62. Haraç, kuvvetlinin zayıfı himaye etmesinden dolayı aldığı haktı. Bunu büyük

aşıretler küçük aşiretlerden, köylerden ve kafilelerden alıyordu. Genelde bunu tehdit ve
cebren alıyorlardı. Bak Vasfi Zekeriya, Şam Aşiretleri, s. 334-335; Alınan haracın isim,
çeşit ve miktarı için bak. B.O.A. Divan-ı Ahkam-ı Adliye, V. No : 61, 14 C. Sanı 1285;
V. No: 9, h R.Sani, 1284.
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Osmanlı hakimiyetinin sona ermesi ile Filistin'in köylerinde
yaşanan bir diğer olumsuz gelişme de, çok sayıda çiftçinin Avrupa
ve Amerika'ya göç etmesi idi. Bu hicretin sebebi açılan yabancı
okullarına dayanmaktaydı.

Filistin'e çok sayıda yabancının da gelmesi ile muklm nufus ile
yeni gelenler arasındaki münasebetler başladı ve bu özellikle Bey-
tüllahım denilen mıntıkada görüldü. Çünkü burada Hıristiyanlığa
ait mukaddes yerler mevcuddu. Bunların göçler sonunda Beyt-i
Cela ve Ramallah gibi sakinleri hıristiyan olan köyler de bunlara
tabi oldular. Dağ köylerinde oturan şiddetli fakirlik ve yoksulluk
içinde bulunan müslüman ahali komşuları olan hıristiyan nufusun
sahib oldukları refah seviyesini görünce Amerika'ya göç etmeye
başladılaı-63•

Filistin'deki çifçilerin dışarıya göçlerinin arttığı oranda Yahudi-
lerin de bu topraklara göçü artmıştı ve durum tehlikeli bir şekil al-
mıştı. Halbuki meriyyette olan kanun 20-45 yaşları arasında bulu-
nan her Osmanlı vatandaşının tabi olduğu askeri garnizonun dışına
çıkmasını yasaklıyordu. Buradaki vazifeli osmanlı memurları ise,
göç etmek istiyenlere rüşvet karşılığı göz yumuyordu. Osmanlı'nın
son döneminde de çok geçmeden hükumet göç etmek isteyenlere
zaten müsade etmeye başlamıştı64• İşte bundan dolayı arab gazetele-
ri bölgenin arab nufusundan tamamen boşalmasına sebeb olacak bu
göçün durdurulmasını istemeye başlamışlardı65•

Filistin'deki çiftçilerin zirai yardımlaşma şirketleri ve bankala-
ra şiddetle ihtiyaçları vardı. Çifçiye az bir karla mal verecek ve ona
büyük kar sağlamasını temin edecek. Halbuki çiftçilerin emeklerini
tefeciler yemekte ve onların sahib oldukları toprakları ellerinden al-
makta idiler. Buralara yerleşen ve onları yurtlarından kovan Yahu-
dilere dahi satmalarına fırsat bırakmıyorlardı. Çiftçilerin yollarını
aydınlatacak eğitime de çok ihtiyaçları vardı. Bununla beraber tem-
bel değil bilakis çalışkandılar. Fakat yukarıdaki sebebIerin hepsinin
bir araya gelmesi onu layık olduğu hayat standardından mahrum
etti ve sahib olduğu arazide güzel bir çalışma yapmasına fırsat ver-
medi.

63. Ragıb EI-Halidi, Arablarda Göç, Filistin, S. 54-257, 26 Temmuz 1913.
64. El-Kermel, S., 397, 16 KSiini 1914; Filistin, S, 71-173, 21 Eylül 1912; F.O.

195/2459, No. 33.3,29 Nisan 1914.
65. Filistin, S. 71-173, 21 Eylül 1912, El-Islah, S. 233-1628,14 Şubat 1914.
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;;':f ~~ Ü~ ıH V..lAJ1 .y ~):. Ji:.: JW,JI ..l:.r.ll ı:.1l5") .. ~i "-::J\;)~ • (n
("mı'le,. C.R " or. ci i, P. 32~. (,)

