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Osmanlı Belgelerinde

HALEP

Takdim
Önemli bir tarihi geçmiş ve kültür birikimine sahip olan Halep şehri 21. yüzyıla
kadar bu özelliklerini artırarak sürdürmüştür. Şehrin kültürel mirası, etnik çeşitliliği,
iktisadi gelişimi coğrafi konumuyla yakından ilgilidir. 2000'li yıllara kadar Kuzey Suriye'nin mamur ve en gelişmiş şehirlerinden
biri olan Halep, erken dönemlerden itibaren
bir geçiş güzergahı ve kervan yoludur. Mezopotamya ile Anadolu coğrafyası arasında
önemli bir bağ kurarken, Akdeniz ve İran
arasında da doğal bir kavşak konumundadır. Onun bu coğrafi özelliği iktisadi yapısı,
kültürel birikimi ve tarihi ile doğru orantılıdır. Milattan önce Hitit, Asur, Pers, Roma
uygarlıkları içerisinde eyalet merkezi, başkent ve akropol olarak önemini korumuş ve
kendine has insanlık mirası oluşturmuştur.
637'de İslamiyet ile tanışan şehir iktisadi
zenginliğini ve medeniyet birikimini devam
ettirirken hiç bir zaman siyasi merkez olmamıştır. Ihşidiler, Hamdanoğulları, Fatimilerin yönetimi altında kalan Halep Türkmen
Beyi Hanoğlu Harun'un ele geçirmesi ile ilk
kez Oğuzlarla tanışmıştır. Bu tarihten itibaren şehir Türkmen kimliği kazanmış ve 1516
tarihinden itibaren de Osmanlı Devleti'nin
en önemli vilayetlerinden birini oluşturmuştur. Pek çok kültürün izlerini taşıyan Halep
şehri, 17. yüzyıldan itibaren aldığı göçlerle
toplumsal çeşitliliğini arttırmış ve yaklaşık
otuz bin nüfusa sahip dinamik bir merkez
olmuştur. Osmanlı döneminde kentte girişilen imar faaliyetleri ile çok sayıda çarşı
ve kervansaraya sahip dinamik bir ticaret

merkezidir. 19. yüzyılda camileri, medreseleri, kiliseleri, havraları, kumaş tezgahları,
değirmeni, bedesteni, pamuk, kösele fabrikaları, hastanesi, yedi kütüphanesi, müslim
ve gayrimüslim okullarıyla renkli bir kent
yaşamına sahipti. Aynı zamanda 400 yıllık
Osmanlı yönetim tecrübesi; kültürel, siyasi ve imar gibi konularda medeniyet adına
“birlikte yaşama kültürü”nün en güzel örneklerinden birisidir.
Halep'in diğer özelliği dini çeşitliliğin
de son derece fazla olmasıdır. Müslümanlık,
Hıristiyanlık ve Museviliğin şehirde önemli
bir geçmişi vardır. Müslüman yerleşiminin
yanı sıra Latinler, Rum ve Ermeni Katolikler
yanında Süryani, Maruni, Protestan, Keldanilerin de yaşam alanıdır Halep. Bu dini
çeşitlilik Arapça, Türkçe, Ermenice, İspanyolca ve Farsça'nın kullanıldığı dil zenginliğini de ortaya çıkarmıştır. 2012'ye kadar
Suriye'nin ticaret başkenti olarak bilinen
Halep aynı zamanda UNESCO tarafından
Dünya Kültür Mirası listesinde yer almaktadır. Hazırlanan kitap, Anadolu halkı için
ayrı bir öneme sahip olan Halep şehrinin
tarihinin irdelenmesi ve yok olma tehlikesi
ile karşı karşıya bulunan kültürel kimliğinin
yeniden hatırlatılması amacını gütmektedir.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak titizlikle hazırlanan kitapta emeği geçenlere
teşekkür ederim.
Halep'in en kısa zamanda yeniden "şen"
olmasını dilerim...
İbrahim KARAOSMANOĞLU
Türk Dünyası Belediyler Birliği
(TDBB) Başkanı

Önsöz
Osmanlı Devleti’nin Asya kıtasında bulunan ve büyük bir vilayet olan Halep, bir
çok devlet için önemli bir yer olmuştur. Mezopotamya Devletleri, Roma İmparatorluğu,
Bizans İmparatorluğu, Emeviler, Abbasiler,
Büyük Selçuklu ve Memlükler ile Osmanlı
Devleti bölgede hakim olmuşlardır. Halep’in
büyük nehirleri olmasa da geniş ovalar ile
kuşatılmış olması ve ikliminin de yumuşak
olması sebebiyle ziraat ve hayvancılığın gelişmiş olduğu bir yerdir. Anadolu toprakları ile
Arap yarımadası ve Suriye toprakları arasında
önemli bir konumda yer alan Halep’in idaresi
son Memlûklu Sultanı olan Kansu Gavri’nin
Mercidabık Savaşını kaybetmesinden sonra
(24 Ağustos 1516)’da Osmanlı Devleti hakimiyetine girmiştir. Osmanlı Devleti hakimiyeti zamanında tarihinin en parlak dönemini
yaşamıştır. 400 yıllık bu dönem ticaretin çok
geliştiği, birçok eserin bölgede yapıldığı, güven
ve istikrarın hakim olduğu bir dönemdir ve
yer yer sıkıntılar yaşansa da 19. yüzyıla kadar
büyümesini ve gelişmesini devam ettirmiştir.
Bir müddet Mısırlı İbrahim Paşa tarafından
işgal edilse de (1832-1840) tekrar Osmanlı
Devleti hakimiyetinde kaldığı görülmektedir.
Arap milliyetçilik akımlarından fazla etkilenmeyen Halep, İngiliz-Arap kuvvetleri tarafından 23 Ekim 1918’de işgal edildi. Böylece 400
yıllık Osmanlı hakimiyeti de sona erdi.
Bu çalışmamız esnasında Sosyal Hadiseler, İmar Faaliyetleri (İmar, Demiryolları,
Su yolları, Telgraf ) ve Yönetim olmak üzere
3 ana başlık altında toplam 183 belge, harita, plan vb. arşiv belgesi kullanılmıştır. Giriş
Bölümü’nde Halep’in bir tarihçesi yazılmış
sonrasında ise kullanılan belgeler ışığında
değerlendirme yapılmıştır. 48 adet belgenin
kullanıldığı Sosyal Hadiseler Bölümü’nde

yangınlar, kuraklık nedeniyle yardım, bazı
yeni köy ve mahallelerin kurulması ve isimlendirilmesi, define işleri, müzeye konulacak
bazı eserler, deprem, aşiretlerin barıştırılması,
at yarışları gibi konular işlenmiştir. İmar Faaliyetleri içerisinde 93 belge kullanılmıştır,
bu belgeler içerisinde mekteplerin kurulması,
kale, cami, türbe, köprü, karakol, kule, hastane, dergah, bimarhane gibi yapıların tamir ve
inşası ile ilgili belgeler değerlendirilmiştir. Ayrıca Halep su yollarının tamiri ve yeni suların
getirilmesi ile ilgili belgeler işlenmiştir. Bağdat
ve Hicaz demiryolları için önemli bir mevkide
yer alan Halep’in demiryolu inşa faaliyetleri
ile Halep’ten diğer yerleşim yerlerine çekilen
telgraf hatları da kitapta yer almıştır. 42 belgenin değerlendirildiği Yönetim bölümünde ise
Osmanlı’nın uzun bir dönemine ait yönetim
tecrübesini ortaya koyan belgeler ile Halep’te
meydana gelen idari değişiklikler ele alınmıştır. Ayrıca 1874 yılında Halep’te Baba Bayram
Tekkesi civarında Sultan Gavri’nin mezarının
bulunması ve Müze-i Hümayun yetkililerince
bildirilmesi önemli bir gelişmeyi ortaya koyan
belge olarak dikkatleri çekmektedir. Kitapta
yer alan belgelerin orijinal görüntülerine yer
verilerek özet ve birebir transkribeleri yapılmıştır.
Uzun ve titiz bir çalışma neticesinde
onbinlerce belge içerisinden seçim yapılarak
ortaya çıkan bu eserin Osmanlı’da birlikte yaşama kültürü, müsamaha anlayışı, sosyal hadiseler, imar faaliyetleri, yönetim ve bölgenin
etnografik yapısını ortaya koyan önemli belgeler içerdiği kanaatindeyiz. Bu sebeple yapılan
çalışmanın Halep tarihiyle ilgilenenler ile tüm
ilim alemi için faydalı ve hayırlı bir eser olmasını temenni ederiz.
Dr. Fahri SOLAK

İçindekiler
TAKDİM ........................................................................................................................................ 5
ÖNSÖZ........................................................................................................................................... 7
GİRİŞ ........................................................................................................................................... 21

GİRİŞ
I. Halep İsminin Menşei ................................................................................................... 22
II. Coğrafî Konumu ve Özellikleri..................................................................................... 22
III. Halep’in Kısa Tarihi.................................................................................................... 23
1. Eskiçağlarda Halep................................................................................................... 23
2. İslami Dönemde Halep ............................................................................................ 24
3. Halep’in Osmanlı Hakimiyetine Geçişi.................................................................... 25
4. Millî Mücadele Döneminde Halep ve Halep’in Misâk-ı Millî’deki Yeri	�������������������� 28
5. Fransız İşgal Dönemi................................................................................................ 29
IV. Halep’in İdarî Taksimatı.............................................................................................. 30
V. Halep Şehri-Nefs-i Halep.............................................................................................. 34
1. Surlar ve İç Kale........................................................................................................ 34
2. Mahalleler................................................................................................................ 35
3. Dini ve Sosyal Yapılar............................................................................................... 38
4. Ticaret Merkezleri..................................................................................................... 39
VI. Nüfus.......................................................................................................................... 39
Konar-Göçer Nüfus...................................................................................................... 43
a. Halep Türkmenleri............................................................................................... 43
b.İzzeddin Bey Ekradı.............................................................................................. 44
VII. İktisadî Vaziyet........................................................................................................... 45
Ticaret.......................................................................................................................... 47
Bütçeler........................................................................................................................ 50
Sonuç................................................................................................................................ 52
Kaynaklar.......................................................................................................................... 53

8

SOSYAL HADİSELER, İMAR FAALİYETLERİ VE YÖNETİM KONULARINDA
KİTAP’TA YER ALAN BELGELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ................................. 56
1.SOSYAL HADİSELER............................................................................................. 56
2.1. İMAR FAALİYETLERİ........................................................................................ 62
2.2. DEMİRYOLU...................................................................................................... 65
2.3. SU YOLLARI ....................................................................................................... 67
2.4. TELGRAF............................................................................................................. 68
3. İDARİ/YÖNETİM.................................................................................................. 69
1. SOSYAL HADİSELER.............................................................................................75
•

Tılsımlı bir define hakkında Halep Kadısı Mustafa imzalı ilam.................................... 76

•

Halep eyaletinde Cuma namazı eda olunan camilerin hatiplerinin ellerinde beratları
olmadığından ulema arasında cumanın sıhhati üzerine çıkan ihtilafın giderilmesi için
mezkur hatiplere berat verilmesi.................................................................................. 78

•

Torino'da açılacak Sergiye konulmak üzre Halep'ten gelmiş olan iki çeşit ipekle
tahrirat ve ekli tarifnamenin gönderildiği..................................................................... 80

•

Halep'te tamir edilmiş olan bir mescidin mihrabını yıkan Avusturyalı bir Yahudinin
şehirden uzaklaştırıldığı............................................................................................... 82

•

Halep'te bir çarşıda çıkan yangın sonunda onbir dükkanın yandığı ve yangın sonrası
gerekli tedbirlerin alındığı........................................................................................... 84

•

Cevdet Paşa için yazılmış Arapça Halil el-Huri'nin kasidesi. (Halep'e vali olması
tarihli)......................................................................................................................... 86

•

Halep valisi iken Ahmed Cevdet Paşa'ya yazılan Zehra Hanım imzalı hususi
mektup........................................................................................................................ 88

•

Halep vilayetindeki ormanların kesim ve nakil durumları ile korunması hakkında
Halep Valisi Ahmed Cevdet’in tahriratı....................................................................... 90

•

Halep Bedesteni’nin yanmasından dolayı çarşı ahalisinin yardım talebi.	��������������������� 96

•

Halep'te Baba Bayram Tekkesi civarında mezarı bulunan Sultan Gavri'nin Dersaadet'e
nakli veya bulunduğu yerde korunması....................................................................... 98

•

Kanun-ı Esasî'nin ilanı münasebetiyle Halep İdare Meclisi ve ahalinin umum
teşekkür mazbatası..................................................................................................... 100

•

Halep Vilayeti'nin 1881 senesindeki hane ve nüfus oranları ile din ve ırk açısından
bazı değerlendirmeler................................................................................................. 102

9

•

Halep Vilayeti’nde geçimlerini ekmekçilik ile temin eden bir takım insanların
meslekten men edilmelerinin nizam ve adalete uygun olamayacağı............................ 114

•

Halep'te mehdilik iddiasında bulunan Muhammed Süleyman ile Hama'da bulunan
Şeyh Abdülfettah hakkında icra kılınan tahkikat........................................................ 116

•

Halep ile İskenderun arasında açılan yolun iki tarafında, gösterilen arazi üzerine
kurulacak mahalleye Şehzade Selim Efendi'nin isminin verilmesi.............................. 140

•

Halep Vilayeti'ne gönderilen Pazarcık ve Tırnova muhacirleri tarafından kurulan
köyün Orhaniye olarak isimlendirilmesi.................................................................... 142

•

Kuraklık nedeniyle muhtaç durumda olan Halep ahalisine yemeklik zahire yardımında
bulunulması.............................................................................................................. 144

•

Karadağ ve Bulgaristan prenslerinin İstanbul'da bulunduklarında ikametlerine tahsis
edilen saraylara ait masrafların Halep Vilayeti’ndeki miri araziden karşılanması.
146

•

Halep'in Meadi Mahallesi'nde sakin Muhammed Köse'nin evinde bulunan define
hakkındaki tahkikat................................................................................................... 150

•

Arsuz nahiyesinde bulunarak Selanik Vapuru ile Dersaadet'e getirilen taşın Müze-i
Hümayun'a nakliyle defter-i mahsusuna kayıt edildiği............................................... 152

•

Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Abdülkadir-i Geylani ile sülale-i tahire-i Rufaiyye'den
olup askerlikten muaf tutulanlarla ilgili pusulanın takdimi........................................ 154

•

Bab kasabasında bulunan definenin meydana çıkarılmasının büyük fayda sağlayacağına
dair kaza sakinlerinden Ahmed El-Hasan'ın Halep'ten gönderdiği ariza.	������������������ 158

•

Halep'te askerlik meselesinden tutuklu bulunan Osmanlı vatandaşları ile İranlı
vatandaşların evliliklerindeki yasağın İranlı gayr-ı müslimeye de şumulü olup
olmadığı.................................................................................................................... 160

•

Halep'te, kale içinde bulunan camilerle Halaviye Camii Arab mimarisinin bedii
şekillerini hâvî olup zamanla harap olmasından dolayı ahşap mihraplarının müzeye
konulmak üzere İstanbul'a nakli hususu.................................................................... 162

•

Halep'ten Padişaha urban yağının en alasından yağ gönderildiği................................ 164

•

Halep'te meydana gelen depremde herhangi bir zarar olmadığı................................. 166

•

Halep halkının sevgisini kazanan Vali Raif Paşa hakkında yazılan Arapça türkünün
Padişaha takdimi....................................................................................................... 168

•

Otluk, samanlık, böcekhane, fındık bahçeleri, zeytinlik, incirlik ve üzüm bağlarıyla
hurma ağaçlarının yakılması durumunda bedelinin köy ahalisine tazmin ettirilmesi
hakkındaki kanun maddesinin, ağaç kesme ve hayvan otlatma gibi tahribatı da
kapsaması hakkında Halep Vilayeti talebinin usul açışından uygun görülmediği.
170

10

•

Müslüman olan Halep Hahambaşının oğlu Mehmet Mirat-el Hadi Efendiye
yardımda bulunulması............................................................................................... 172

•

Halep dahilinde Rakka harabelerinde asar-ı atika kaçakçılığını önlemek üzere Müze-i
Hümayun tarafından hafriyat başlatılması................................................................. 174

•

Milli ve Karakeçili Aşiretlerini barıştıran Halep ve Diyarbakır heyetlerinin taltif
edilmesi..................................................................................................................... 176

•

Halep ve Bağdat'ta evlilik, doğum, doğan çocukların cinsi ve dini ile dağılış şekillerini
gösterir istatistik........................................................................................................ 178

•

Halep vilayeti dahilinde İdlib kazasına tabi yirmiiki köy ahalisinden onüç hane
halkının mahsulatı yanmasıyla bunlara Ziraat Bankası’nca verilecek meblağ.	������������ 188

•

Halep'te Arap Atları yarışının tertip ve icrasına müsaade edilmesi.............................. 190

•

Halep'de hafriyat sırasında bulunup muayene edilmek üzere gönderilen meskukat-ı
atikadan olan altınların Sultan Süleyman devrine ait olduğunun Halep Vilayeti'ne
bildirildiği................................................................................................................. 192

•

Halep'te Zeki Bey ve oğlu Fuat Bey'in Hazine’nin ve halkın yararına faydalı ve
hayırlı işlerde bulundukları ve Halep ile Hama arasındaki demiryolunun ticaret ve
ziraatın artmasına çok vesile olduğundan, halkın şükranda bulunduğuna dair, Halep
Mektupçusu Zeynelabidin Reşid mühürlü ariza......................................................... 194

•

Padişahın tahta çıkış yıldönümü münasebetiyle Halep'te at yarışı ve çift öküzlerinin
terbiyesiyle cinsinin ıslahı müsabakası düzenlenmesine müsaade edilmesi.	���������������� 196

•

Fransa'dan borç para mukabilinde Suriye'nin rehin bırakıldığı şayiasıyla, halkın
isyana ve hükümet aleyhine kışkırtıldığı ve yapılan gerekli tahkikat........................... 198

•

Osmanlı Donanması'na yardım için Halep İdâdisi mezunlarının "İane Cemiyeti" ne
gönderdikleri paranın mahalline ulaştığı.................................................................... 200

•

Beyrut-Şam Demiryolu’nun şiddetli kar yüzünden kapanması sebebiyle Halep'e
gidecek yardımın gecikmesi....................................................................................... 204

•

Halep'te her sınıf halka mahsus tesis olunan Kütüphane-i Umumi hakkında.

•

Şimendifer hattıyla Hama ve Halep'e sevk edilmiş olan dilenci ve yaşlı şahısların sevk
masrafları için talep olunan havalenamenin gönderildiği............................................ 212

•

Halep'te bulunan asar-ı atikadan eski kutu ile fincanın Müze-i Hümayunlar
Müdüriyet-i Umumiliği'ne gönderilmek üzere Maarif Nezareti'ne teslimi.	��������������� 216

•

Halep haricinde ve iki cadde arasındaki İslam kabirlerinin tecavüzden korunması.

•

Halep vilayetindeki mahkumların, cepheye gidip savaşarak suçlarını affettirmek
istedikleri.................................................................................................................. 222

•

Halep şehrinin büyümesiyle şehir dahilinde kalan kabristana dair.............................. 224

11

210

218

2. İMAR FAALİYETLERİ..........................................................................................229
2.1. İmar....................................................................................................................230
•

Halep Kalesi’nin Babünnasr kapısının harap olması nedeniyle tamir masraflarının
karşılanması............................................................................................................... 230

•

Peygamber Efendimizin Halep'te medfun yakınlarına ait türbe ve mescitlerin tamir
edilmesi..................................................................................................................... 232

•

Halep ile Bağdat arasındaki emniyeti tesis etmek üzere inşa olunan kale ve saire
hakkında havali müşiranının değerlendirmeleri ve terbiye-i urbana dair.	������������������� 236

•

Halep'te Şeyh Yaprak Kalesi’nin tamir edilmesi......................................................... 238

•

Halep İç Kalesi'nin tamir edilmesi............................................................................. 240

•

Halep'deki Şeyh Yaprak Kışlası'nın tamir edilmesi..................................................... 242

•

Halep'deki Şeyh Yaprak Kışlası ile çamaşırhanenin tamir ve inşasına dair Abdülhamid
Efendi'nin risalesine ait tezkire.................................................................................. 244

•

Halep Mansuriye Medresesi'nin tamir edilerek rüşdiye mektebi olarak kullanılmasına
dair............................................................................................................................ 246

•

Halep Mevlevihanesi'nin inşasına sarf edilen meblağın tesviyesi................................ 248

•

Halep Hükümet Konağı bitişiğindeki arsaya hapishane inşası.................................... 250

•

Halep ile İskenderun arasında tamire muhtaç olan Murad Paşa köprüsünün tamir
edilmesi..................................................................................................................... 252

•

Halep şehrinin imar ve geliştirilmesine dair............................................................... 254

•

Zor, Suriye, Halep ve havalisinin muhafazası için Fırat nehrinin Şam taraflarında
kuleler inşa edilmesi.................................................................................................. 258

•

Halep'te Bahsita Camii'nin harap olmasından dolayı tamir edilmesi.	����������������������� 262

•

Halep'te Türki Camii ile Caviliye Medresesi'nin tamir edilmesi................................. 264

•

Halep'teki Cami-i Kebir-i Emevi'nin tamir edilmesi.................................................. 266

•

Halep'te Sultaniye Camisi'nin tamir edilmesi............................................................ 268

•

Halep'teki iki adet karakolhanenin tamir edilmesi..................................................... 270

•

Halep muzafatından İdlib'de bulunan miri hanın tamir edilmesi............................... 274

•

Deyr'de Fırat Nehri üzerinde bulunan köprünün tamir edilmesi............................... 278

•

Halep'te bulunan tabhanenin tamir edilmesi............................................................. 280

•

Haleb'de Bab-ı Kınesrin mahallesinde Kerimiye Camii'nin tamir edilmesi.	�������������� 282

•

İmam Hüseyin (ra) Efendimizin Halep'te bulunan türbesinin tamir edilmesi.

•

Halep şehrinde bir gureba hastahanesi ile bir şifahane inşası lüzumu.	����������������������� 286

12

284

•

Halep Hükümet Konağı'nın tamir edilmesi............................................................... 288

•

Halep'te bulunan Siyecan Hoca Ahmed Efendi Vakfı’na ait binalardan tamire ihtiyaç
duyulanların tamir edilmesi....................................................................................... 290

•

Halep'te bulunan Şeyh Ebu Bekir El-Vefai Efendi dergahının tamir edilmesi.

•

Halep'te Babülferec dışında Ebu Dürce ve Ebu Haşye nam çesmelere mevkuf ve

292

Kuveyne denilmekle maruf bahçenin caddeye nazır cihetine dört dükkan inşa
edilmesi..................................................................................................................... 294
•

İskenderun ile Bağdat arasında gidiş gelişi kolaylaştırmak için Fırat Nehri sahilinde
bulunan Meskene'den Halep'e kadar bir yol yapılması ve yol üzerinde gerekli emniyet
tedbirlerinin alınması................................................................................................ 296

•

Halep'in Benan karyesinde yeniden inşa olunacak cami ile bir oda ve dükkanın dış
görünümü................................................................................................................. 298

•

Halep civarındaki Resülayn karyesinde inşa olunacak cami ile mektebe dair.	������������ 300

•

Hazreti İbrahim'in Halep'te İç Kale’de vaki türbesinin harap olmasından dolayı tamir
edilmesi..................................................................................................................... 304

•

Halep'te Akyol mahallesinde bulunan Bahti Camii ile Hindiyan Tekyesi'nin tamirine
dair............................................................................................................................ 306

•

Halep'te bulunan Kınnesrin Mahallesi'ndeki bimarhanenin tamiri gereken yerlerinin
tamiri ve masraflarının üçyüzon senesi inşaat ve tamirat tertibinden ödenmesi.

•

308

Halep'te Padişaha ait emlaktan Ebu Kalkal Şubesi İdarehanesi ile camiinin ve şube
memurlarının ikametine mahsus evlerin tamir ve tefrişi masrafının tesviyesi.	������������ 310

•

Evkaf-ı mülhakadan Halep'te Harb Çarşısı'ndaki Şeyh Maruf Dergahı'nın tamir
edilmesi..................................................................................................................... 320

•

Halep'te Şehzade Selim adına bir cami inşa edilmesi.................................................. 322

•

Halep'te Sahat-ı Biza Mahallesi’nde bulunan Hüsrev Paşa Camii'nin tamir
edilmesi..................................................................................................................... 324

•

Halep'teki Şabaniye Medresesi Vakfı’ndan Cisr-i Şugur kazasının Muzık nahiyesinde
bulunan değirmenin tamir edilmesi........................................................................... 326

•

Halep'in Aziziye Mahallesi’nde yeniden inşa olunan karakolhaneye Hamidiye ismi
verilmesi, karakolhanenin açılışı ve asker ikamesine dair............................................ 328

•

Halep'te Zeyniye Vakfı'ndan Kellase Mahallesi’ndeki hamamın kazanıyla su
yollarının tamir edilmesi............................................................................................ 330

•

Halep dışında Aziziye Mahallesi'nde yaptırılan havuz resimlerinin Halep Umum
Kumandanlığı'nca takdimi........................................................................................ 332

13

•

Halep Hacra'da tesis edilen hara-yı hümayun için inşa edilen askeri mevkiler ile
Süveydiye'de inşaatı tamamlanan nizamiye karakolunun, Padişahın doğum gününde
resmi açılışlarının yapıldığı........................................................................................ 334

•

Halep-İskenderun, Kilis-Antep arasında yapılan şoseler, köprüler ve menfezlerle
buralarda yapılan resmi açılışlarda Padişaha dualarda bulunulduğu............................ 336

•

Halep'in Menbic kazasında inşa edilen hükümet konağı ile telgrafhane açılışının
yapıldığı.................................................................................................................... 338

•

Bağdat-Halep yolu üzerinde, Maan kazasında yapılan köprünün resmi açılışının
yapılması................................................................................................................... 340

•

Bağdat-Halep yolunda gidiş-gelişin kolaylaştırılabilmesi için yeterli sayıda araba ve
at tedariki, yolun gereken noktalarına han ve menziller inşa edilmesi gibi tedbirlerin
alınması..................................................................................................................... 344

•

Bab Kazası Hükümet Konağı dahilinde inşası tamamlanan zabıta ve polis dairesinin
Padişahın doğum gününe rastlayan günde resmi açılışının yapıldığı........................... 346

•

Posta güzergahında bozulan köprü ve yolların tamiri için Halep ve Adana vilayetlerine
verilen tebligat üzerine Halep Vilayeti dahilindeki köprü ve yolların büyük kısmının
inşa ve tamir edildiği, geri kalanlarının tamiri için de gerekli itinanın gösterildiği. 348

•

Halep Numune Tarlası Müdüriyeti Dairesi ile çiftlik binalarının tamiri için sarfına
lüzum görülen meblağa dair...................................................................................... 350

•

Bağdat ile Halep arasında oluşturulmasına karar verilen otomobil postası için Zor
Sancağı dahilindeki yolların otomobil işletilmesine müsait olduğu, Bağdat ve Halep
dahilindeki yolların ve köprülerin ıslahı ve tamiri için gereğinin yapılması.	��������������� 352

•

Halep şehrinin imarı ve ıslahı için şehre giren gaz ve mallardan rüsum alınması
talebi......................................................................................................................... 354

•

Bağdat-Halep ve Bağdat-Zor arasındaki yolların tamir ve ıslahları ile yol emniyetlerinin
sağlanması................................................................................................................. 356

•

Halep’te Darülmuallimin binası ve hükümet konağının pervaz ve süslemeleri ile
inşaat planlarını yapan Mimar Kemaleddin Bey'in istihkakının geriye kalan kısmının
ödenmesi................................................................................................................... 358

2.2. Demir Yolu..........................................................................................................360
•

Halep'e yapılması kararlaştırılan demiryolunun keşif ve ölçümüne memur Mr.
Miknel ve refakatinde bulunan adamlarına kolaylık gösterilmesi............................... 360

•

Mösyö Leyard'ın İskenderun'dan Halep'e ve oradan da Bağdat ve Basra'ya kadar
inşasını teklif ettiği demiryolunun, General Chesney'nin Süveydiye'den Halep'e kadar
inşa edeceği demiryoluna tercih edilebileceğine dair Londra Sefareti tahriratı.
362

14

•

Trablusşam-Bağdat arasında demiryolu inşası için mühendisler tayini ve gereken
paranın yarısının Bağdat emvalinden, diğer yarısının da nakden verilmesi.	��������������� 364

•

Halep ile İskenderun arasında ve bir şubesi Üsküdar'dan Bağdat'a olmak üzere bir
demiryolu inşasına dair yazı....................................................................................... 366

•

İskenderun'dan Halep'e kadar demiryolu inşası için William Sola'ya imtiyaz verilmesi
hakkında Nafia Nezareti'nin işarı üzerine Vükela Mazbatası'nın takdimi.	����������������� 368

•

Halep'i Şam'a bağlamak üzere bir demiryolu inşası imtiyazına dair............................ 372

•

İskenderun'dan Halep'e ve diğer belirlenen güzergaha demiryolu inşası.	������������������� 374

•

Şam'dan başlayarak Humus, Hama ve Halep'ten geçerek Birecik'e kadar temdid ve
inşa edilecek olan tren hattına dair............................................................................. 378

•

Şam, Hama, Humus, Halep-Birecik arasında inşa edilecek demiryolu projesi.

