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XIX. YÜZYILDA FİLİSTİN BÖLGESİ’NDEKİ
İMAR FAALİYETLERİ

BOSTANCI, Işıl Işık
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET
Klasik dönemde herhangi bir bayındırlık politikası bulunmayan Osmanlı 

Devleti’nde bayındırlık politikasına sahip olunması gerekliliği, Tanzimat’ın 
ilanından itibaren bazı devlet adamları tarafından kavranmış ve bunun 
sonucunda bayındırlıkla ilgili birtakım girişimlere başlanmıştır. Şose hâline 
getirilen karayollarının, demiryollarının, köprülerin ve telgraf hatlarının yapımı 
Nafia Nezareti tarafından yürütülürken, büyük şehirlerdeki imar faaliyetleri de 
1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi’nden sonra kurulan belediye teşkilatlarına 
bırakılmıştır.

XIX. yüzyıl ıslahatları çerçevesinde başlatılan bayındırlık faaliyetleri, Osmanlı 
Devleti’nin diğer bölgelerinde olduğu gibi Kudüs, Nablus ve Akka sancaklarından 
oluşan Filistin bölgesinde de uygulamaya konulmuştur. Bu bildirimizde Filistin 
bölgesindeki imar faaliyetleri; karayolları, demiryolları, telgraf hatları ve 
belediye hizmetleri olarak ayrı ayrı ele alınacaktır. Ancak Nablus ve Akka’da 
gerçekleştirilen belediye hizmetleri hakkındaki bilgi yetersizliğinden dolayı, 
belediyeler tarafından yürütülen imar faaliyetleri Kudüs bazında incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Filistin, karayolları, demiryolları, 
telgraf hatları, belediye hizmetleri, Kudüs. 

1. Karayolları
Osmanlı Devleti’ndeki mevcut yolların ulaşıma elverişli olmaması, yılın 

belirli zamanları dışında birçok bölgenin birbiriyle ve İstanbul’la ulaşımına imkân 
vermemesi, bu durumun ise yönetim, ekonomi ve sosyal yaşantıyı olumsuz yönde 
etkilemesi, devleti karayolları konusunda çalışmalara yöneltmiştir.

Osmanlı Devleti’nin Kudüs sancağındaki yol şebekesinin ıslahına yönelik ilk 
teşebbüsleri, 1858 yılında olmuştur. Dönemin Kudüs Mutasarrıfı Süreyya Paşa, 
İtalyan mü hendis Pierotti’yi Kudüs-Yafa yolunun tamiri için görevlendi rerek 
yol üzerinden güvenli geçişi sağlamak üzere on yedi nö betçi kulesi yaptırmıştır.1 
Yolun altı saatlik kısmı da ahali tarafından tamir edilmiştir.2 Kudüs-Yafa yolunun 
araba geçişine uygun olarak yeniden dü zenlenip şose hâline getirilmesi ise 1869 

1 Yasemin Avcı, Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs 1890-1914, Ankara, 2004, s. 182.
2 BOA, A MKT. MVL., 112/74, (24/Ca/1276).
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yılında ger çekleşmiştir.3 60 kilometrelik Kudüs-Yafa şose yolu yeni yasal dü-
zenlemelerin öngördüğü sistem dâhilinde Kudüs sancağında gerçekleştirilen ilk 
örnek olmuştur. Kudüs ve Yafa şehirleriyle yol güzergâhındaki köylerde yaşayan 
15-60 yaş arasındaki erkekler, beş gün boyunca yol yapımında çalışmak üzere 
vazifeye çağırılmış, ya da otuz kuruş nakit ödemek karşılığında bu zo runluluktan 
muaf tutulmuşlardır.4 Kudüs-Yafa arasındaki yol çalışması Sultan Abdulaziz 
tarafından takdirle karşılanmış5 ve yolun Babü’l-Vadi Boğazı’nın sonuna kadar 
köprüleriyle birlikte inşaatın tamamlanmasından duyulan memnuniyet, Kudüs 
Mutasarrıflığı’na bildirilmiştir.6 1875’te Alman Templar Tarikatı mensupları, 
Yafa ve Kudüs arasında günlük düzenli hizmet sürdürebilen bir taşıma şirketi 
kurmuşlar ve bu iş için 1879’da resmî bir imtiyaz elde etmişlerdir. Fakat daha 
sonra bu işi, Yahudi ve Arap rakiplerine kaptırmışlardır.7

Kudüs ile Yafa yolu üzerinde yük ve yolcu arabaları ile yapılan düzenli 
taşımacılık, 1875 yı lından sonra başlamışsa da 1888 yılına kadar devam eden bazı 
tamiratlar ve ilaveler gerektirmiştir.