. TYI"-TY' ıJ' ' J!\.'.!I Co)! : ";'_0&- j,!.,;JI ¥ ' ~i , ~~\ .;:..")\...,!"ll w.;1 Jr- t")l1,)\) (r)
= :k;I"'-'<JJ\ ~\,.;'j\j l,...;~.1..\'\ .:-~, '"V~ 4..:~.jJ 'ii' ..rL:-J JL~\ -'<~i rllli .1.\..... (I")
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JAi J 04J.JI .f 'j~)lkAJI J>- \Al\ Y i~ LJ • T~) ~...Jl; J"'J:~~ ~-Rb:-

.Jl~ J\:. öj-J V".lıJ\ ~ ol:.r.ll L.i . u..s:..ı4J ü~J V""w~ .:-~ .k~ Jı...:.JI ol:)i
4JJ..u1 ~~ . (') CJ-:-...•'11 J :""!J'. V"..wl Jl öj- .:.r. ~J:J:"~J: J),.:.-.-:
~OL:J~ 0~-iJ 0L •..l>- r-: ..l.cJ j;1-li .J..l.• ~ J ~ol:),i;)1)\ ~..l>-ö~~)

. (Y) ~i ~J)J

~~i 0~'1."ıı J ~ol:.r. 015:.. ~)J~i JJ..lUjLS:; • 0~~1 ..l:.r.l' L.i
öJ~j ~L. JLl.~1 ..l:)1 .\hl.... 0~1 r L-:.U ~jlS- -p'h-ij ~j~..li~ ; (r)

J J~ ü~ J Ll. ~~L:J~ ~ -:""-.;;.:;ü 'AOıA i~ J v.-WJ JLl.'J11 )."L,I.r.--'JI
.ki) ..tiJ .. l:--"Jj 4.; ...:....~ r l.2ıJ.b- \,...j) 0-l>-J ' (t) \ '\ •• i~ J J'..l~1

:i~l:JI~..ul ..::.ıl__jlG ~.,,;..lG c..L,.:LI ~..u- ~~.,)j4 ~L..J\ ol:)i ,-;.;LS::. •• bl

. (O) j;k-li J JJ..u\ ~LLJ
&. J ' • lo

-p.~Jfo .k.>- JJ i ..L.. L.~ \ Ai o i~J i .,).",.;;j j;k-li _.J J J:~i.Ljk.>- \..\
(i) V"..l~1 Jl ül: j.' ~~ ..l~J . ~:j..L.<.....'jG l.t~ ~ J'>-I .b:-...Lo r 0J.J:!J \j~

..l~ ,\Aio ~J: J 0J.J:! .>:}> j>- 4)J~ :i.iL:....'11 L Jf. JL..ü1 JJi ~ ~

~ J ~:AkJI JI !..IJ5:1~ .k1..J\ ...:....~ \Oı" i~ J J)I .1Jb:- ;;;1.,) "':"""'-il

(V) A.~s:l, ~ JI ~~ ..v.: .LJ,.:1 ..l. r j~)'J11 J~ J.r
: Uı!)I- O

'-'.••....iil ..tiJ ' ~J.JI .f 4 '-'iDJ :.,~k-li~ jl5:..JI ~;.s--i.J.,,>-J\JI J5:..;.
U~>-J\..iJI 0~4 ı.::...;.~J ; r..l)~J ~i..)w l.:iJ r+- CJ;;' 4~ ;~ Ji
Doııııier. M.D. A/lcieııl ,,/Iti Mod,'m P,,/esl;ııe Vol. i. p. 125.
F.O. 195/2225, No. 22. Jerusalem, 3rd March 1906. (\)

proıhcro., (Ip. cil., p. 79 (T)

":";,)';.1 ~~'.ıJJ ~)i\ "u.J1 ~L)~ .W)' .O~.,:.,'J.1~ , \ A.\" ıl,; J 4,;L-:.JI :J.1..JI.;.....lj (r)
)oj i ~.1E J.Y~ ( 4-SJ.1 ~"u~)i.,:.,~L".:..'J4 J~ L...;,; ~l,;.J;S-~rl ,).1""1ı..A~4L..:.!\ L .,:.,l:>l,.ll
F.O. 78/~535 .• No. 82. Cun;!. 28 ılı Fdı. 18ö9.
.:ı""';.1W\ cr \•.\ i / i" i r '.J~Ij ~.J.J.1~1 J.1-u~ 4,;uı :J.1-uI J! .,:.,), ~J\ ..:,L.;.1Wi iJ
~~i r-k:.; ~.:ı~ dJ~'y ~~1 ~.1.).J)I1 J.1..JI.:r-Çj , ~~)ii~) )~, .Wl Jl j~L~1

. Tr. v" ' ~~i (JJ.ıJ~ Y,....-J' .)')\.,JI : -,.;~i CL- pl . )i) .,..;L..:,JI

F.O. 195/2048. No. 9. Jerusalem .• 5ıh March 1900. (I)

F.O. 195/2106. No. 32. Jerusalem. 10th Sep. 1901. (.)