•

Hama-Halep şimendifer istasyonunun, şehrin şark tarafında vaki Karlık Mahallesi'nde
inşası lüzumu............................................................................................................ 382

•

Rayak-Hama demiryolunun Halep'e kadar uzatılması............................................... 384

•

Halep vilayetinin elektrikle aydınlatılması ve elektrikli tramvay hattının
kurulması.................................................................................................................. 386

•

Anadolu, Halep ve Bağdat demiryollarının inşa ve temdidi hakkında.	���������������������� 388

•

Bağdat Demiryolu'nun doğrudan doğruya Halep'ten geçirilmesi............................... 392

380

2.3. Su Yolları.............................................................................................................396
•

Halep'te Hilan karyesindeki su yollarının tamiri için Halep muhassıllık malından sarf
olunan mebaliğin Halep Kadısı Mehmed'in keşf defteri mucebince irad ve masrafına
dair suret-i ruznamçe................................................................................................. 396

•

Sultan Süleyman'ın Halep İç Kalesi’nde bina eyledikleri Satura nam sebilin nezaretinin
ber-muceb-i şart-ı vakıf uhdesine tevcihi hakkında Halep Dizdarı Mustafa tarafından
yazılan ve beratı merbut istida................................................................................... 398

•

Havlan köyünden Halep'e akan su yollarının tamiri için Halep muhassılının
muhassıllık malından verdiği mebaliğin irad ve masraf tezkeresinin verilmesi.
402

•

Halep Kalesi’nde Sultan Süleyman'ın bina eylediği sebile mevkuf karyeler reayası
fazla tekalif vesair taaddi yüzünden dağılmış ve ahalinin muhtaç olduğu sebil
bakımsızlıktan haraba yüz tutmuş olduğundan, bunlara verilen serbestinin teyidi ve
sebilin ihyası hakkında kale dizdarı Hüseyin imzasıyla tahrirat. ................................ 406

•

Halep'e akan içme suyu yolunun temizlenmesi.......................................................... 410

•

Halep şehrinde cereyan eden su mecralarının temizlenmesi için muhasıllık emvalinden
müretteb dört yüz kuruşun bin kuruşa yükseltildiği................................................... 412

15

•

Halep şehri su yollarının tamir edilmesi..................................................................... 414

•

Halep'teki Ebu Derce ve Ebu Haşye çeşmeleri su yollarının tamir edilmesi.	������������� 416

•

Halep Vilayeti'nin bazı kaza ve kuralarında, abar nakurya denilen burgu borularla su
çıkarma tekniğinin uygulanabilmesi için gerekenin yapılması.................................... 418

•

Halep şehrinin bazı mahallerine gelen su gayet az olduğu ve mecraları uzun süredir
temizlenmediğinden sıhhate muzır bir hale geldiği, bu yüzden Halep'e iki saat
mesafedeki Hilasa membaından kargir ve kapalı mecralarla şehrin bütün mahallerine
su isalesi ve bazı yerlere çeşme yapılması için çalışmalara başlandığı........................... 420

2.4. Telgraf.................................................................................................................422
•

Beyrut'tan Halep'e kadar inşası kararlaştırılan telgraf hattı için gerekli kerestenin
Halep'teki ormanlardan sağlanması........................................................................... 422

•

Diyarbakır'dan Halep'e kadar inşa olunan telgraf hattı.............................................. 424

•

Halep'ten Adana'ya kadar inşa olunacak telgraf hattı................................................. 426

•

Halep ile Maraş arasına bir telgraf hattı çekilmesi...................................................... 428

•

Halep Vilayeti dahilinde bir telgraf hattı küşadına dair.............................................. 432

•

Halep'ten Zor Sancağı merkezi olan Deyr kasabasına kadar telgraf hattı çekilmesi. 436

•

Halep'in Bab ve Menbic kazalarına telgraf hattı çekilmesi talebi................................ 438

•

Halep'ten Bab kazasına uzatılan telgraf hattı açılışının yapıldığına dair Halep
Vilayeti’nden alınan telgrafın takdimi........................................................................ 440

•

Halep Posta ve Telgraf Merkezi binasına ait tamiratın tamamlandığı.	����������������������� 442

3. YÖNETİM.............................................................................................................396
•

Halep, Rakka ve Anteb taraflarında sakin aşiretlerden hangilerinin hangi vilayete
bağlı oldukları ve bunların mükellefiyetleri hakkında................................................ 446

•

Ayıntab ve Münbiç havalisindeki Barak aşireti Halep Vilayeti’nce sıkıştırılınca Rakka
Vilayeti'ne ve Rakka Vilayeti’nce sıkıştırılınca Halep Vilayeti'ne tabi oldukları iddia
edilmekte ve bu suretle tekaliften kurtulmakla beraber şekavette bulunduklarından
bu aşiretin Halep'e bağlanması. ................................................................................ 450

•

Aneze aşairinin ve Kürtlerin ve kapısız eşhasın tasallut ve taaddilerinden dolayı
Halep vilayeti ahalisinden civar vilayetlere dağılmış olan ahalinin nakilleri tarihinden
itibaren on sene geçmemiş olanların vatan-ı aslilerine iadeleri.................................... 454

•

Halep'in çöl tarafında köyler kurulması ve Urban iskanı ve saireye dair Halep valisinin
kaimesi...................................................................................................................... 456

16

•

Halep Eyaleti'nin ıslahat-ı mülkiyesine esas olmak üzere öncelikli olarak meclis-i
kebir teşkili ve Adana Malmüdürü Abdülnafi Efendi'nin reisliğe ve Halep kadısının
azalığa tayini hakkındaki karar vechile gerekli muamelenin ifası................................ 460

•

Halep'te Ticaret Meclisi teşkil edilmesi...................................................................... 462

•

Halep'te ticaret mahkemesi teşkil edilerek görevlilerin maaş tahsislerinin
yapılması................................................................................................................... 464

•

Halep'in Sermin, Maaratü-Mısrin, Bab, Cebbul, İlbeyli ve Cebel-i Seman
nahiyelerinin suret-i idareleri..................................................................................... 466

•

Halep'te Eriha kasabasının İdlib kazasına ilhakından dolayı işlerinin tesviyesinde
müşkilat çekmekte oldukları ve bu babda istirhamı şamil ahalinin bir kıta
mahzarı..................................................................................................................... 468

•

Halep'in İdlib kazasına ilhak olunan Eriha kazasının önceden olduğu gibi müstakil
olarak idare edilmesi.................................................................................................. 470

•

Halep Valisi Derviş Paşa'nın gerçekleştirdiği ıslahat................................................... 474

•

Halep vilayeti dahilinde olup emlak-i Padişahiye ilave edilmiş olan mahaller.

•

Halep'te bulunan Meydan Bahçesi bitişiğindeki emlak-i Emiriye’den Gökmeydanı
ile diğer bir parça tarlanın emlak-ı mahsusa-i Padişahiye ilavesi................................. 480

•

Halep'te Cebel-i Seman nahiyesinin kaymakamlığa dönüştürüldüğü.	����������������������� 484

•

Halep Sancağı'nda bazı köy, nahiye ve mezraların bağlanma veya yeniden teşkil
edilmeleri.................................................................................................................. 486

•

Halep ve Bağdat'taki emlak ve arazi-yi mahsusa-yı Padişahî hasılatından Sultan
Abdülhamid'e takdim edilen meblağ......................................................................... 488

•

Halep vilayeti dahilinde bulunan ormanların korunması için bir orman memuru ile
bir katip ve altı nefer kolcunun istihdam edilmesi...................................................... 490

•

Bilan kazasının nahiyeye tahvil edileceği duyulduğundan eski halinde devam etmesi
talebini havi ahali-i muteberenin istirhamnamesi....................................................... 492

•

Halep'te tahrir esnasında teşkil olunup sonradan birleştirilen iki daire-i belediyenin
yeniden teşkili veya vilayetin nizamı gereği üçe taksimi talep olunduğundan, gereğinin
yapılması................................................................................................................... 494

•

Halep'te yeni kurulan Aziziye Mahallesi'nde inşa olunan binalardan emlak vergisinin
yanı sıra icare-i zemin alınmasının, arazi ve ziraata elverişli olmadığından, uygun
olamayacağı............................................................................................................... 496

•

Halep’ten İskenderun’a kadar yapılan şose yolun mamuriyeti ve ziraat için Merkezi
Ömerağa karyesi olmak üzere ve Selimiye namıyla isimlendirilmek üzere bir kazanın
teşkiline ve Bilan kazasının dahi nahiyeye tefrikine dair istizan.................................. 498

17

476

•

Osmanlı-Rus Harbi’nde Harp tazminatına teminat olarak gösterilen Halep vilayetinin
senelik aşar rusumunun tahsili meselesi..................................................................... 502

•

Halep vilayeti merkez sancağına tabi Menbic kazası dahilinde bulunan Kültü'lBevadır karyesinin Maarra kazasına ilhakı.................................................................. 504

•

Rakka Kazası'nın Halep'e uzak olması sebebiyle Zor Sancağı'na tahvil-i irtibatı
hakkında ahali vekili Silas tarafından çekilen telgrafnameye göre gereğinin
yapılması................................................................................................................... 506

•

Halep vilayeti dahilinde Dedeçınar karyesiyle diğer on karyenin Bilan kazasına
ilhakı......................................................................................................................... 508

•

Resülayn Bidayet Mahkemesi'nin lağvıyla muhassesatı karşılık gösterilerek Rakka
Kazası'nda Bidayet Mahkemesi teşkilinin gerekli olduğu hakkındaki Halep Vilayeti
tahriratının takdimi................................................................................................... 514

•

Cisr-i Şugur kazasına tabi Ordu nahiyesi merkezinin Kesb karyesine nakli.	�������������� 516

•

Halep'te Harim kazası merkezinin daha önce nakledilen Kefr-Taharim'de ibkası.

•

Halep'e bağlı Harim kazası merkezinin mülkiyece icrâ edilecek taksimât neticesine
kadar hiçbir yere nakledilmeyerek mevcut hali üzere ibkâsı........................................ 520

•

Halep dahilindeki müftülükler için yapılacak müftü seçimleri................................... 524

•

Halep vilayetine bağlı "Cebel-i Seman" kazası isminin "Halep Merkez Kazası" şekline
dönüştürülmesi......................................................................................................... 526

•

Halep'te teşkil edilecek altmış dokuz nahiye ile ilgili harita ve evrakların mühendislikçe
tanzim edilerek takdim edildiği................................................................................. 528

•

Halep'e bağlı Menbic kazasından merkez kazasına ve Rakka kazasından Menbic'e
bazı kura ve mezraın tahvil-i irtibatları...................................................................... 530

•

Belediye reislerinin memuriyetleri tasdik edildikten sonra Meclis-i Umumi azası
olarak seçilmelerinde kanuni sakınca olmadığının Halep Vilayeti’ne bildirildiği.
536

•

1 Mart 1335 tarihinden itibaren Halep Vilayeti teşkilat-ı mülkiyesinin tadil ve tebdili
ile bazı yerlerde müstakil yeni liva ve kazalar teşkili hakkındaki kanun suretleri.
538

•

Halep'te mülkî teşkilâtın kuvvetlendirilmesi gerektiği hakkında Haleb Vilayeti ile
Dahiliye Nezareti arasındaki yazışma......................................................................... 546

•

Halep Vilayeti’nin yeni teşkilatına dair kanun layihası sureti..................................... 550

•

Halep'in işgali dolayısıyla memurların şehirden çıkarıldığı ve bu sebeple şimendüfer
nakliyatının tatil olduğuna dair Adliye Nezareti'ne tezkire......................................... 564

•

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Halep'te bir şehbenderlik ihdas edilerek
Talat Bey'in şehbender olarak tayin edildiği............................................................... 566

518

İndeks ........................................................................................................................................ 569

18

TABLOLAR
Tablo 1- 1522-1523 Yıllarında Şam Beylerbeyliğinin İdarî Taksimatı................................ 31
Tablo 2- Halep Beylerbeyliğinin Sancakları (1550-1565).................................................. 31
Tablo 3- 1616 Tarihinde Halep’in İdarî Taksimatı............................................................. 32
Tablo 4- Halep Eyaleti Kazaları ........................................................................................ 32
Tablo 5- Haleb Eyaletine Bağlı Sancaklar .......................................................................... 33
Tablo 6- 1811 Tarihinde Halep Eyaletinin İdari Taksimatı ............................................... 33
Tablo 7- 19. Yüzyılda Halep’in Mahalleleri ....................................................................... 36
Tablo 8- 16. Yüzyılda Halep Şehrinin Nüfusu .................................................................. 40
Tablo 9- 16. Yüzyılda Müslüman Nüfus............................................................................ 40
Tablo10- Gayr-i Müslim Nüfus (Hane olarak).................................................................. 40
Tablo 11- 1881 yılında Halep Merkez ile Sancaklarının Nüfusu........................................ 42
Tablo 11- 1895 (1313 h) Tarihinde Halep’in Nüfusu ..................................................... 42
Tablo 12- 1894 Yılı Bütçesinin Giderleri (Krş.)

............................................................. 51

19

GİRİŞ

GİRİŞ
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK1*

I. Halep İsminin Menşei
Suriye’nin Şam’dan (Dimaşk) sonra en mühim şehri olan Haleb (Türkçe’de Halep) adının
menşei üzerinde çeşitli rivayetler bulunmakta ve dünya dillerinde birbirinden pek farklı olmayan yazılışlarla kullanılmaktadır. Fransızcada Alep, İngilizce, Almanca ve İtalyancada Aleppo olarak kullanılan Halep adı, Hitit dilinde Hrb, Akadlarda Hallaba ve Halvan, Selevkiler
döneminde de Beroia olarak adlandırılmıştır. Arapçada ise sağılmış süt anlamında Haleb adı
kullanılmaktadır. Halep’in ünvanı da akça, parlak anlamına gelen şehbadır2. Osmanlı kaynaklarında bazı şehirlerin özel sıfatları vardır. Mekke; Mükerreme, Medine; Münevvere, Kudüs
ve Şam; Şerif ve Halep de Şehbâ’dır. Bunların dışındaki bütün vilayetlerin sıfatı, korunmuş,
himaye edilmiş manasında Mahrûsa veya Mahmiye’dir. Konstantiniyye-i Mahrûsa, Mahmiye-i
Brusa, Mahmiye-i Ankara, Diyarbekir gibi. Mahmiye ve Mahrûsa terimlerinin bir sıfat olmaktan öte, siyasî, hukukî ve sosyal anlamı da vardır.

II. Coğrafî Konumu ve Özellikleri
Halep, Osmanlı Devletinin Asya kıtasında bulunan büyük bir vilayetidir. 38 derece 68’
ve 5 saniye doğu boylamı ve 40 derece 12’ kuzey enlemi arasında ve denizden 390 m. yükseklikte bulunmaktadır. Urfa ve Maraş sancakları dâhil 86.600 km²dir. Güneyinde Suriye,
kuzeyinde Anadolu, batısında Akdeniz ve doğusunda müstakil bir şekilde idare edilen Zor
sancağı bulunmaktadır. En geniş sınıra sahip olduğu dönemde; kuzey-batısında Konya ve
Ankara vilayetleri, kuzeyde Sivas, kuzey-doğusunda Diyarbakır ve Ma‘muratü’l-Aziz, doğusunda Bağdat, güneyinde ise Suriye vilayetleri ile çevrilidir3.
Görüldüğü gibi çok geniş bir alana yayılan Halep sancağının doğu sınırı Fırat nehrine,
batı sınırı da Nur Dağları veya Gâvur Dağları olarak bilinen Amanos Dağlarına ve Akdeniz’i
kadar uzanıyordu. Sancağın güney-batı sınırı Nusayriye Dağlarına uzanıyordu. Bu dağların
batısında Trablus sancağı bulunuyordu.
Halep’in Akdeniz’e açılan kapısı Süveydiye (bugünkü Samandağı) limanıydı. İskenderun
iskelesi de Halep’in ikinci önemli limanıydı. Halep ticareti, bu iki liman üzerinden Avrupa’ya ulaşıyordu. 16. yüzyılın sonlarında Trablusşam vilayetinin teşkili ile Trablusşam iskelesi
önemli bir konuma geldi ve Halep ticaretinin Akdeniz’de önemli bir üssü haline geldi. Payas
iskelesi de Kıbrıs ve Yemen seferleri sırasında önemli bir konuma gelmişti4.
Halep’te çok büyük akarsular yoktur. Ceyhan ve Asi nehirleri ile Ayntab (Gaziantep) civarından doğarak Halep merkezine kadar gelen Kuvayk nehri ve keza kuzeyde Afrin suyu, Maraş

Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü, mozturk@firat.edu.tr- ELAZIĞ
	Enver Çakar, XVI. Yüzyılda Haleb Sancağı (1516-1566), Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Tarih Şubesi Yay., Elazığ 2003, s. 1
3
Hilmi Bayraktar, XIX. Yüzyılda Halep Eyaletinin İktisadî Vaziyeti, Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları
Merkezi Tarih Şubesi Yay. No: 7, Elazığ 2004, s. 1
4
Çakar, Halep Sancağı, s. 17
1

*

2

22

civarından doğup İslahiye’den geçerek Amik Ovasına kadar gelen Karasu, Halep’in belli başlı
akarsularıdır.
Kuzey ve batısını çevreleyen Amanos Dağları, en önemli dağ silsilesidir. Amanosların
bitiminde yer alan Belen Geçidinden sonra 1700 m. yüksekliğe ulaşan Keldağ (Casius veya Cebel-i Akra‘) yer alır ve güneye doğru Lazkiye yakınlarına kadar uzanır. Keldağın zirvesi Musa
Dağıdır ki çok uzak mesafelerden görülür. Harbiye Şelaleleri ve Kuseyr’de Ziyaret Dağına ulaşılır5. Kara Bıyıklı, Zaviye, Hâs ve Cebel-i A‘lâ gibi dağlar var ise de Amanoslar kadar büyük
ve önemli değildir.
Halep çevresinde önemli ovalar mevcuttur ki, bunların en önemlileri Amik Ovasıdır.
Yakın zamanlarda kurutulan Amik Gölü sayesinde sulak bir ova olan Amik ovası, her türlü ziraatin yapıldığı bereketli bir ova idi. Halep’in kuzeyindeki Menbiç/Münbiç, Ravendan,
Derbsak ve Bakraz nahiyeleri geniş alana yayılmış olmakla birlikte toprakları tarıma pek elverişli değildir, buralarda daha ziyade hayvancılık yapılmaktadır. Bölgenin en verimli arazileri,
Antakya ve çevresi, Cebel-i Sem‘an, Sermin, Eriha bölgesindedir6.
Halep’in iklimi mutedildir. Akdeniz kıyılarında tabiî olarak Akdeniz iklimi hâkimdir.
İskenderun, Antakya, Harim yazları sıcaktır. Amanos dağlarının doğusu, Maraş, Ayntab bölgeleri sıcak ve kuraktır, kışın ise hayli soğuktur. Halep genelinde orta kesimlerde her çeşit
hububat ziraati yapılır. Vilayet genelinde zeytin ziraati çok önemli bir yer tutar. Payas, İskenderun, Antakya narenciye bakımından zengindir. Halep ve çevresinde yoğun bir Türkmen ve
Ekrad cemaatleri yarı konar göçer halde yaşamaktadır ki, bu hal Halep’in deri ve diğer bütün
hayvansal ihtiyaçlarını giderecek kabiliyettedir.