Bu yolun yapımıyla, her şeyden önce deve ya da at sırtında yapılan ve zorunlu 
dinlenme molalarıyla bir günden fazla süren yolculuk, on iki saate düşmüştür. 
Atla çekildikleri için “bargir arabaları” denilen yeni vasıtalar, Kudüs’e gelen 
hacı ve turistlerin sayısını arttırmış, daha da önemlisi Kudüs ile Yafa limanı 
arasında nakliyatı kolaylaştırarak her iki kentin ekonomisine belirgin bir canlılık 
getirmiştir. Yafa’dan ya pılan ithalat ve ihracat hacminin bu tarihten sonra hızla 
yük selmesinde, Kudüs-Yafa şose yolu önemli bir rol oynamış, 1892 yılında 
demiryolu hattının açılışıyla bu artış daha da belirginleşmiştir. Kudüs’te ise 
kent surlarından Yafa yoluna çıkışı sağlayan Halil kapısının iç ve dış kısmında 
arabaların toplandığı meydanların oluşumu şose yolun tamamlanmasından sonra 
gerçekleşmiştir Seyahat acenteleri, turist büroları ve oteller Halil kapısı etrafında 
yoğunlaşmaya başlamıştır. Kudüs’te araba yapım ve tamiratı gibi yeni zanaat 
kolları ortaya çıkmış, koşum takımı imalatı ve nalbantlık gibi nakliyat endüstrisi 
ile bağlantılı eski zanaatlar bu tarihten sonra gelişme göstermiştir. Şehir halkı 
için yeni geçim kaynakları yaratan Kudüs-Yafa şose yolu, yerel yönetim için de 
yeni bir gelir kapısı oluşturmuştur. Yolu kullanan arabacılardan ve yolculardan 
alınan şose rüsumunun yıllık getirisi yüz elli bin kuruşu bulmuş, 1891 yılında 
inşa edilmiş olan belediye hastahanesi ve onun bünyesinde çalışan eczahanenin 
masrafları bu vergi ile karşılanmıştır.

Kudüs-Yafa yolunu, 1889 yılında kullanıma açılan 35 kilo metre uzunluğundaki 
Kudüs-Beytüllahim-Halilü’r-Rahman şose  yolu takip etmiştir. Aynı yıl Kudüs 
3 BOA, İ. DH., 597/41579, (16/Ca/1286)
4 Avcı, Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs, s. 182.
5 BOA, A. MKT. MHM., 394/24, (12/B/1284)
6 BOA, A. MKT. MHM., 395/92, (13/Ş/1284).
7 Alexander Schölch, “Jerusalem in the 19th Century (1831-1917 AD), Jerusalem in History, (Ed.: 
K. J. Asali), London, 1989,, s. 237.
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belediye başkanı nın riyasetinde kurulan Nafia komisyonunun girişimiyle Kudüs’ü 
Ayn Karem ve Katomon köylerine bağlayan yollar şose hâline getirilmiştir. 1900 
yılının sonunda ise, İstanbul’dan gönde rilen bir Ermeni mühendisin nezaretinde 
uzun zamandır plan lanmakta olan Kudüs-Nablus yolunun şoseye dönüştürülmesi 
için çalışmalar başlatılmış, dört hafta içinde Bira köyüne kadar ilerlenmiştir. 
Buradan bölgenin önemli yerleşimlerinden olan Ramallah’a bir bağlantı yapılması 
da planlanmıştır. Bu bağlantısı ile birlikte Kudüs-Nablus şose yolu, 1904 yılında 
tamamlanmıştır.8

