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hâkim olan kolu tarafýndan da kullanýldýðý
belirtilmektedir. Taberî yine 119 (737) yýlý
olaylarýný anlatýrken Tohâristan yabgusun-
dan (cabgûye et-Tohârî) bahseder (TârîÅ,
VII, 119). Bu hânedana mensup bulunan
Kutluð 729 yýlý olaylarýnda Çin yýllýklarý ta-
rafýndan yabgu unvanýyla zikredilmiþtir
(Chavannes, Notes, s. 49). Yabguya Hazar-
lar, Tuna Bulgar Devleti ve Avrupa Avarla-
rý’nýn yaný sýra Huttel ve Kuça mahallî ida-
re teþkilâtýnda da yüksek hükümdar un-
vaný olarak rastlanmaktadýr. Yabgu unva-
ný, Eftalit sikkelerinde “iapgu”, Arap kay-
naklarýnda umumiyetle “cabgûye ~ cab-
bûye” þeklinde kaydedilmiþtir. Unvanýn kul-
lanýmý Karahanlýlar’da da devam etmiþ-
tir. Ancak Kâþgarlý Mahmud yabguyu (yaf-
gu) halktan biri diye göstermekte ve mev-
kiinin hakandan iki derece aþaðýda bulun-
duðunu kaydetmektedir (Dîvânü lugåti’t-
Türk Tercümesi, III, 32). Onun verdiði bu
bilgilerin Karahanlý Devleti’nin ilk dönemle-
rine ait olmasý kuvvetle muhtemeldir. Un-
vanýn Karahanlýlar devrine ait bir Yarkend
belgesinde “yabgu beg oglý” þeklindeki
kullanýmý da Kâþgarlý Mahmud’un verdiði
bilgileri doðrular niteliktedir (Gronke, XLIX/
3 [1986], s. 478, 495, 497, 500). X. yüzyýl-
da Oðuz boylarýnda yabgunun hükümdar
unvaný halinde kullanýldýðý görülmektedir.
Ýbn Fadlân, Oðuz Türkleri’nin hükümdarý-
na yabgu denildiðini, bunun hükümdarýn
unvaný olduðunu, Oðuzlar’ýn baþýna geçen
herkesin bu unvaný aldýðýný, yabgunun nâ-
ibine “kuzerken” (külerkin) adý verildiðini
kaydeder (Seyahatnâme, s. 16). Selçuk Su-
baþý’nýn oðullarýndan Arslan’ýn ve Mûsâ’-
nýn yabgu (yavku, beygu, peygu) unvanýný
taþýmalarý ayný geleneðin ilk dönemlerde
Selçuklular arasýnda da devam ettiðini
göstermektedir. Ancak Büyük Selçuklu
Devleti’nde zamanla yerleþik idarî gelenek-
lerin aðýrlýk kazanmasýyla birlikte pek çok
eski Türk unvaný gibi yabgu da yerini sul-
tan ve melik gibi Arapça unvanlara býrak-
mýþtýr. Unvanýn XII. yüzyýldan sonra kulla-
nýldýðýna dair herhangi bir bilgiye rastlan-
mamýþtýr.
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Doðu Akdeniz’in
Filistin sahilinde bir liman þehri.

˜ ™

Eski devirlerde Kudüs’ün limaný olan Ya-
fa (Yafo, Jaffa, Joppa), günümüzde aradaki
boþluklar dolup Ýsrail’in baþþehri Tel Aviv
ile bütünleþerek baþþehrin bir semti duru-
muna geldiðinden Tel Aviv-Jaffa diye anýl-