III. Halep’in Kısa Tarihi
1. Eskiçağlarda Halep
M.Ö. 18. yüzyılda Yamhad Krallığının başşehri olarak görülen Halep, daha sonra Anadolu’da kurulan Hitit Krallığının eline geçerek bu devletin imparatorluk döneminde en önemli
eyalet merkezlerinden birini oluşturdu. İmparatorluğun dağılmasından sonra da Halpa Krallığı adıyla müstakil bir Geç Hitit devleti haline geldi. M.Ö. 9. yüzyılın ortalarında Asur İmparatorluğuna dâhil edilen şehir, yavaş yavaş önemini kaybetmeye başladı. Pers hâkimiyeti
sırasında ise sadece tanrı Adad sebebiyle hatırlanan küçük bir yerleşim durumuna düştü.
Ancak Helenistik dönemde Suriye Kralı Seleukos Nikator (m.ö. 305-280) tarafından Grek
mimarisine uygun yeni bir planda imar edilmesiyle eski önemine kavuştu ve Beroia adını aldı.
Halep, Romalılar zamanında büyümesine devam etti ve kalesi de kutsal mekânları barındıran
bir akropol haline geldi. Bizanslılar zamanında ise çok sayıda kilisenin bulunduğu bir Hıristiyanlık merkezi idi. Şehir bugün de Başpiskoposluk ve Marûnî piskoposluğudur7.
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2. İslami Dönemde Halep
Halep, 637 tarihinde İyaz b. Ganm tarafından 637 tarihinde fethedildi ve böylece bu
tarihten itibaren Halep’te İslam hâkimiyeti başlamış oldu. İyaz tarafından ilk mescid inşa ettirildi ki buna kalkanlar mescidi anlamında Mescidü’l-Etras adı verildi. Suriye valisi Ebu Ubeyde b. Cerrah’ın ölümü üzerine Suriye valiliğine Muaviye b. Ebu Süfyan atandı. Halep, önce
Cünd-i Hıms’a daha sonra da Cünd-i Kınnesrin’e bağlandı. Emeviler döneminde bazı eyalet
valilerinin şehir civarına yerleşmiş olmasına rağmen Halep hiçbir zaman siyasî ve idarî bir
merkez haline getirilmedi8. Mısır valisi Ahmed b. Tolun 878 yılında Halep’i istila etti, ancak
Abbasiler daha sonra şehri 884 tarihinde geri aldılar. 903 yılında Karmatîler tarafından kuşatılan şehir 936 yılında İhşidîlerin eline geçti. 944 yılında Hamdanîler şehre hâkim oldular.
Hamdanî Seyfüddevle Bizans saldırılarına karşı burayı uzun yıllar savunduysa da Nikefhoros
Phokas 962’de şehri ele geçirmeye muvaffak oldu. Bir hafta süren yağma ve tahribat sırasında
binlerce kişi kılıçtan geçirildi, birçoğu da esir alındı. Şehir adeta ıssız bir harabeye döndü ve
bu felaketten sonra uzun süre belini doğrultamadı9.
Mahalli emir ve devletler arasında sıkça el değiştiren Halep, 1078 tarihinde Suriye Selçuklu Meliki Tutuş tarafından kuşatıldı ise de alınamadı. Nihayet Tutuş 11 Temmuz 1086
tarihinde şehri ele geçirdi. Bu dönemde Haçlı tehdidi baş göstermişti. Artukoğlu İlgazi, Arslantaşoğlu Alpı ile ittifak kurdu. Haçlı tehdidi karşısında zor durumda kalan yerli halkın
şehri terketmeye başladı. İlgazi buna karşı bazı tedbirler aldı. Kudüs Kralı II. Baudoin Halep’i
tehdit edince Artuklu Belek b. Behram idareyi ele alıp şehri Haçlılara karşı savundu (1123).
1146’da Mahmud Zengi’nin Halep’i almasıyla, Haçlılarla mücadelede Mahmud Zengi ön
plana çıktı ve çok sayıda kaleyi geri aldı. Bu arada meşhur Haçlı Kontu Joscelin’i esir alarak
hapsetti. Adil bir hükümdar olan Nureddin Mahmud, şehirde huzur ve sükûnu sağladı. Surları, kaleyi, ulu camiyi, pazar yerlerini ve yolları tamir ettirip zaviye ve hastahaneler yaptırdı.
Sünnîliği destekleyen medreseler kurarak Irak ve el-Cezire’den getirttiği âlimlerin burada ders
vermesini sağladı. Yerine geçen oğlu el-Melikü’s-Salih İsmail zamanında Selahaddin-i Eyyübi Halep kapılarına dayandı fakat şehir halkı şiddetle karşı koydu ve Eyyübi kuvvetleri geri
çekildi. Devam eden mücadeleler sonunda 1183 yılında Halep Eyyübilerin hâkimiyetine girdi. 1186 yılında Halep’e tayin edilen Melikü’z-Zâhir zamanında Halep en parlak dönemini
yaşadı. Ticari hayat canlandı, birçok mimarî eserler yapıldı, şehir yeniden bir ilim ve kültür
merkezi haline geldi10.
Moğol hükümdarı Hülagu 1260’te şehri ele geçirerek yakıp yıktı. Aynı yıl Ayncâlut’ta
Memluklara yenilen Moğollar şehri Memluklara teslim etmek zorunda kaldılar. 14. yüzyılın
başında Moğol kumandanı Kazan b. Argun şehri tekrar aldıysa da üç ay sonra terketti.
1348’deki veba salgını pek çok kişinin ölümüne sebep olmuş, 1400’de Timur, surlar ve
kale dâhil bütün şehri yakıp yıkmış ve üç gün süren yağmalama sırasında 20.000 kadar kişi
öldürülmüştü. 1516’da başlayan Osmanlı yönetimine kadar devam eden Memluk döneminde Halep genel anlamda kalkınmışsa da açlık, kıtlık bazen günde 500 kişinin ölümüne sebep
olan veba salgını ve sık sık şehri harabeye çeviren deprem gibi felaketlerden de kurtulamamıştır11.
8
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3. Halep’in Osmanlı Hâkimiyetine Geçişi
Yavuz Sultan Selim’in Memluk Sultanı Kansu Gavri’yi Mercidâbık Savaşından sonra (24
Ağustos 1516) Osmanlı hâkimiyeti altına giren şehir (28 Ağustos 1516)12, bu sırada doğu
ile batı ticaretinde önemli bir merkez olarak gelişme göstermekteydi. Osmanlı hâkimiyetiyle
birlikte şehrin geçmişinde rastlanmayan büyük bir gelişme devri başladı ve bu dönem Halep tarihinin birçok bakımdan en parlak dönemini teşkil etti. Osmanlıların Suriye’ye hâkim
olmalarından sonra, bölgedeki eski Memluk idarî teşkilatını bozmadılar. Halep de Memluk
döneminde olduğu gibi Şam Emirü’l-Ümerası (Beylerbeyi) idarî bölgesi içinde yer alıyordu13.
Yavuz Sultan Selim, Memluklardan alınan bugünkü Suriye ve Filistin’in tamamı ile Anadolu’nun doğu güney ve güney-doğusundaki bir kısım sancakları Arab Vilayeti/Şam Vilayeti
adıyla büyük bir vilayetin çatısı altında topladı. Bu vilayete tâbi olan bütün sancakların malî
işlerine bakmak üzere de 1518 yılında Arab ve Acem Vilayetleri Defterdarlığı adıyla, Anadolu
ve Rumeli defterdarlıklarına ilaveten üçüncü bir Defterdarlık daha teşkil etti ve bu Defterdarlığa da Çömlekçi-zâde Kemal Çelebi’yi tayin etti. Arab Defterdarı, Halep’te oturduğu için
Halep Defterdarı ismiyle de anılıyordu14.
Yavuz Sultan Selim’in ölümünden sonra yerine geçen Kanunî Sultan Süleyman zamanında Halep ve Şam’da önemli gelişmeler oldu, Bunların en önemlisi Yavuz’un ölümünü fırsat
bilen Şam Beylerbeyi Canberdi Gazali isyanıdır. Gazali, istiklal davasıyla harekete geçince
bölgede istikrar bozuldu. Gazali’nin maksadı önce Şam ve civarını ele geçirmek, ardından
da hâkimiyetini Mısır’a kadar uzatıp Memluk Sultanlığını tekrar canlandırmaktı. Bu arada
etrafında Osmanlı idaresinden memnun olmayan Memluk beylerini ve Arapları toplayarak
bir ordu kuran Gazali, Rodos şövalyelerinden aldığı destekle Beyrut ve Trablusşam gibi kıyı
şeridindeki yerleri ele geçirdikten sonra 1 Kasım 1520’de Halep’i kuşattı. İsyan haberi üzerine
Ferhat Paşa görevlendirildi. Ferhat Paşa, Şehsuvaroğlu Ali Bey ile birlikte 1 Şubat 1521’de
Gazali’yi bozup Halep’i kurtardıktan sonra yapılan ikinci muharebede Gazali mağlup edildi,
yakalanarak başı kesildi ve İstanbul’a gönderildi15. Böylece bölgede Osmanlı idaresine karşı
yapılan ilk ciddi tehdit ortadan kaldırılmış oldu.
Bölgede sulh ve güven iade edilince Halep de canlanmaya başladı. 16. yüzyıl boyunca
Halep iktisadî bakımdan gelişti. Bu dönemde İzmir’in alternatif bir pazar olarak doğmasına
rağmen Halep’in ticarî üstünlüğü devam ediyordu. Daha 16. yüzyılda Avrupalıların ticarî
faaliyetleri Şam’dan Halep’e kaymıştı. Nitekim 1548’de burada ilk defa bir Venedik Konsolosluğu kuruldu. Bunu 1557’de Fransa ve 1586’da İngiltere konsolosları takip etti. Bu ticaret
başlangıçta geniş ölçüde Avrupa’nın yünlü kumaşları ve gümüşü ile Hint baharatının değiş-tokuşuna dayanıyordu. İşte Halep ticaretinin uluslararası yükselişi böylece başladı. Ancak
16. yüzyılın sonlarına doğru Avrupalı tacirler artık Halep pazarlarında başlıca doğu emtiası
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olarak İran ipeğini arıyorlardı. Halep’in ticarî önemi Hüsrev Paşa (1554) Behram Paşa’nın
(1583) valilikleri sırasında meydana getirdikleri vakıflar sayesinde kurulan büyük abidevî binalar, çarşılar, hanların teşekkülüyle 1593’te İskenderun’da bir Osmanlı gümrük kapısının
tesisi dolayısıyla arttı. Trablus’un yeniden liman özelliği kazanmasıyla Halep’in ticarî durumu
Suriye bölgesinde güven altına alınmış oldu16.
Bu istikrar 17. yüzyılın başlarındaki Canbulatoğlu Ali Paşa’nın isyanıyla bozuldu. Canbulat, Kilis ve Halep taraflarında yerleşmiş büyük bir Kürt ailesi olup, ismini Canbulat b.
Kasım el-Kürdî’den almıştır. Suriye’de Canbuladiye denilen bu ailenin menşei rivayete göre
Eyyübilere kadar çıkmaktadır. Canbulatoğlu Hüseyin Paşa’ya Halep Beylerbeyliği verilerek
Çağala-zâde Sinan Paşa maiyetinde İran seferine memur edilmişti. Çağala-zâde 1605’te İranlılara mağlup olarak Van’a çekilmiş ve orduya geç gelip mağlubiyete sebep olmasından dolayı
Hüseyin Paşa’yı idam ettirmişti. Bu hadise üzerine Hüseyin Paşa’nın biraderzadesi ve Halep’teki vekili olan Ali Paşa etrafına topladığı kuvvetlerle büyük bir isyan çıkardı. Ali Paşa’nın
isyan ettiği haberi hükümete ulaşınca, ona Halep eyaleti verilerek gafil avlanmaya çalışıldıysa
da amcası Hüseyin Paşa’nın intikamını almaktan vazgeçmeyen Ali Paşa, kendisine gerekli
olan para ve malı tedarik edebilmek için önce Trablusşam hâkimi Seyfoğlu Emir Yusuf ’u,
sonra da Şam askerlerini mağlup ederek çok miktarda ganimetle Halep’e döndü17.
Canbulatoğlu Ali Paşa, bağımsızlığını ilan ettiği gibi, askerini de Osmanlı ordusu düzeninde tertip ettirdi. Öte yandan kendi adına hutbe okutup para bastırmış, hatta 2 Ekim
1607’de Toskana hükümdarı Arşidük Ferdinand ile antlaşma yaptığı gibi diğer devletlerle de
münasebete girişmeye teşebbüs etmişti. Nihayet Şark seferi ile görevlendirilen Kuyucu Murat
Paşa, 24 Ekim 1607 tarihinde Oruç ovasında 40.000 kişilik Ali Paşa kuvvetleriyle kanlı bir
muharebeye tutuştu ve Ali Paşa mağlup oldu, önce Kilis’e sonra da Halep’e kaçtı. Halep’te
tutunamayan Ali Paşa Dürzi Emiri Ma‘anoğlu Fahrettin’e sığınmıştı. Orada da tutunamayan Ali Paşa Eskişehir yakınlarına kadar geldi ve kendisini Sultan’a affettirmek için amcası
Haydar Bey’i İstanbul’a gönderdi. Nihayet Padişahın huzuruna çıkarak kendisini affettirdi.
Kendisine Temeşvar Beyliği verildi, ancak orada da halka baskı ve zulüm yapmaya başladı.
Şikâyetler üzerine katledilmekten korkarak Belgrat’ta Kadı-zâde Ali Paşa’nın yanına sığındı.
Ancak yakalanarak hapsedildi ve Veziriazam Murat Paşa’nın emriyle orada katledildi. Böylece
Canbulat gailesi de ortadan kalmış ve Halep’te sükûn iade edilmiş oldu.
Bu olaydan sonra Canbulatoğlu aşireti ikiye bölündü. Sayıca az olan kol, daha sonra
Dürzi Canbulat ailesi olarak yeniden ortaya çıkacakları Lübnan’a gitti. Ailenin diğer kısmı
16
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bugünkü Türkiye-Suriye sınırının iki tarafında yer alan Kürt dağında kaldı ve orada özellikle
18. yüzyıl boyunca Kilis’in siyasetini belirleyen yerel güç oldular18.
Canpolatoğlu isyanının bastırılmasından sonra Halep’te iktisadî hayat canlandı. 1639’da
Osmanlı-İran mücadelesinin sona ermesiyle, kervanlar İran ipeğini tekrar Halep’e getirmeye
başladılar ve bu durum 17. yüzyıl boyunca sürdü. Halep 17. yüzyılda yaklaşık 100.000 nüfusa sahipti. Bu nüfus artışının gerisinde Anadolu’dan Halep’e yapılan göçlerdir. Bu durum
Halep’i İstanbul ile Kahire arasındaki en büyük şehir konumuna getiriyordu19.
Halep’in talihi 18.yüzyılda değişmeye başladı ve çöküş dönemine girildi. İran Safevî devletinin dağılması İran menşeli ipek veriminde düşüşlere yol açtı ve daha 1730’larda Avrupalı tüccarlar alternatif kaynaklar aramaya başladılar. Bu arayışlar bir ölçüde Suriye ipeğiyle
karşılandı fakat zamanla Avrupalı tüccarların faaliyetleri azaldı. Onların yokluğu Hıristiyan
Arap ve Yahudiler gibi yerli gayr-i müslim unsurların ön plana çıkmasına yol açtı. Varlıklı
Hıristiyan Arap tüccar burjuvazisinin doğuşu özellikle Halep için çarpıcı bir gelişmedir. Bu
tüccar zümresinden bazıları, geleneksel Katolik kilisesinden çıkıp yeniden şekillenmiş Katolik
kilise cemaatleri teşkil ettiler. Bu da Osmanlı hükümetiyle “beratlı” denen yabancıların himayesindeki Katolik Hıristiyanlar arasında gerginliğe yol açtı. Bölgedeki dengeler siyasî güç
mücadeleleriyle daha da sarsıldı. Sünni Arap ticarî ve dinî burjuvazisinin temsil ettiği eşraf ile
şehrin alt tabakasını oluşturan Arap, Türk, Kürt gibi gayr-i mütecanis grupların teşkil ettiği
yeniçeri zümreleri arasındaki ayrılıklar daha da büyüdü. Osmanlı merkezî gücü, II. Mahmut
dönemine kadar düzeni sağlayıp duruma yeniden hâkim olmayı başaramadı. Düzenin sağlanması ve kontrolün tesisi kısa ömürlü oldu. 1832’de Mısırlı İbrahim Paşa Halep’i işgal etti
ve 1840 yılına kadar Mehmet Ali Paşa’nın hâkimiyetinde kaldı. Bu dönem Halep’in iktisadî
hayatında yıkıcı bir etki yaptı20.
Tanzimat reformları ile Müslüman kesime getirilen mecburî askerlik ve ferdi verginin
yüklenmesi, şehirde yeniden kargaşanın ortaya çıkmasına sebep oldu ve reformlara karşı tepki
doğdu. 1850 Ekiminde fakir Müslüman ahali, zengin Hıristiyan bölgelerine saldırdı ve şehirde büyük bir ayaklanma başladı. Vali Mustafa Zarif Paşa Halep’ten kaçtı, isyanın elebaşısı
yeniçeri zümrelerinin reisi Abdullah el-Bâbinsî iki hafta kadar şehrin kontrolünü elinde tuttu.
	Enver Çakar, 17. Yüzyılda Haleb Eyaleti ve Türkmenleri, s. 44-45. Enver Çakar, bu son paragrafı Bruce
Masters’in adı geçen makalesinden nakletmektedir. Bu hükümde iki noktada yanlış ifadeler vardır. Birincisi
Kürt Dağı tabiridir ki, bu tabir 19. yüzyılda Kilis’in batısında yer alan bölgenin en yüksek dağı olan Damrık
Dağı için kullanılmaya başlanmıştır ki doğru değildir. Bu dağın tahrir defterlerindeki asıl adı Damrık Dağı’dır. Her nasılsa Cevdet Paşa da Tezâkir adlı eserinde bu tabiri kullanmaktadır. Halk arasında da bu isim
yaygınlaşmıştır. Her ne olursa olsun bu isimlendirme yanlıştır. İkincisi, Canbulatoğlu adıyla bir aşiret yoktur. Bölgedeki Ekrad aşiretinin adı İzzeddin Bey Ekradıdır. İzzeddin Bey Ekradının en önemli şubeleri de
Okçu İzzeddinli, Musabeyli, Amikî ve Com cemaatleridir. Okçu İzzeddinli aşireti, 17. yüzyılın sonlarından
başlayarak bütün 18. yüzyıl ve hatta 19. yüzyıla kadar bölgede eşkıyalığı ile meşhur bir aşirettir. Adana,
Antakya, Halep, Kilis, Antep ve Maraş civarında sayısız eşkıyalık hareketlerinde bulunmuşlar, özellikle 18.
yüzyılda bölgenin asayişini büyük ölçüde tehdit etmişlerdir. Masters’in kastettiği Okçu İzzeddinli aşiretinin
eşkıyalığı ise, bunun Kilis siyasetine ne gibi bir etkisi olmuştur? Dolayısıyla bu hüküm de temelsizdir. Tam
tersine Lübnan’a yerleşen Canpolatların Lübnan siyasetinde etkileri vardır. Öyle ki, Meşrutiyet döneminde
bölgede yapılan seçimlerde çoğunlukla Canpolatlardan bir mebus seçilmiş, Osmanlı Mebuslar Meclisinde
temsilcileri bulunmaktadır. 1920 yılında Osmanlı Dâhiliye Nazırı İsmail Canpolat idi. Yakın dönemlerde
ise Lübnan siyasetinde partileri olup, Lübnan Parlamentosunda önemli sayıda milletvekilleri vardır. Bugün
Lübnan’ın siyasî, iktisadî, sosyal ve askerî yapısında önemli bir mevkidedirler.
19
Bruce Masters “Halep” maddesi, s. 245
20
Bruce Masters “Halep” maddesi, s. 245-246
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Kasım ayında Osmanlı ordusu asilerin bulunduğu bölgeyi topa tuttu, pek çok kişinin ölümüyle sonuçlanan kanlı sokak savaşları sonucu düzeni yeniden sağladı21.
Tanzimat reformlarının bir parçası olarak geliştirilen 1864 (1281 h.) Vilayet Nizamnâmesi kısmî değişikliklerle 1866’da Halep’te uygulandı. Bu tarihte yeni nizamnâmeye göre
oluşturulan ve yeniden teşkilatlandırılma görevi Cevdet Paşa’ya verilen Halep vilayeti Urfa,
Maraş, Kozan, Adana, Payas, Halep merkez ve Zor sancaklarından teşekkül ediyordu. Kuruluşunda çok geniş tutulan Halep vilayeti sınırları 1869’da Adana, Kozan ve Payas sancaklarının çıkarılmasıyla daraltılmıştır. 19. yüzyılda Şam ve Beyrut’un yükselişiyle birlikte Halep’in
iktisadî vaziyeti sarsıldı. Yüzyılın sonlarında Antakya ve Adana bölgelerinde bataklıkların kurutulması ile ticaret kısmen canlandı.
Arap milliyetçisi Abdurrahman el- Kevâkibî hariç tutulursa Halep halkı güney kesimlerdeki kuvvetli siyasî cereyanların ve gelişmelerin dışında kaldı. Halep burjuvazisi Arap milliyetçilik hareketlerine katılmakta isteksiz davrandı. Bunun başlıca sebepleri, Şam’ın siyasî
hâkimiyeti altına girme ihtimali ve Anadolu’nun güneyinde bulunan bazı şehirlerle olan iktisadî bağın kopması endişesiydi. Sonuç olarak çok az Halepli Arap isyanına katıldı22. 1918
Ekiminde İngiliz ve Arap kuvvetleri Osmanlı kuvvetlerini Şam’dan Halep’e doğru çekilmeye
zorladı. Aneze Araplarından teşkil edilen Arap ordusu 23 Ekim’de şehri işgal etti. Böylece
Halep Faysal el-Haşimî idaresindeki krallığa katıldı ve 402 yıllık Osmanlı idaresi sona ermiş
oldu23.

4. Millî Mücadele Döneminde Halep ve Halep’in Misâk-ı Millî’deki Yeri
Osmanlı dönemi boyunca Halep daima mîrî rejime dâhildi. Mîrî rejimin sınırları24 da
Misak-ı Millînin sınırlarını oluşturmaktaydı. Bu tarihî zeminden dolayıdır ki, Halep tamamen Anadolu ile bütünleşmişti. Bu bütünlüğün sonuçları Millî Mücadele döneminde açık
bir şekilde görüldü. Birinci Dünya Savaşından sonra Irak, Suriye ve Anadolu’nun işgali üzerine Kuvvâ-yı Milliye teşkilatları kuruldu.
İngilizler ile Fransızların Suriye’yi böldüğünü gören Arap milliyetçileri ve Faysal hükümetinde önemli idari makamlarda bulunan şahıslar da Kuvvâ-yı Millîye teşkilatı ile işbirliğine
giderek teşkilata üye oldular. Bunların arasında Şeyh Kâmil Kassab, Binbaşı Muhiddin Bey,
Said Bey Haydar, Dr. Abdurrahman Şehbender gibi önemli Arap milliyetçilerinin yanı sıra
21
22

23
24

Bayraktar, Halep’in İktisadî Vaziyeti, s. 18, Bruce Masters “Halep” maddesi, s. 246
Masters, Haleplilerin Arap isyanlarına katılmamalarını Şam’ın hâkimiyetine girmek endişesine ve iktisadî
sebeplere bağlamaktadır ki bu, eksik ve bir izahtır. Halep’in Arap isyanlarına katılmamasının asıl sebebi,
Halep’in güneyinden çok Anadolu ile bütünleşmiş olmasıdır. Halep Anadolu ile (olan kelimesini silelim)
bütünleşmiş ve özdeşleşmiştir. Halep coğrafî bakımdan Anadolu coğrafyasının bütün özelliklerini yansıtır.
Tarihin derinliklerinden itibaren Halep Anadolu’nun bir parçası olarak varlığını sürdürmüştür. Anadolu
merkezli Hititler Halep’te güçlü bir idare kurmuşlardı. Hatta sadece Halep değil, bütün kuzey Suriye
ve Kuzey Irak’ın kaderi tarih boyunca daima Anadolu ile müşterek bir halde gelişmiştir. Tarihten gelen
bu müşterek bağlar, hayatın her alanında, iktisadi, kültürel ve sosyal alanlarda görülmektedir. Selçuklu
döneminden başlayarak bin yıldan beri Türk idaresinde olan Halep’in Anadolu ile bütünleşmesi tabiî bir
seyirdir. Bu itibarla Haleplilerin çok azı hariç, Arap isyanlarına katılmamaları tarihî ve kültürel zemine
uygundur. İleride Milli Mücadele döneminde bu husus daha açık olarak görülecektir.
Bruce Masters “Halep” maddesi, s. 246
Mustafa Öztürk, “Osmanlı Mîrî Rejiminin Misâk-ı Millî ile Münasebetleri”, Genelkurmay ATASE- Beşinci Askerî Tarih Semineri Bildiriler I- Değişen Dünya Dengeleri İçinde Askerî ve Stratejik Açıdan Türkiye,
(İstanbul 23-25 Ekim 1995), Ankara 1996, s. 186-192
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Arap Hükümeti Savunma Bakanı Abdülhamid Paşa, Savunma Bakanlığı Müsteşarı Mustafa
Nimet Bey, Adliye Bakanı Celal Bey, Eğitim Bakanı Haşim Bey gibi Faysal’ın hükümetinde
görev alan kişiler vardı. Kuvvâ-yı Millîye teşkilatına İbni Reşid Aşiretinden Şeyh Süleyman,
Hadîdî Aşireti Reisi Şeyh Fâris ve Mevâlî Aşireti Reisi Abdülkerim Paşa, çete reislerinden
Müslim Verde ve Mülhem Câsim katılmışlardı. Dönemin ünlü gazetecilerinden ed-Difa‘ gazetesi sahibi Tevfik Yazıcı, Müfîd gazetesi sahibi Yusuf Bey Haydar, eş-Şa‘ab gazetesi sahibi
Abdürrezak el-Esad ve Hedef gazetesi sahibi Abdülhayr Bey ile pek çok ayan ve eşraf Kuvvâ-yı
Millîye teşkilatına girdiler25. Görülüyor ki, Halep ve çevresi her yönüyle Anadolu ile bütünleşmiş ve tabiî olarak Anadolu ile birlikte Millî Mücadeleye katılmıştır.
Hemen aynı günlerde 1919 yılında Suriye-Filistin Müdafaa-i Kuvvâ-yı Osmaniye Hey’eti kuruldu. Heyetin Genel Başkanı Ali Şefik Bey olup, takma adı Özdemir Bey’dir. Genel
Başkan yardımcısı ise Halep Hey’et-i Merkeziye Başkanı Hilal Bey, teşkilatın Erkân-ı Harp
Reisi ise Nâtık Beydi. Teşkilat kısa sürede yayılarak Şam, Halep, Humus, Hama, Beyrut ve
Kuneytara’da şubeler açtı26. Bu dönemde Türk nüfuzu, Suriye’de Kuvvâ-yı Milliyecilerin kurduğu ve Temmuz 1921’den itibaren bahsedilmeye başlanan İstikbal adlı gizli cemiyet aracılığıyla yapılmaktaydı. Cemiyetin Suriye’deki genel merkezi Halep olup bir şubesi Şam’daydı.
Cemiyetin başkanı Ali Rıza Bey’in oğlu Kemal Beydi. Bu cemiyet Mardin’de bulunan Nihat
Paşa ile de devamlı irtibat halindeydi. Üyelerini ise eski Arap Osmanlı subayları ve memurları oluşturuyordu27. Güney bölgesindeki Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin merkezi Halep’tir,
Maraş, Antep, Şam, Beyrut, Hama, Hums, Lazkiye şubeleri Halep’e bağlıdır. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin yanında genel merkezi Halep’te bulunan Necât-ı Cemiyet-i Vataniye (Vatan
Kurtuluş Cemiyeti) gibi birkaç cemiyet daha vardı. Halep’te faaliyet gösteren başka bir teşkilat da Millî İsyan Partisidir. BMM’ne bağlı olan Millî Halep Partisi ile ortak çalışıyorlardı. Bu
partinin üyeleri 9 Eylül 1923’te Fransızlar tarafından yargılanmışlardır28.
Bu tarihî zeminin bir sonucu olarak Halep’in Misâk-ı Millî’ye dâhil olması gayet tabiîydi. Nitekim 1923 yılında TBMM’nin yayınladığı Yılbaşı Hatırası-Misak-ı Millî Haritasında
Halep Misâk-ı Millîye dâhildir ve bağlı kazaları Antakya, İskenderun, İdlib, Belen, Reyhaniye,
Barişa, Cisr-i Şuğur, Bâb-ı Cebbul, Menbic ve Cebel-i Sem‘an’dır29.

5. Fransız İşgal Dönemi
1920 Martının başında Şam’da toplanan Eşraf Kongresi, Suriye Krallığının kurulduğunu
açıklayarak Şerif Hüseyin’i oğlu Faysal’ı tahta geçirdi. Emir Faysal’ın Suriye Kralı olarak taç
giymesine rağmen (8 Mart 1920) Fransızlar Sykes-Picout ve Manda antlaşmasına göre Şam ve
Halep’e girdiler. Fransa’nın Şam’daki Yüksek Komiseri General Gouraud 1 Eylül 1920 tarihli
bildirisiyle, Halep’in 72.243 km²lik bir saha üzerinde kurulan özerk bir bölgenin merkezi
25

26

27

28
29

M. Öztürk, “Osmanlı Mîrî Rejiminin Suriye ve Irak’ta Uygulanmasının Sonuçları”, Gazi ÜniversitesiGazi Akademik Bakış IX/18, Ankara 2016, s. 8
Ömer Osman Umar, Osmanlı Yönetimi ve Fransız Manda İdaresi Altında Suriye (1908-1918), Atatürk
Araştırma Merkezi Yay., Ankara 2004, s. 428
Abdulkerim Rafek, “Türkiye-Suriye İlişkileri, 1918-1926”, (çev. Sabahattin Samur), Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 88, İstanbul 1994, s. 52, Ömer Osman Umar, “Suriye’de Kurulan Kuvvâ-yı Mili Teşkilatı
Üyeleri” Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 121, İstanbul 1999, s. 87-96
Abdulkerim Rafek, Türkiye-Suriye İlişkileri, 1918-1926, s. 59-60
Mustafa Öztürk, “TBMM’nin 1924 Yılı Yılbaşı Hatırası-Misâk-ı Millî Haritası”, Genelkurmay ATASEAskerî Tarih Bülteni 48, Ankara 2000, s. 23
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olduğunu ilan etti30. İskenderun’u da içine alan bu bölgenin yönetimi Araplara bırakılmıştı.
Bununla Halep’i Suriye’den ayırmaya çalışıyorlardı. Bunun üzerine Halep bölgesinde Fransız
manda yönetimine karşı İbrahim Hannanu liderliğinde büyük bir milliyetçi teşkilat kuruldu
ve Türkler tarafından silah ve mühimmatla desteklendi, ancak 1921 yılından itibaren bu
destek kesildi31. Fransız-Türk savaşı da sona erince Fransız otoriteleri Anadolu’daki askerî
güçlerini çekip Arap milliyetçilerinin karşısına çıkardılar. Fransızlar 1922 yılının sonlarında
Halep özerk bölgesiyle, onunla birlikte oluşturdukları Şam, Dürzî ve Alevi Özerk Bölgelerini
birleştirerek merkezi Halep olan federal bir devlet kurdular. 1924’te bu devlet, Suriye adı
altında üniter hale getirildi ve hükümet merkezi Şam’a taşındı, İskenderun ise yarı bağımsız
statüyle Beyrut’taki Fransız Yüksek Komiserliğine bağlandı. Ancak devam eden Hannanu
ayaklanması sonucunda 1936 yılında Suriye ile antlaşma yapmak zorunda kaldılar32. Bunun
üzerine Türkiye İskenderun meselesini ortaya attı ve sonunda 24 Haziran 1939 tarihinde
Fransa ile Türkiye arasında imzalanan bir antlaşma ile İskenderun Türkiye’ye ilhak edildi33.

IV. Halep’in İdarî Taksimatı
Yukarıda bölgenin ilhakı ile beraber Halep’in Şam merkez olmak üzere Vilayet-i Arab
veya Vilayet-i Şam olarak teşkilatlandırılan büyük vilayetin bir sancağı olarak taksim edildiği
belirtilmişti. 1517 tarihinde yapılan ilk düzenleme ile Arab Vilayetinin sancakları şunlardı:
Ayıntab, Behisni, Birecik, Darende, Divriği, Halep, Hama, Hums, Kâhta ve Gerger, Malatya,
Rum Kal‘a, Sis, Şam, Tarsus ve Trablus34.