2. Demiryolları

Osmanlı Devleti, karayolu yapımında olduğu gibi demiryolu yapımında da 
Filistin bölgesini özellikle de Kudüs’ü ön planda tutmuştur. 1892 yılında inşası 
tamamlanan Kudüs-Yafa demiryolu, Suriye bölgesinin ilk demiryolu hattıdır. 
Aslında Kudüs ile Yafa arasında demiryolu yapımına dair ilk tasarıyı 1838 
yılında Kudüs’ü ziyaret eden, İngiliz Yahudi cemaatinin liderlerinden Moşe 
Montefiore geliştirmiştir.9 Bu tasarıyı daha sonra İngilizle rin10 veya Fransızların 
planladığı ve 1860’lı yıllar da sayısı gide rek artan başka projeler izlemiştir. 
Ancak Kudüs’ün dinî bakımdan hassas bölge olması, san cağın fiilen Osmanlı 
Devleti’nden bağımsızlaşmış olan Mısır sınırında bulunması, 1882 yılından sonra 
ise Mısır’ın İngiliz yö netimine geçmesi, Osmanlı Devleti’ni çeşitli çevrelerin 
ele ge çirmek istediği Kudüs-Yafa demiryolu imtiyazına karşı temkinli olma 
zorunda bırakmıştır.11 Sonunda bu imtiyaz, 1888 yılında Jozef (Yosef) Navon’a 
verilmiştir.12 Ancak Kudüs-Yafa arasındaki demiryolu hattını Şam ve Halep’e 
kadar uzatma ve demiryolunu yetmiş bir yıllık bir süre için işletme imtiyazını 
elde eden Yosef Navon, gerekli sermayeyi bulma konusunda başarısız olmuştur. 
Osmanlı Devleti’nden aldığı imtiyazı, 1890 yılında “Societe du Chemin de Fer 
Ottomane de Jaffa a Jerusalem et Prolongement (Yafa-Kudüs ve Uzantıları Osmanlı 
Demiryolu Şirketi)” adıyla kurulmuş olan şirkete satmak zorunda kalmıştır.13 Bu 
arada Yusuf İlyas isimli bir kişi, İngiliz sermayesi ile Hayfa’dan Şam’a kadar 
olan demiryolu inşası için imtiyaz talebinde bulunmuş;14 ancak amacının siyasî 
olduğu, İngiliz Hükûmeti’nin bu kişi vasıtasıyla imtiyaz elde ederek Suriye’yi ele 
geçirme gibi bir isteğinin olduğu düşünülmesinden dolayı demiryolu inşasına izin 
verilmemiştir.15 

8 Avcı, Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs, s. 183-184.
9 Avcı, Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs, s. 188.
10 Yafa-Kudüs demiryolu inşası için imtiyaz isteyen İngiliz General Mösyö Çizni (?)’ye verilecek 
imtiyaz şartlarının Meclis-i Meabir’de müzakere edildikten sonra bildirilmesi uygun görülmüştür. 
BOA, A. MKT. NZD., 426/17, (22/Z/1278) Ancak daha sonra imtiyaz isteği reddedilmiştir.

11 Avcı, Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs, s. 188.
12 BOA, Y. PRK. TKM., 13/60, (04/Ra/1306); BOA., Y. PRK. TKM., 14/1, (02/R/1306).
13 Avcı, Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs, s. 188.
14 BOA, Y. PRK. AZJ., 16/74, (11/N/1307).
15 BOA, Y. EE., 5/13, (30/L/1307).
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31 Mart 1890 tarihinde Fransız sermayesiyle inşasına baş lanılan 87 km 
uzunluğundaki Kudüs-Yafa demiryolu hattı, iki buçuk yılda tamamlan mış ve 26 
Eylül 1892 tarihinde görkemli bir resmî törenle ulaşıma açılmıştır.

