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2009 y›l› Kudüs için çok önemli ilmî ve kültürel faali-

yetlerin gerçeklefltirildi¤i bir y›l oluyor. Bu y›lda faaliyetlerin yo¤un-

laflmas›nda iki önemli husus belirleyici role sahip görünmektedir. Bi-

rincisi, Kudüs’ün 2009 Arap Kültür Baflkenti olarak  belirlenmifl ol-

mas›d›r. Bu çerçevede yap›lan ilmî ve kültürel faaliyetler y›l boyunca

devam etmektedir. ‹kincisi, ‹srail’in Kudüs’teki Müslüman miras›n›

zay›flatma, hatta mümkünse yok etmek üzere uygulad›¤› veya en

az›ndan bu izlenimi do¤uran -Harem-i fierif etraf›ndaki kaz› çal›flma-

lar› gibi- politika ve icraatlar›ndan dolay› oluflan hassasiyet nedeniy-

le Kudüs’ün Müslüman kimli¤ini vurgulayan faaliyetler gerçekleflti-

rilmektedir. Ayr›ca, ‹srail’in son Gazze sald›r›lar› ve bu sald›r›lar s›ra-

s›nda binlerce korumas›z insan›n katledilmesi dikkatleri Filistin Me-

selesi’ne ve bu meselenin en önemli unsuru olan Kudüs konusuna

yo¤unlaflt›rm›flt›r. Kamuoyunu bilgilendirmeye ve dikkatleri Kudüs

meselesine çekmeye yönelik faaliyetlerin yan› s›ra bafll›¤› ve ilmî

muhtevas› bak›m›ndan dikkat çeken faaliyetler de gerçeklefltirildi bu

dönemde. Bunlardan biri, ‹slam Konferans› Örgütü’ne ba¤l› ‹slam

Tarih, Sanat ve Kültür Araflt›rma Merkezi (IRCICA) ve Suriye Kültür

Bakanl›¤› taraf›ndan ortaklafla tertip edilen “Uluslararas› Osmanl›

Döneminde Kudüs Kongresi” idi ve Suriye Baflbakan› Muhammed

Naci Otri’nin himayelerinde 22-25 Temmuz 2009 tarihinde fiam’da

gerçeklefltirildi. Bafll›¤› ve muhtevas› dikkate al›nd›¤›nda kongre me-

DDîîvvâânn D ‹ S ‹ P L ‹ N L E R A R A S I
ÇALIfiMALAR DERG‹S‹

cilt 14 say› 26 (2009/1), 243-247

243



kân›n›n Kudüs olmas› gerekti¤i âflikâr olmakla birlikte tahmin edile-

bilir sebeplerden dolay› kongre Kudüs d›fl›nda yap›ld›. Osmanl› döne-

minde Kudüs hakk›nda düzenlenen uluslararas› bir kongrenin Kudüs

d›fl›nda yap›labilece¤i en uygun mekânlardan biri elbette fiam’d›r. Zi-

ra, dört yüzy›ll›k Osmanl› yönetimi boyunca Kudüs, 1872’de bafllayan

müstakil mutasarr›fl›k döneminin öncesinde ço¤u zaman fiam eyale-

tine ba¤l› bir sancak statüsünde idare edildi. 

Uluslararas› Osmanl› Döneminde Kudüs Kongresi, Suriye Milli Kü-

tüphanesi (Mektebetü’l-Esed) konferans salonunda dokuz oturum

halinde tertip edilmiflti. Kongre, Suriye hükümetinden birçok baka-

n›n yan› s›ra IRCICA direktörü, Filistin baflkad›s›, Halep ve fiam pis-

koposlar›n›n haz›r bulundu¤u, ulusal ve uluslararas› birçok yay›n ku-

ruluflunun yo¤un ilgi gösterdi¤i bir aç›l›fl oturumu ile bafllad›. Bu otu-

rumda Kudüs’ün ‹slamî kimli¤ine vurgu yap›ld›ktan sonra ‹srail iflga-

linin oluflturdu¤u problemlere, ‹srail’in uzlaflmaz politikalar›n›n do-

¤urdu¤u tehlikelere, dünya bar›fl› aç›s›ndan Kudüs’te bar›fl›n sa¤lan-

mas›n›n gere¤ine ve Kudüs’te bulunan kutsal mekânlar›n hem ko-

runmas›, hem de serbestçe kullan›lmas›n›n önemine dikkat çekildi.