1'.0. 78/1875, No. 18. Jerusalem 3rd March 1865. Ci)
F.O. 195/2084, No. 31. Jerusalcm 23rd July 1900. (v)
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,:.ı)t.:\.c -:..";-! A:J";;)1 ~jJj le ~\?J ' (') 4-i1e c: lfi~~ J ~ LPı~ J
U-A h- ~)J ' en ~~ /o';r~o~ 4~ (;;~.....- .L'" ~L.>-) öp.?

~ç. !..II;... 0t5" ...\Ai , Ö)J~ 4:} ',) /OT '-:"? 4~4: 0' if ~} r-:_A:lI

JLS- L~ J 4.....;)4:JAl\ J\A..';.j1 t:-'- ( ~~ JJ ' ta:i ö..b-~lI 4:JAl1 ~~i~
. 'L>'? Ji

ö •.L-~!I~~.Al\ J -y-k-JI 0~..t'; 1;1 JJJ . ~ 4:) Y c..r'Gjç. ~I.)J

~) A:)~' ul~ tJ~\ Ji ~\ ~\:ı:- JI ..l~J Lf , ~ ~~~ Js:ü
01; yU! c.:~~,j ;;~J.aıJ 'jU 4:)~~)L1~ P~ A:.;JI jAi ~ ( )\.;:>-\
~ ..ri' ~..L.Ai jç. \,..,..J~1.i w~.•.,b.:.i J~ 4l)-UI ~f-) , ~i 4..oJs:J-ı c: Aj')WI

tY if J:.l4.:J1 JG)i r>- if ~ )i ~1 ' 4:JAl1 JlPıi if ~~\ ~ J:i )l:;s.'J\

J:..l.Ai ~I...le Jç.. ..,.J~11 Aj~L.a .• .,b.:.i ~~ if ;;b-U\ -.:...;...\~\ _li" , ~1I ~\.A&-i

~A>- ~,.,.)l..:( ~LA?'J\ j<~ o L>.r..:.i .i.:>-ü if 4--.j~¥~~-ü ıY )~'JI. . ,
~ lel" ~ jy..; ...:..il.) ~~i 0'1 le1 ' JGJ)I\ r ,.f ~...:..:.•i le ~~li)LAW

(n ..~ & 0",4: ~jl.) ~_Ul~~i r..I;ı. J:i if ~,):..)
~ .(..o ~~\ ~) I.J"') 'J~ c~i ~) jç. ~Wi ~l)-u\~.r .li)

4:~1 .•.•.kl~ ~~\~) I.J"')~i ilhi 01.) ~Lh . L:?)~)'\ ~~i <-~

r:!') ~})\ i~ 0~\ ~ J 4l)-u1 ~i ..lA; . C~~ ;;1)-u1 Aj~ JJ~

~G ~i 0)jtj 0 )..l..:>lt , J)~\ Jw..J\ ~i J ö~\.......:..il.) ..$ll ~\ l.S""_,AJ ..b-

t:)J ~.~-u\~Gi ~ ö~\:ı:-~b~ ı:.'Jj\A.l~ IlA 01.)", , \":'0/\ ;;;.....J Jt~\
~iLiI ;;__ ~ J1 ~~ J~ ~ı.,-u1',) ~G)I\ ~....i ~ ' ~ ~~ ..b-

o 0~1~ 45"');ı~ 4.iJ;}~ 4:.r.-"'y~ 45"',)'\"'11 ~~ 'lı
~"";J A~ J.,.;""; ü.,b.:.i \/\0/\ iW ~';'G'lı 0Jjt; 4lJ-uı ü )..l..:>i 0i ..L'!)

li", ) J..l..:> j;iJ ' \ /\i \ ils- J ,):\I:-J\ 0,)j tj 0 y"l.,r. tt ~ l>....", i f"'~ (.".~~~\
-------_ ..__ ..~-' --~..-