30
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Fransızlar Suriye’yi işgal ettikten hemen sonra Manda idaresini kurdular ve diğer Fransız sömürgelerinde
olduğu gibi burada da idarî ve kültürel uygulamalara başladılar. Fransız Frangını tedavüle soktular, okullarda Fransızca eğitime geçtiler. Mahkemelerde Fransızca sicilleri tutmaya başladılar. 1920’den 1932 yılına
kadar Şam Şer’iyye Sicilleri içinde 20 cilt Fransızca sicil mevcuttur. (Bkz. İSAM Şer‘iyye Sicilleri Kataloğu) Bu sicillere şahsen ulaşamadık ancak bu sicillerin zikrettiğimiz sömürgeci zihniyetin bir uygulaması
olduğunu tahmin etmek zor değildir. Bilindiği gibi, Cezayir’in Fransa tarafından işgal edildiği dönemde
Fransızca resmî dil yapıldı, Arapça ancak kırsal kesimde konuşulan bir dil haline geldi. Suriye’de aynı şey
yapılmaya başlanmıştı.
Çünkü bu tarihte Yunan işgali Anadolu içlerine kadar ilerlemişti. Bu yüzden Türkiye önceliği Anadolu’nun
kurtarılmasına verdi.
Aynı dönemde bölgede Türkiye tarafından desteklenen bir hareket daha vardır. 1930’larda bugünkü Suriye
sınırımıza yakın Şeyh Horoz köyüne asker kökenli Halil İbrahim Efendi gönderilir. Dinî bilgisi ile kısa
sürede etrafta şöhret bulan Halil İbrahim Efendi’nin çevresinde kitleler halinde müritler toplanır. Fransızlar bölgedeki Ağlarla işbirliği halindedirler. Halil İbrahim Efendi önce Fransızlarla işbirliği yapan Ağalara
müritleri vasıtasıyla suikastlar düzenlemeye başladı. Otoritelerinin sarsıldığını gören Fransızlar 1938 baharında kuzeye büyük bir askerî harekât başlattılar. Müritler çarpışarak Türk sınırı geçmeye başladılar. Sınır
birliklerimiz de Fransız ve ağa milislerine karşı müritlere ateş desteği vererek onların sınırı geçmelerine
yardımcı oldular. Sınır köylerinde müritlerin yanında Fransızlara karşı müsademelere katılan halkın kendi
ifadelerine göre, eğer Ağalar Fransızlarla yekdil-birlik olmasalardı, Antakya’da olduğu gibi burada da rey
çekilecek (hal oylaması yapılacak) ve sınırımız Nibil’e kadar uzanacaktı. Gerçekten Hatay meselesinin kısa
denebilecek bir sürede halledilmesinin arkasında bölgedeki bu faaliyetlerin tesirinin olduğu muhakkaktır.
Sınır bölgesindeki köyler, müritleri aylarca senelerce misafir etti. Bu olaylar bölge halkı tarafından Müritlerin Harbi olarak bir tarih başı halinde hatırlanmaktadır. Mahallinde sözlü olarak derlediğimiz bu olaylar
için bkz. Mustafa Öztürk, 1938 Suriye Olayları ve Halil İbrahim Efendi’nin Faaliyetleri (Türkçe-Arapça),
Türk Tarih Kurumu, Ankara 1995
Mahmud Harîtânî, “Halep” maddesi-Son Dönem, TDV İslam Ansiklopedisi 15, İstabul 1997, s. 247
Çakar, Halep Sancağı, s. 24
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Tablo 1- 1522-1523 Yıllarında Şam Beylerbeyliğinin İdarî Taksimatı35
1522
Adana
Antakya
Ayntab
Birecik ve Rum Kal‘a
Gazze (Remle ile birlikte)
Haleb
Hama ve Hums
Safed
Sis
Şam (Paşa sancağı)
Tarsus
Trablus

1523
Adana
Ayntab
Birecik ve Rum Kal‘a
Gazze
Haleb
Hama ve Hums
Safed
Salt ve Aclun
Sis
Şam (Paşa Sancağı
Tarsus
Trablus
Üzeyr

Halep 1549 tarihinde müstakil olarak bir beylerbeylik olarak Şam Vilayetinden ayrıldı
ve Halep merkezi Paşa Sancağı oldu. 16. yüzyılın ortalarında Halep’in idari taksimatı aşağıda
görüldüğü gibidir.
Tablo 2- Halep Beylerbeyliğinin Sancakları (1550-1565)36
1550
Adana
A‘zaz ve Kilis
Bâlis
Birecik
Haleb (Paşa Sancağı)
Hama
Hums
Ma‘arra
Selemiye

1554
Adana
Birecik
Ekrad
Haleb (Paşa Sancağı)
Hama
Hums
Ma‘arra
Tarsus
Üzeyr

1565
Adana
Bâlis
Birecik
Cebele
Ekrad
Haleb (Paşa Sancağı)
Hama
Ma‘arra
Selemiye
Suhne ve Tayyibe
Tarsus
Üzeyr

Bu idari taksimat küçük değişikliklerle 16. yüzyılın sonlarına kadar devam etti. 17. yüzyılın başlarında 1616 tarihli Avarız Hane Defterine göre Halep’in idari taksimatı şöyle idi:

35
36

Çakar, Halep Sancağı, s. 26
Çakar, Halep Sancağı, s. 30
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Tablo 3- 1616 Tarihinde Halep’in İdarî Taksimatı37
Kaza

Bağlı Nahiyeler

Halep (Paşa Sancağı)

Cebel-i Sem‘an
Bâb
Cebbûl

Antakya

Kuseyr
Cebel-i Akra
Altunözü
Süveyde

Dergûş

Şuğûr (İlhaken Antakya’ya)

Harîm
Ma‘arratü’l-Mısrîn
Sermîn
Eriha

Rûc

Ma‘arra

Zâviye

Kefer-Tâb

Cebel-i Barîşa

Tizîn

Tizîn’den Kefer Tâb’a)

İdlibi’s-Suğra
Bakras
Birecik
Rum-Kal‘a
Şeyhü’l-Hadîd ve Amik ve Gündüzlü
Menbîc ve Râvendân

Menbîc
Râvendân

17. yüzyıl ortalarından sonlarına kadar Halep’in idari taksimatı aşağıda görüldüğü gibidir:
Tablo 4- Halep Eyaleti Kazaları 38
1642-1674

1678-1687

Antakya

Antakya

Bakras

Bakras

Deyrgûş

Deyrgûş

Eriha

Eriha

Haleb (Paşa Sancağı)

Haleb (Paşa Sancağı)

Harîm

Harîm

İdlibi’s-Suğra

İdlibi’s-Suğra

Kefer-Tâb

Ma‘arratü’l-Mısrîn

Ma‘arrüt’n-Nu‘mân

Menbic

Menbic-Râvendân

Râvendân

Sermin

Sermin

Şeyhü’l-Hadîd ma‘a Gündüzlü ve Amik

Şeyhü’l-Hadîd ma‘a Gündüzlü

Tizîn

Şuğûr
Tizîn

Mustafa Öztürk, “1616 Tarihli Halep Avârız Hâne Defteri”, Ankara Üniversitesi-OTAM 8, Ankara 1997,
s. 268
38
	Enver Çakar, 17. Yüzyılda Haleb Eyaleti ve Türkmenleri, s. 64
37
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Halep, 17. yüzyılın sonları ve 18. yüzyılın ilk yarısında 5 sancaktan müteşekkildi ki bu
dönemdeki idari taksimatı aşağıda verilmiştir
Tablo 5- Haleb Eyaletine Bağlı Sancaklar 39
1690-1740

1756-1791

Paşa Sancağı (Haleb)

Paşa Sancağı (Haleb)

Ma‘arra

Balis

Uzeyr

Cebeliye

Kilis

Kilis ve A‘zaz
Matah

19. yüzyıla gelindiğinde, bütün kurumlarda olduğu gibi idari ve mülkî taksimat hususunda da bazı düzenlemeler yapıldı. Tanzimat reformları çerçevesinde devletin bütün kurumlarında önemli ıslahat yapıldı. Bu bağlamda 1864 Vilayet Nizamnâmesiyle yeni bir düzene
geçildi. Şimdi bu alandaki seyri takip edelim.
1811 yılına ait bir avarız hane defterine göre Halep Eyaleti 16 kaza ve 12 nahiyeden müteşekkildir ki, aşağıda tablo halinde verilmiştir.
Tablo 6- 1811 Tarihinde Halep Eyaletinin İdari Taksimatı 40
Kazalar

Nahiyeler

Haleb

Cebel-i Sem‘an
Bâb
Cebbul

Antakiye

Kuseyr
Ordu
Altunözü
Cebel-i Akra
Süveydiye

Eriha
Sermin
Dergûş
Münbic-Menbic
Harim

Nefs-i Harim
Ermeniyan
Cebel-i A‘lâ

Tizin
Cebel-i Berişa

Nefs-i Berişa

Ma‘arratü’n-Nu‘mân
Râvendân
Şeyhü’l-Hadid
Cebel-i Bâdiye
Ma‘attü’l-Mısrîn
İdlibi’s-Suğra
İskenderun
39

40

Orhan Kılıç, “18. Yüzyılda Arap Coğrafyasının İdarî Taksimatı”, Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi-Altıncı Uluslararası Orta Doğu Semineri, Elazığ 11-13 Ekim 2012, (Ed. Mustafa Öztürk-Enver Çakar), Elazığ 2017, s. 282,
aynı müellif, 18. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devletinin İdarî Taksimatı-Eyalet ve Sancak Tevcihatı, Elazığ 1997, s. 55
Hilmi Bayraktar, 19. Yüzyılda Halep Eyaletinin İktisadî Vaziyeti, s. 15-16
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Bu taksimat küçük değişikliklerle Osmanlı idaresinin sonuna kadar devam etti. Ancak
bu arada Halep eyaletinde önemli bir ıslahat hareketi icra edildi. Genel olarak Adana, Payas,
İskenderun, Belen, Maraş ve Kozan taraflarında yerli bey ve aşiretlerin başına buyruk hareketleri, eşkıyalık faaliyetleri, bölgenin istikrarını tehdit ediyordu. Halep-Maraş ticaret yolu
tehdit altındaydı. Belen ve İskenderun yolu eşkıyalar tarafından sıkça kesiliyor, malları yağmalanıyordu. Bu bölgede asayiş temin etmek amacıyla Derviş ve Cevdet Paşaların idaresinde
Fırka-ı İslâhiye adıyla özel yetkilerle donatılmış bir Kolordu kuruldu41. Fırka-i İslâhiye 1865
yılında vapurla İskenderun’a gelerek Belen geçidinden başlayarak Amik ovasından kuzeye
doğru hareket etti ve yeni kazalar kurdu. Amik Ovası ile İslahiye ovasındaki Delikânlı ve Celikânlı aşiretlerini iskân etti. Amanos dağlarını geçerek Kozan ve çevresindeki aşiretleri tedib
ve iskân etti. Böylece asayişi sağlamış oldu. Kurulan düzenin devamı amacıyla yeni idarî birimler kurdu. Ordunun karargâhı olarak tespit edilen yerde Hassa adıyla bir kaza teşkil edildi.
Daha kuzeyde Fırka-i Islahiye adından mülhem İslahiye kazası kuruldu. Reyhanlı aşiretinin
merkezi de Reyhaniye-Reyhanlı olarak bir kaza haline getirildi. Hassa ile Kilis arasında Okçu
İzzeddinli aşiretinin zabt u rabt altına alınması amacıyla aynı yıl İzziye kazası kuruldu42. Cevdet Paşa’nın maruzatlarının birinde bu kazanın adının Okçu İzzeddinli aşiretinin atası olan
Şeyh İzzeddin’e nisbetle, başka bir maruzatında ise yeni doğan şehzade İzzeddin Bey’e atfen
bu ismin verildiği belirtilmektedir43.

V. Halep Şehri-Nefs-i Halep
Buraya kadar yapılan izahlardan da anlaşılacağı gibi Halep, Doğu Akdeniz’de Anadolu
ile Mısır, Bağdat ve Musul’dan Akdeniz’e birleşen yolların kavşağındadır. Bu özelliğinden
dolayıdır ki, tarih boyunca onlarca farklı kavim tarafından işgal veya iskân edilmiştir. Bölgenin en eski devletleri olan antik Mısır’dan başlayarak, Asur, Babil, Finike, Hitit, Roma,
Pers, Selevkos, Doğu Roma (Bizans), Emevi, Abbasi, Eyyübi, Selçuklu ve nihayet Osmanlı
egemenliğine sahne olmuştur. Geçen zaman içinde elbette bu kavimlerin din ve kültürleri ile
birlikte sayısız fizikî eser de Halep’in zengin bir tarihe sahip olmasına vesile olmuştur. Gelip
geçen kavimlerin ilk tapınakları, sarayları, surları, su kemerleri, havra, kilise, cami, mescit,
bedesten, çarşı, kayseriye, han, medrese, mektep, kışla vd. gibi nice eserler, Halep’in zengin
tarih ve kültürüne şehadet etmektedir.

1. Surlar ve İç Kale
Halep şehri, sadece bölgenin değil, Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika şehirleri ile ortak özellikler göstermektedir. Zira saydığımız bu bölgelerdeki bütün şehirlerde, çağın bir gereği olarak
dış sur bulunur. Ancak Halep’in dış surları İran saldırıları sonunda yıkılmış ve bugün mevcut değildir. Dış surun düşman tarafından aşılması halinde bir müddet daha dayanabilmek
41

42

43

BOA., Cevdet Dâhiliye No: 24169, 45 numaralı maruzat, Cevdet Paşa, Tezâkir, (Yayına Hazırlayan: Cavid
Baysun) TTK Yay., Ankara 1991, özellikle 27 ve 29. tezkireler. Ayrıca konu hakkında şu eserlere başvurulabilir. Hilmi Karaboran, “İslahiye ve Hassa’nın Kuruluşundan Önce Bu Yöredeki Yerleşme Durumu- Bir
Yerleşme ve Tarihi Coğrafya Araştırması”, V. Milletlerarası Türkoloji Kongresi Bildirileri I, (İstanbul 23-28
Eylül 1985), İstanbul 1986, s. 303-329, Yusuf Halaçoğlu, “Fırka-i İslâhiye ve Yapmış Olduğu İskân”, İstanbul Üniversitesi-Tarih Dergisi 27, İstanbul 1973, s. 1-20, Nuri Yavuz, Fırka-i Islahiye, Ankara 2004, Saim
Yörük, Fırka-i Islahiye, 2017
İzziye kazasının kuruluşu hakkında geniş bilgi için bkz. Mustafa Öztürk, “İzziye Kazasının Kuruluşu ve
Milli Mücadeledeki Yeri”, Ankara Üniversitesi- Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi - Tarih Araştırmaları Dergisi 37, (Prof. Dr. Yücel Özkaya’ya Armağan), Ankara 2005, s. 29-45
Cevdet Dâhiliye No: 24169,
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amacıyla bir de iç sur-iç kale vardır. Esas meşhur Halep Kalesi bu iç kaledir. Dış sur, yönlerine
göre isimlendirilen kapılarla dışarıya açılır. Halep surları da Antakya, Cinan, Kınnesrin, Şam
(Babü’l-Makam), Neyreb, Kızıl Kapı, Mankusa (Babü’l-Kanat), Karanlık Kapu (Babü’n-Nasr),
Cudeyde, Bab-ı Karaca (Babu’l-Farac) kapıları ile dışa açılır44.
Yapılış tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber, yapılan arkeolojik kazılarda Hitit tabakasına rastlandığına bizzat şahit olduk. Bunun yanında Asur, Roma, Bizans ve şehre hâkim
her devletin eserlerine rastlanan İç Kale, Halep ile adeta özdeşleşmiştir. Halep’e hâkim her
siyasi iktidar iç kaleyi ihtiyaç halinde tamir etmişlerdir. Bilhassa Moğol ve Timur istilaları sırasında çok zarar gören kale, Eyyübiler, Selçuklular, Memluk ve Osmanlılar tarafından tamir
ettirilmiştir.

2. Mahalleler
Osmanlı döneminde Halep şehir merkezi, bugün bölge-semt olarak adlandırabileceğimiz
büyük ünitelere bölünmüştür. Her ünite de kendi içinde sayıları değişebilen mahallelere ayrılmıştı. Günümüzdeki Büyükşehirlerin ilçelere ayrılmasına benzer bir düzen vardı. Halep’te
hem büyük ünitelere hem de onu meydana getiren küçük ünitelere Mahalle denmektedir.
Meselâ, Bankusa Mahallesi şu mahallelerden oluşuyordu45: Akyol, Anter, Bendere, Beyyada,
Burclar, Cisrü’z-Zelahif, Cüdeyde, İbni Malik, Çukur Kastel, Çukurcak, Dâhil-i Bâbu’n-Nasr,
Dellâlîn, Dudu, Ekrad, Elmacı, Ferâfire, Ferrâbin, Göllüce, Hacılar, Hamza Bey, Hendek-i
Bâluc, Han-ı Sebil, Harab Hanı, Haric-i Babü’l-Cinan, Haric-i Bâbu’n-Nasr, İbni Cüneyd,
İbni Mar‘aşî, Kadıasker, Kara Resul, Karlık, Kastel-i Mâverdî, Kastel-i Yakub, Kavansa, Kellâse, Makam-ı Halil, Mekâbir, Mekâbirü’l-Gureba, Melendî, Maşârika, Meşâtî, Muhammed
Bey, Nûhiyye, Oğul Bey, Saçlı Hân-ı Fevkânî, Saçlı Hân-ı Tahtanî, Safsafa Sahtîn, Süveyka,
Ali Şeri‘atlu, Şeyh Yaprak, Sümeysatiye, Tatarlar Harabı, Tell Arrânîn ve Zâviye.
Halep’in ikinci büyük mahallesi Tatlar Mahallesidir ki buna bağlı mahalleler de şunlardır: Akabe, Bâb-ı Kınnesrîn, Bahsita, Cellum, Cübb-ü Esedullah, Dâhil-i Bâbü’n-Neyreb,
Kal‘atü’ş-Şerif, Kasila, Me‘âdî, Haric-i Bâbu’l-Makam maa Dâhil-i Bâbu’l-Makam, Musâbin,
Sâhat-ı Altun Boğa, Sâhat-ı Biza, Süveyka-i Hatim maa Kayseriye-i Şeyh Said ve Kayseriye-i
Dekte Civar46.

44
45

46

Çakar, Halep Sancağı, s. 109-112
Halep’teki bu mahalle taksimatına benzer bir uygulama 19. yüzyılda Şam’da görülmektedir. 1845 tarihli
taksimatta Şam şehri 8 ana bölgeye ayrılmış ve her bir bölgeye de 1/8 anlamına gelen Sümn adı verilmiştir.
Şam şehri, Kanavat, Kaymeriye/Kimeriye, Meydan-ı Tahtanî, Meydan-ı Fevkanî, Amarateyn, Şağur, Saruca ve
Salihiye Sümnlerine ayrılmıştır. Her Sümn de farklı sayılarda mahallelere ayrılmıştır. Bu sistemin bugünkü
büyük şehir uygulamalarının ilk defa Halep ve Şam’da uygulandığı açıktır. Mustafa Öztürk-Deaa Headr,
“19. Yüzyılda Şam’da Farklı Bir İdarî Birim: Sümn/Sümün Sistemi”, Canik Belediyesi-Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk I, (Ed. Osman Köse), Samsun 2016, s. 133-138. Paris’in Napolyon tarafından yapılan
ve günümüze kadar gelen planına göre 23 bölgesi vardır. Aynı şekilde Viyana da 21 bölgeye ayrılmıştır.
Keza İstanbul’un da 20 Daireye ayrılması hususu, 16 Nisan 1877 tarihli Mebuslar Meclisi toplantısında
tartışmaya açılmıştı. Bkz. İhsan Güneş, Türk Parlamento Tarihi Meşrutiyete Geçiş Süreci; I. ve II. Meşrutiyet I, Ankara 1996, s. 118 vd. Nihayet ilan edilen Der-Saadet Belediye Kanununda İstanbul 20 Belediye
dairesine taksim edildi. Bkz. Tarkan Oktay, “Osmanlı İstanbul’unda Bir Yönetim Reformu Önerisi: Rıfat
Müeyyid’in 1914 Tarihli Kanun Tasarısı”, Çağdaş Yerel Yönetimler XV/4, İstanbul 2006, s. 52. Görülüyor
ki, büyük şehirlerin geniş semt-dairelere bölünmesi daha 16. yüzyılda Şam ve Halep’te başlamıştır.
Çakar, Halep Sancağı, s. 116
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Gayr-i Müslimlerin oturdukları mahalleler Hıristiyan mahallesi olan Cüdeyde (bugün de
aynıdır) ve Yahudiyan mahalleleridir. Bahsita, Haric-i Bâbu’n-Nasr, Kızılca Oba ve Şeriatlu
mahallelerinde de müslim gayr-i müslim birlikte yaşamaktaydı47.
17. yüzyılda önemli bir değişiklik olmamıştır. Hatta bu yüzyılda mahalleler sokaklara bölünmüştür. Bu dönemde toplam 75 mahalle ile 22 zokak-sokak vardı48. Mahallelerde çoğunlukla Müslümanlar sakindir. Sadece Yahudi mahallesi ayrıca gösterilmiştir. Yahudi mahallesinde 50, Behsita mahallesinde 30 ve Müslümanlarla karışık olmak üzere toplam 116 Yahudi
avarız hanesi vardır. Debbağa-i Atik, Süveykat-ı Ali mahallelerinde Yahudi nüfus mevcuttur.
Hıristiyanlar çoğunlukla Cüdeyde, Şeriatlu, Erbaîn, Ekrad, el-Hazan, el-Ka‘ki ve Zokak-ı
Abdurrahim mahallelerinde oturmaktadırlar49.
Halep mahallelerinin bu taksimatı 19. yüzyılda gelişerek devam etmiştir ve Halep 9 büyük mahalleye bölünmüştür. Bu mahalleler ve bağlı bulunan mahalleler aşağıda verilmiştir.
Tablo 7- 19. Yüzyılda Halep’in Mahalleleri 50
Mahallenin Adı

Bağlı Mahalleler

Sâhatü Biza

Sâhatü Biza
Cami-i Anber
Bâbu’l-Makam
Halkatü’ş-Şerif
Mi‘âdî
Dehriye
Beyyada
Şekerci
Gattas

Akyol

Akyol
Anter
Kastelu’l-Haram
Küçük Kellâse
Kavas
Turabu’l-Ferâba
Kır-Kuseyr
Cisr-i Kekese ?
Bulgur
Şimalî
Zokaku’l-Erbaîn
Çukur Kastel
Kastel-i İbni Maşat
Beyt-i Muhib nam-ı diğer Bankusa
Abdurrahim
Elmacı

Çakar, Halep Sancağı, s. 118, ayrıca bkz. Andre Raymond, Osmanlı Döneminde Arap Kentleri, (Çev. Halil
Berktay), İstanbul, 1995, s. 139, 210
48
	Geniş bilgi ve mahallelerin listesi için bkz. Öztürk, Halep Avarız Hane Defteri, s. 270-273
49
Öztürk, Halep Avarız Hane Defteri, s. 262-63
50
BOA, NFS 3726, 1,2,3,4,5,6,7, 8, 10,12 ve 13 numaralı Halep Nüfus Defterleri (1848/1265 tarihli)
47
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Hezaza
Maraşlı
Mağribiye
Atavi-yi Kebir
Mâverdî
Banene
Şar‘us
İbni Yakub
Atavi-yi Sağir
Harab Han
Nûsiye-Nûhiye
Zayla
Bostanü’l-Küttâb
Cellûmu’l- Kübrâ

Cellûmu’l- Kübrâ
Cellûmu’s-Suğra
Bâb-ı Kınnesrin
Debbağa-i Atik
Cübb-ü Esedullah
Akabe

Kadıasker

Kadıasker
Melendi nam-ı diğer Kozanlı
Karabaş-ı Tahtanî
Karabaş-ı Fevkanî
Ebrac
Hânı’s-Sebil
Bolatı’t-Tahtanî
Bolatu’l-Fevkanî
Saçlıhân-ı Tahtanî namı- diğer Ağacık
Saçlıhân-ı Fevkanî nam-ı diğer Herule Dede?

Cübbü Karaman

Cübbü Karaman
Sathâne /
Bedincik
Tell Aran
Mehmed Bey
Kettân
Dudu
Çukurcak

Kellâse

Kellâse
Cisr-i Zelâhik ?
Ayn
Şemâ Ayn
Maşarika
Kavânise
Makâbir
Ferdûs
Makamât

37

Karlık

Karlık
Dellâlîn
Maşatiye
Tatarlar
Hamza Bey
İbni’n-Nusayr
Şakir Ağa
Şüveysatiye nam-ı diğer Tavuk Bazarı

Bâbu’n-Neyreb

Dâhil-i Bâbu’n-Neyreb
Oğulbeg
Bostan
Altunboğa
A‘câm
Kasîle

Ferâfire

Ferâfire
Ferâfire Mahallesine dâhil İç Kaledeki nüfus
Dâhil-i Bâbu’n-Nasr Hâretü’l-İslam
Behista
Yahudi
Yahudun İslamı
Masâbire
Süveyka Hanım
Süveyka Ali
Şahin Beg
Cemile-Cümeyle
Müstedam Beg
Sabliye-Sayliye
Tumayat tabi-i Sayliye
Abdu’l-Hayy
Şeyh
Yahudi
Hâretu’l-Yahud

Toplam

103

3. Dini ve Sosyal Yapılar
Zengin tarihinin tabiî sonucu olarak Halep’te sayısız dinî ve sosyal yapı mevcuttur. Burada bu eserlerin özelliklerinin verilmesi mümkün olmadığından sadece önemli olanları ismen
verilecektir. Camiler; Ulu Cami, Hüsrev Paşa, Behram Paşa, Adliye, Tuta, Tavvâşi, Me‘âdî,
Mihmandar, Nasıriye, Tövbe, Altunboğa, Mengli Boğa, Atruş, Bankusa, Müstademiye, Şeyh
Abdurrahman el-Mısrî, Ece Bey, Meydanî, Berdbek, Süleymanî, Şeref, Hamavî ve Sarevî.
Elbette bunların dışında daha pek çok cami vardır.
Kiliseler: Cüdeyde mahallesindeki Ermeni Kilisesinden başka ikinci bir kilise daha vardır.
Katolik Süryani Kilisesi de aynı mahallededir. Bahsita mahallesinde Safra (Sarı) Havrası vardır. Bunun Halep’teki en eski eserlerden olduğu söylenmektedir.
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Önemli medreseler ise şunlardır: Halaviye, Torumtay, Keltaviye, Şerefiye, Salahiye, Curdekiye, Kurnâhiye, Asrûniye, Zahiriye, Seffâhiye, Mukaddemiye, Yaşbekiye. Bunlardan başka
pek çok tekke ve zaviye ve mescit mevcuttur51.

4. Ticaret Merkezleri
Halep konumu itibariyle doğu-batı ve kuzey-güney uluslararası yollarının kavşağında
olan önemli bir mevkidedir. Bu önemi tarih boyunca devam etmiş ve Halep’te her dönemde
canlı bir ticaretin seyrine vesile olmuştur. Bu itibarla her döneme ait ticaret merkezleri, hanlar, çarşılar ve bedestenler bulunmaktadır. Günümüzde dahi Halep ticareti bu tarihi mekânlarda (cereyan-silelim) sürdürülmektedir.
Önemli hanlar, Memluk döneminde yapılmış olan Ebrek, Hâlimî, Sabun, Leben, Özdemir, Hasif, Berd Bey, Zekerî, Seyyid ve el-Muhyî hanlarıdır. Osmanlı döneminin önemli
hanları; Kurd Bey, Dukakîn-zâde Mehmed Paşa, Cedîd Han, Gümrük Hanıdır. İkametgâh
dükkân ve imalathaneler ile depoları ihtiva eden Kayseriyeler de önemli ticaret merkezleridir.
Hoca Mahmud, Mısır Bay ve Kânim Kayseriyeleri en önemlileridir52.
Halep’te pek çok çarşı bulunmaktadır. Hemen her iş kolunun bir çarşısı bulunmaktaydı.
Ama en önemli çarşısı şüphesiz Sûk denilen büyük kapalı çarşı idi. Kalenin güneyinde yer
alan bu çarşı, günümüzde bile Halep ticaretinin merkezini oluşturmaktadır.
19. yüzyılda Halep’te 119 çarşı tespit edilmiştir. Bunların başlıcaları; Ehad, Elmacı, Bâb-ı
Kınnesrin, Bankusa, Behramiye, Demirciler, Gümrük Hanı, Sarracin, Kassabiye, Kunduracı,
Kutn (pamuk), Bostan, Beyaz, Cufna, Hibal (ipek), Hudariye (yeşillikçi), Devvab, Silah,
Ganem (koyun), Mecidiye, Nisvan, İstanbul, Cinan, Türkmen, Hayl (at), Züccaciye, Itır,
Büyük, Yahud, Halaviye, Hammam, Sebağa, Attarin çarşılarıdır53.