Demiryolunun gelişi Kudüs ile Yafa arasındaki ulaşımı on iki saatten üç buçuk 
saate düşürmüş, diğer taraftan Kudüs’teki şehir yaşamında önemli değişimleri de 
beraberinde getirmiştir. Daha çok tüketici bir ekonomiye sahip olan ve nüfusu 
hızla ar tan Kudüs’e ihtiyaç maddeleri daha kolay ve daha kısa zaman da taşınmış, 
hatta şehirde baş göste ren susuzluk problemi, Bittir köyünden trenle su taşına rak 
halledilmeye çalışılmıştır.16

Ancak Kudüs-Yafa demiryolu, uzun süre diğer bölgelerle bağlantısı olmayan bir 
hat olarak kalmıştır. 1904 yılında Hicaz demiryolu Hayfa’ya kadar uzatılmış, baş 
mühendis Meissner Paşa, 1908 yılında Hicaz demiryolunu Afule’den çıkarılacak 
bir uzantı ile Nablus’a, oradan da Kudüs’e bağlamaya yönelik bir proje önermiştir. 
Afule-Kudüs hattının yapılması durumunda, Fransız işletmesindeki Kudüs-Yafa 
hattında yapılmakta olan malın ihracının Hayfa limanına yönlendirilebileceği 
endişesini taşıyan Fransızlar bu projeyi engellemeye çalışmışlardır. Meissner’in 
önerdiği hattın yapımına 1912 yılında başlanabilmiş, 1914 yılına gelindiğinde ise 
sadece Nablus’a kadar olan bölüm bitirilebilmiştir. Kudüs’ü Hicaz demiryoluna 
bağlama projesi, I. Dünya Savaşı sırasında gerçekleştirilmiştir. Cemal Paşa’nın 
maiyetinde görev yapan Meissner Paşa, altı ay gibi kısa bir sürede Afule-
Nablus hattını Mesudiye’den çıkan bir uzantı ile Ramle istasyonundan Kudüs’e 
bağlamıştır. 1915 yılının Nisan ayında tamamlanan bu hat Ramle’den sonra devam 
ettirilerek Telüşşeria üzerinden Birüssebi’ye ve oradan da sınıra ulaştırılmıştır. 
Böylece Filistin bölgesinin demiryolu ağı, 1916 yılının başında tamamlanmıştır.17 

3. Telgraf Hattı

Telg rafın sağlayacağı hızlı haberleşmenin merkezî idare için pratik faydalarını 
gören Osmanlı Devleti, bu hususta özel komisyonlar kura rak telgrafın devlet 
çapına yayılmasını sağlamaya çalışmış tır.18 Filistin bölgesinin telgraf ağının içine 
alınması ise 1864 yılında, Beyrut’tan Mısır sınırındaki Elariş’e doğru uzatılmakta 
olan telgraf hattından bir kol çıkarılarak Yafa üzerinden Kudüs’e bağlanmasıyla 
gerçekleşmiştir.19 Daha sonra Yafa’dan İskenderiye’ye bir hat çekilmiştir. Yafa ve 
Kudüs telgraf hattı sayesinde İstanbul ve Avrupa ile irtibat sağlanmıştır.20 1873’te 
önemli konumundan dolayı Kudüs’ün Beyt’ül-Lahim kasabasına da telgraf hattı 

16 Avcı, Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs, s. 189-190.
17 Avcı, Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs, s. 190-191; Geniş bilgi için bkz.: Ufuk 
Gülsoy, Hicaz Demiryolu, İstanbul, 1994, s. 126-210. 

18 Avcı, Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs, s. 194-195.
19 BOA, İ. MVL., 23334, (17/Ca/1281).
20 Abdulaziz Muhammed Avz, “Filistin fi Evahirü’l Ahdi’l Osmanî”, Mecelletu Külliyeti’l-A’dab 
bi-Camiati’l Riyad, Cilt: IV, Riyad, 1975-1976, s. 36.
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uzatılmasına karar verilmiştir.21 1896 yılında Kudüs’ten Mekke’ye kadar hattın 
uzatılması için çalışmalar başlatılmış,22 1900’de Filistin bölgesindeki telgraf hattı, 
Salat-Kerek-Tufeyliye ve oradan da Mekke’ye kadar uzatılmıştır.23 1901 yılında 
telgraf hattının Beytüllahm’den Halilü’r-Rahman kazası na kadar götürülmesiyle, 
Kudüs’ün kazaları ile hızlı iletişim bağlantısı da tamamlanmıştır.24