Finn. r.liza~th .• The Fallahre" of Pa/r.<rlfle P. 322. ( \)

•..,.••,/j!.1.':"~1 ~W .r--~I .:.:,.uı.:.:l5".1,Jo-!..1"""'; .:.••.,;;! .J::'.r J! ~ ~ LÇ}.:...iL) (r)
.>-,-1 ıJ J>-b j~.\,,:. ~-'- l~lJ ' ~_-- J! ;~~i ~.r"JI ,;.........Ajl w.JJ ' ~i .JW

J .:.-;!~:Ü .J::' .!.wl ~i olj, '_/-~'ı-..,..;ıı ~"J\.jJ r-4....;.,.~ J! .(,.)1\ y;ı' .ı;l ~..•;ı .jI.UI
.!.JJ~ .:..,l5"1.-!~ ' .~l,.~ WIı /-)'1 ".,.;lıı.~J.1).1 ...le. ~ ~ ..•• l J,J. ı-ü ( ? C\.i:l10.,iJI

: Jy.ıJI r ' »il , 4::J j f...:ll ,J j~ ~')~ J .~W & t.lJ..:.-.1.:r .:ıl t'"~Li:<-':I
.n" - n v OJ" ~ tu\j

\Vi!~on. c.T.. OP. Cit. PP. 78-82. (,.)

-r'v-
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!JIiiI ~i 0'1 4~~"'J !JJs:.......\6;.1 .li ~~ ')1\ ~-~~ ~L:s-~\Lt. ~-'.. t ,~~;L;J\
A~L u~ J:l~ ~1 0l5"" .j'j..>.. w-h- l~l; , u,~~ ,>'J 'lı J-- -0\ t.":-J jl)"

JlJ.';1 U~ ö~l>-vt?j\:..• wJ-h- Jl ~~ ıs~b ' ;'>:-J)I .li ~.1~\ J~i Ö)\~.:..
. (') ,?-.p1)';1 ~J.b- u~ jyU.:ı ~

0;>- j\A1I ,y P ~.1~ t ' u;k-li J ~ ~'; i ~"..i J ;J".ıJI ..:....ı;..r~ l...w:-J
;s--i ~~ ~~ ~lk., Jl ~b I.P~~0i •.j-. tJ>- \-+•......~ t~~i ~-i J
.li ~J~ ~~ ~~'1\ ~ ~ ~J..u , Lil.:i '-J)~~)l1 ~I ..y \;J>-J

" \ ,,--" ,c- "~~~ 4-} ~JA>- 0y~'~1 ..w :~J- \:.:~L4 - 0...u.1j~\ ..y ü:iA:.:l\ i~~
~-: rj . (") r-+ •.....•~ ~G)LI ~ 0~..u\ .)..8.:' !J)lJ.I ~..J ~ j.J~"':

~J i~ ~.~ ~~ 0L) .~ .•.• , ? ~ LS).•.•~~LI j' ~Jl, (.~ l,:..,

v.1-:....~ vl •.).~.:..:ll J~ l• ...\~J v.)L..,JI ...l)\ L?J ~.;> '-;-.-' .li ~-Li j
'"1 - Li . \ "i' .' i - \ \ •. ıS.1>- "'::>' ..y ıŞ~ ') J ,-r:~""" "-;:........•.J":'". .sr

l~ •. A...lI o.u. .ı.b- i~ .lll> 'A"'" L?"~~\ r''; jJjli ,j '-;--~\jL))
A..j~1 4.-.ki'11 0i ...l>.,; •. «...::.....t?)i. \~...:llıı •.lki •.Wl ~ 'M'" ;..il.>JS~..la>- ~
• • J.J. \"U ~

t?J ~..£ ~ lW)I\ r-Wl .:r ~ JI t.L..':})'J uP.1";; t .;..lb ...\~ v;~ JI
ü:iA:.:lI .J4 Al; ~ Jl j;lı-ü J s,;~'ll ~-i ~~ ..:..,.)i ~J.U •. O<~ .L)!