Ayr›ca, büyük ço¤unlu¤u IRCICA koleksiyonlar›nda yer alan 468 Ku-

düs foto¤raf›ndan oluflan Foto¤raflarla Osmanl› Dönem Kudüs

albümünün tan›t›m› ile Kubbetü’s-Sahra konulu belgesel bir film su-

numu da gerçeklefltirildi. Kongre sergi salonunda ise Baflbakanl›k

Osmanl› Arflivi’nde bulunan Kudüs’le ilgili önemli dokümanlardan

oluflan bir belge koleksiyonu ile IRCICA koleksiyonlar›nda yer alan

Kudüs foto¤raflar›ndan baz›lar› sergilendi. 

26 tebli¤in yer ald›¤› dokuz oturumdan ikisi mimarî miras ve res-

torasyon çal›flmalar›na, di¤erleri ise e¤itim ve kültür kurumlar›na,

adalet ve vak›f hizmetlerine, siyasî tarihe, hat ve yazmalara, Kudüs su

kaynaklar› ve ilgili Osmanl› vak›flar›na, Harem-i fierif’e ve nüfus, ai-

diyet meselelerine tahsis edildi. Kongrede tebli¤ sunan akademis-

yenlerin ço¤unlu¤u Türkiye, Suriye ve Filistin’den olmakla birlikte

Harem-i fierif mimarî tarihi üzerine uzman bir Bat›l› araflt›rmac› da

kongrede yer ald›. 

Uluslararas› Osmanl› Döneminde Kudüs Kongresi ad›yla bir ilmî

toplant›n›n gerçeklefltirilmifl olmas›, toplant›da sunulan tebli¤lerin

mevcut bilgi birikimine yapt›¤› katk› bir yana,  bizatihi önemli bir ha-

disedir. Önemlidir, çünkü bilindi¤i kadar›yla bu kongre Kudüs’te Os-

manl› yönetimine tahsis edilmifl ilk ilmî toplant›d›r. Kudüs gibi

önemli bir flehirde dört as›r gibi uzun bir süre devam etmifl bir yöne-

timin tarihi, yönetilenler ve yönetenlerin mirasç›lar› taraf›ndan bu
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kadar büyük bir ihmale nas›l maruz kald›¤› ayr› bir araflt›rma konu-

sudur. Ancak öyle görünüyor ki 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren

giderek etkili olmaya bafllayan Bat›l› emperyal güçlerin Osmanl›’y›

Araplar nezdinde “ötekilefltirme” çabalar›n›n etkileri henüz silinme-

mifltir. Bu çabalar bölgede Osmanl› yönetimini sona erdirmekle kal-

mam›fl, sonras›nda Türkler ve Araplar aras›nda uzun süre etkili ola-

cak bir kopufl dönemini de do¤urmufltur. Araplar›n geri kal›fl nedeni

olarak Osmanl›’y› mahkum etmek kolayl›¤›na düflmeleri, Türklerin

de Birinci Dünya Savafl›’nda meydana gelen fierif Hüseyin ‹syan› ba-

hanesiyle Araplar›n ihaneti söyleminin etkisinde kalmalar› ayn› co¤-

rafyada din, tarih ve kültür gibi önemli ortak unsurlara sahip olan iki

toplulu¤u ortak meseleleri konusunda biraraya gelmekten uzun süre

mahrum b›rakm›fl görünmektedir. 