vanýna Batý Göktürk Devleti’nde ikinci de-
fa, kaynaklarda zaman zaman Yabgu-Ka-
ðan þeklinde de zikredilen Tohâristan hâ-
kimi Tong Yabgu devrinde (618-630) rast-
lanmaktadýr. II. Göktürk Devleti’nin kuru-
cusu Kutluð Kaðan’ýn “ilteriþ” unvanýný al-
dýktan sonra kardeþlerinden Kapgan’ý þad,
To-si-fu’yu yabgu tayin ettiði bilinmekte-
dir. Yine II. Göktürk Devleti’nde Türgiþler’in
itaatten çýktýðý 711 yýlý olaylarý esnasýnda
Türgiþ yabgusu, þadý ve kaðanýnýn öldü-
rüldüðü kaydedilmektedir. Bu sýrada Gök-
türkler’e baðlý bulunan Tarduþ ve Töles
boylarý yeniden düzenlenip baþlarýna ida-
reci olarak yabgu ve þad tayin edilmiþtir.
Göktürk Devleti’nin yerini alan Ötüken Uy-
gur Devleti’nde de yabgu unvanýna çok sýk
rastlanmaktadýr. Devletin kurucusu Kut-
luð Bilge Kül Kaðan’ýn (745-747) önce yab-
gu unvanýný taþýdýðý zikredilmektedir. Yine
Moyen-çor Kaðan’ýn (747-759) oðullarýn-
dan ikincisini Tarduþ ve Töles boylarý üze-
rine yabgu ve þad tayin ettiði bilinmekte-
dir. Ayný hükümdar tarafýndan 753 yýlýn-
da Çin’e elçi olarak gönderilen Tay Bilge
Tutuk da yabgu unvaný taþýmaktaydý. Yi-
ne Küçlüg Bilge Kaðan (821-833) devlete
baðlý olan Karluklar’ýn üzerine bir yabgu
tayin etmiþtir.

Bu unvana en sýk rastlanan Türk top-
luluklarýndan biri de Karluklar’dýr. Yabgu
kelimesini “cabgûye” þeklinde kaydeden
Taberî 119 (737) yýlý olaylarýný anlatýrken
Karluk Yabgusu’ndan (Cabgûye el-Harlu-
hî) bahseder (TârîÅ, VII, 125). Daha önce
“kül erkin” unvanýný taþýyan üç Karluk be-
yinin 665 yýlýna doðru güçlenerek yabgu
unvanýný kullanmaya baþladýðý görülmek-
tedir. Beþbalýk yöresinde yaþayan Karluk-
lar’ýn da kendilerine yabgu unvanýna sahip
Tun Bilge (Tun Pi-chia) adlý bir yönetici seç-
tikleri bilinmektedir. ¥udûdü’l-£âlem’de
Karluklar’ýn yabgu unvanýný eskiden kul-
landýklarý, ancak bu eserin yazýldýðý tarih-
lerde (372/982-83) artýk bu unvaný kullan-
madýklarý kaydedilmektedir (s. 97). II. Gök-
türk Devleti’nin yýkýlýþý esnasýnda vuku bu-
lan hadiselerde Karluklar Uygurlar’la iþ bir-
liði yapmýþtýr. 742’de “sað yabgu” (batý)
mevkiinde bulunan Karluk yabgusu, 745
yýlýnda Uygur Kaðanlýðý’nýn kuruluþu sýrasýn-
da “sol yabgu” (doðu) mevkiine getirilmiþ-
tir. Karluk yabgularý kendi soylarýný Göktürk
hükümdar ailesi Aþina hânedanýna bað-
lamýþtýr. Yabgu unvanýna, XII. yüzyýlda Hâ-
rizmþahlar ile Karahýtaylar arasýnda anlaþ-
mazlýða yol açan Karluk reislerinden Yabgu
Han’ýn adýnda da rastlanmaktadýr.

Yabgu unvanýnýn Göktürk Aþina hâne-
danýnýn 652 yýlýndan itibaren Tohâristan’a
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de 360’ta (971) Hasan el-A‘sam yöneti-
mindeki Karmatîler, Yafa’ya kadar ilerle-
yip þehri kuþattýlar. Karmatîler ancak 362’-
de (972-73) geri püskürtüldü ve Yafa ku-
þatmadan kurtarýldý.

Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluþunun
(1040) ardýndan, planlý bir fetih harekâtý
çerçevesinde Bizans hâkimiyetindeki Ana-
dolu topraklarýna akýnlar yapýlýrken bazý
Selçuklu emîrleri, XI. yüzyýlýn ikinci yarý-
sýndan itibaren Suriye ve Filistin bölgele-
rinde faaliyet gösteriyordu. Hanoðlu Hâ-
run, Afþin ve Sunduk (Sanduk), Kuzey Suri-
ye’de nüfuz tesis etmeye çalýþýyordu. Kur-
lu et-Türkî’nin idaresindeki Nâvekiyye (Yâ-
vegiyye) Türkmenleri de Filistin’e girdi (1069-
1070). Nâvekiyye Türkmenleri, Sultan Al-
parslan’ýn eniþtesi Erbasgan’ýn kumanda-
sýnda Anadolu’ya akýnlar düzenliyordu. Er-
basgan, sultana isyan ederek Bizans’a sý-
ðýnýnca ona baðlý Türkmenler’in bir kýsmý
Kurlu Bey, Atsýz b. Uvak ve Þöklü gibi bey-
lerin komutasýnda Fâtýmîler’in hâkimiye-
tindeki Filistin’e geldiler. 3-4000 çadýr hal-
kýndan (15-20.000 kiþi civarýnda) meydana
gelen ve Filistin’e giren ilk Türk unsuru
olan Nâvekiyye Türkmenleri, Yafa’nýn gü-
neydoðusundaki bölgeye yerleþtiler. Baþ-
buðlarý Kurlu Bey, bu sýralarda harap ve
ýssýz durumdaki Remle’yi merkez edine-
rek burada Selçuklular’a tâbi bir Türkmen
beyliði kurdu ve Yafa civarýný tamamen
kontrolü altýna aldý. Kurlu’nun 463’te (1071)
ölümü üzerine yerini alan Emîr Atsýz bir
ara Fâtýmîler’in geri aldýðý Remle’yi ve Ku-
düs’ü ele geçirdi. Atsýz’ýn 1071-1076 yýl-
larýndaki fetihleri neticesinde Askalân ve
Yafa dýþýnda Filistin ve Suriye’nin en önem-
li þehirleri beyliðin merkezini naklettiði Dý-
maþk baþta olmak üzere Selçuklu Beyli-
ði’nin hâkimiyetine girdi. Atsýz, baþarýsýz-
lýkla sonuçlanan Mýsýr seferinin ardýndan

Yafa üzerine yürüyüp þehri kuþattý. Þeh-
rin valisi Rezînüddevle, Sûr þehrine kaç-
mak zorunda kaldý. Yafa’yý ele geçiren At-
sýz þehrin bütün surlarýný yýktýrdý (469/1077).
Onun ardýndan þehir 1079’da Tutuþ’un kur-
duðu Suriye Selçuklularý Devleti’nin ege-
menliðine girdi.