4. Belediye Hizmetleri

Vi layet yönetiminin bir parçası olarak değerlendirilmesi gereken belediye 
örgütünün, şehrin bayındırlık işlerinde ve kamu hiz metlerinde tek başına hareket 
edebilecek ölçüde yetki genişliğine sahip olmadığını belirtmek gerekir. Bundan 
dolayı dönemin belediyelerini, tamamıyla özerk hareket eden idarî organlar olarak 
düşünmek yanlıştır.25 Kudüs belediyesi, sadece mali açıdan değil, idarî bakımdan 
da Liva İdare Meclisi’nin kontrolü altında çalışmıştır. Belediye dairesinin bütçesi 
gibi, belediye meclisinin küçük ya da büyük hemen her konuda aldığı karar 
çoğunlukla İdare Meclisi’nin onayına sunulmuş, kimi zaman belediye işleriyle 
ilgili olarak mutasarrıfın iradesine de başvurulmuştur. Belediye dairesi, kendi-
siyle denk olan resmî dairelerden gönderilen mektup ve telg rafları kabul etmeye 
veya doğrudan buralarla yazışmaya dahi yetkili olamamıştır. Kudüs belediyesi, 
diğer şehirlerdeki belediyeler gibi, ancak kanun ve nizamlarla kendisine verilen 
yetki kapasitesi ve faali yet alanı dâhilinde şehir üzerinde söz sahibi olabilmiştir. 
Belediyenin faaliyetleri, mahallî idareden sorumlu olan diğer organlarla, Liva 
İdare Meclisi ve mutasarrıflıkla, yakından bağlantılıdır. Belediye, şehrin düzeninin 
sağlanması, kamu sağlığının muhafazası ya da imar nizamının korunması 
doğrultusunda, fertlere yaptığı tembihleri veya şehrin genelinde uygulanmak 
üzere aldığı bütün kararları, şehirdeki yabancı uyrukların resmî temsilcisi olan 
konsoloslara da bildirmiştir.26

Belediye tarafından ise su temini, aydınlatma, kanalizasyon, şehir içi bazı 
yollar ve kaldırımların yapımı gibi faaliyetler yürütülmüştür. Hemen hemen her 
dönemde su ikmal sisteminin yetersizliği Kudüs’ün şehir gelişimini etkileyen 
en önemli alt yapı sorunu olmuştur. Kudüs’ün ana su kaynağı, Beyt’ül-Lahim 
yakınındaki “Süleyman Havuzları” ve Ayn Salih membasıydı. Doğal akışlı su, 
Harem-i Şerif altındaki havzada toplanıyor ve buradan şehre veriliyordu. Bunun 
yanında şehrin çeşitli yerlerinde çoğu Roma döneminden kalma üstü açık havuzlar, 
dinî kurumlara ait ya da özel mülkiyetteki kuyu ve sarnıçlar da bulunmaktaydı. 

21 BOa, a. MKt. MhM., 456/54, (13/R/1290).
22 BOA, Y. PRK. PT., 10/91, (18/B/1314).
23 Avz, “Filistin fi Evahirü’l Ahdi’l Osmanî”, s. 36.
24 Avcı, Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs, s. 195.
25 Haim Gerber, “A New Look at the Tanzimat: The Case of the Province of Jerusalem”, (Ed.: David 

Kushner), Palestine in the Late Otoman Period, Jerusalem, 1986,, s. 39’da ayrı bütçelerinin 
olmasından dolayı belediyelerin, hükûmetten ayrı bağımsız idarî yapılar olduğu söylenmektedir. 

26 Avcı, değişim sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs, s. 172.
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XVI. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman’ın Kudüs’te yürüttüğü genel imar 
çalışmaları sırasında su şebekesi onarılmış ve bakımı için bir de vakıf kurulmuştu. 
XIX. yüzyıla kadar Kudüs’ün su ikmal sistemi ciddi bir kriz yaratmamıştır. Ancak 
zaman içerisinde bu su havuzları bakımsız kalmış, yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren ortaya çıkan nüfus artışı ile birlikte su sıkıntısı şehrin en belirgin problemi 
hâline gelmiştir. Mahallî yönetim su şebekesini yeni kaynaklarla beslemek, 
Kudüs’e daha uzak membalardan su getirmek için çareler aramaya başlamıştır. 
1894 yılında belediyenin girişimiyle Kudüs’ün 24 km güneyindeki Urub suyunun 
şehre getirilmesi için bir proje geliştirilmiş ancak 1910 yılına kadar projeden bir 
sonuç alınamamıştır.27 