. . (r') ~~ ,-?.ô~'1

J•.4,,",,~) ü;b..J; J .:ı~ı uL.. ölL)1 ...\~..t..:. .:ıtS:; ı.f)~)l1 ...\~\ ı.i
~J-4 ~Ji~ (t) cl:i) r...\") J)~~ ~~i A.•..G..U.~..L:.,.,)Li ~~W , -::;>-)i.,JI

~ j:.. ~~ L>~'1\ jlJ-l Jl ~~ ~ ~~\ 0. ~ ~) J l, Y
..:.ı;.a:.Jil ~::'JJ .;,?:.....JI J..l}\ ~~.l ~~i A.••<>JJ lJ)I ~-"'-'..)I J ...\}I ~~i

. 'TV' JJ'J1 t!J lA .j lA' T' r~ ;;'0J ' ,-=L.cl, : ,~l.:-I ..;..~) (I)

L.ewis. 8.. ne Emagelire of lIfutlu" Turkey P. 119 (I)

•j )Lo; J ls:JL.. TA .:ı~ J.:LLi J J/il :L)WI ,,:,,/-1 ",:",1.4i J .......,~~1;::-. ;;'.l~ ~-:..,j (I'")
.:.,.,IS" ....,....lAJ\ .Lo, JJ .ı.-~ıı.;JJLJI rjJo •..:.ll j:,7'" J-l...; \~;" .,;.,J...:r J~- i ~J<.L~ :;.J\ ;~ ~
..} ~i ~~ L..l a..;ı J J:'L::JI ~\..; :L\.J .;JJ£J 'r'" --JI J:-~ .,;-Ü; ..,,--::.J. i ;u;\..; :.L'~I

:';>,,')WI .:r /. vv .:ıl5" ~.u~J,l.i'J ~J' --JI 4lL.. .:r .:'s'~ .J~;'; L,5"-,'.x "::,,,:l:>~.j .l-'.;

i.:!rll 40JLllI : J~ .;:-[j }VI \ •.ı.-!J!I :JiW LJ) ~ r~l).J;:;j':'~-:;; '" .:O.•J.......il .)

. " - lA ••,;, , ~ j
( :)

F.O. 195/1545. Nu. 6. Jerusalcl1l.llth Aug 1886. and ,cc al,u; F.O. I~j.'ı )'1).: 'V. 9.. ith Sc.'. 18öu.

- 'rA-
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(..;!.Jb!l J r-"~"" .L~i "':'"All ~) 0y~ 'i 0)1)'.>11 olA ~L~ \;~ ' w::~~i
.ı'~tI ~\~ ~~_.ı(;,).14~.ul0L-L: ~f' ~J:ı 4.J)l:>JlJ . W:>J\ L~i ..?~OAJl
. ( 'AVV) ~J} ,--;-,.rl' ~wi ~ Lf" (') ~i :?..loA ~ <\A.4 ~...J4
Jl r~,>-i:ıy,: Lo 1:ıl! JI.:AlI 0~ Jl ~ı..u\ ~4 .J)"';' ıJıI'I<j1 Jç. ~ ~W

. ~t; ~}

:ı)I.J ,jl 4~~0(U(.Jl...) la.:i ~.:Ui 4.A..l.ı.:ı ıf ~L5:.J\ .J)A-i J :ıG LL)

L,l.:A.\I:ı~&- ı8)~ ..:.,~')I.Jli .!,.U; ..j 0.~)~~ ~\ .J~";""~ .r-)~ J..,)l5'" Ö~~

JI.:AlI 0\+7:" J C-;h_Ü .~\ ~J.,~I ii" . (Y) 4-}\ 4L)1 J.:J:I 0lç.lki J
J~ :ıj~1 C"; j5""~,. r-I'>i \j~ ..:...il5'"J .r-)L. (r') ~~J .:-ı...?' J lS.;>- ~i

.~..ı..:...-IJ ~J)i '-;"')-1 ~ ii" , (t).r-)I J ö~~.kl-I.l:.:-- JL ~ r-~
Jl '--;-'~i ':'.-A 1'••)')11 4-...>- ıf ;s-i ~ı;k-1;ıf .b:-i ..w , ~i ıf d' :ı~

..:..s:; Lf . ~i ıf ;s-i Jl ) .•.....<jı t.Li;) Jl '-:-')-1 0:ı~ ' JI.:Al\ ~\..l:--
. 4j \jJ ..l~i J \~ ~Y'-)1";1I J- I&J (O) 4=&- Gj J 0;1-1; LS}