Haçlý seferleri döneminde Yafa ve civa-
rý müslümanlarla hýristiyanlar arasýndaki
mücadelelere sahne oldu. 492’de (1099)
Kudüs, Haçlýlar tarafýndan kuþatýldýðý sý-
rada onlara erzak ve kuþatma aletlerinin
yapýmý için gerekli maddeleri taþýyan iki
Cenova galerisiyle dört Ýngiliz gemisi müs-
lümanlarýn terkettiði Yafa Limaný’na gir-
di. Fakat Yafa rüzgâr ve fýrtýnaya açýk, bü-
yük gemilerin yanaþamayacaðý kadar sýð
bir limandý. Bütün çýkarma iþleri küçük ka-
yýklarda yapýlýyordu. 1099 yýlýndan 1187’-
ye kadar Kudüs Haçlý Krallýðý’na baðlý bir
kontluk olarak kalan Yafa uzun süre krallý-
ðýn deniz taþýmacýlýðýnýn merkezi oldu. Fâ-
týmî Veziri Efdal b. Bedr el-Cemâlî, Filis-
tin’i geri almak için birçok defa giriþimde
bulundu. 494’te (1101) Haçlýlar’a karþý gön-
derdiði ordu Remle’ye kadar ilerleyince Ku-
düs Kralý I. Baudouin þehri tahkim edip
karargâhýný Yafa’da kurdu ve bütün yazý
burada geçirdi. Eylül ayýnda Remle yaký-
nýnda yapýlan savaþta Mýsýr ordusunun ye-
nilgiye uðramasý üzerine Yafa’da Haçlý hâ-
kimiyeti devam etti. Ertesi yýl Efdal, oðlu
Þerefülmeâlî kumandasýnda yeni bir ordu-
yu Filistin’e yolladý. Yine Remle yakýnýn-
daki savaþta bu defa Fâtýmî ordusu Kral
Baudouin’i maðlûp ettikten sonra kraliçe
ve saray ileri gelenlerinin bulunduðu Yafa
önlerine geldi. Mýsýr donanmasý da limaný
abluka altýna aldý. Remle’den kaçan Kral
Baudouin, bir Ýngiliz maceracýsýnýn gemi-
siyle þiddetli kuzey rüzgârý sayesinde Ya-
fa Limaný’na girmeyi baþardý ve burada
yeniden savaþ hazýrlýklarýna baþladý. Ma-
yýs ayýnýn sonlarýnda Ýngiltere, Fransa ve
Almanya’dan asker ve hacý getiren 200 ge-
milik bir Ýngiliz donanmasý Mýsýr abluka-
sýný yararak Yafa Limaný’na girdi. Böylece
ihtiyaç duyduðu yardýmý elde eden kral
þehirden çýkýp Fâtýmîler’in üzerine yürü-
dü. 495’te (1102) Yafa yakýnlarýnda cere-
yan eden savaþ Mýsýr ordusunun yenilerek
Askalân’a doðru kaçmasýyla sonuçlandý.
Vezir Efdal ertesi yýl karadan ve denizden
yeni kuvvetler gönderdi, Mýsýr donanmasý
Yafa’ya kadar sokuldu, fakat baþarý elde
edemedi. Efdal’in daha sonraki yýllarda
Filistin’e düzenlediði dört sefer de (1101,
1105, 1113, 1115) sonuçsuz kaldý ve Yafa’-
da Haçlý egemenliði sürdü. Efdal’in öldü-
rülmesinin ardýndan bu defa Halife Âmir-

maktadýr. Arapça kaynaklarda Yâfâ þek-
linde yer alan ve denizden 38 m. yüksek-
likte kurulmuþ olan þehir çok eski bir tari-
he sahiptir. 1950’lerden beri devam eden
arkeolojik kazýlarda bölgede Bronz çaðýn-
dan kalma bazý yapýlar açýða çýkarýlmýþ,
ayrýca Pers, Helenistik ve eski Mýsýr kalýn-
týlarýna da rastlanmýþtýr. Yafa adý, milât-
tan önce 1470 yýlýnda Firavun III. Thutmo-
sis’in ele geçirdiði Filistin þehirleri listesin-
de “Y-pu” þeklinde kaydedilmiþtir; Amar-
na levhalarýnda ve Asurlular’da Yapu ve
Yappu, Tevrat’ta Yafi diye geçer. Kudüs’-
teki Süleyman Mâbedi’nin inþaatý için ha-
zýrlanan aðaç gövdeleri Kral Hiram zama-
nýnda sallarla Sûr’dan (Tyrus) Yafa’ya ge-
tirtilmiþ, buradan Kudüs’e nakledilmiþtir.
Romalýlar zamanýnda Kaysâriye (Caesarea)
ön plana çýkarken Yafa’nýn bir liman ola-
rak deðeri azalmýþtýr. Hayfa ile Yafa ara-
sýndaki sahil bölgesi, bu iki liman arasýn-
daki Kaysâriye merkez olmak üzere Pa-
lestine Prima adlý bir eyalet haline getiril-
miþtir.