Kudüs’ün zarurî su ihtiyacını karşılamak isteyen belediye, Bittir ve Hanye 
membalarından trenle su taşınması için demiryolu şirketiyle anlaşma yapmıştır. 
Tren katarlarıyla taşınan su, demiryolu istasyonunda geçici olarak inşa edilen 
depoda toplanmış, bir kanalla Sultan Havuzu’na bağlanarak tulumu yirmibeş 
paradan halka satılmıştır. Ancak daha kalıcı bir çözüm için Kudüs eşrafı ve belediye 
yetkilileri, mutasarrıf aracılığı ile padişaha telgraf çekerek durumu bildirmişlerdir. 
Çıkarılan iradede şehre su isalesi için vakıf gelirlerinden ödenmek üzere 600 bin 
kuruş tahsis edilmiş, bu meblağın parça parça yıllık geliri 40 bin kuruş olan su 
vakfından karşılanmasına karar verilmiştir. Vakıf gelirlerinden sağlanan ödenekle 
Süleyman Havuzlarına yakın bir başka membadan demir borularla su getirilmesi 
için bir Alman taciriyle mukavele imzalanmıştır. Çalışmaların tamamlanmasıyla 
birlikte eski su mecraları büyük ölçüde yenilenmiş, Süleyman Havuzlarının 
güneybatısına inşa edilen yeni rezervuar ile birlikte şehre günlük 300 bin litre 
miktarında daimi bir su kaynağı kazandırılmıştır. Bu sıralarda II. Abdülhamid’in 
tahta çıkışının yirmi beşinci yılı şerefine devlet genelinde başlatılan kutlamalara 
paralel olarak, Yafa kapısı önünde inşa edilen çeşme ve sarnıç kullanıma 
açılmıştır.28

Belediyenin gerçekleştirdiği bir başka hizmet, şehrin aydınlatılması 
konusunda olmuştur. 1860’lı yılların sonuna kadar Kudüs’ün sokaklarında bir 
aydınlatma sistemi bulunmamaktaydı. Diğer şehirlerde de olduğu gibi, gece 
sokağa çıkması gerekenler yanlarında fener taşırlar, bu kurala uymayanlara ise 
cezalandırılırlardı. Kudüs’te belediyenin faaliyete geçmesiyle birlikte, dükkân ve 
han sahiplerinin geceleri ışıklandırma yapmaları istenmiştir. 1890’lı yıllarda ise 
sur içi bölge, düzenli olarak gaz lambalarıyla aydınlatılmaya başlanmıştır. Diğer 
şehir hizmetlerinin pek çoğunda olduğu gibi aydınlatma işlerinin yürütülmesi 
de açık eksiltme yoluyla şahıslara verilmiş, böylelikle belediyenin malî yükü 
hafifletilmeye çalışılmıştır.29 

27 Avcı, Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs, s. 220-221.
28 Avcı, Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs, s. 222-223.
29 Avcı, Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs, s. 227.
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Alman İmparatoru II. Wilhelm’in 1898 yılının Ekim ayında Kudüs’e yapacağı 
ziyaretten bir süre önce başlatılan altyapı çalışmalarının bir parçası olarak, sur içi 
bölgede bulunan fenerlerin sayısı arttırılmış ve sur dışında uygun yerlere fenerler 
konulmuştur. Şehrin genelinin aydınlatılması için yürütülen çalışmalar, 1905 
yılında tamamlanmış ve halkın geceleri fener taşıma zorunluluğu da kendiliğinden 
ortadan kalkmıştır.30

Şehirlerdeki altyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi tümüyle belediyenin 
yaptırım gücüne bağlanmıştır. Belediyenin malî kaynakları altyapı çalışmaları 
için yetersiz olmasından dolayı genellikle her inşaat için ayrı masraf defterleri 
hazırlanmış, harcanacak meblağ, bina ve ev sahipleri arasında mülk değerine göre 
paylaştırılmıştır. Ancak Kudüs surları dışında yaşayanların büyük bir bölümünün 
yabancı uyruklu olması, genel belediye vergilerinin toplanmasını zorlaştırdığı 
gibi, altyapı çalışmaları için gereken masrafın karşılanmasını da güçleştirmiştir. 