Kudüs özelindeki bu büyük ihmal Türk-Arap iliflkileri genelinde bir

nebze giderilmifl gibidir. Kabul etmek gerekir ki günümüz Türk-Arap

ilflkilerinin seyri, Arap topraklar›nda Osmanl› yönetim tarihi çal›flma-

lar›n› nitelik ve nicelik bak›m›ndan hissedilir derecede etkilemekte-

dir. 1970’lerden itibaren Türk-Arap iliflkilerinde görülen k›smî iyilefl-

me akademik çal›flmalara da yans›maya bafllam›fl ve bu vadide ilk

önemli ilmî toplant› 1979’da Hacettepe Üniversitesi’nin evsahipli-

¤inde “Türk Arap ‹liflkileri: Geçmiflte, Bugün ve Gelecekte” ad›yla An-

kara’da gerçeklefltirilmifltir.1 Bafll›¤›n bu denli genel oluflu asl›nda

sözkonusu alanda çal›flanlar›n say›ca azl›¤›n›n ve yap›lan çal›flmala-

r›n yetersizli¤inin de bir göstergesi say›labilir. Bafllang›çtaki genel il-

gi zamanla yap›lan çal›flmalar›n say›s›n›n artmas› ve ilim adam› say›-

s›nda görülen k›smî art›fl›n yan› s›ra Türkiye ile Arap ülkeleri aras›n-

da iliflkilerin de ivme kazanmas›yla daha dar kapsaml› ilmî toplant›-

lara imkân sa¤lam›flt›r. Son dört y›l içerisinde Osmanl› yönetiminde

Bilad-› fiam, M›s›r, Yemen ve Cezayir bafll›klar›yla fiam, Kahire, Sana

ve Cezayir’de ayr› ayr› kongre ve konferanslar›n düzenlenmesi bu

çerçevede zikre de¤er önemli geliflmelerdir. Bu kongre ve konferans-

larda sunulan tebli¤lerin muhtevas› dikkate al›nd›¤›nda yap›lacak
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1 Konferansta sunulan tebli¤lerin bir k›sm› Türk-Arap ‹liflkileri: Geçmiflte, Bu-
gün ve Gelecekte: I. Uluslararas› Konferans› Bildirileri (Ankara 1979) ad›yla
yay›nland›. Türk-Arap ‹liflkileri hakk›nda yap›lan ilmî toplant›lar, faaliyetler
ve yay›nlar konusunda k›sa bir de¤erlendirme için bk. fi. Tufan Buzp›nar,
“fiam’da Tarihi Bir Kongre: Osmanl› Devrinde Bilad-› fiam, Uluslararas›
Kongre, 26-30 Eylül 2005”, Türk Kültürü ‹ncelemeleri Dergisi, sy. 13 (Güz
2005), s. 237-243. Bu toplant›da sunulan tebli¤ler Bilad al-Sham during the
Ottoman Era (‹stanbul 2009) ad›yla yay›nland›.



iflin hacim olarak çok büyük oldu¤u ve bu alandaki araflt›rmac›lar›n

daha bafllang›ç mesabesinde ç›rp›nd›klar› görülür. Ancak gelinen

nokta, alana dikkat çekmek ve yeni araflt›rmalar› teflvik etmek bak›-

m›ndan oldukça önemlidir.

Uluslararas› Osmanl› Döneminde Kudüs Kongresi’nin ilmî katk›la-

r› hususuna gelince; öncelikle kat›l›mc›lar›n büyük ço¤unlu¤u Türk

ve Arap akademisyenlerden oluflan ve sadece Kudüs’ün Osmanl› dö-

neminin ele al›nd›¤› bir kongrenin gerçeklefltirilmifl olmas› bir baflar›-

d›r ve önemli bir katk›d›r. ‹kinci olarak, kongrede sunulan baz› tebli¤-

lerden aç›kça anlafl›lm›flt›r ki Kudüs hakk›nda bugüne kadar hak etti-

¤i ilgiyi görmeyen Osmanl›ca kaynaklar liyaketle kullan›lmadan Ku-

düs’ü ilgilendiren kritik konularda net bilgiye ulaflmak mümkün de-

¤ildir. Özellikle 16. yüzy›lda Kudüs Osmanl› yönetimine girdi¤inde ve

sonras›nda bölgenin demografik yap›s›, Müslüman, H›ristiyan ve Ya-

hudi nüfusu ile ilgili tart›flmal› konulara aç›kl›k getirmek anlam›nda

Osmanl› kaynaklar›n›n, özellikle Tahrir ve Tapu-Kadastro defterleri-

nin, vazgeçilmezli¤i bir kez daha vurgulanm›fl oldu. Zikredilen kay-

naklar›n ortaya koydu¤u çok önemli sonuçlar›n sadece birinden bah-

setmek gerekirse, Memlük dönemi sonu ve Osmanl› dönemi bafllar›n-

da Kudüs merkezinde Müslümanlar›n oran› %50’nin alt›nda iken 16.

yüzy›l sonu itibariyle %80’lere ç›kt›¤›, yani flehrin Osmanl› yönetimin-

de geliflirken ayn› zamanda nüfus aç›s›ndan da Müslümanlaflt›¤› gö-

rülmektedir. Bilindi¤i üzere  bölgenin nüfus kay›tlar›yla ilgili tart›fl-

malar, 19. yüzy›l›n son çeyre¤inden itibaren Filistin’e Yahudi göçü

meselesi ve 1920-1948 Britanya Manda Yönetimi döneminde ve son-

ras›nda bölgenin Yahudilefltirilmesi çabalar›n›n yo¤unluk kazanma-

s›yla iyice kronikleflmifl ve geriye dönük olarak rakamlarla oynamak

s›kça rastlanan bir durum haline gelmifltir. ‹flte böylesine hassas ve

tart›flmal› konularda Osmanl› kaynaklar›n›n önemli veriler içerdi¤i

kongrede sunulan tebli¤lerle ortaya konmufltur. 