VI. Nüfus
Osmanlı öncesine ait Halep’in nüfusu hakkında kesin bilgiler bulunmamakla beraber,
en yakın dönem olan Memluklu döneminde şehir merkezinin 50-60.000 olduğu tahmin
edilebilir. Osmanlı idaresinin tesisi ile istikrarın gelmesi neticesinde hem şehrin nüfusu artmış
hem de iktisadî faaliyetler gelişmiş, ticaret hacmi büyümüş, Batılı devletler Halep’te konsolosluklar kurmaya başlamışlardı. 16. yüzyılın ortalarında İran ile sağlanan barışla beraber İran
ipeği yeniden Halep çarşılarında görülmeye başlanmıştır. Çünkü savaş zamanlarında İran,
Osmanlı Devletine ambargo uyguluyor, Osmanlı Devleti de aynı anda mütekabiliyet esasına
göre “yukarı canib” dediği İran’a bir habbe emtia gitmesi yasaklamakla cevap veriyordu. Bu
karşılıklı ambargolar yüzyılın ortalarında durulmuş ve Halep ticareti canlanmıştır.
Elimizdeki kaynaklara göre 16. yüzyılda Halep şehir nüfusu aşağıdaki gibidir.

51
52
53

Çakar, Halep Sancağı, s. 119-133
Çakar, Halep Sancağı, s. 133-136
Bayraktar, Halep’in İktisadî Vaziyeti, . 149
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Tablo 8- 16. Yüzyılda Halep Şehrinin Nüfusu 54
1520

1526

1536

1550

1570

1584

Müslüman

74.963

68.047

61.558

64.704

50.869

53.662

Hıristiyan

1.561

1.771

1.428

3.220

3.136

2.163

Yahudi

2.058

2.576

-

-

2.009

1.631

Askerîler

7.875

7.875

7.875

7.875

7.875

7.875

Yekün

86.457

80.269

70.861

75.799

63.889

65.331

Görüldüğü gibi Halep şehrinin gerçek tahmini nüfusu, dalgalanmalar olmakla birlikte,
1520-1584 yılları arasında %24 oranında azalmıştır. Bunun sebebi, 1524, 1532, 1544 ve
1555 yıllarında meydana gelen veba salgınlarıdır. Bu salgınlarda pek çok insan ölmüş, çoğu
da daha emin yerler bulmak amacıyla başka beldelere göç etmişlerdi55.
Yukarıda Halep’te gayr-i müslim unsurların da varlığından bahsedilmişti. Şimdi nüfusun
dinî dağılımını vermek konuya açıklık getirecektir. 1520-1584 döneminde Müslüman haneleri şöyle idi56.
Tablo 9- 16. Yüzyılda Müslüman Nüfus
Yıl

Hane

Mücerred

1520

10.709

1.077

İmam

11.786

1526

9.721

120

9.841

1536

8.531

1.012

250

9.793

1550

9.092

2.238

152

11.482

1570

7.154

1.550

113

8.817

1584

7.573

928

93

8.594

Yekün

Tablo10- Gayr-i Müslim Nüfus (Hane olarak)
Hıristiyan

Yahudi

Yekün

1520

223

204

427

1536

253

368

621

1536

204

204

1550

460

460

1570

448

287

735

1584

309

233

542

Dönem içinde Hıristiyanların 147, Yahudilerin de 38 mücerred haneleri vardır. Enver
Çakar, vergi hanelerine mahkeme görevlileri, kale erleri, mimarlar, asesler, vakıf görevlileri,
kapı halkı ve gönüllüleri de toplam olarak 1125 hane olarak tahmin etmekte, buna göre şehir
nüfusunu sırasıyla 86.457, 80.269, 70.861, 75.803 ve 65.331 olarak hesaplamıştır. Bunu
yaparken her haneyi 7 rakamı ile çarpmıştır ki, bu çok yüksek bir rakamdır. Çünkü özellikle
terekeler üzerinde gerek bizim yaptığımız ve gerekse başka yazarların yaptıkları çalışmalarda,
54
55
56

Çakar, Halep Sancağı, s. 141
Çakar, Halep Sancağı, s. 141
Çakar, Halep Sancağı, s. 140
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bir ailenin ortalama çocuk sayısının 2-3 olduğu tespit edilmiştir. Yani evli bir hane ortalama
5 kişidir. O halde bir hanenin 7 yerine 5 ile çarpılması daha sağlıklıdır. Buna göre 1520’de
11.786 hane olan Halep nüfusunun 58.930, yaklaşık olarak 59.000 olması gerekir, ama 7 ile
çarpılınca 82.502 olmaktadır.
Halil Sahillioğlu, Halep’in vilayet nüfusunu 36.217 ve Müslüman hanelerini de 1.126
olarak hesaplamıştır. Yüzyılın sonlarında vilayet nüfusunun 200.000’i geçtiğini ifade etmektedir57.
Nüfusun birbirine mukayesesine gelince; 1520’de toplam 11.786 halen olan Müslüman
nüfusa karşılık 427 hane ve 38 mücerred nüfusu mevcuttur. Mücerredleri de hane olarak
kabul edersek, bütün gayr-i müslim hanesi 465 olmaktadır. Bu nüfusun 2,53’ünü oluşturmaktadır, Müslüman nüfusu da %97,47 demektir. 1584’te Müslümanların toplam haneleri
8.504’tür. Gayr-i müslimlerin ise 542’dir. Buna göre Müslümanların oranı %98,41, gayr-i
Müslimlerin oranı %1,56’dır.
1616’da Halep’in 3.576 avârız hanesi vardır. Kaza ve nahiyeleriyle birlikte vilayetin toplam avarız hanesi 4.982’dir. 1653’te Halep merkezinde 3.657,25, kaza ve nahiyeleriyle birlikte 4.443,5 hane sayılmıştır ki, bu 1616’ya göre %9,25’lik bir düşüş demektir58. Bilindiği gibi
avârız hanelerini nüfus hesaplamalarında kullanmak doğru değildir. Zira avarız hanesi itibarî
mali bir hanedir. Gene de nüfusun genel vaziyeti hakkında bir fikir vermektedir.
19. yüzyıla gelindiğinde nüfusun önemli miktarda arttığı görülmektedir. Tasnifi tamamlanan ve araştırmaya açılan Nüfus Defterleri ile bu alanda önemli bir eksiklik giderilmiş oldu. Zira
şimdiye kadar Halep nüfusu, yapılan yayınlardaki tahmini rakamlara dayanıyordu. Yüzyılın ikinci
yarısından itibaren yayımlanan Salnamelerden, nüfus istatistikleri takip edilebilmektedir.
Yayına hazırladığımız Halep Nüfus defterleri 1848 (h. 1848-1849) tarihlidir. Tanzimatla
başlayan yeni uygulamalardan olan nüfus tahririnin Halep’te 1848-49 tarihlerinde başladığı
anlaşılmaktadır. 3726 numara ile kayıtlı defter Halep merkezine aittir. Bu defterde yukarıda
bahsettiğimiz geniş mahalle-semtlerinin içinde bulunan mahallelerin nüfusu, Müslim-Reaya
olarak ayrılmış ve Müslümanlar mahalleler itibariyle Tuvane, Sıbyan, Musin, Nizamiye, İstibdal, Yabancı, Hane ve Yekün olarak verilmiştir. Reaya ise Alâ, Evsat, Edna, Sıbyan, Mande,
Marahik, Sinni nâ-malum, hane ve yekün nefer verildikten sonra umumi yekün verilmiştir59.
Müslim ve reaya defterleri ayrı ayrı kaydedilmiş ve numaralandırılmıştır. Buna göre 18481849 tarihlerinde Halep merkezin nüfusu şöyleydi:
Sâhatü Biza		
: 5.033
Akyol			: 9.568
Cellûm-u Kübra
: 2.621
Kadıasker		
: 2.317
Karaman		
: 2.227
Kellâse			: 2.768
Karlık			: 2.985
Neyreb			: 2.279
Ferâfire			: 8.430
Toplam		
: 38.228
57

58
59

Halil Sahillioğlu, “Nisbeti Adedi’s-Sukkâni’l-Mudun ilâ Adedi’s-Sukkân fî Ba‘zı Vilâyâti’l-Arabiyye fî Hukmi’l-Osmanî”, Arab Hictorical Review for Ottoman Studies, Num 1-2, Tunus 1990, s. 139, 149
Öztürk, 1616 Tarihli Halep Avarız Hane Defteri, s. 254
BOA, NFS, 3726 Numaralı Halep Nüfus Defteri, Müslim 1 ve Reayanın 1 numaralı defterleri
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Bilindiği gibi nüfus tahririnde erkek nüfus esas alınmıştı. Ortalama olarak eşit bir şekilde
de kadın nüfusu alınırsa 76.456 rakamına ulaşılır. Askerler, muaflar, ruhban sınıfı, medrese,
cami, han, fırın, kahvehane, değirmen, sabunhane60, ve ekabirin saraylarında yaşayan hizmetliler-ki bunlar ayrı bir defterde sayılmış- de 3000 nüfus kabul edilirse, 19. yüzyılın ortalarında
Halep merkezinin nüfusu yaklaşık olarak 49-50.000 arasında olduğu görülmektedir.
1867 tarihinde Halep vilayetinin toplamı 115.377 hanedir. Bunun 99.436 hanesi müslim, 1544 hanesi Hıristiyan ve 724 hanesi de Yahudidir. Buna göre Halep eyaletinin nüfusunun %85,8’i Müslüman, %13,7’si Hıristiyan ve %0,5’i Yahudidir. Hane itibariyle nefs-i
Halep’in (Halep’in silelim) 10.180 hanesi Müslüman, 1.978 hanesi Hıristiyan ve 500 hanesi
Yahudidir. Gayr-i Müslimlerin oranı %19,5’tur. İzziye, Harim, Reyhaniye, Osmaniye kazaları ile Ceyhan nehri boyundaki muhacirlerin arasında gayr-i müslim bulunmamaktadır.
Cebel-i Sem‘an Halep merkez kazasına dâhil edildiği için Halep merkezine ilave edilerek
1881 tarihindeki merkez ile sancakların genel toplamı aşağıda görüldüğü gibidir.
Tablo 11- 1881 yılında Halep Merkez ile Sancaklarının Nüfusu61.
İCMAL-HANE OLARAK
Müslim

Hıristiyan

Yahudi

Yekûn

Nefs-i Haleb

8.262

Cebel-i Sem‘an

1.918

Haleb Sancağı

43.173

4879

Payas Sancağı

4330

759

5089

Adana Sancağı

13131

1133

14264

Kozan Sancağı

9935

2446

Maraş Sancağı

19726

5238

Urfa Sancağı
Zor Sancağı’nde takrîben
Müteferrika aşair
Yekün

2.478

12.658
727

48.779

12381
29

24993

8312

1204

29

9545

108.787

18.137

785

127.709

10000

-

4000

-

122.787

18.137

10000
4000
785

141.709

Yüzyılın sonlarında 1895 (1313 h.) tarihindeki nüfus rakamları aşağıda verilmiştir
Tablo 11- 1895 (1313 h) Tarihinde Halep’in Nüfusu 62
Erkek

Kadın

Yekün

İslam

36.565

38.830

75.395

İslam Kıptiyan

213

218

431

Rum Katolik

3.955

4.089

8.044

Ermeni Katolik

2.024

2.027

4.051

60

61
62

Meselâ, Halep’teki han, fırın ve camilerde kalan toplam nüfus 753 kişidir. 3726/Defter no: 5 Yabancı reaya, defter no: 6 Yabancı müslim. Bu vesile ile Halep merkezinde kaç fırın, han, sabunhane olduğunu tespit
etmek mümkün olmaktadır. Buna göre 45 han, 28 fırın, 5 sabunhane ve 8 değirmen mevcut idi. Çoğu
medreseler de camilerin müştemilatından olduğu için camilerde kalanlar da sayılmıştır.
BOA. A.VKN. 2/18 (19 Zi’l-kade 1298-3 Ekim 1881)
1313 h.Tarihli Haleb Salnamesi, s. 179
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Süryani

1.358

1.267

2.625

Murani

981

979

1.960

Rum

529

456

985

Ermeni

754

901

1.655

Protestan

39

26

65

Latin

202

150

352

Keldani

89

62

151

Ecnebi

1.551

495

2.046

Yahudi

3.951

3.997

7.948

Yabancı

1.513

530

2.043

YEKÜN

53.724

54.027

107.751

Bu tabloya göre Müslümanların toplamı 75.826, gayr-i Müslimlerin toplamı da
31.932’dir. Buna göre Müslümanların oranı %57,89, gayr-i Müslimlerin oranı %42,11’dir.
19. Yüzyılda gayr-i müslim nüfusun özellikle de Yahudi nüfusunun artışı dikkat çekmektedir.
Her ne olursa olsun Halep bir Türk-İslam şehridir.

Konar-Göçer Nüfus
a. Halep Türkmenleri
Halep’in nüfusunu incelerken çevresindeki konar-göçer aşiretleri zikretmeden geçmek
meselenin konunun eksik olması demektir. Halep ve çevresindeki iki büyük konar-göçer taifesi vardır. Birincisi Halep Türkmenleri ikinci de İzzeddin Bey Ekradıdır. Selçukluların bölgeye
gelmeleriyle birlikte Bağdat ve kuzeyi, doğu Anadolu ile Halep ve çevresi yoğun bir Türkmen
iskânına sahne oldu. Türkmen ve Ekrad nüfusu Şam ve Filistin’e kadar yayıldı. Her iki taifenin her yerde birlikte olmaları dikkate değer. Şam, Halep, Kudüs ve Gazze’de Türkmen
ve Ekrad mahalleleri tahrirlerde kayıtlıdır. Ayrıca Şam ve Filistin sahillerinde de Türkmen
oymakları meskûndur. Şam Türkmenleri Oğuz boylarından olup, Anadolu’ya kadar uzanan
kolları vardır. Meselâ; bugün Adıyaman’a bağlı Şambayat ilçesi, Şam’daki Bayat boyunun
buraya yerleşen bir koludur.
Tarihin seyri dâhilinde Anadolu’da üç Türkmen bölgesi oluşmuştur.
1. Merkezi Diyarbakır olan Urfa-Mardin üçgeninin çizdiği dairedeki Bozulus Türkmen Bölgesi,
2. Merkezi Halep olan ve güneyden başlayarak, Hama, Hums, Lazkiye, Antakya, Ayıntab,
Payas, Tarsus ve Adana’yı içine alan Halep Türkmen Bölgesi,
3. Sivas, Tokat, Amasya’dan başlayarak Malatya sınırından Maraş ve Adana’ya uzanan Yeni
İl Türkmen Bölgesi.
Daha sonraki dönemlerde Selçuklu ve Osmanlı Devletinin gelişmesi ve ilerlemesi sürecinde Anadolu içlerine, adalara ve Rumeli’ne yapılan fetihlerle bu bölgelerden nüfus göçürülmüştür. Bu hususu aşiret ve yer adlarının bütün Anadolu ve Rumeli’ne yayılmasında da takip
etmek mümkündür.
Halep Türkmenleri, hem konar-göçer, hem de yerleşik olarak yaşıyorlardı. Kışlakları Halep ve çevresi, yaylakları Sivas Uzunyayla idi. Başlarında kendilerinin seçtikleri bir Boybeyi
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bulunurdu. Boybeyi halkı ile devlet arasındaki münasebetleri sağlamakla yükümlüydü. Çok
sayıda deve besledikleri için savaşlarda devletin ikmal işlerinde büyük faydaları görülürdü.
Keza hayvancılık en önemli gelir kaynakları idi, bu da bölgenin şehir nüfusunun ihtiyacını
karşılamada önemli bir kaynaktı.
Halep Türkmenleri bir nahiye olarak taksim edilmişlerdi ve bir Kadıları vardı. Buna
Türkmen Kadısı denirdi. Gelirleri doğrudan Valide Sultan hassına bağlıydı. Halep Türkmenlerinin yayıldıkları alanlar, Şam’ın kuzeyinden, Malatya’ya, Adana ve hatta Kayseri, Kırşehir’e
kadar uzanır. Zaman içinde Halep Türkmenlerinin Anadolu içlerine yapılan göçleri ile Tokat,
Amasya, Çorum, Ankara, Konya, Afyon ve Manisa’ya kadar iskân oldukları bilinmektedir.
Keza bugün Suriye’de Halep merkezinde, Hama, Hums, Lazkiye ve çevresinde Halep Türkmenleri varlıklarını sürdürmektedir.
Halep Türkmen oymakları hakkında etraflı izahlar yapmak bu yazının sınırlarını aşacağından, belli başlı oymakları zikretmekle yetineceğiz. Bunlar; Abalu, Acarlu, Afşarlu Eymiri,
Ağca Koyunlu, Ağcalu Afşarı, Arablu, Baharlu, Balabanlu Afşarı, Bayad, Bayındır, Beğdilü,
Beçelü, Beğmişli, Büğdüz, Çalışlu, Çepni, Çıplak, Çoban Beğlü, Doğanlu Bayadı, Döğerlü,
Haleb Döğeri, Hama Döğeri, İğdir, İnallu, Kınık, Kızık, Kotan, Köpeklü Afşarı, Peçenek,
Pehlivanlu, Yüreğir ve ismini sayamayacağımız oymaklardır63.

b. İzzeddin Bey Ekradı
Bölgenin ikinci büyük yarı konar-göçer oymağı İzzeddin Beğ Ekrad taifesidir. Merkez
Kilis olmak üzere Com, Urfa, Hısn-ı Mansur (Adıyaman), Kâhta, Gerger, Besni kısmen Malatya’ya yayılan Ekrad taifesi, Şeyh İzzeddin Bey’in uhdesine verilmiştir. Halep Mufassal Tahrir Defterlerinde bu şekilde kaydedildiği gibi, müstakil mufassal defterlere de (kaydedilmiştir
ve-silelim) Tavâif-i Ekrad-ı İzzedin Beğ olarak kaydedilmiştir. Büyük bir şubesi de daha çok
Urfa, Gerger ve Kâhta’da olan Baziki taifesidir. 16. yüzyılın ortalarında Kadı da atanmıştır.
Öyle ki İzzeddin Bey, sultanın kendisine mektup yazacak derecede itibar görüyordu. Yüzyılın
ortalarında bir Kadı atanmış ve buna Ekrad Kadısı deniyordu. İzzeddin Bey Ekradı da Halep
merkez ile çevresinde Menbic, Rûc, Bâb gibi kazalarda meskûndurlar.
İzzeddin Bey Ekradı da Halep Türkmenleri gibi yerleşik ve konar-göçer bir hayat tarzı
sürdürürlerdi. En başta Mîr-i Ekrad İzzeddin Bey vardı, ondan sonra her oymağın bir kethüdası bulunurdu. İzzeddin çocuk bırakmadan ölünce Kanuni tarafından Meyyafarikîn Beylerinden Canpolat Bey Mîr-i Ekrad olarak atandı. Yukarıda zikredildiği gibi, Canpolat Bey ve
ailesi yerli ekrad taifesinden değildir.
Ekrad oymaklarının belli başlı şubeleri şunlardır: Ordu-yu İzzeddin Bey, Ramazanlu,
Rûbiye, Milli, Mihirkâniye, Okçu İzzeddinli nâm-ı diğer Milli, Süleymanlı, Kutlu Şah, Uzun
Yusuflu, Çubi, Halil Beğlü, Çıbanlu, Kejanlu, Musabeğlu, Dünbüli, Saçlı Kürd-i Şamî, Çakallu, Göç Beneklü, Reşi, Rişvan, Şikakî, Hamikiye-Amikiye, Kâvi, Kulaksızlu, Kılıçlu, Baziki, Boylanlu, Nakibanlu, Salarlu, Gürgânlu oymakları. Bu oymakların kethüdalarının adlarıyla anılan pek çok alt şubeleri vardır.

63

Türkmen oymaklarının hane, şube ve nerelerde meskûn oldukları hakkında geniş bilgi için bkz. Çakar, 17.
Yüzyılda Haleb Eyaleti ve Türkmenleri, özellikle beşinci bölümdeki 183-279. sayfalar.
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1536-1537 dönemine ait tahrir rakamlarına göre hane, bennâk, mücerred ve dervişleriyle
birlikte toplam 53.470 kişilik bir nüfusa sahip oldukları tespit edilmiştir. Hatırlanacak olursa,
Halep merkez nüfusu da bu dönemlerde hemen aynı düzeydeydi. Bu tarihlerdeki İzzeddin
Bey taifesinin vergileri de şöyleydi. 402.438 koyunları vardı ve bunun vergisi 200.719 akçe
idi. Bennâk ve mücerredlerle birlikte 234.109 akçe vergi veriyorlardı. Baziki taifesinin toplam
vergileri 110.572 akçe idi ki, her iki oymağın vergileri yıllık 344.681 akçe idi. İzzeddin Bey
Ekradının gelirleri de Valide Sultan hassına aitti64.
18. yüzyılda devletin genel olarak merkezî otoritesini kaybettiği dönemde bu oymaklar
eşkıyalıklarıyla ön plana çıktılar. Rakka iskânına tabi tutulan bu aşiretler, iskân mahallerinde durmayarak, her tarafa dağıldılar. Bu aşiretlerden eşkıyalığı ile meşhur olanlar Okçu İzzeddinli, Kılıçlu ve Reşi aşiretleridir. Adana, Tarsus, Belen, Payas, Antakya, Halep, Kilis ve
Ayntab çevresinde yıllarca emniyeti tehdit ettiler. Ancak 19. yüzyılın ikinci yarısında iskân
edilerek ve yeni tedbirler alınarak zabt u rabt altına alınabildiler.
Milli Mücadele döneminde Fransızlara karşı direnen ve Kuvvâ-yı Milliye ile birlikte hareket eden de bu aşiretler olmuştu. Kilis’in Damrık Dağı batısında, Halep-Maraş ikmal yolu
olan Halep-İslahiye demiryolunu Şubat 1920 tarihinde havaya uçurarak Fransız ikmal yollarını kesen ve Türk-Fransız antlaşması yapılıncaya kadar Fransızlarla mücadele eden aşiret
Okçu İzzeddinli aşiretiydi65. Şam’dan başlayarak bütün kuzey Suriye’de Türkmen ve Ekrad
varlığı günümüzde dahi varlığını sürdürmekte ve bölgenin siyasi, sosyal ve kültüründe önemli
iki unsurdur.
Kısaca sadece Halep’te değil, Şam ve çevresinden başlayarak Hama, Humus, Lazkiye, Rakka,
Çobanbey, Münbic-Menbic bölgesindeki Türkmen ve Ekrad varlığı, bizim kültürel sınırlarımızı teşkil etmektedir. Bu, tarihin derinliklerinden gelen tabiî bir vakıadır.

VII. İktisadî Vaziyet
Halep’te Osmanlı idaresi tesis edilince 1517’den başlayarak 1519’a kadar süren ilk tahrir
yapıldı ve Halep mîrî rejime dâhil edildi. Yani klâsik Osmanlı sistemi olan timar ile mîrî
mukataa sistemleri uygulandı. Memluklu dönemine ait uygun görülen kanun ve gelenekleri,
vakıf ve berat ile mülkleri kabul ve tescil etti. Kendi kanunlarına uymayan hususları bid‘at
kabul ederek zulm-ü sarih olduğu gerekçesiyle kaldırdı. Ziraî topraklar timar, zeamet ve has
olarak tevcih edildi.
Sofyalı Ali Çavuş’a göre Halep, 16. yüzyılda 1.250 timarlı, cebelü ve kul taifesiyle birlikte 4.000 asker çıkarıyordu66. Enver Çakar’a göre ise bu dönemde Halep’in çıkarttığı asker
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sayısı 920-1000 civarındadır67. Rakamlar farklı da olsa, Halep’ten en az bin civarında asker
çıkartıldığı açıktır.
17. yüzyılda Halep’te 799 timar ve 124 zeamet vardı. Evliya Çelebi’ye göre Halep’in yıllık
timar ve zeamet gelirleri “üç yüz yetmiş üç kere yüz bin ve yirmi bin sekiz yüz” (37.320.800)
akçedir. Eyalet genelinde 10.000 asker Halep Valisinin bayrağı altında sefere katılırdı68. Bu
dönemde Halep eyaletinin sınırları en geniş sınırlarına ulaştığı hatırlanırsa, bu rakamın makul olduğu söylenebilir.
Bu dönemde Halep gelirlerinin önemli bir bölümünü mukataalar oluşturmaktadır. 16.
yüzyılda onlarca mukataa mevcuttu ancak burada belli başlı mukataaları zikretmekle yetineceğiz. Ağnam pazarı bacı, akmişe tamgası, bostan, boyahane, darü’d-darb-ı Halep (darphane),
darü’l-vekâle, debbağhâne, esb bazarı ve şütüran dellaliyesi, pembe kapanı, sabun ve sabun
kantarı dellaliyesi, üsera pazarı (esir pazarı), zeyt kapanı yüksek gelirli mukataalardır. Dönem
içinde mukataa gelirleri şöyle bir seyir takip etmiştir: 1520’de 2.314.290, 1536’da 3.573.704,
1550’de 3.235.416 ve 1584’te 3.390.216 akçe idi69.
Görüldüğü gibi mukataa gelirleri yani ticarî ve sınaî işletmeler ve gelirlerde herhangi
bir gerileme söz konusu değildir. Tam tersine dönem sonu itibariyle %71,5 oranında artış
göstermiştir. Oysa dönem sonunda Halep’in nüfusu gerilemişti. Ama görülüyor ki ticarî ve
sınaî vergilerde bir artış vardır. O halde bütün olumsuzluklara rağmen Halep ticareti ve sanayii durmamış, sürekli bir gelişme göstermiştir. Buhran zamanlarında iktisadî hayatın da
zarar gördüğü kabul edilen bir görüştür. Ama aynı zamanda böyle dönemlerde her türlü mal
hizmete olan talep artmaktadır. Bu yüzden çelişkili gibi görünse de zor zamanlarda iktisadî
gelişmenin görülmesi şaşırtıcı gelmemelidir.
Sanayi öncesi toplumlarda devletler kendilerini sadece dâhilî ve haricî güvenliği sağlamakla görevli görürlerdi. Merkezî bütçeden bayındırlık, sağlık, din, kültürel ve sosyal hizmetler için para ayırmazlardı. Her devlet kendi kanunlarına göre bir sistem kurmuştu. Bu yüzden
bütün klâsik toplumlarda vakıf müessesesi görülür. Müslüman devletlerde ve bu meyanda
Osmanlı devletinde söz konusu hizmetleri, millî hasıladan şer‘î esaslara göre sınırları çizilmiş
olan vakıflarla yerine getirilirdi.
Halep’te de muhtelif alanlarda hizmet veren pek çok vakıf bulunmaktaydı. 1536’da toplam 355 vakıf bulunuyordu ve bu vakıfların 242’si yani %68’i evlâtlık, 112’si yani %32’si
hayrât vakıflarıydı. Evlatlık vakıflar, ailelerin ellerinde bulunurken, hayrât vakıflar cami, mescit, medrese, mektep, imaret, hastahane, türbe, ziyaretgâh gibi dinî ve sosyal alanlarda hizmet
veriyordu. Evlatlık vakıfların toplam geliri 1.510.590,5 akçe iken, hayrat vakıfların toplam
geliri 873.309 akçe idi. Vakıflara tahsis edilen gelir toplamı 2.383.899,5 akçe olup bu da
sancak toplam gelirinin %15,07’sini meydana getirmektedir70.
Görüldüğü gibi vakıflar çoğunlukla servetin ailelerde kalması amacıyla kurulmuştur. Şer‘î
hukuk, vakfın şartlarını tespit yetkisini vâkıfa vermiştir. Vâkıf, kurduğu vakfa havale edeceği malların gelirlerinin nasıl kullanılacağını, hangi alanlara hizmet edeceğini Kadı huzurda
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hazırlanan vakıf hüccetiyle tespit ederdi. Vâkıf, kurduğu vakfın mütevelliliğine nesilden nesile, göbekten göbeğe olmak üzere ekber ve erşed yani en büyük ve reşit erkek çocuğuna bırakırdı. Bazı vakıf hüccetlerinde erkek nesli kesilirse (erkek evlat mühkariz bulursa), o zaman
kız evlatlarının erkek çocuklarına havale edildiğine rastlanmaktadır. Bu suretle servetin, devletin murakabesinden kurtarılması ve ailede kalması teminat altına alınmış oluyordu. Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki vakıfların düzeni böyleydi. Öyle dahi olsa dönemin şartlarında
ülkenin her yerine zikredilen dinî, hayrî, beledî, sosyal, sağlık ve bayındırlık vakıflar kanalıyla
hizmetleri gitmiştir.
Vakıfların şehirlerin ekonomisine önemli katkılar yaptığı bir vakıadır. Her şeyden önce
vakıf medrese, hastahane, imaret, zaviyelerde her türden gıda ve temel maddeye ihtiyaç vardı,
yani vakıflar daimî bir pazar halindeydi. Köylünün ve esnafın ürettiği her şeyin tabiî müşterisiydi. Zaman zaman vakıf eserlerin tamirinde onlarca usta, amele ve ırgat çalışmakta, esnafın
ürettiği veya mamul hale getirdi onlarca kalem malın müşterisi gene vakıflardı. Bu haliyle vakıflar, şehrin ticaretinde önemli bir yere sahipti. Öte yandan vakıflarda, mütevelli, müderris,
vekilharç, imam, müezzin, hatip, bekçi, ferraş gibi pek çok görevli çalışmaktaydı ki, bu da
vakıfların büyük bir istihdam alanı oluşturduğunu ortaya koymaktadır. 1536’da 355 vakıfta
çalışanlar aileleriyle birlikte düşünüldüğünde önemli bir nüfusun geçim kaynağı olduğu görülür. Keza 355 vakfın sadece bir günlük harcamaları düşünülürse, bunun Halep şehri için ne
kadar önemli olduğu görülecektir.
1846 senesinde Halep Eyaletinde Harameyn-i Şerifeyn vakıfları hariç 710 adet vakıf
vardı. Bunun 415’i Halep şehrinde, 135’i Ayntab, 95’i Kilis ve 65’i de Antakya’da bulunuyordu71. En zengin vakıflar Harameyn vakıflarıydı. 1842-1851 yılları arasında Halep’te
Harameyn vakfına ait 28 dükkân, 4 menzil, 2 hamam, 3 değirmen, 1 kahvehane, 5 tarla
bağ bahçe, 37 maktuat mülkü vardı. Dönem içindeki gelirleri 18 bin ile 25 kuruş arasında
değişmiştir72.
Vakıflar daima teftiş edilir, muhasebe kayıtları kontrol edilirdi. 1861-1865 tarihli bir
vakıf muhasebe defterine göre, Halep’teki 415 vakfın 137’sinin muhasebesi görülmüştür. Bu
vakıfların gelirleri 1.150.437,5 kuruştu. Masraflar ise 306.326,75 kuruştu. 195.562,475 kuruş kanuni masrafları çıktıktan sonra, masraflar toplam gelirin %26,62’sini teşkil etmektedir.
1862-1863 yılı bütçesinde Halep gelirlerinin toplamı 36.129.634 kuruştu. Sadece 137 vakfın
gelirlerinin 1.150.437,5 kuruş olması, bütçede önemli bir paya sahip olduğunu göstermektedir73