Kudüs’te sur içi bölgenin kanalizasyon sistemi konusunda belediye, ciddi 
bir kaynak problemiyle karşılaşmamıştır. İhtiyaca cevap verecek durumda olan 
eski drenaj sistemi, bazı yeni ilaveleri ve tamiratları gerektirmiş, kanalizasyon 
borularının 460 m uzatılması suretiyle yerleşim alanından bir miktar da olsun 
uzaklaştırılmasına karar verilmiştir. Ancak 1860’lı yıllardan itibaren sur 
dışında oluşmaya başlayan yeni yerleşimlerin çoğunda etkin bir drenaj sistemi 
olmamasından dolayı kirli sular genellikle yol üzerinde açıktan akıtılmıştır. 1890’lı 
yılların başında Moskofiye Mahallesi’nde oturan Ruslar, belediyeye başvurarak 
mahallelerinde bir drenaj kanalının inşa edilmesini istemişler, ana kanalizasyona 
bağlanan yeni kanalın masrafı mahalle halkı tarafından karşılanmıştır. 1904 yılında 
ise aynı usulle Mehane Yahuda ve Mea Şerim mahallelerinde lağım yapımına 
karar verilmiştir. 1910 yılında ise imtiyaz yoluyla şirketlere verilmesi düşünülen 
projeler içerisine, sur içi kanalizasyon sisteminin yenilenmesi ve sur dışında 
gereken yerlerde lağım yapımı konusu da alınmıştır. Sur dışındaki mahallelerdeki 
evlerin ana kanalizasyon şebekesine bağlanması için altyapı çalışmalarına ancak 
Birinci Dünya Savaşı öncesinde başlanabilmiştir.31

XIX. yüzyılın sonlarına doğru yeni şose ve demiryolu hattının Kudüs’e ulaşımı 
kolaylaştırması, sur içi bölgede yaya trafiğini bir hayli arttırmış, bu da ulaşım 
konusunda bazı önlemlerin alınmasını gerektirmiştir. 1894 yılında Kamame 
Kilisesi, Ağlama Duvarı ve Harem-i Şerif gibi dinî yapı ve alanlara giden dar 
ara yollara demir çubuklar yerleştirilerek yalnızca yayaların ve deve hariç olmak 
üzere binicisi olmayan yük hayvanlarının dolaşmasına izin verilmiştir.32 Ancak 
yürüyerek kat edilebilecek kadar dar bir alanı kapsamasından dolayı sur içi yolların 

30 Avcı, Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs, s. 228.
31 Avcı, Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs, s. 226-227.
32 Yehoshua Ben-Arieh, Jerusalem in the 19th Century the Old City, Jerusalem, 1984, s. 80; Avcı, 
Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs, s. 215.
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genişletip düzeltilerek araba geçişine uygun hale getirilmesi hiç düşünülmemiştir. 
Diğer taraftan Kudüs’te söz konusu dönemde şehir yerleşim alanı sadece sur içi 
bölge ile sınırlı değildir. 1860’lardan itibaren ortaya çıkan nüfus artışına paralel 
olarak şehir batı, kuzey ve güney istikametlerine doğru gelişmiş, sur dışında 
çok daha büyük yerleşim alanları oluşmuştur. Sur içini yeni yerleşim alanlarına 
bağlaması nedeniyle de Yafa yolu şehrin en işlek caddesi hâline gelmiştir. 1892 
yılında Ticaret ve Nafia Nezareti’nden gönderilen bir emirname ile Beytü’l-Lahim 
yolunun Halil Kapısı’ndan demiryolu istasyonuna kadar uzanan 1200 metrelik 
kısmı, Eriha yolunun Halil Kapısı’ndan başlayarak Maşallah Caddesi’nden doğuya 
dönen Zahire Kapısı’na ulaşan 1100 metrelik bölümü belediyenin yönetimine 
bırakılarak, bu yolların tamir ve bakımı Kudüs Belediyesi’ne devredilmiştir. 
Bunlar haricindeki diğer şehir yolları ise sancak genelinin bayındırlık işlerinden 
sorumlu olan Nafia idaresi tarafından düzenlenmiştir.33 