Bizans döneminde bir piskoposluk mer-
kezi olan Yafa, Hz. Ömer devrinde Amr b.
Âs (diðer bir rivayete göre Muâviye b. Ebû Süf-
yân) kumandasýndaki kuvvetler tarafýndan
15 (636) yýlýnda fethedildi (Belâzürî, s. 197).
Bu dönemde idarî teþkilât deðiþmedi ve
bölgeye Cündüfilistin adý verildi; merkezi
de Kaysâriye’den Lüd’e (Lydda) nakledil-
di. Emevî Halifesi Süleyman b. Abdülme-
lik zamanýnda Yafa’nýn 20 km. kadar gü-
neydoðusunda bölgenin yeni baþþehri ola-
rak Remle kurulunca eski Yafa limanýnýn
deðeri arttý. Yafa 264’te (878) bütün Filis-
tin’i hâkimiyeti altýna alan Ahmed b. To-
lun’un idaresine girdi ve 292 (905) yýlýna
kadar Tolunoðullarý’nýn egemenliðinde kal-
dý. Ayný yýl Abbâsî Halifesi Müktefî-Bil-
lâh Yafa’yý ele geçirdi. Fâtýmîler dönemin-
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di. Nihayet 20 Cemâziyelâhir 666’da (8
Mart 1268) Memlük Sultaný I. Baybars, Ya-
fa’daki Haçlý hâkimiyetine son verdi ve þeh-
ri tamamen tahrip ettirdi; iç kaleyi de yýk-
týrarak ahþap ve mermer aksamýný yeni
inþa ettirmekte olduðu büyük caminin in-
þasýnda kullanýlmak üzere Kahire’ye gön-
derdi. Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin halefleri za-
manýnda bir süre Gazze’ye baðlanan Yafa,
Memlükler devrinde, Dýmaþk’a baðlý dört
kýyý bölgesinden biri olan Remle idarî böl-
gesine dahildi. 736 (1336) yýlýnda Ýngilte-
re ve Fransa krallarý Doðu’ya yeni bir Haç-
lý seferi planladýklarý sýrada Memlük Sul-
taný el-Melikü’n-Nâsýr Muhammed, Frank-
lar’ýn buradan karaya çýkmalarýný önlemek
için Yafa liman tesislerini tahrip ettirdi.
Yine 746’da (1345) muhtemel bir Haçlý ha-
reketine karþý limanla beraber þehir de
tahrip edildi.

Arap coðrafyacýlarý Yafa’yý Kudüs ve Rem-
le’nin limaný, barýþ zamanlarýnda çok can-
lý ticareti ve iþlek pazarlarý olan küçük ve
iyi tahkim edilmiþ bir þehir olarak tasvir
ederler. Yafa savaþ zamanlarýnda sýk sýk
düþman istilâlarýna mâruz kalýyordu. Bu
sebeple Ýslâm’ýn ilk asýrlarýnda bu saldýrý-
lara karþý korunmak amacýyla sahil bo-
yunca birçok gözetleme noktalarý kurul-
muþtu. Gözetleme noktalarýndan ateþ ve-
ya duman iþaretiyle Bizans gemilerinin
yaklaþmakta olduðu Remle merkezine bil-
dirilirdi. Ortaçað’da Yafa’ya nisbetle Yâ-
fûnî nisbesiyle tanýnan birçok âlim yetiþ-
miþtir. Bunlar arasýnda Muhammed b. Ab-
dullah b. Ýbrâhim b. Umeyr, Yafa Camii
imamý Ebû Muhammed Abdullah b. Ali,
Ebû Tâhir Abdülvâhid b. Abdülcebbâr gi-
bi muhaddisler zikredilebilir (Sem‘ânî, V,
676; Yâkut, V, 488-489).