Ticaret
En eski çağlardan beri önemli bir iktisadî havzada bulunması itibariyle Halep, Doğu-Batı, Kuzey-Güney ana yollarının kavşağındadır. Anadolu’yu Mısır, Hicaz ve bütün Afrika’ya
bağlayan en önemli bir merkezdir. Doğu mallarının Bağdat üzerinden Akdeniz’e ve oradan da
Avrupa’ya ulaştıran önemli bir ticaret merkezidir. Halep sadece bir ticaret merkezi değil, aynı
zamanda önemli bir üretim merkezidir. Onun için hiçbir dönemde önemini kaybetmeyen
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Halep, her dönemde çok önemli bir ticaret merkeziydi. Bu itibarla daha 16. yüzyıldan itibaren Venedik, Fransa ve İngiltere’nin öncülük ettiği bazı Avrupa devletlerinin Halep’te konsolosluklar açtıklarına değinilmişti.
Bu devletlerden Venedikliler erken dönemlerden itibaren Halep ticaretine dâhil olmuşlardı. Bu ticaretin devamlılığı Osmanlı Devleti için de önemliydi. Birincisi, kendi imkânları
ile karşılayamadığı iç piyasanın taleplerini karşılıyor, ikinci ise, bu ticaretten önemli gümrük
gelirleri elde ediyordu. Venedikliler de Akdeniz’deki bütün Osmanlı limanlarında özel ticarî
imtiyazlar elde etmişti. Onun için Halep ticareti hem Osmanlı Devleti hem de Venedik için
özel bir önem taşımaktaydı.
Osmanlı Devleti bu yönüyle Venedik’in Doğu Akdeniz’de vazgeçemeyeceği bir merkezdi.
Venedik’in Akdeniz ticaretinde önemli üsleri olduğu belgelerden74 anlaşılmaktadır ki, bunlar
İzmir, Kıbrıs, Halep ve İskenderiye idi. Venedik’in İstanbul dışında Halep ve İskenderiye’de
de Bailosu vardı75. Venedik konsolosluğu 16. yüzyılda açılmıştı ama 17. yüzyılda Halep’de
Bailo vardır.
Venediklilerin Halep ile ilişkilerinin esasını tabiî ki ticaret ve ticaret ile ilgili hususlar
teşkil etmektedir. Venediklilere daha Fatih Sultan Mehmet tarafından verilen eman ve ahitnamelerle, onların Osmanlı Devletinde serbestçe ticaret yapmaları, %3 gümrük vergisi ödemeleri, kimsenin haksız yere müdahale etmemesi, bid‘atler ihdas ederek çeşitli adlarla gayr-i
resmî akçe talep etmemeleri karar altına alınmıştır. Her padişah cülusunda Venediklilere verilen eman ve ahitnâmeler yenileniyor, ataları zamanında verilen ahitnamelere atıf yapılıyor
ve her ne suretle olursa olsun Venediklilerin himaye edilmeleri, zulm ve teaddî ettirilmemesi
hususunda sıkça emirler yayınlanmıştır. emrediliyordu.-Bu kelimeyi silelim
Osmanlı Devleti, Venedik ile olan ilişkilerine o kadar önem veriyordu ki, Temmuz Sonları 1622 (Evâsıt-ı Ramazan 1031) tarihinde Halep Beylerbeyi, Kadı ve Defterdarına yazılan
bir hükümde, “Venediklü kadîmden Âsitâne-i Saâdetimle dostlukda sabit-kadem olmağla şükür
ve şikâyetleri müsmir ve mü’essirdir bir vechle rencîde olunduklarına rızâ-yı hümâyûnum yokdur himâyet ve siyânet üzere olunmaları lâzımdır”76 diyerek Venediklilerin şikâyetlerinin kabul
göreceği, onların himaye edilmesi hususunda il idarecileri uyarılmıştır.
Hemen bütün belgelerde Venedik’in Osmanlı Devleti için ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü Venedikliler Osmanlı ülkesine hem büyük miktarlarda her türlü mal
getiriyorlar, hem de gümrük vergisi olarak büyük meblağlar ödüyorlardı. Bu da mukataa gelirlerinin yükselmesine, dolayısıyla da hazine gelirlerine para akışını sağlıyordu. Mesela; Ekim
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Ortaları 1624 (Evâ’il-i Muharrem 1034) tarihinde Halep Beylerbeysi, Kadısı ve Defterdarına
yazılan hükümde, “kadîmden olugelene muhalif bir akçe ve bir habbe ziyade aldırmayasız, tüccar taifesi vech-i meşrûh üzere rencîde olunmağla bey‘ u şirâ munkati‘ olunub iskeleler ibtâl ve
mîrîye aid olunan gümrük noksan müretteb olunmak lâzım gelür” diyerek konunun önemine
dikkat çekilmiş ve tüccardan kanunların ve ahitnâmelerin belirlediğinin dışında ziyade akçe
talep edilmemesi, tüccarın rencide edilmemesi sıkı bir şekilde tenbih edilmiştir77. Keza Mart
ortaları 1625 (Evâ’il-i Cemâziyye’l-Âhir 1034) tarihinde Halep Muhafazasında olan Vezir
Mustafa Paşa’ya yazılan hükümde tüccarın vilayet hâkiminden riayet görüp teaddi olmadıkça tüccarın haber alarak gönül rahatlığı ile bolca mal ile Halep iskelelerine aktıkları, alış
veriş ettikleri, dolayısıyla hazineye büyük faydalar sağlandığı, gümrük gelirlerinin de arttığı
müşahede edildiği dile getirilmektedir. Hal böyleyken Halep Gümrük Emininin Halep’te
iflas edip firar eden bir Venedikli tüccarın borçlarını Halep Konsolosundan tahsilini talep
etmesi büyük bir sıkıntı doğurmuştur. Halep Emini, halkın müflis (eden-Bu kelimeyi silelim) tüccardan alacağı olduğunu belirterek, bu borcun Konsolos tarafından ödenmesini talep
etmektedir. O sırada yüklerinin bedeli 700-800.000 altın değerinde olup, sadece gümrüğe
ödeyecekleri vergi ise 100.000 kuruş olan üç Venedik kalyonu yeni Konsolos ile birlikte Halep iskelesine gelmişti. Bu gemilerdeki tüccarlar, eski Konsolosa yapılan zulüm üzerine Halep
iskelesine yanaşmadılar ve yeni Konsolos da görevi kabul etmediğini bildirdi. Çünkü Emin,
bu gemideki malların müflis tüccarın borcuna mahsup edilmesini istiyordu. Yazılan emirde
eskiden beri verilen ahitnâmelere78 aykırı olarak Konsolosun kefil olarak tutulamayacağı, bu
gibi zulüm ve teaddîye rıza gösterilmeyeceği bildirilmiş, Venediklilere hiçbir surette zulüm
yapılmaması tenbih edilmiş, buna uymayanlar için de gereğinin yapılması emredilmiştir79.
Üç geminin bu kadar büyük bir meblağ değerindeki mal ile Halep’e gelmesi, Venedik-Halep
ticaretinin boyutlarını göstermesi bakımından önemlidir.
Venediklilerin Halep ile olan ilişkilerinde, Venedik tüccarına eminler ve diğer devlet görevlileri tarafından haksız yere akçe talebi ile rencide edilmeleri ile ilgili belgeler ön plana
çıkmaktadır. Bu belgeler dikkatlice incelendiğinde teferruata dair önemli bilgilere de ulaşılmaktadır. Ağustos sonları 1639 (Evâ’il-i Ramazan 1039) tarihinde Halep Beylerbeyine,
Kadısına ve Defterdarına yazılan hükümde; Venedik Baylosunun arzuhal sunduğunu, Venedik’ten çuka ve kumaş ve sair emtia getiren Venedik tüccarlarının İskenderun iskelesinde
mallarını çıkardıklarında Halep Gümrük Emini Mustafa ve ortağı Kovanoğlu demekle maruf
eminlerin, ödedikleri kanunî gümrük vergilerinden başka, sulh salah ve ahitnamelere aykırı
olarak 500 kuruş aldıklarını, bununla da yetinmeyerek Kassabiye adı altında 3.800 kuruşlarını
aldıklarını, haksız yere tüccarlardan alınan bu paraların sahiplerine iade edilmesi emredilmiştir. Eminler, Kassabiyeyi Arnavut Hasan adlı kişiye sattıklarından, onlar da ahitnâmelere
aykırı olarak Trablus ve Sayda iskelelerinden gelen mallardan Kassabiye almaktadır. Burada
Eminlerin mukataalarını Pare Mukataa şeklinde ikinci şahıslara sattıkları anlaşılmaktadır ki,
77
78

79

Carthe Turche 251, Dosya 335, s. 39, ayrıca Busta 12, Belge 1283 (31 Ağustos 1622 tarihli emir)
“…ve Baylos olan âharın borcu için kimesne rencîde etmeyip müzâyaka vermeyeler ve nesne ödetmeyeler.
Amma mer’î olanlar medyûnların sâkin olan yere varub hâkimi marifetiyle hak ve adl üzere taleb oluna ve
Baylos dahi bu ahvâlin fesholunması için Venedik beylerine ilâm ede…” Sultan 4. Murad’ın Nisan Sonları
1625-Evâsıt-ı Receb 1034 tarihli Ahitnâmesi, Busta 12, Belge 1318. Bu ahitnâme Pedani tarafından yayınlanmıştır. Bkz. M. Pia Pedani, La dimora della pace. Considerazione sulle capitolazioni tra i paesi İslamici e
l’Europa, Venezia 1996, pp. 73-83
Carthe Turche 251, Dosya 335, s. 22

49

bunun kanunsuz olduğu bilinmektedir. Bu haksızlığın giderilmesi, tüccara zulüm ve teaddî
edilmemesi sıkı bir şekilde tenbih edilmiştir80.
Sadece Venedikliler Halep ticaretiyle ilgilenmiyorlardı. Fransa, İngiltere, Nemçe, Flemenk (Hollanda) tüccarları da Halep ticaretinde önemli bir mevkideydiler. Çünkü öteden
beri Atlas yollarının bulunmasıyla önemini kaybettiği ileri sürülen Akdeniz, 16. yüzyılın sonlarında önemi yeniden kavranmış ve ticaret yolları gene Akdeniz’e dönmüştür. Çünkü Afrika’yı güneyden dolaşarak Hindistan’a ulaşmak, dönemin teknolojisi ile çok zahmetliydi, uzun
zaman alıyordu ve bu haliyle ekonomik de değildi. İşte Akdeniz’in tekrar önem kazanmasına
paralel olarak Halep ticareti de gelişti.
Ticaretin canlılığını hanlar, bedestenler ve ticaret emtiasıyla ticaret hacmi belirler. Mesela
1827’de 2’si alâ, 10’u evsat ve 22’si edna olmak üzere 34 han mevcuttu. Sekiz adet de buğday
hanı vardı. Ancak bu hanlar ihtisaba dâhil olan hanlar olup, Halep’teki bütün hanları yansıtmamaktadır. Yüzyılın sonuna doğru 99 han tespit edilmiştir. Bundan başka 119 çarşı vardı ki,
hemen her çarşı bir iş koluna/esnafa hasredilmişti81.
Halep vilayeti her yönüyle iktisadî ve ticarî değeri yüksek olan bir vilayetti. İktisadî hayatı
tamamen ticarete dayanmıyordu. Çevresi ziraata elverişli, hububatın her cinsi, pamuk, ipek,
narenciye, zeytin, üzüm ve daha pek çok ürün yetiştirilmektedir. Çevredeki konar-göçerler,
Halep’in et ve hayvanî gıdalarını karşılayabiliyordu. Halep ve çevresinin ham deri ve yün ihtiyacı gene konar-göçerler tarafından sağlanıyordu82. Halep’in bu iktisadî canlılığı bütçelerine
de yansımıştır.

Bütçeler
Osmanlı mîrî rejimine dâhil olan vilayetlerde klâsik dönemde Vilayet Muhasebe Defterleri tutulurdu. 19. yüzyılda ise Vilayet Bütçeleri tutulmaya başlandı. Bu döneme ait birkaç
yılın genel bütçelerini vermekle yetineceğiz. İlk modern bütçe olan 1845-1846 yılı gelirler
toplamı 12.763.490 kuruştu. Gelir kalemleri vergi mukayyidesi, cizye, rüsumât, aşar, bazı
urban ve aşiretlerden alınan mal-ı mîrî, emaneten idare olunan perakende varidat, beytü’l-ve
geçmiş senelere ait aşar bedelinden oluşmaktaydı83.
1894 yılı bütçe gelirleri 37.116.940 kuruştu ve şu kalemlerden oluşuyordu: Emlâk ve
aşar, temettü, bedel-i askerî84, ağnam, deve, maktu olarak idare olunan aşar, emaneten idare
olunan aşar, emlâk-i emiriye ve muaccele ve kira, rüsum-ı mütenevvi‘a, orman hakkı kereste
ve pul resimleri, enva-i maadin, emlâk ve tapu harçları, mahkeme harçları ve hasılat-ı müteferrika.
Bütçelerin giderleri, günümüz bütçeleri gibi, devletin fiilen içinde olduğu harcama kalemlerinden oluşur. Yakınçağlara kadar devletler, kendilerini dâhilî ve haricî güvenliği sağlamakla görevli görürler, merkez bütçeden eğitim, sağlık, sosyal ve din hizmetlerine bütçe
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Carthe Turche 251, Dosya 335, s. 24, Aynı mealde Venedik Baylosu’nun Sultan’a arzı için bkz. Cancelleria
Documenti Ottomani, Dosya 376, Belge 22, Carte Turche 251, Dosya 335, s. 34
Bayraktar, 19. Yüzyılda Halep’in İktisadî Vaziyeti, s. 141, 149 Ayrıca Halep ticareti hakkında geniş bilgi için
bkz. Aynı müellif, s. 91-151
“…maktu vergi ve adet-i ağnam verir Hadidî aşireti vardır, hane ve miktarları malûm değildir. Bunların
pek çok yağ ve yapağı mahsulatı olur. Yağları Halep’i idare ettikden başka Suriye’de dahi sarf olunur ve
bazen İstanbul’a bile götürülür.”, BOA. A. VKN.2/18-2. Ayrıca Halep Valisi Hasan Paşa’nın Mabeyn-i
Hümayun Başkitabetine 9 Mayıs 1895 (27 Nisan 1311) tarihinde yazılan bir arzda; Hadidî aşiretinden
en iyisinden 112,5 kıyye sade temiz yağın hazırlandığını ve fiyat pusulasının da tanzim edilerek takdim
edildiğini bildirmektedir. Bkz. BAO. Y. PRK.UM.32/9-1
Bayraktar, 19. Yüzyılda Halep’in İktisadî Vaziyeti, s. 246-247
Bedel-i Askerî, cizyenin karşılığıdır. Bilindiği gibi, Islahat Fermanı ve sonrasında1856’da imzalanan Paris
Antlaşmasının etkisiyle cizye, bedel-i askerî olarak değiştirilmiş ve 1910 yılında da tamamen kaldırılmıştır.
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ayırmazlardı. Ancak Avrupa’da liberal felsefenin devlet ve sosyal hayatı etkilemesiyle beraber,
devletler fiilî olarak sağlık, eğitim, bayındırlık hizmetlerinin yerine getirilmesi görevini yüklendiler. Bu umumî değişim bize de yansıdı ve Osmanlı Devleti, Tanzimat uygulamalarıyla
birlikte fiilî olarak bütün hizmetleri üstlendi. Bu değişim bütün 19. yüzyıl devletlerinde olmuştur ve gerçekte karma ekonomik modelin başlangıcıdır.
Tablo 12- 1894 Yılı Bütçesinin Gelir ve Giderleri (Krş.) 85
Gelir

Miktarı

Gider

Miktarı

Emlak ve Aşar Vergisi

6.832.083 Şer‘iyye

Temettu (Gelir) Vergisi

4.331.294 Dahiliye

Bedel-i Askerî

2.052.646 Adliye

947.562

Ağnam Resmi

7.347.134 Maarif

-

Deve Resmi
Maktuan İdare Olunan Aşar
Emaneten İdare Olunan Aşan
Emlâk-i Emiriye ve Muaccele ve
İcar
Rüsum-ı Mütenavvi‘a
Orman Hakkı Kereste ve Pul Resimleri
Enva-i Maadin