Lo~ , ~ )t.ıı 4~J.l"" J 41J~1 J~~ ~ı;k-1jJ ıf<jı 4.JL,... ~) ~iJ

~J ' :ıJ~1 :ı~ .;Ji .joA ~)I J&- ~ ..:..•••yl 0)5:: ı..F")\>. i")...., J 4~~! 0J~
: .:.~)~ 0;k-1; J O)~~ ıf~i ~)j J ~,.JI 4.AJs:J.ı 4.:;:') ~~\

J ~:ı~J 4)J~1 ~ ../) e.:h:-i ~:ı~J ~l5'" 0'.i 0~i :ıy:-) i~~ i
. :ı~1 .hii ......A.l:>v

~.r:-~)_yl J1 ..w , 4~_\L1~thU t.).,.d.:1 :ı).kl-~.:.ı;k-ü )~~) - '-'
.:.~\j 0;>-jlJI Jç. ~~\j. 'ü..:J ~ )I,J.:1 ~)r- J 4.JJ~1 J~\ 4.",}

. 4;t'L,)1 tfi)v l-

0li)lvJ ;..ıı (ilkll ..:...iıs::.; , )-yı Jl 0~ jl:.l~ 0\;)1).:10..L:.o\l. t~.J
'At. J i\.;.i\ :ı)~ Jl~l Pl ö:ı.Jt' ..L. 4.JJ~1 L"J ¥~ L ~J~i J~i

Lot)ti:-) , ö~,...~J1A.~I )\.4 J~ ..L:.o\J LS?~ 4.~~i .:.~ ılj~JI' ~~ t)
rinn. E. l'p. ciı. p. 353. (,)

. "" - ""./ i C' ıS~JJ~1 .:.ıVı. : ,P.J.Jl)' ,=C~ (r)
F.O. 195/2028. No. 64. Jervsalent. 12tlı Nov. 1898. (,.)

F.O, IQ5/2106. No. 19. Jenlsa1enı. LO tlı April 1901 and see also; F.O. 195/2149, No. 59. (t)
JafTa 14th Aııg. 1901.
F,O. 19s/1154. No. 21. Jerıısalem. 24th Aııg. i877 and see also. F. O. 78/2992. No. 10. (.)
Jerı!s.,lrrıı .ıOtlı. July 1879

- r4, -
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.i~ .l&.J)'1 .ll .l;;?G)I ~G\L1 J.l~ ~ L. ~ ~li ı..:.t'JU,.:\ ~ı:-t ı.:..;L)
. (\) ->.;\1\ JL j~)'\ if U;=~i ~...l>t LL:.:..l } ~ ~)

( \,,"\ \ - \/\ f ' ) J;Al1 JJl,:. ~/" ..li ~WJI 4l.l..u10l if ~)I Js- .l
4.,...w1 l\'L.iiJl ö t~ :(;c" 11 ii- ;;11 JL-:...l)..wl ı.~lij\s. . ~.. .......ı L.l.J. ıJ. ? IJ .~ :r .l. c:.. 't'" rJ ~ .•
Y~I'jk,.:.'j ~lj ~JL.\l1 IL. ..:.ı~.l i.PI 0t .l.t:u • .r';rı ~ ~
• J~4 j~ .;-pt ~ .,L.\l1 IL. ~.l • 4-:k ~Jı::.....k....ı ı:,. ~J.) ~ ~ J
~Gj ~ C~i ~~ • 4&-G)~ ~~\ jJAJj Jl Yl:Al1 ~ ljl:.:JI ı>~i ~
~.l...tJ-I..;blA ~.lA;.l ~ ~.ıLi Jl ~~.4l1..:.ılı: ~..iJ.l • ~jJ~1 ..;~l::>1

. ~ ~)~ ..:.ılij\s. i.lil.l ~ J ~.l.t;JI ;l:..JI (Y) ~bJ~ J.yl t:.
J.t;JI L ~lij\s. J ~W,JI .i.~1 ~I JI ~L.\l1 r-i ~b.ı:JI .:ıl)J
.~>-...,.2ıı Yl.:i ..:.ı1.1..l:?\if öJA:...lIYl:Al1~t.-.~ ~j..li i~ ~ ~ ~J