Mercidâbýk Savaþý’nýn ardýndan (922/
1516) bütün Suriye Osmanlý hâkimiyetine
girdi. Yavuz Sultan Selim’in ordusu Mem-
lük askerlerini bozguna uðrattýðý sýrada
Yafa da tahribata uðradý. Baþbakanlýk Ar-
þivi’nde bulunan 932 (1525-26) tarihli Os-
manlý tahrir defterlerindeki kayýtlarda Ya-
fa Remle’ye baðlý yirmi yedi hâneli bir köy
olarak gösterilmektedir (Lewis, s. 436).
940-945 (1533-1539) tarihli defterde otuz
üç hâneli, 955 (1548-49) tarihli defterde
kýrk dört hâneli, 963 (1556-57) tarihli def-
terde on hâneli bir köy þeklinde yer almak-
ta ve Beyrut kanunu üzere alýnan güm-
rüklere yer verilmektedir (a.g.e., s. 438-
441). Osmanlý idaresinde Yafa, Gazze san-
caðýna ve Remle nahiyesine baðlý sakin
küçük bir sahil kasabasýydý (a.g.e., s. 435
vd.). 933’te (1526-27) yapýlan bir tahrirde
Yafa’dan 8000 akçe vergi ödeyen, yirmi ye-
di evlik bir köy diye bahsedilmektedir. 1548
yýlýna gelindiðinde hâne sayýsý kýrk dörde
yükselirken alýnan vergi de 20.000 akçe-
ye çýkmýþtýr. 1555’te padiþah hassý olarak
kaydedilen Karye-i Yâfâ’da hâne sayýsý ona
düþmüþ, ancak iskeleden elde edilen vergi
geliri 30.000 akçeye yükselmiþti (a.g.e., s.
435 vd.). Harap durumdaki þehir, ancak
XVII. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda özellikle iske-
lelerin inþasýndan sonra yavaþ yavaþ yeni-
den canlanmaya baþladý. Þemseddin Sâ-
mi, XIX. yüzyýlýn sonlarýnda Yafa kazasý-
nýn bir nahiye ile 126 köyden ibaret oldu-
ðunu kaydeder (Kåmûsü’l-a‘lâm, VI, 4784).

Mýsýr’da idareye hâkim olan Memlük
beylerinden Bulutkapan Ali Bey durumu-
nu güçlendirdikten sonra Osmanlý Devle-
ti’ne baþ kaldýrdý ve Suriye seferine çýktý.
Akdeniz’de bulunan ve Ali Bey ile iþ birliði
yapan Rus donanmasý Kasým 1772’de Ya-
fa’yý bombardýmana tuttu. Ali Bey ile mem-
lüklerine erzak ve mühimmat taþýdý. Þehir
þiddetle mukavemet ettiyse de baþ gös-
teren kýtlýk ve açlýk yüzünden Þubat 1773’-
te Ali Bey’e teslim olmak zorunda kaldý
(Tekindað, V [1968], s. 38). Ancak Ebü’z-
Zeheb Muhammed’in Ali Bey’i bertaraf
etmesinin ardýndan Yafa iþgalden kurta-
rýldý (1189/1775). Þehir 6 Mayýs 1799’da bu
defa Napolyon tarafýndan iþgal edildi ve
esir alýnan 4000 kiþi sahilde kurþuna dizil-
di. Fransýz ordusunun Yafa’yý iþgali sýrasýn-
da baþ gösteren salgýn hastalýk çok sayýda
insanýn ölümüne yol açtý. 1838’deki dep-
rem de þehirde nüfusun azalmasýna sebep
oldu; bu esnada birçok ev yýkýlýrken 13.000
kiþi enkaz altýnda kaldý, þehrin tahkimatý-
nýn bir bölümü de harap duruma geldi.

Biahkâmillâh 516 (1122) yýlýnda Yafa’yý ku-
þattýysa da geri çekilmek zorunda kaldý.
517’de (1123) Mýsýrlýlar bir kere daha As-
kalân’dan çýkýp Yafa üzerine yürüdüler, fa-
kat bu sefer de baþarýsýzlýkla neticelendi
ve Mýsýr donanmasý Venedik donanmasý
tarafýndan imha edildi. Yafa, ancak Hittîn
Savaþý’nda Kudüs Krallýðý’nýn askerî gücü
ortadan kaldýrýldýktan sonra müslümanlar
tarafýndan geri alýnabildi (583/1187).