697.260 Nafıa
12.840.010 Maliye
141.575 Maaşât-ı Zatiye

1.546.648
573.270
62.917

871.428 Esham-ı Mütenevvi‘a

898.968

241.461 Nizamiye
1.399 Bahriye
591.085 Tophane

Mahkeme Harçları

458.408 Jandarma

Toplam

2.437.010

61.595 Orman ve Maâdin

Emlâk ve Tapu Harçları
Hasılat-ı Müteferrika

474.433

10.264.226
252.885
7.000
3.141.366

649.562 Zaptiye

120.346

37.116.940 Sıhhiye

1.200

Müstakrazat

-

Havalât-ı Müteferrika

400.315

Hazine-i Hashâ-ı Şahâne

200.000

Toplam

21.328.146

Buna göre Halep’in 1894 yıl gelirleri 37.116.940 kuruş iken giderleri 21.328.146 kuruştu. O halde Halep’in gelirleri giderlerini fazlasıyla karşılamaktadır.
Kuruşun neyi ifade ettiğini anlamak için dönemin parası hakkında kısaca bilgi vermek
yerinde olacaktır. 1844 yılında Tashih-i Ayar Fermanı ile Mecidiye esasına geçilmişti. 22 yani
binde 916,5 ayarında olan Mecidiyenin Beşibiryerde Lira, İkibuçuk Lira, Lira-yı Osmanî,
Yarım Lira ve Çeyrek lira olmak üzere altın aksamı vardı. Beşibiryerde 500 kuruş değerinde
olup 34,082 gram, Lira-yı Osmanî -ki bundan sonra Türk parasının temeli olacaktır- 100
kuruş değerinde olup 2 dirhem 4 kırat yani 7,216 gramdı. Gümüş meskûkât da 20, 10, 5, 2,
1 ve ½ kuruş kıymetinde sikkelerden ibaretti. Ayrıca bakır paralar da tedavüldeydi. Buna göre
Halep’in gelirleri Osmanlı Lirası üzerinden hesaplanırsa 371.169,4, giderleri ise 213.269,46
altın etmektedir. Osmanlı Bankasına verilen imtiyaz şartlarından birisi, Osmanlı Lirasının
İngiliz Sterlini karşısında rayicini muhafaza etmekti. Buna göre 1 Sterlin 110 Osmanlı Kuruşu değerinde tutulacaktı86.
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Bayraktar, 19. Yüzyılda Halep’in İktisadî Vaziyeti, s. 256
M. Öztürk, “Genel Hatlarıyla Osmanlı Para Tarihi”, Türkler X, (Ed. Hasan Celal Güzel-Kemal Çiçek),
Ankara 2002, s. 812
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Sonuç
Buraya kadar Osmanlı dönemi ağırlıklı olmak üzere Halep’in genel bir vaziyeti ortaya
konmaya çalışıldı. Görüldüğü gibi, Halep’in tarihi, şehrin fizikî vaziyeti, mahalleler, dinî ve
sosyal yapılar, kale ve surlar, iktisadî vaziyeti, nüfusu, bayındırlık, eğitim ve sağlık hizmetlerinin her birisi müstakil birer çalışma konusudur. Aynı zamanda bu Halep’in tarihî, iktisadî ve
sosyal önemini ortaya koymaktadır.
19. yüzyılda bütün ülkede olduğu gibi Halep vilayetinde ve şehir merkezinde de önemli
bayındırlık hizmetleri yapılmıştır. Vilayeti İstanbul ile Şam’a ve çevre vilayetlere bağlayacak
olan demiryolu yapılması için imtiyazlar verilmiş, alanda keşifler yapılmıştır. 1856’dan beri
yapılan görüşmelerin sonunda kısmen 19. yüzyılda ve kısmen de 20. yüzyılın başlarında demiryolları Halep’e ulaşmıştır. Halep merkezinde tramvay inşası ile elektrikle aydınlatılması
için de 1910 yılında imtiyaz verilmiş ancak Balkan ve arkasında başlayan Birinci Dünya Savaşı dolayısıyla bu işlemler bir müddet durdurulmuştur87. Eğitim öğretim alanında da büyük
mesafeler kaydedilmiştir.
Netice olarak görüldü ki, Halep Anadolu coğrafyasının kopmaz bir parçasıdır. Halep’in
bütün coğrafî özellikleri, Anadolu ile bütünlük arzetmektedir. Fizikî coğrafyası, iklimi Antakya, Ayntab (Gaziantep), Maraş ve Urfa ile aynıdır. Uzun tarihî süreçte ve Osmanlı Devletinin iktisadî ve idarî uygulamaları ile Halep halkı daima Anadolu ile bütünleşmiştir. Zaten
tarihte hiçbir zaman Araplaşmamıştır, Araplar bile Şam ve Halep halkına Arab-ı Müsta‘rebe
(sonradan Araplaşmış) demektedirler. Gerçekten Suriye ve Irak’ta son bin yıldan beri Türkler
bölgeye hâkimdir, Türklerden başka hâkim unsur yoktur. Bu tarihî zemin, Halep’in bir Türk
şehri olduğunun açık delilidir. Yukarıda zikredildiği gibi Halep mîrî rejime dâhil olduğu için
her dönemde asker çıkarmıştır. En son Millî Mücadele gene Anadolu halkı ile birlikte ortak
düşmana karşı savaşmıştır. Adana, Gaziantep, Maraş ve Antakya hariç sadece bugünkü Halep
sınırlarından 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşından itibaren çeşitli cephelerde şehit olan Haleplilerin sayısı 1009’dur88. Bu haliyle şehit veren illerimizin ön sıralarındadır.
Türk tarihinin her döneminde Halep hiçbir zaman Anadolu’nun başka bir vilayetinden
farklı görülmemiştir. Aslında Osmanlı Devlet anlayışında anavatan (homeland) ve sömürge
(colony) zihniyeti olmadığı için, sınırlarına giren her karış toprak himaye edilmiş veya korunmuş manalarında mahmiye veya mahrûsa olarak kabul edilmiştir. Bu topraklarda yaşayan
hangi dil, din ve kültürden olursa olsun vedi‘atullah (Allahın emaneti) olarak kabul edilmiştir.
Bu itibarla Bosna ile Basra’nın, Trabzon ile Trablus’un, Konya ile Kahire’nin hiçbir farkı yoktu. Onun için bir vilayette ne varsa diğer vilayetlere de aynı hizmeti götürmüştür. Bu özellik,
Türk devlet geleneğinin abidevî bir geleneği ve mirasıdır. Nihayet Halep, türkülerimizde terennüm edildiği gibi, yarimizin küsüp gideceği kadar bize yakındır.
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Hasan Karaköse, “İkinci Meşrutiyet Döneminde Halep Şehrine Elektrik ve Tramvay Getirme Çalışmaları
(1910-1915), Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi- Orta Doğu Araştırmaları Dergisi I/1,
Elazığ 2003, s. 99-127
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SOSYAL HADİSELER, İMAR FAALİYETLERİ VE
YÖNETİM KONULARINDA KİTAP’TA YER ALAN
BELGELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1.SOSYAL HADİSELER
1745 yılında Konya’nın Niğde Sancağı’ndan İbrahim bin Hasan gördüğü rüya üzerine
Antep ve Halep’e giderek bir define bulmuş ve bunu da Halep’te bir Yahudi tüccara satarak
memleketine dönmüştür. Bu durum Halep kadısı Mustafa tarafından Dersaadet’e bildirilmiştir.89
Cum‘a (cumua, cumaa) “toplamak, bir araya getirmek” anlamındaki cem‘ kökünden
isimdir. Cuma namazının belli şartların gerçekleşmesi halinde farz olduğu konusunda ittifak
(icmâ) vardır. Bu şartlar vücûb ve sıhhat şartları olmak üzere ikiye ayrılır. Vücûb şartları cuma
ile yükümlü olmak için, sıhhat şartları ise namazın muteber ve geçerli olması için gereklidir.
Vücûb şartları üzerinde mezhepler arasında önemli bir görüş ayrılığı yoktur. Bir müslümanın
cuma namazı ile yükümlü olabilmesi için erkek, hür, mukim (dinen yolcu sayılmayan) ve
mazeretsiz olması şarttır. Yolculuk halinde bulunanlara cuma namazı farz değildir, kıldıkları
takdirde namazları geçerli olup ayrıca öğle namazı kılmazlar. Cuma namazı yükümlülüğünü
düşüren mazeretler de şunlardır: Hastalık, hasta bakıcılık, kişiyi bitkin hale getiren yaşlılık,
sağlığa zarar verecek ölçüde sıcak veya soğuk, aşırı derecede yağmur ve çamur, mal, can bakımından güvenliğin bulunmaması.90 1850 yılında Halep’in İdlib kasabasında ulema arasında
çıkan bir tartışmaya göre camilerde hitap edecek hatiplerin Padişahtan mı yoksa validen mi
alacakları berat ile hatiplik yapacaklarının anlaşılması için Dersaadet’ten bilgi istenmiştir.91
Dünya fuarları, semboller dilinin hakim olduğu alanlar olduğundan, fuar alanlarında
üslup, tarih ve coğrafyadan bağımsız, sınıflandırıcı bir temsil aracı olarak kullanılmıştır. Osmanlı Devleti’nin 1850-1900 arasında düzenlenen dünya fuarlarına katılma isteği, temelde,
toprak kayıplarına karşın, halen büyük dünya güçleri arasında olduğunu gösterme kaygısındandır. Bu süreçte yönetim, borçlar sebebiyle, 1881’den itibaren fiilen Batılı devletlerce
oluşturulan Düyun-ı Umumiye İdaresi tarafından sağlanmıştır. Osmanlı Devleti, 1863’de,
Sultan Abdülaziz’in saltanatı döneminde, daha evvel katılmış olduğu uluslararası sergileri
model alarak İstanbul’da, At Meydanı’nda iç pazara yönelik bir sergi düzenlemiştir. Serginin
iç pazara dönük düzenlenmesinin temel nedeni, Batılı devletlere verilen destek sebebiyle zayıflayan milli sanayiyi hareketlendirmektir. Sergi yapıları, imparatorluk için çalışmakta olan
iki Fransız mimar (Marie-AugustinAntoine Bourgeois ve Leon Parvillee) tarafından tasarlanmıştır.92 1858 yılında Torino’da yapılacak olan Sergi-i Umumiye konulmak üzere Halep’ten
iki tane ipek kumaş gönderilmiştir.93
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Yangınlar Osmanlı kentsel gelişmesine yön veren, kentsel planlama ve çeşitli belediye
hizmetleri açısından olumlu ve olumsuz etkileri olan bir olgudur. Yangınlarla mücadele 19.
yüzyıl boyunca Osmanlı idari ve siyasi teşkilatlanması ile mali durumundan etkilenmiştir.94
Halep’te 1860 yılında Arşın Çarşısı denilen çarşıda meydana gelen yangında 11 dükkan tamamen yanmış ve bazı dükkanlarda zarar görmüştür.95 1867 yılında Halep Bedesteninde
de bir yangın çıkmış ve büyük zarar meydana gelmiştir. Bu sebeple perişan olan halk yardım
talep etmiştir.96
Memlük Sultanı Kansu Gavri, 1440 yılında doğdu. Baybirdi tarafından köle olarak satın
alındı. Azat edildikten sonra birçok görevde bulundu. Kayıtbay’ın yetiştirdiği Kansu Gavri,
60 yaşından sonra 1501 yılında saltanata geçti. Sultan İkinci Bayezid ile iyi ilişkiler içerisinde
olan Kansu Gavri, Yavuz Sultan Selim’e karşı iyi ilişkileri devam ettiremedi. Safevî Devleti
üzerine sefere çıkan Yavuz Sultan Selim, Kansu Gavri’ye Şah İsmâil’e karşı birleşme teklifinde bulundu. Ancak daha 915’te (1509) Yavuz Sultan Selim’in kardeşi ve rakibi Korkut’u ve
919’da (1513) Şehzade Ahmed’in oğulları Süleyman ve Alâeddin’i törenle karşılayıp himaye
etmiş olan Sultan Gavri bu teklifi cevapsız bırakınca iki devlet arasındaki ilişkiler bozulmaya
başladı. Mercidabık Ovasında yapılan savaşı kaybeden Kansu Gavri bu savaş sırasında 1516
yılında öldü.97 Gavri öldükten sonra mezarının nerede olduğu bilinmiyordu ta ki 1874 yılında Halep’te Baba Bayram Tekkesi civarında bir kuyuda bulunana kadar. Tekke yakınındaki
kuyuda bulunan mezarın Sultan Gavri’ye ait olduğu Müze-i Osmani Müdürlüğünce tespit
edilmiştir. Bunun üzerine mezarın ya İstanbul’a getirilmesi veyahutta uygun bir yerde korunması için talepte bulunulmuştur.98
Sultan Abdülaziz 30 Mayıs 1876’da hal edildi. Yerine veliaht Murat Efendi, Beşinci Murat unvanı ile tahta geçirildi. Veliaht Abdülhamid, Mithat Paşaya haber göndererek Kanun-ı
Esasîyi ilân edeceği konusunda söz verdi ve 31 Ağustos 1876’da Beşinci Murat hal edildi.
Yerine İkinci Abdülhamid geçirildi. Abdülhamit söz verdiği üzere Kanun-u Esasîyi 23 Aralık 1876 günü bir ferman ile ilan etmiştir.99 Kanun-ı Esâsî’nin ilanı münasebetiyle Osmanlı
coğrafyasının her yerinden teşekkür mektupları gelmiştir. Bunlardan biri de Halep’ten gönderilmiştir.100
Halep’in 1881 yılında yapılan nüfus istatistiklerine göre Halep merkezinde 2478 Gayri
Müslim hane bulunurken 8262 Müslim hane bulunmaktadır. Cebel-i Seman Nahiyesinde
ise hiç Gayri Müslim bulunmaz iken 1918 Müslim bulunmaktadır. Toplamda ise Halep’te
2478 Gayri Müslim ve 10180 Müslim olmak üzere 12658 hane nüfus kaydedilmiştir. Gayri
Müslim nüfus içerisinde 500 kadar Yahudi bulunurken gerisi Hıristiyan’dır. Hıristiyanlar ise
Ermeni, Ortodoks ve Katolik olmak üzere üç kısımdır. Katolikler ise Ermeni Katolik ve Rum
Katolik ve Süryani ve Maruni olmak üzere ayrı ayrı kiliseleri vardır. Halep merkezde 155
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cami ve 162 mescid bulunurken 23 medrese ve bir Mekteb-i Rüşdiye ve 16 tekke, 14 kilise
bulunmaktadır. Ayrıca 24 İslam, 6 Hıristiyan ve 2 Yahudi olmak üzere 32 Sıbyan Mektebi
vardır. Halep’te 2 matbaa, 41 hamam, 5500 dükkan, 810 mağaza ve 1 bedesten, 70 han,
95 değirmen, 84 fırın 2915 aded Akmeşe destgâhı, 2 cendere, 3 yağhane, 27 basmane, 69
kahvehane, 17 meyhane, 119 boyahane, 13 sabunhane, 2 kalhane, 10 bab ma‘sara,101 4 pamuk fabrikası vardır. Ayrıca şehirde birçok fıstık, zeytin vesair bağ ve bağçeleri vardır.102 Aynı
belgeye göre İzziye kazasında 1220 Müslüman nüfus bulunurken Okçu İzzeddinle, Şeyhler
ve Amiki isimli üç kürd aşiretinden ibarettir. Yine Halebe bağlı olan Kilis kasabasında ise
326 hane Gayri Müslim ve 6850 hane Müslim olmak üzere 7176 hane nüfus mevcuttur.
Kilis’teki Gayri Müslimlerin 46’sı Yahudi olup gerisi Hıristiyandır. Kilis’te 45 cami ve 10
mescid, 12 medrese, 3 tekke, 35 mekteb, 5 hamam, 695 dükkan, 3 bezistan (bedesten), 5
han vesair vardır. Antep kazasında ise 1094 hane Gayri Müslim, 3907 hane Müslim olmak
üzere 5001 hane nüfus mevcuttur. Antep’teki Gayri Müslim hanelerin 67 tanesi Yahudi olup
gerisi Hıristiyan’dır. Antep Halep’in en büyük kasabasıdır. 36 camisi, 57 mescidi, 21 medresesi, 4 tekkesi, 37 mektebi, 5 kilisesi, 13 hamamı, 1938 dükkanı ve 4 bezistanı, 10 hanı, 36
kahvehanesi, 9 meyhanesi, 50 boyahanesi ve 3 sabunhanesi, 15 ma‘sara ve 1 mumhanesi bulunmaktadır. Halep Sancağında toplamda 727 hane Yahudi, 4879 hane Hıristiyan ve 43173
hane Müslüman olmak üzere 53179 hane bulunmaktadır. Bu veriler ışığında aşağıdaki grafik
oluşmaktadır.

Halep’te bulunan nüfusun % 88,51’ini Müslümanlar oluştururken, % 10’nu Hıristiyan
ve % 1, 49’u Yahudilerden oluşmaktadır.
Kur’ân-ı Kerîm’de hidâyet kökünden türeyen fiil ve isim kalıbında birçok kelime bulunmakla birlikte mehdî kelimesi yer almamakta, genelde hidayet kavramı Allah’a, Kur’an’a
ve Hz. Peygamber’e nisbet edilmekte, ayrıca “insanın hidayeti benimsemesi” anlamında da
101
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kullanılmaktadır. Önce Şiîler, ardından Emevîler ve Abbâsîler arasında yayılan mehdî inancı,
III. (IX.) yüzyılda hadislerin toplanıp kayda geçirilmesi ve hadislerin sıhhati konusunda titiz
davranmayan muhaddislerce mehdî rivayetlerinin mecmualara alınmasının ardından Sünnîler arasında da benimsenmeye başlanmıştır. Ancak erken devir Sünnî literatüründe bu inanca
hemen hemen hiç temas edilmemiş, konu daha çok hadisçilerin dahil olduğu Selefiyye’ye
ait eserlerde yer almıştır. Geç dönemde oluşan Sünnî kelâm literatürü ile “fiten ve melâhim”
türü eserlerde ise mehdî telakkisinden genellikle kısaca bahsedilmiştir. Tarih boyunca sosyal
sarsıntılara ve zulme mâruz kalan toplumların bir moral kaynağı olarak benimsedikleri anlaşılan kurtarıcı ve mehdî telakkisi hakkında İslâm tarihinde değişik görüşler ortaya çıkmıştır.103
Tarih boyunca bir çok kimse Mehdilik iddiasında bulunmuştur. Bunlardan birisi de Halep’te
bulunan Muhammed Süleyman ile Hama’da bulunan Şeyh Abdülfettah’dır. Bu kişiler etraflarındaki ahaliyi kışkırtarak bir takım hareketlerde bulunmaları üzerine kendileri hakkında
tahkikat yapılmıştır. Yapılan bu tahkikatın bir bölümü ve şahitlerin ifadeleri mevcuttur. Bu
kişiler cinayet suçlamasıyla yargılanmışlardır.104
1886 yılında Halep ile İskenderun arasında bir şose yol açılmış ve yolun her iki tarafında
kurulması düşünülen yeni mahalleye Şehzade Selim Efendi’nin adının verilmesi talebinde
bulunulmuştur. 105 1887 yılında ise Haleb Vilayetine sevk olunan Pazarcık ve Tırnova muhacirlerinden 23 nüfus için İzziye nahiyesine bağlı Sur nam mahalde 6 hane ve 1 mescid ve
mekteb inşa edilerek bir köy inşa edilerek isminin Orhaniye namıyla anılması talep edilmiştir.106
Kıtlıklar meteorolojik artlara bağlı olarak ne zaman nerede ve hangi durumlarda ortaya
çıkacağı önceden bilinmediği ve ölümcül neticeler verdiği için aynı zamanda bir afet olarak
da değerlendirilir. Kıtlıkların ortaya çıkmasına sebep olan olaylar oldukça fazladır ve bu olaylarda çoğu kere bir doğal afettir. Kıtlığa, sel, yangın, kuraklık, deprem, çekirge istilası, salgın
hastalıklar, aşırı sıcak ve soğuklarında yol açtığı bilinmektedir. Ayrıca eşkıyalık olayları, isyanlar ve savaşlar gibi siyasal ve sosyal olaylarda kıtlıkla yakından ilişkilidir.107 Bu sebeplerle tarih
boyunca dünya üzerinde ve Osmanlı Devleti toprakları üzerinde de zaman zaman kıtlıklar
görülmüştür. 1887 yılında Halep’te görülen kıtlık yüzünden muhtaç durumda kalan ahaliye
yemeklik zahire yardımında bulunulmuştur.108
Halep ve Bağdat’ta asar-ı atika kazısı yapmak isteyen Amerika’nın Pensilvanya Darü’l-fünûn Müdürleri izin talebinde bulunmuştur. Amerika Reis-i cumhurunun da büyük
önem verdiği ifade edilen belge de Babil ve Asur eserlerini bulmak için 10 seneye kadar izin
talep etmişlerdir. Çıkacak eserler Amerika’ya götürülmeden önce alçı ile alınmış modellerinin
Müze-i Hümâyun’a verileceği de ifade edilmiştir.109
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1891 yılında Halep’in Meadi Mahallesinde oturan Muhammed Köse adlı kişinin bir küp
içinde define bulduğu ihbarı üzerine yapılan aramada define bulunamamıştı. Muhammed
Köse’nin defineyi Babü’l-makam Mahallesinde Hamde Lülü’nün hanesinde sakladığı tespit
edilmiş yapılan baskında yakalanmışlardır.110 1892 yılında ise Arsuz nahiyesinde bulunarak
Selanik Vapuru ile Dersaadet’e getirilen taşın Müze-i Hümayun’a nakliyle defter-i mahsusuna
kayıt edilmiştir.111 Yine aynı sene de Bab kasabasında bulunan definenin meydana çıkarılmasının büyük fayda sağlayacağına dair kaza sakinlerinden Ahmed El-Hasan Halep’ten bir ariza
göndermiştir.112 1894 yılında ise Halep’te, kale içinde bulunan camilerle Halaviye Camii
Arab mimarisinin bedii şekillerini hâvî olup zamanla harap olmasından dolayı ahşap mihraplarının müzeye konulmak üzere İstanbul’a nakledilmesi için şifahen bildirilmiş ve fotoğrafları
gönderilmiştir.113 1905 yılında ise Rakka harabelerinde eski eser kaçakçılığını önlemek için
Müze-i Hümâyun tarafından kazı çalışması başlatılması için 4 bin kuruş bütçe ayrılmıştır.114
1908 yılına gelindiğinde Halep’in Cüreyn köyünde yapılan bir kazı sırasında ortaya çıkan 49
adet altın sikke’nin Sultan Süleyman devrine ait olduğu Müze-i Hümâyun tarafından Halep
Vilayetine bildirilmiştir.115 1916 yılında ise Halep’te bulunan âsâr-ı atikadan eski kutu ile
fincanın Müze-i Hümâyunlar Müdüriyet-i Umûmiliği’ne gönderilmek üzere postaya verilmiştir.116
Osmanlı Devleti’nde Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Abdülkadir Geylani Hazretlerininin
sülâleleri askerlikten muaf idi. Bu sebeple Hazret-i İmam er-Rüfâi Hazretlerinin sülalesinden olanların askerlikten muafiyetleri sorulmuş Hama ve Bağdat Nakibüleşraflıktan alınan
bilgiler neticesinde Halep, Basra ve Suriye vilayetinde bulunan 179 kişi askerlikten muaf
tutulmuştur.117
1895 yılında Halep’te bulunan Hadidi Aşiretinden Sultan Abdülhamid Han’a gönderilmek üzere revgan-ı sade yağının en alasından 112,5 kıyye yağ gönderilmiştir.118
12 Mart 1898 tarihinde Halep’te akşam saatlerinde kuvvetlice bir deprem meydana gelmiş, 4-5 saniye süren bu deprem sonucunda herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmemiştir.119
1900’lü yıllardan itibaren Halep’te meydana gelen bazı sosyal hadiseler ise şöyledir:
1904 yılında Milli Aşireti ile Karakeçili Aşiretini barıştıran Halep ve Diyarbakır heyetlerinin taltif edilmesi Halep Valisi Kazım bin Osman tarafından talep edilmiştir.120
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1906 yılında Halep Vilayetinin İdlib kazasında tabi 22 köy ahalisinden 13 hane halkının
mahsulatının zarar görmesinden dolayı kendilerine Ziraat Bankası aracılığıyla yardımda bulunulmuştur.121
1907 yılında Halep’te Arap Atları yarışının tertip edilmesi için izin talep edilmiştir.122
Sultan Abdülhamid Han’ın tahta çıkışı münasebetiyle 1908 yılında Halep’te at yarışı ve çift
öküzlerinin terbiyesiyle cinsinin ıslahı müsabakası düzenlenmesi için de izin talep edilmiştir.123
1909 yılında Bitlis’te bir caminin avlusuna atılan bir kağıtla Osmanlıların Fransa’dan
borç para mukabilinde Suriye’nin rehin bırakıldığı şayiası yayılmaya çalışılarak, halk isyana
ve hükümet aleyhine kışkırtılmaya çalışılmıştır. Bitlis Valiliğinden gönderilen yazıya göre yapılan tahkikat neticesinden bu yazının Muş’ta hazırlandığı ortaya çıkmıştır.124
1910 yılında Osmanlı Donanmasına yardım göndermek için Halep İdadi Mektebi mezunları topladıkları parayı Bank-ı Osmani aracılığıyla Donanma-yı Osmanî Muâvenet-i Milliye Cemiyeti’ne ulaştırmışlardır.125
1911 senesinde Beyrut taraflarında Trablus’ta ahalinin ihtiyacı olan odun, kömür, zahire
gibi ihtiyaçlar Beyrut-Şam Demiryolu şiddetli kar ve tipi nedeniyle kapanmıştır. Bu sebeple
Haleb’e gidecek yardımlar gecikmiştir. Hayvanların telef olduğu o günlerde ki kış şartları
sebebiyle oldukça müşkil zamanlar yaşanmıştır.126
1912 yılında Halep’te, Halep Maarif Müdüriyetince her sınıf halkın istifade edeceği ve
muhtelif lisanlarda yazılmış eserlerin yer aldığı Kütüphane-i Umumi için Mısır Fevkalade
Komiserliğinden kitap talep edilmiştir.127
1917 yılında Halep’te Müşarefe adıyla bilinen kabristanın korunması ve duvarla çevrilmesi için kurulacak komisyonun faaliyetleri hakkında bilgi verilmektedir.128 Ayrıca 1918
senesinde Halep’in büyümesi nedeniyle şehir içinde olan ve artık yetersiz kalan Büyük İbâre
ve Küttâb ve Seyyid Ali ve Karlık mezarlıklarına ek olarak yeni mezarlık tahsisi için Evkaf
Nezaretinden izin talep edilmiştir.129
1918 senesinde Halep Vilayetindeki mahkumlar cepheye giderek savaşmak suretiyle suçlarının cezalarını kanlarıyla ödemek istediklerini ve kaçmaya kalkan olursa ölümle cezalandırılması için talepte bulunmuşlardır.130
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2. 1. İMAR FAALİYETLERİ
Tarih boyunca Halep Anadolu’dan ayrı olarak düşünülmemiş, Osmanlı Devleti zamanında büyük bir ticaret merkezi olarak birlikteliğine devam etmiştir. Fırat ve Asi nehirleri
arasında kalan geniş bir ovada kurulu olan Halep şehri bulunduğu stratejik konumu nedeniyle önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Bu duruma siyasi, askeri ve dini faktörler
de eklendiğinde Halep’in önemi daha da artmıştır. Büyük ve gelişmiş bir şehir olması hasebiyle geçen yıllar içerisinde bir çok türbe, cami, kışla, köprü gibi yapılar yıpranmış ve tamir
olmaları hususu gündeme gelmiştir. Sadece tamir işleri değil aynı zamanda Halep’in imar ve
geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde söz konusudur. 1800’lü yıllardan sonra Halep’te yapılan
imar faaliyetlerine şöyle bir bakalım:
Peygamber Efendimizin Halep’te medfun bulunan yakınlarına ait türbe ve mescitleri
1848 yılında tamir edilmiştir.131 1851 yılında Halep ile Bağdat arasında güvenliği sağlamak
amacıyla 20 kadar kale yapılması ve içerisine yeteri miktar top ve asker yerleştirilmesine karar
verilmiştir.132 Ayrıca Şeyh Yaprak133 kışlası ve kalesinin tamir faaliyetleri de yıllara yayılmıştır.
1850134 , 1855135 ve 1857136 yıllarında kışla ve müştemilatıyla birlikte tamir edilmiştir. Halep
iç kalesinin tamir faaliyetleri ise 1853 yılında olmuştur.137 Ayrıca bunlara ek olarak Halep,
Zor ve Suriye’nin muhafazası için 1859 yılında Halep’ten Şam cihetine doğru kuleler inşa
edilmesi kararlaştırılmıştır.138
1859 yılında Halep’in Ferahra Mahallesinde bulunan Mansuriye Medresesi tamir edilerek Rüşdiye Mektebine çevrilmesi ve Şeyh Mehmed Efendi hocalığa terfi ettirilerek Dersaadetten hoca takviyesi yapılması istenmiştir.139
Mevlana Celaleddin Rumi’nin 1273 yılında Konya’da vefatından sonra adına oğlu Sultan
Veled (ö. 1312) tarafından kurulan Mevlevi’lik, Selçuklular devrinden başlayarak Osmanlı
Devleti’nin kuruluşundan yıkılışına kadar geçen süre içerisinde, toplumu derinden etkileyen
tarikatların başında gelmiştir. Halep Mevlevihanesinin tam olarak nezaman kurulduğu belli
olmasa da değişik rivayetler vardır. Yavuz Sultan Selim veya Kanuni Sultan Süleyman zamanında kurulmuştur. Mevlevihanenin ilk şeyhi Fakri Ahmed Dede’dir.140 Halep Mevlevihanesi
1860 yılında tamir edilmek istenmiş ve 70 bin kuruş masraf çıkmıştır.141
1862 yılında Halep’teki mevcut hapishanelerde suçlular ile borcu yüzünden hapishanede
yatanların bir arada olması nedeniyle Halep Hükümet Konağı yanında yeni bir hapishane
yapılması talep edilmiştir.142 1869 yılında Halep’te yeni imar faaliyetleri için kararlar alınmıştır. Halep’in geniş bir arazisi olması nedeniyle birden bire hepsinin imarının zor olacağından
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Memleket Bahçesi denilen bir yer yapılması ve devamında muntazam sokaklar açılması, kurulacak pazarlar için geniş meydan yapılması, uygun yerlere karakol kurulması ve dükkanların açılması kararlaştırılmıştır. Ayrıca atıl durumda olan medrese arazilerinin vakıflar aracılığıyla kullanılır hale getirilmesi ve binalar yapılmasına karar verilmiştir. Bu konularda üstün
gayretleri görülen Hikmet Bey’e de Mecidi Nişanı verilmiştir.143
Bu yıllarda Halep’te bir çok cami, han, türbe vb. yapılar tamir edilmiştir. 1875 yılında
Bahsita Camii144, Türkî Camii ve Caviliye Medresesi145, 1876 yılında Büyük Emevi Camii146,
1877 yılında Sultaniye Camisi147, 1879 yılında Bab-ı Kınesrin mahallesinde bulunan Kerimiye Camii148, 1892 yılında ise Akyol Mahallesinde bulunan Bahti Cami ile Hindiyan Tekkesi149
tamir edilmiştir. 1878 yılında İdlib’de bulunan mîrî Hınta Hanın150, Deyr kasabasında Fırat
Nehri üzerinde bulunan köprünün151, 1879 yılında Halep’te bulunan tabhânenin152 tamir
edilmesine karar verilmiştir. Aynı yıl Halep’te bulunan İmam Hüseyin (R.A.) Efendimizin
türbesinin tamir edilmesine de karar verilmiştir.153 Bununla birlikte yine aynı yıl içerisinde
Halep’te bir Gureba Hastanesi ve bir Şifahane yapılması kararlaştırılmış ve hemen inşaatına
başlanılması emredilmiştir.154 1882 yılında Hükümet Konağının tamiratı talep edilmişse de
Halep’te yapılması gereken daha mühim işler ve tamiratlar olduğundan tamiratın ertelenmesine karar verilmiştir.155
1884 yılında Halep’te bulunan Siyecan Hoca Ahmed Efendi Vakfı’na156 ait tamire muhtaç binalar ile Şeyh Ebu Bekir el-Vefai Efendi Dergahının157 tamir edilmesine karar verilmiştir. 1886 yılında Halep’te Babü’l-Ferec dışında Ebu Dürce ve Ebu Haşye denilen çeşmeler ile
Kuveyne denilmekle maruf bahçenin caddeye nazır cihetine dört dükkan ve bir kıraathane
yapılmasının vakfa kira geliri getireceğinden uygun olduğuna karar verilmiştir.158
1891 yılında Halep’in Resülayn köyünde bir cami ve mektebin yapılması uygun görülmüştür.159 1892 yılında ise Halep’te İç Kale de bulunan Hazret-i İbrahim’in türbesinin harap
durumda olmasından dolayı tamiratına karar verilmiştir.160
1894 yılında Kınesrin Mahallesinde bulunan Bimarhane’nin (Akıl Hastanesi, Darüşşifa)
tamire muhtaç yerleri tamir edilmiştir.161 1897 yılında Halep’te Harb Çarşısında bulunan
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Şeyh Maruf Dergahı tamire muhtaç olduğundan tamirine karar verilmiştir.162 1898 yılında
Halep’in Selimiye Mahallesinde 1897 yılında inşasına başlanılan Şehzade Selim adına inşasına başlanılan caminin ahvali hakkında malumat verilmektedir.163 1900 yılında ise Halep’in
Sahat-ı Biza Mahallesinde bulunan Hüsrev Paşa Camisinin harab ve bitap halde olmasından
dolayı acilen tamir edilmesi gerekmektedir, aksi takdirde tamiri mümkün olamayacak duruma geleceğinden hemen tamiri talep edilmektedir.164 Yine aynı yıl Aziziye Mahallesinde
yeniden inşa olunan karakola Hamidiye isminin verilmesi ve asker istihdamı hakkında izin
talep edilmiştir.165
Halep’te başlatılan imar ve tamirat faaliyetleri neticesinde artık yapılan eserlerin açılması sürecine geçilmiş ve yapılan eserler teker teker açılmaya başlamıştır. 1902 yılında Halep
Hacra’da tesis edilen hara-yı hümayun için inşa edilen askeri mevkiler ile Süveydiye’de inşaatı
tamamlanan nizamiye karakolunun, Padişahın doğum gününde resmi açılışları yapıldığı bildirilmektedir.166 1904 yılında Halep’ten gönderilen yazıda Halep-İskenderun, Kilis-Antep
arasında yapılan şoseler, köprüler ve menfezlerle buralarda yapılan resmi açılışlarda Padişaha
dualarda bulunulduğu bildirilmektedir.167 Yine aynı yıl Halep’in Menbic kazasında inşa edilen dokuz odalı Hükümet Konağı ile üç odalı telgrafhanenin açılışı yerel yetkililer ve Hamidiye Mekteb-i Rüşdisi talebelerinin katılımıyla yapılmıştır.168 1905 yılında Bağdat-Halep yolu
üzerinde Maan kazasında yapılan köprünün resmi açılışı yapılmıştır.169 1907 yılında ise Bağdat-Halep yolunda gidiş-gelişin kolaylaştırılabilmesi için yeterli sayıda araba ve at tedarikinin
yapılması, yolun gereken noktalarına han ve menziller inşa edilmesi gibi tedbirlerin alınması
istenmiştir.170 Yine 1907 yılında Bab Kazası Hükümet Konağı dahilinde inşası tamamlanan
zabıta ve polis dairesinin Padişahın doğun gününe rastlayan günde resmi açılışının yapıldığı
bildirilmiştir.171 1908 yılında Posta güzergahında bozulan köprü ve yolların tamiri için Halep
ve Adana vilayetlerine verilen tebligat üzerine Halep Vilayeti dahilindeki köprü ve yolların
büyük kısmının inşa ve tamir edildiği, geri kalanlarının tamiri için de gerekli itinanın gösterildiği bildirilmiştir.172 1909 yılında Bağdat ile Halep arasında oluşturulmasına karar verilen
otomobil postası için Zor Sancağı dahilindeki yolların otomobil işletilmesine müsait olduğu,
Bağdat ve Halep dahilindeki yolların ve köprülerin ıslahı ve tamiri için gereğinin yapılması
istenmiştir.173 Bu sebeple yol güvenliğinin sağlanması da önemli bir husus olarak ortaya çıkmıştır.174 1910 yılında Halep’in imarı ve ıslahı için Halep Belediyesi varidatına ek olarak şehre
giren gaz ve mallardan ek vergi alınması talep edilmiştir.175
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2.2. DEMİRYOLU
1869’da Süveyş Kanalı’nın açılması, Hindistan’a giden en kısa yol üzerinde İngiltere ve
Fransa arasındaki mücadeleye yeni bir yön verdi. Demiryollarının askerî ve ekonomik yönden
kazandığı önem, geniş topraklara sahip Osmanlı Devleti’nin yeni tedbirler almasına yol açtı
ve bu iş için 1865’te Edhem Paşa’nın başkanlığında Nâfia Nezâreti kuruldu. İlk trenin 1830
yılında İngiltere’nin Liverpool-Manchester arasında işlemeye başlamasından sonra Osmanlı
Devleti de 1855 yılında Avrupa’ya basın yoluyla Demiryolu yapmak için çağrıda bulundu.
Hükümet İstanbul-Belgrad arasında bir demiryolu yaptırmak istiyordu çünkü bu yıllarda
Balkanlar’da artma eğilimi gösteren isyanların bastırılmasında ve muhtemel bir Rus savaşında asker sevkiyatını kolaylaştırmak içindi.176 7 Ekim 1869 tarihinde Rumeli demiryolları
imtiyazı fermanını elde eden Hirsch, 5 Ocak 1870’te inşaatı yürütecek olan Rumeli Demiryolları Şirket-i Şâhânesi’ni, 7 Ocak 1870’te işletmeyi üstlenen Rumeli Demiryolları İşletme
Kumpanyası’nı kurdu. 1870 yılının ikinci yarısında İstanbul-Edirne-Filibe-Sarımbey-Belova, Edirne-Dedeağaç, Selânik-Üsküp ve Banaluka-Avusturya sınırı arasında yaklaşık 1000
kilometrelik bir alanda yapım çalışmaları başladı. Rumeli demiryollarının ilk bölümü olan
15 kilometrelik Yedikule-Küçükçekmece hattı 4 Ocak 1871 tarihinde törenle hizmete girdi.
Trenler işlemeye başlayınca Yedikule’nin başlangıç noktası için uygun olmadığı anlaşıldı ve
başlangıç noktasının Sirkeci olmasına karar verildi. 24 Eylül 1872 tarihinde Demiryolları
İdaresi kuruldu.177
Balkanlarda bir demiryolu yapılması düşünülürken aynı zamanda da Halep’te de bir
demiryolu yapılmak istendiği 1856 tarihli bir belgeden anlaşılmaktadır. Bu demiryolunun
keşif ve ölçümüne Mr. Miknel görevlendirilmiş ve kendisine gerekli kolaylığın gösterilmesi
istenmiştir.178 Yapılması düşünülen demiryolunun ilk planlarının Halep ile Hatay arasında
yapılması düşünülmüşse de Mösyö Leyard’ın İskenderun’dan Haleb’e ve oradan da Bağdat ve
Basra’ya kadar inşasının tercih edilebileceğine dair görüş Londra Sefaretinden bildirilmiştir.179
1870’ten itibaren geniş kapsamlı demiryolu inşa projeleri yapılarak bunların uygulanma
imkânları araştırılmaya başlanmıştı. Bu amaçla, Rumeli’de yapılmakta olan Şark demiryolları
projesindeki çalışmalarıyla da tanınan Avusturyalı mühendis Wilhelm Pressel davet edildi
(Şubat 1872). Öncelikle İstanbul’u Bağdat’a bağlayacak büyük bir demiryolu hattının inşaatı kararlaştırıldı. Bu projenin ilk kısmı olarak 1872’de başlanan Haydarpaşa-İzmit hattı
kısa zamanda tamamlandı. Yine aynı yıl içerisinde Trablusşam-Bağdat arasında demiryolu
inşası için mühendisler tayin edilmiş ve gereken paranın yarısının Bağdat emvalinden, diğer
yarısının da nakden verilmesi kararlaştırılmıştı.180 Osmanlı Devleti Halep ile İskenderun veya
Halep ile Süveydiye arasında bir demiryolu ile Üsküdar’dan Bağdat’a uzanacak ve bir şubesi
de Halep olacak şekilde bir planı vardı.181 Ancak devletin içinde bulunduğu malî zorluklar
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yüzünden 1888 yılına kadar ara verildi ve hattın tamamlanabilmesi için yabancı sermayeye
ihtiyaç duyuldu. Nâfia Nâzırı Hasan Fehmi Paşa Haziran 1880’de hazırladığı bir lâyiha ile
demiryolu inşaatı için yabancı sermayenin gerekliliğini dile getirdi. 1891 yılında İskenderun
ile Halep arasındaki demiryolu inşaatının imtiyazı Basmacızade Ferid Bey’e verildi. Ancak hat
Birecik’e ulaşmayacaktı.182 Şam’dan başlayarak Humus ve Hama ve Haleb’den geçerek Birecik’e kadar gidecek demiryolu inşaatının imtiyazı Yusuf Matran Efendi’yi verilmek istenmişse
de akıbeti hakkında bir bilgi yoktur.183 1905 yılında Hama-Halep tren istasyonunun Halep’in
Karlık Mahallesinde yapılmasının daha uygun olacağına karar verilmiştir.184
Anadolu’yu baştan başa aşarak Bağdat’a ulaşacak iki ayrı hat tesbit edilmişti. Bunlardan
biri İzmir-Afyonkarahisar-Eskişehir-Ankara-Sivas-Malatya-Diyarbakır-Musul-Bağdat; diğeri
ise İzmir-Eskişehir-Kütahya-Afyon-Konya-Adana-Halep-Anbarlı’dan Fırat nehrinin sağ yakasını takip ederek Bağdat’a ulaşmaktaydı. Bu ikinci güzergâh, hem maliyetinin daha düşük
hem de askerî yönden avantajlı olması sebebiyle tercih ve tavsiye edildi. Anadolu Demiryolları Şirketi inşaat faaliyetlerini düzenli olarak sürdürdü ve daha ileri hatlar için aldığı yeni
imtiyazlarla, taahhütlerini vaktinde ve en iyi bir şekilde yerine getirdi. 1890’da İzmit-Adapazarı, 1892’de Haydarpaşa-Eskişehir-Ankara, 1896’da da Eskişehir-Konya hatları bitirildiğinde 1000 kilometreyi aşan bir demiryolu şebekesi döşenmiş durumdaydı. Osmanlı hükümeti daha İzmit-Adapazarı hattının açılışında yapılan törende demiryolunun Basra körfezine
kadar uzatılması niyetinde olduğunu açıklamış ve Almanlar’la temaslarını yoğunlaştırmıştı.
Eylül 1900’de Alman hükümeti, yeni kaiser Wilhelm’in uygulamak istediği dünya politikasına uygun olarak bankalara ve hariciyesine bu konuda gerekli desteğin sağlanması için tâlimat
verdi. Demiryolunun Bağdat’a kadar uzatılması projesine ise Rusya, İngiltere ve Fransa karşı
çıkmaktaydılar. Rusya, Ankara’dan itibaren demiryolunun güneydoğu Anadolu istikametine
yönelerek Konya üzerinden geçirilmesinde diğer bazı sebeplerle birlikte önemli ölçüde etkili
oldu ve bu hattın Sivas üzerinden kuzeydoğu Anadolu’ya doğru yöneltilmesinden vazgeçildi.
İngiltere’nin Mısır’daki askerî varlığını arttırmasına göz yumulması ve Fransa’ya da İzmir
Kasaba hattının Alaşehir’den Afyon’a kadar uzatılma imtiyazının verilmesi bu devletlerin muhalefetlerini önledi.185
1906 yılında Halep’in elektrik ile aydınlatılması ve elektrikli tramvay hattı kurulması için
Felemenk Devletinden Mösyö John Bouter’e imtiyaz verilmesi talep edilmiştir.186 1908 ve
1910 yıllarında Bağdat demiryolu inşaatının Halep kısmındaki güzergah tartışmaları devam
etmiştir.187 Birinci Dünya Savaşı sırasında da inşaat çalışmaları devam eden proje ancak Ekim
1918’de tamamlanabilmiş ve kesintisiz olarak İstanbul’dan Bağdat’a bağlanmıştır.188
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2.3. SU YOLLARI
Osmanlı Devleti’nde şehirlerin sokaklarından birçok çeşmelerin ve su kaynaklarının varlığı su yollarına verilen önemden gelmektedir. Suyun şehre kadar getirilmesi sokaktaki ve
evlerdeki çeşmelere ulaştırılması ve suyun en çok kullanıldığı cami, mescid, medrese, hamam
gibi yerlere düzenli ve sürekli bir organizasyonu gerektirir. Fatih Sultan Mehmed zamanında kurulan Su Nezareti’nin başında Su Nazırı, başta cami, hamam ve çeşmeler olmak üzere
şehir ve kasabalara düzenli su sağlanabilmesi içinde emrinde çalışan su yolcuları, keşif memurları, korucular, çavuşlar, bend muhafızları, neccarlar görevlerini aksatmadan yürütmekle
sorumluydular. Su tesislerinin önemli bir kısmının vakıf olması nedeniyle 1826 yılında Evkaf
Nezareti’nin kurulmasıyla idari yetkileri daha da artmıştır. 1854 yılında oluşturulan İstanbul
Şehremaneti’nin ilk nizamnamesinde suların idaresi Şehremini’nin yetkisinin dışında tutulmuş ve dolayısıyla Evkaf Nezareti, Su Nezareti’nin yetkilerini 1876 yılında Şehremaneti’ne
devredilmesine kadar geçen zaman içinde su tesislerinin inşa ve tamiratında önemli rol oynamıştır.189
1708 yılında Halep’in Hilan köyünün suyollarının tamiri için gerekli para Halep muhassıllık190 malından karşılanmıştır.191 Sultan Süleyman’ın Halep İç Kalesi’nde yaptırmış olduğu
Satura isimli sebilin vakfından olmak üzere Cebel-i Seman nahiyesinden Anari isimli köy karşılamakta idi. Halep kalesi dizdarı ise bu vakfın yönetiminden ve gelirin toplamasından sorumluydu. Bu duruma Halep sakinlerinden Bağdadizâde Ahmed isimli birinin itirazı üzerine
1710 yılında yeni bir berat gönderilerek bu sebilin eskiden beri olduğu üzere Kale Dizdarları
tarafından idaresi tasdik edilmiş ve Bağdadizâde Ahmed dahil kimsenin müdahalesine izin
verilmemesi emredilmiştir.192 1790 yıllara gelindiğinde ise Anari köyü bu sebilin masraflarını
karşılamakta zorlanmış ve sebil harab hale gelmiştir. Bu arada İdlib kazasına bağlanan köyün
yine eskiden olduğu üzere sebilin masraflarını karşılamak üzere gerekli olan vergi düzenlemelerinin yapılması ile sebilin ihyası sağlanmıştır.193
Suyolları geçen yıllar içerisinde hasar görmekte ve tamiratları gerekmektedir. Bu sebeple
1737 yılında Halep’in Havlan Köyünden Haleb’e akan suyollarının tamiri için gerekli meblağ
Halep muhassıllık malından karşılanmıştır.194
1842 yılında Halep’e getirilen suyun masrafları pahalılık nedeniyle artmıştır. Bu sebeple
suyollarının tamir masrafları zamlı olarak yapılmak zorunda kalınmıştır. Durumdan rahatsızlık duyan ve maksatlı olarak yalan haber yayan İdlib kasabından 2 kişi ise Maraş’a sürülmüştür.
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Suyollarının masrafı hem merkezden hem de Halep muhassıllık malından karşılanmıştır.195
Bununla beraber suyollarının tamiri için muhassıllık malından alınan 400 kuruş 1000 kuruşa
çıkarılmıştır.196 1868 yılında ise bu suyolları yeniden tamir edilmiştir.197
1900’lü yıllara gelindiğinde Halep’teki Ebu Derce ve Ebu Haşye çeşmelerinin suyolları
tamir edilmiştir.198 Halep’te baş gösteren kuraklık nedeniyle bir çok köyde su sıkıntısı çekilmeye başlanmıştır. Suyun zemine yakın yerde olmasına rağmen yeterli derecede istifade edilememektedir. Bu sebeple “âbâr nâkûrya” denilen burgu borularla 10 ile 50 metre derinliğe
kadar inilerek su çıkarılması gündeme gelmiş ve gerekli alet edevat ile bir usta gönderilmesi
kararlaştırılmıştır. Gerekli masraflar ise Ziraat Bankası tarafından karşılanacaktır.199
1907 yılında Halep şehrinin bazı mahallerine gelen su gayet az olduğundan ve mecraları
uzun süredir temizlenmediğinden sağlıksız bir hale gelmiştir. Bu yüzden Halep’e iki saat mesafedeki Hilasa membaından taştan yapılmış kapalı su kanallarıyla şehrin bütün mahallerine
su isalesi ve bazı yerlere çeşme yapılması için çalışmalara başlanmıştır.200