~J~ .rX J J~ l1.l • .l.yl J.lP ı:.fv. r r!::ll 4l.l..u1 ~ 01 Lf , ö~1
ı..:.tı...J:~ ..b..AJ1 ..:.ı~:......~l>ü ~j r+-- J~.•\l1 j~~ ~i ~Jb'jl ..:.l1.ıLlIı-A-..Ü

J ~.:.:..4;0;>~I;f (t) (~>-) ~\;i ıJ.l.b:-~ .l.yl Jl; ~..iJJ • (n rt:L:.
~ ..:.ıJr:- ~.iJI uJii J j..L4j A ~ 4.:..LJ ~.b:-lı lA.,r.JLi..J4JL.....~ l~~ji

. ~L_ 0.lJ ~.J.J c.~1 ..:.ro 0:>:>l4JI .\.-#1
ı:ı;..;.u.ı ~~ if JW C:>l4JI jWl ~ ~L.JI ~L:-\ıı ..:.ı.)\..,Q;; '~.l
.~t ~ ~i ~!rZJI if ~ ~ ...l> ~i Jl oy~ ~.iJI ~~
~~i .~A; if ~ Jk.,.;~ • 4~.l 4:...A ı..:.tlA.;1 ~~ if ~.l v ~)1

i-l&. ö.;ıaU; 0l) .;All ı:ıl JJAlI J-.ı.J . 'k. ~~..u~J~i if C.l;ı~ ~J\..l e;.l
.i:~' ..;bUI J L.J...a>-~;ııJA;J o~tı ili 4.:.. Ö~ ~l:- \ı ü;h-lJ ~;}.j ~

F.O. 195/1153. No. 6. J"nısalem. 151h March 1874. ( \ )

J .J.yl )~ .J}>yJ aL~ 4J.J~ ~li L..4 I" ••i (~ J J.yl .J;L..,; t..J.rı ~J..ul ..:....ı~ (T)
~) )ijl J-YI J.~ L .~)' ..:...\:)')1J ~.J::': .ı.~.,.; .:r ~~ ü: .:....lS:::.ı , 4i~'jJ

.1 i" \ t (? r. Jr. riJ ~.J , ~I.ı : Jr,il:-I
F.O. 195/2451.; No. 14. Jerusateııı. 241h Feb. 1913 (I")

.~i )L.WI •.1.J; ~i llaJ , ~ı.-.w ~I.:r <i"AJI•.1..J~J- Y' : .[.;.~iJ- ""~i (t)
;"'.1 , )0.;1. .rAl1ı ~~4 .~L- ..:...il) L.(,J~J ' Ji~1ı ••.;All .:r- "" ;~i }L.WI .:r
~) )0.;1 , ,ıı f..ıl.i.., .l..-Iı t.~4 -.;4 L.JJ . """0 - rrt ..ro r~i }L;,., : ~.?j
t.ut; •• riJ ~J.J •. \ T" o ~L.:JI •• .ı~ i t tut; i \ I~J ~J , ~.4: rt>->ol .:ı!y'.ı Jr,il:-I

• •. IT" t ,) L:JI t!- J ••

- t. -
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, c.;.t;IJ ı.J.. L,::":J.I~L.t.v 'y) ~Y-I ~) ö~~l4JI ~~i 0J~..u~~ı.raıı,~-"b
:i:..tÔ~iA:D. L~ ..;~i i.\&.) ~\ ~~)i ~L...4 c~i itl1 i.\&. Jl 4.jL,,;~4
. .:.ı~\l\C ı--,'~"",,~ll J:L...) ö'I.:ı)) C\::.i~\ ~\j ~~ ~, Jr\i\ ili)

~\) ~ ..:.J): .•••i LO.D:- U?-jl.A)\ )Ai1 J ~;J ~J~i 4))-1 ...:.ı,~~
Ö.:~\ 0.)i .1A; . ~)l.~1 ~L~I -s..u ~)~.., ,~~i~...u~)¥~ , ~ ~.).?J

'-:-',1..11 U?-)VJI.).\&..)~.)jI Jlr L'l:l\ .:.ı;JI if .-r.:>-\l\ t)i J ~\ ~.)J+;L1
.:.ıi .l~~ •...:' f.J\ JU\ ~ :i11.h:J1.,)~.,)ji L.-:i Ip ~J ' ./') \Iİ .:.ı.l>J.~ ~ ı.J..jJ\
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