III. Haçlý Seferi’ne katýlarak bölgeye ge-
len Ýngiltere Kralý Aslan Yürekli Richard
587’de (1191) Yafa’yý ele geçirdi ve þehrin
istihkâmlarýný yeniden inþa ettirdi. Böy-
lece Kudüs’e doðru ilerlemeden önce sa-
hilde güçlü bir üsse sahip oldu, denizle
baðlantýsýný emniyet altýna aldý. Bu arada
Ýngiliz ordusu, Yafa’nýn kendilerine saðla-
dýðý imkânlardan faydalanýp burada bir sü-
re dinlenme imkâný buldu. Þehrin etrafýn-
daki bahçelerden bol miktarda sebze ve
meyve temin edebiliyorlardý, gemiler de yi-
yecek maddesi taþýyordu. Selâhaddîn-i Ey-
yûbî, Richard’ýn Yafa’dan ayrýlýþý sýrasýnda
Receb 588’de (Temmuz 1192) þehri kuþa-
týp üç gün sonra ele geçirdiyse de kaleyi
alamadý. Ancak Richard þehri geri alarak
yeniden tahkim ettirdi. III. Haçlý Seferi
sonunda Selâhaddîn-i Eyyûbî ile Richard
arasýnda Þâban 588’de (Eylül 1192) yapý-
lan antlaþmaya göre Askalân müslüman-
larda kalýrken Yafa hýristiyanlara býrakýl-
dý. el-Melikü’l-Âdil 593’te (1197) þehri tek-
rar ele geçirip tahkimatý tahrip etti. 595’-
te (1199) þehir geçici bir süre hýristiyan
hâkimiyetine geçtiyse de el-Melikü’l-Âdil
bir defa daha þehre hâkim oldu. Yafa IV.
Haçlý Seferi’nden (1204) sonra yine Frank-
lar’ýn eline geçti. 1228’de Alman Ýmpara-
toru II. Friedrich, 1250’de Fransa Kralý IX.
Louis tarafýndan þehir yeniden tahkim edil-
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ile rekabet edemedi. Yafa Limaný 1965’te
kapatýlýrken yeni inþa edilen Aþdod Limaný
Yafa’nýn yerini aldý. Yafa þehri günümüz-
de bir sayfiye merkezi olarak önemini ko-
rumaktadýr. Akdeniz ikliminin bütün mey-
veleri burada bolca yetiþmektedir. Yafa
portakalýyla ün salmýþ, þehirde sabun ima-
lâthaneleri, mobilyacýlýk ve çimento sana-
yii geliþmiþtir. Eski þehir dokusunun zen-
gin bir tarihî ve kültürel geçmiþi yansýttý-
ðý Yafa’da özellikle Osmanlýlar’ýn son dö-
nemlerine ait birçok mimari eser bugün
de varlýðýný sürdürmektedir. Bunlar ara-
sýnda þehrin en eski camisi olduðu tah-
min edilen Mescidü’l-bahr, Yafa’da önem-
li imar faaliyetleri gerçekleþtiren Vali Mu-
hammed Ebû Nebbût tarafýndan II. Mah-
mud zamanýnda yaptýrýlan Câmiu’l-Mah-
mûdiyye (el-Câmiu’l-kebîr, Câmiu Ebî Nebbût),
yine XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýna tarihlenen
Câmiu’l-Cebeliyye, Câmiu’s-Sýksýk, Câmiu’l-
Acemî, 1917’de Vali Hasan Bey’in inþa et-
tirdiði Câmiu Hasan Bek, Muhammed Ebû
Nebbût’un Câmiu’l-Mahmûdiyye’ye bitiþik
olarak yaptýrdýðý Mahmûdiyye Sebili ile
þehrin Kudüs yolu üzerinde kurduðu Ebû
Nebbût Sebili, eski eserler müzesi halinde
kullanýlan eski hükümet binasý (es-Sarâyü’l-
kadîme) ve II. Abdülhamid’in tahta çýkýþý-
nýn yirmi beþinci yýl dönümü münasebe-
tiyle yaptýrýlan saat kulesi sayýlabilir (Mus-
tafa Murâd ed-Debbâð, IV/2, s. 164-166,
212, 249-251; Bayhan, sy. 17 [2006], s. 17-
27).
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Tevrat’a göre
Hz. Nûh’un üç oðlundan biri.