Belediyenin yürüttüğü yol çalışmaları için izlenen kamulaştırma prosedürü, 
1876 yılında çıkarılmış olan “İstimlâk Kararnamesi”nin hükümleri doğrultusunda 
gerçekleştirilmiştir.34 Yol tamiri ve inşası işi, genellikle açık eksiltme usulüyle 
müteahhitlere verilerek yol çalışmalarının mümkün olduğu kadar ucuza mal 
edilmesine çalışılmıştır. Yol inşaatları için yapılacak harcamaların önemli bir 
bölümü “araba rüsumu” adı altında, şehir içi yollarda işleyen arabalardan alınan 
vergi ile karşılanmıştır. Başka bir mali kaynak ise, yol tesviyesinden faydalanacak 
mülk sahipleri arasında paylaştırılan şerefiye vergisidir. Mali kaynakların yetersiz 
kalması durumunda banka kredisi de kullanılmıştır.35 

Tüm bu hizmetlerin yanında Kudüs belediyesi şehirde ve diğer kaza 
merkezlerinde padişah iradesiyle kurulması istenen itfaiye teşkilatı için de 
Avrupa’dan itfaiye tu lumbaları getirtmiş, itfaiye gereçlerini imal ettirerek bunun 
masrafını diğer belediye dairelerinden tahsil etmiştir.36 Ayrıca belediye, kendi 
bünyesinde çalışan bir hastane de oluşturmuştur. 32 yatak kapasiteli olan hastane, 
haftada üç kez din ayrımı gözetmeksizin hasta kabul etmiştir.37

Kudüs belediyesi tarafından 1888 yılında surların dışında oyunların 
33 Avcı, değişim sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs, s. 216.
34 Bu Kararname’ye göre, kamu yararına istimlâkine lüzum görülen bina ve arazilerin kıymeti 

belediye ve mahallî meclislerden tayin edilen bilirkişi konumunda olan yeminli üç muhammin 
(tahminci) tarafından belirlenir, emlak sahiplerinin isimleri ve takdir edilen kıymet belediye 
konağının kapısına asılarak ya da gazetelerde ilan edilerek duyurulurdu (6-12. maddeler). 
Belediye ile mülk sahipleri arasında anlaşma sağlandıktan sonra mülkün kamulaşması ise ancak 
meclis-i idarenin onayı sonunda gerçekleşir ya da herhangi bir itilaf konusu çıktığında son karar 
yine meclis-i idareye ait olurdu. Avcı, değişim sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs, s. 218

35 Avcı, Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs, s. 218-219.
36 Avcı, Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs, s. 178.
37 Ben-Arieh, Jerusalem in the 19th Century, s. 124; Zalman Greenberg, “The Turkish Municipal 

Hospital in Jerusalem and its Directör Dr. Photios Efklides”, 38. Uluslararası tıp tarihi Kongresi 
Bildiri Kitabı, (Ed. Nil Sarı-Ali Haydar Bayat-Yeşim Ülman-Mary Işın), Ankara, 2005, Cilt: III.
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sergilenebileceği bir tiyatro salonu inşa edilmesi kararı alınmış38 ve 1901’de 
Yafa Kapısı yanında Türkçe, Arapça ve Fransızca oyunların sergilendiği tiyatro 
hizmete girmiştir.39 1892 yılında ise Yafa yolu üzerinde “Millet Bahçesi” olarak 
adlandırılan bir belediye parkı yapılmıştır. 1904 yılında da Yafa kapısından 
belediye hastanesine kadar giden 1600 metrelik bölümün Yafa’dan getirilen 600 
fidanla ağaçlandırılması40 şehrin genel görüntüsünü değiştirmiştir. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyıl ıslahatları 
çerçevesinde başlatılan imar faaliyetleri, merkeze uzak olmakla beraber Filistin 
bölgesinde, özelliklede Kudüs’te hızlı bir şekilde uygulanmaya konulmuştur. Bu 
durum, Osmanlı Devleti’nin merkezileşme politikasının bir sonucu olduğu kadar, 
bölgenin uluslararası platformdaki hassas yapısıyla da yakından ilgilidir. Batılı 
devletlerin bölge üzerindeki müdahaleci tavırları, imar faaliyetleri açısından da 
itici bir etken olmuştur.
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