Benzer bir durum Kudüs’teki kutsal mekânlar meselesi için de ge-

çerlidir. 1967 Savafl›’ndan sonra  ‹srail’in Kudüs’ün yasal statüsünü

de¤ifltirmeye yönelik çabalar›na karfl› en etkin hukukî dayanak Millet-

ler Cemiyeti’nin 1922’de “Kudüs’te var olan haklar›n sürdürülmesi”

sorumlulu¤unu Büyük Britanya’ya vermesi ve burada zikredilen “var

olan haklar” terimi ile de Osmanl› döneminde Kudüs’teki kutsal me-

kânlarla ilgili uygulamaya at›f yap›lmas›d›r. Bir baflka ifade ile, bugün

Kudüs’ün uluslararas› statüsünü netlefltirme çabalar›nda Osmanl›

döneminde ve özellikle 1852’de belirlenen statüko önemli bir refe-

rans noktas› teflkil etmektedir. Kutsal mekânlarla ilgili 1852 Ferma-
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n›’n›n belirledi¤i statüko, 1878 Berlin Kongresi 62. maddesi ile teyit
edilmifl, Kudüs’ün Osmanl› sonras› yöneticileri olarak Britanya Man-
da Yönetimi ve ‹srail taraf›ndan da korunmufltur.2 Kongre’de sunu-
lan kutsal mekânlarla ilgili tebli¤ bir kez daha teyit etmifltir ki, bölge-
nin önemli problemlerine ›fl›k tutmak ve bunlar›n tarihî arka planla-
r›n› aç›klayabilmek için Osmanl› kaynaklar› hayatî önemi haizdir.

Kongrenin sonunda bir dizi tavsiye karar› da al›nd›. Bunlar aras›n-
da; Kudüs’ün Osmanl› dönemi tarihi araflt›rmalar›na destek olmak
amac›yla  dokümantasyan çal›flmalar›n›n gerçeklefltirilmesi, sözko-
nusu dönem tarihi hakk›nda yap›lacak çal›flmalar›n desteklenmesi
ve Osmanl› kaynaklar›ndan daha fazla istifade edilebilmesine katk›
sa¤lanmas›, Kudüs’te bulunan Müslüman miras›n›n korunabilmesi
için uluslararas› kurulufllar›n bilgilendirilmesi,  Kudüs hakk›nda du-
yarl›l›¤›n gelifltirilmesi amac›yla yay›n yap›lmas› ve bir Kudüs araflt›r-
malar› merkezi kurulmas› gibi husular yer ald›. 

Son olarak, burada k›saca de¤erlendirilmeye çal›fl›lan Uluslararas›
Osmanl› Döneminde Kudüs Kongresi’nde Harem-i fierif’teki mimarî
yap›lar›n kronolojik gelifliminden di¤er kutsal mekânlarla ilgili prob-
lemlere, siyasî tarihten sanat tarihine, e¤itim ve kültür tarihinden
hukuk tarihine, Osmanl› dönemi vak›flar›ndan Kudüs’te tasavvufî
hayata kadar uzanan birçok alanda sunulan tebli¤lerin bir an önce
neflredilerek genifl okuyucu kitlesiyle buluflmas›, Osmanl› dönemi
Kudüs tarihinin daha iyi anlafl›lmas›na büyük katk› sa¤layacak ve bu
önemli tarihî tecrübeye ilgiyi art›racakt›r.
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2 Osmanl› döneminde oluflturlan statüko ile ilgili Britanya Manda Yönetimi ve
‹srail’in gelifltirdi¤i tav›rlarlar hakk›nda bkz. Marlen Eordegian, “British and
Israel Maintenance of the Status Quo in the Holy Places of Christendom”,
International Journal of Middle East Studies, sy. 35 (2003), s. 307-328.