˜ ™

Ýbrânîce’de Yefet, Arapça’da Yâfis, Yâfit,
Ebü’r-Rûm, Batý dillerinde Japheth, Türk-
çe’de Yâfes þeklinde geçen kelimenin kö-
keni tartýþmalýdýr. Bazý âlimlere göre Ýbrâ-
nîce’de “geniþlemek, yayýlmak” anlamýnda-
ki “patah”tan, bazýlarýna göre ise “güzel ol-
mak” anlamýndaki “yafah”tan gelmekte-
dir. Hz. Nûh’un, oðlu Yâfes için dua eder-
ken patah kelimesine telmihle, “Allah Ye-
fet’e geniþlik versin, zürriyeti yeryüzüne
yayýlsýn ve Sâm’ýn çadýrlarýnda otursun”

II. Abdülhamid döneminde el-Halîl’de,
Gazze, Yafa (1889), Nâsýra ve Taberiye’de
birer okul açýldý. 1868’de Yafa-Kudüs ka-
rayolu hizmete girdi. Bölgede ilk defa bir
Fransýz þirketi Osmanlýlar’dan aldýðý ruh-
satla 1890-1892’de Yafa ile Kudüs arasýn-
da 87 km. uzunluðunda bir demiryolu in-
þa etti. 1918’de Ýngilizler, Lüd’den Yafa ve
Hunter’e baðlanan 35 kilometrelik ikinci
bir demiryolu hattý kurdu. Osmanlý idare-
sinde deniz ulaþýmýnýn önem kazandýðý dö-
nemlerde Üsküdar’dan hareket edip Akde-
niz limanlarýna uðrayan gemilerin uðrak
yerleri arasýnda Ýskele-i Yâfâ önemli bir
yer almaktaydý (Halaçoðlu, s. 149). 1909’-
da Yafa’da yahudiler tarafýndan Filistin Ofi-
si adýyla bir teþkilât kuruldu; bu teþkilâ-
týn faaliyetleri sonucunda Filistin Toprak
Geliþtirme Merkezi’ni meydana getiren ya-
hudiler yerleþme çalýþmalarýný devam et-
tirdiler. Ayný yýl Yafa’nýn varoþlarýnda oluþ-
turulan yahudi yerleþim birimi Tel Aviv za-
manla büyüdü. Yahudiler kapitülasyonla-
rýn himayesinde yabancý statüsünde ya-
þamlarýný sürdürdüler. I. Dünya Savaþý sýra-
sýnda müttefik kuvvetlerine yardým ede-
cekleri korkusuyla Yafa-Tel Aviv halký þe-
hirden çýkarýldý. Fakat Ýngiliz kuvvetleri
16 Kasým 1917’de Yafa’ya girince yahu-
diler þehre geri dönmeye baþladý. Mayýs
1921’de Yafa’da yahudi karþýtý ayaklanma-
lar patlak verdi. Bunlardan en önemlisi
Filistin’deki Ýngiliz mandasýnýn ilk yýllarýna
rastlar. Kýsa bir süre sonra Tel Aviv be-
lediye statüsüyle Yafa’dan ayrýldý. Ýsrail’in
baðýmsýzlýðýnýn ardýndan Tel Aviv ve Yafa
ayný belediyeye baðlandý.

Kayalýklarla çevrili harap durumdaki Ya-
fa Limaný geliþmekte olan Hayfa Limaný

Ebû Nebbût Sebili’nin cephesi

Sultan II. Abdülhamid’in tahta çýkýþýnýn yirmi beþinci yýl dö-

nümü dolayýsýyla Yafa’da yaptýrýlan saat kulesi