2.4. TELGRAF
1839’da Samuel Morse telgrafın ilk çalışan modelini icat ettikten sonra ilk telgraf hattı
1843 yılında Washington D.C. ile Baltimor, Maryland arasına çekildi. Bundan yalnızca 4
sene sonra Sultan Abdülmecid 1847 yılında telgrafın gerekliliğine kanaat getirmişti.201 Sultan
Abdülmecid ilk telgraf hattını İstanbul-Edirne hattı olarak planlasa da Kırım Savaşının patlak vermesi sebebiyle ilk hat 1854 yılında Kırım Yarımadasını Bulgaristan sahilinde Varna’ya
bağlayan sualtı kablosu olmuştur. Bu sualtı kablosunu döşeyen İngilizler kısa bir süre sonra
da Varna’yı İstanbul’a bağlayan hattı döşediler.202 Kırım Savaşı sebebiyle bir taraftan İngilizler bir taraftan Fransızlar Osmanlı Devletini telgraf hatlarıyla bağlamaya çalışırken 14 Ocak
1855’te de ilk Osmanlı telgraf tesislerinin yapımına başlandı. Gülhane Parkı girişinin sol tarafında kale burcuna bitişik İstanbul Telgraf Merkezi’nin yapımına girişildi. Surlar üzerinden
Yedikule’ye kadar uzanan hat Mart 1855’de Çekmece’ye kadar uzandı. Küçükçekmece’den
Büyükçekmece, Kumburgaz, Ereğli, Çorlu, Büyükkarıştıran, Lüleburgaz ve Havza üzerinden
Edirne’ye ulaşmaktaydı.270 km’yi bulan hat 19 Ağustos 1855’de telgraf alıp verecek hale
geldi.203 Osmanlı Telgrafhanesin resmi açılışı ise15 Eylül 1855’te yapıldı.
Bağdat demiryolu güzergahında bulunan ve stratejik konumu nedeniyle büyük önem
arz eden Haleb’te telgraf hattı çalışmaları 1860’lı yıllarda başladı. Diyarbakır’dan Haleb’e204,
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Halep’ten Beyrut’a telgraf hattı döşeme çalışmaları 1862 yılında başladı. Halep Beyrut telgraf
hattı için gerekli keresteler Halep ormanlarından karşılandı.205 1865 yılında ise Halep’ten
İskenderun ve Adana’ya telgraf hatları çekilerek buralara memur tayin edilmiş ve telgraf hatlarının korunması için çavuşlar ve askerler tayin edilmiştir. Telgraf hatlarının bölge de yaygınlaştırılması hızla devam etmiş ve Kilis, Antep ve Maraş’a kadar uzatılmıştır.206 1890 yılında
ise Harim kazasından Haleb’e telgraf hattı çekilmesi kararlaştırılmıştır.207 1892 yılında telgraf
hattı çalışmaları devam etmiş ve Zor Sancağının merkezi olan Deyr’den Haleb’e bir telgraf
hattı çekilmesine karar verilmiştir.208 1896 yılında ise Halep’ten Bab ve Menbic kazalarına
telgraf hattı çekilmesi talep edilmiştir.209 Bab kazasının telgraf hattının resmi açılışı 1903
yılında yapılmıştır.210 1916 yılında Halep Posta ve Telgraf Merkezi binası tamir edilmiştir.211

3. İDARİ/YÖNETİM
Osmanlı Devleti merkezi otoritesi güçlü olan bir devlettir. Bu güçlü otoriteyi gerçek manada tesis eden ise hiç şüphesiz Fatih Sultan Mehmet’tir. Osmanlı Devleti’nde genelde merkezi otoritenin geçerli olduğu bir sistem olsa da özellikle XVIII. yüzyılın başlarından Sultan
II. Mahmud zamanına kadar olan dönem adem-i merkeziyet özelliği taşımaktadır. Sultan II.
Mahmud merkezi otoriteyi güçlendirmek ve ayanların gücünü kırmak için büyük mücadele
vermiş kurduğu modern ordu sayesinde de bunu büyük oranda gerçekleştirmiştir.212
Osmanlı Devleti’nin klasik dönemdeki idari yapısı içinde taşradaki en üst idari birimi
eyaletlerdi. Eyaletler’den beylerbeyi sorumlu idi. Eyaletlerin alt birimi sancaklardı ve sancaklardan da sancakbeyi sorumlu idi. Sancak dışındaki kaza idari birimi ise doğrudan merkeze
bağlıydı ve kadı tarafından idare edilirdi. Sultan II. Mahmud döneminde Yeniçeri Ocağının
1826 yılında kaldırılmasından sonra 1829 tarihinde İstanbul’da muhtarlık teşkilatı kuruldu.
1833 yılından itibaren ülke geneline yayıldı. Tanzimat Fermanı ile birlikte idari yapılanmada
köklü değişiklilere gidildi. 1842 yılında alınan bir kararla eyaletleri valiler, sancakları kaymakamlar, kazaları ise müdürler idare edecekti. 1860’lı yıllarda ise Mithat Paşa taşra idaresini
yeniden yapılandırdı. 1864 yılında yayınlanan ve Tuna Vilayeti Nizamnamesi olarak bilinen
metne göre, her sancağın kaymakamlık olduğu, sancakların kazaları ayrıldığı ve her kazanın
müdürlük olduğu belirtildi. Bundan böyle Osmanlı Devleti’nde artık eyalet yerine vilayet
kelimesi kullanılacaktır. Tuna Vilayeti Nizamnamesinin başarılı olması üzerine 1867 yılında
yeni bir talimat yayınlandı ve tüm ülkeye yayıldı. Yeni talimat ile vilayetler livalardan, livalar
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kazalardan, kazalar ise nahiye ve köylerden oluşmaktadır. Vilayeti vali, livayı mutasarrıf, kazayı kaymakam, nahiyeyi müdür ve köyü muhtar idare edecektir.213
1819 yılında Barak Aşiretinin yaşadığı sıkıntılar nedeniyle Haleb’e bağlanması kararlaştırılmıştır.214 1820’lı yıllarda Halep’te ortaya çıkan düzen bozukluğu ve asayişsizlik gibi sıkıntılardan dolayı bazı ahalinin Adana, Antep, Maraş, Rakka, Trablusşam gibi yerlere dağılmıştı.
Dağılan bu ahalinin kendi memleketlerine dönmeleri için çalışmalar yapılmış ve nakilleri
üzerinden 10 sene geçmeyenlerin asli vatanlarına dönmeleri sağlanmıştır.215 1845 yılına gelindiğinde Halep Valisi Halep’in çöl kısımlarında yaşayan Çöl Araplarının yerleşik hayata
geçirilmesi için köyler kurulmasını talep etmiştir.216
1851 yılında Halep Eyaleti’nin ıslahat-ı mülkiyesine esas olmak üzere öncelikli olarak
meclis-i kebir kurulması ve Adana Malmüdürü Abdülnafi Efendi’nin Meclis reisliğe ve Halep
kadısının azalığa tayini hakkındaki karar vechile gerekli muamelenin yapılması istenmiştir.217
1853 yılında ise ticaretin geliştirilmesi için Ticaret Meclisi kurulması kararlaştırılmıştır.218 Ticaretin geliştirilmesi için yapılan çalışmaların devamı niteliğinde 1861 yılında Ticaret Mahkemesi kurulmuş ve görevlilere maaş bağlanarak görevlerine başlamışlardır.219
1864 yılına gelindiğinde Cebel-i Seman nahiyesi dışında kalan Sermin, Ma‘arratü-Mısrin, Bab, Cebbûl ve İlbeyli nahiyelerinin Haleb merkeze uzak olması nedeniyle idaresinde
sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sebeple Münbic-i Tahtani ve Bab Kazası Cebbûl Nahiyesi ile
birleştirilmiştir.220 Daha önce İdlib Kazasına bağlanan Eriha kasabasının idaresinde yaşanan
müşkilat nedeniyle 1867 yılında ahali şikayette bulunmuş ve durumun araştırılması istenmiştir.221 Yapılan tahkikat neticesinde Eriha kasabası yeniden müstakil olarak idare edilmeye
başlanmıştır.222
1871 yılında Halep Vilayeti Valisi Derviş Paşa bölgede ıslahatlarda bulunmuştur. Derviş
Paşa Sacur suyunun Kuveyk nehriyle birleştirilerek Haleb’e daha fazla su gelmesini sağlamıştır. Zeytun ve Hassa kazalarında yaşanan sıkıntılar nedeniyle oraların kaymakamlarına
talimatlar göndermiş, köprüler kurulmasını emretmiştir. Ayrıca İskenderun bataklığının sebebi olan su ıslah edilmiş, yollar yapılmış ve kuraklıktan dolayı muhtaç olanlara tohum
verilmiştir.223
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1885 yılında Halep ve Haleb’e bağlı İdlib ve Kilis kazasındaki bazı mahaller Emlak-ı
Padişahiye bağlanmıştır. Bu mahaller arasında bağçeler, dükkanlar, hanlar, bağlar ve değirmen
gibi yerler vardır.224
1887 yılında Nahiye olan Cebel-i Seman kaymakamlığa dönüştürülmüştür.225 Bunun
ardından yapılan yeni teşkilatlanma da Cisr-i Şuğur kazasına bağlı Cağsunye ve Karalı köyleri
Antakya’ya bağlanmıştır. Zurzor ve Amud köyleri ile İshakiye Mezraası Cisr’e nakl olunmuştur.226
Yine 1887 yılında Halep Vilayeti dahilinde bulunan ormanların korunması için bir orman memuru ile bir katip ve altı nefer kolcunun istihdam edilmesi kararlaştırılmıştır.227 1888
yılında Bilan Kazası İskenderun’a dahil edilerek müdürlüğe tahvil edilmiş ve Halep ile İskenderun arasında olan Ömerağa Köyünde bir hükümet konağı inşası ile orasının merkez
olarak kaymakamlık heyeti oraya nakledilmiş ve kazaya dönüştürülmüştür.228 Yine bu yıl
içerisinden Halep’te tahrir esnasında teşkil olunup sonradan birleştirilen iki daire-i belediyenin yeniden teşkili veya vilayetin nizamı gereği üçe taksimi talep olunduğundan, gereğinin
yapılması istenmiştir.229
Halep’te yeni kurulan Aziziye Mahallesi’nde inşa olunan binalardan emlak vergisinin
yanı sıra icare-i zemin alınmasının, arazi ve ziraata elverişli olmayan bu yer için sıkıntı oluşturacağından uygun olmayacağı bildirilmiştir.230
Osmanlı Devleti’nin 93 Harbi sonrasında Rusya ile imzaladığı Ayastefanos Antlaşması
(3 Mart 1878) Rusya lehine aşırı derecede menfaat sağlıyordu. Bu sebeple Avrupalı Devletler
Antlaşmanın yeniden gözden geçirilmesi amacıyla Berlin’de bir kongre toplandı ve Berlin
Antlaşması imzalandı. Harp tazminatı için Osmanlı Devleti ile Rusya kendi aralarında bir
anlaşmaya varacaklardı. 8 Şubat 1879’da yapılan İstanbul Antlaşması ile Rusya’ya bırakılan
yerlerin bedeli düşüldükten sonra tazminat 802,5 Milyon frank olarak tespit edilmiş ve
yedi yıl zarfında eşit yirmi bir taksitte ödenmesi kararlaştırılmıştır. 14 Mayıs 1882’de yapılan
antlaşma ile de tazminatın 350 bin liralık taksitlerle Osmanlı lirası olarak ödenmesi ve âşâr
vergisinin teminat olarak gösterilmesi kararlaştırılmıştır.231 Bu âşâr vergisi teminatının bir
bölümü de Osmanlı Devleti’nin en mamur şehirlerinden biri olan Halep’ten karşılanmakta
iken 1889 senesinde bu vergi toplanamamıştır. Rusya toplanacak paranın zamanında ödenmesi için bastırmaktadır. Bu sebeple Halep’ten toplanacak verginin neden toplanamadığının
araştırılması emredilmiştir.232
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1890 yılında Halep Vilayeti merkez sancağına tabi Menbic kazası dahilinde bulunan
Kültü’l-Bevadır adlı köyün Maarra Kazasına bağlanmasına karar verilmiştir.233
1895 yılında Rakka Kazası’nın Halep’e uzak olması sebebiyle Zor Sancağına bağlanması
için bölge vekili Silas tarafından bir telgrafname gönderilmiş ve gereğinin yapılması istenmiştir.234
1896 yılında Halep Vilayeti dahilindeki Bozhöyük, Karayapu, Dedeçınar, Pertelli, Yassıyurt, Yalankoz, Zengiharabesi, Çamsarı, Tosunhöyüğü, ve Karamankaşı köyleri Bilan kazasına bağlanmıştır.235
1906 yılında Zor Sancağına tabi Resülayn Kazası Bidayet Mahkemesi’nin işlevsiz hale
gelmesi nedeniyle Rakka Kazasında Bidayet Mahkemesi kurulması kararlaştırılmıştır.236
1907 yılında Halep’in Cisr-i Şugur kazasına tabi Ordu Nahiyesinin merkezinin Kesb
köyüne nakli gündeme gelmiştir.237
1909 yılında daha önce Halep’in Harim kazası merkezinin Kefr-Taharim kasabasına
nakli gerçekleşmişse de238 kaza merkezinin yeniden Harim köyüne nakledilmesine karar verilmiş ve bunun daha uygun olduğu belirtilmiştir.239
1910 yılında Suriye’de yapılacak müftü seçimleri ile ilgili olarak Şeyhülislam Musa Kâzım
tarafından bir yazı gönderilmiştir.240
1912 yılında Halep’in merkez kazası olan Cebel-i Seman ismi Halep Merkez Kazası şeklinde değiştirilmiştir.241
1913242 ve 1914243 senelerinde Halep’te bazı kazalara bağlı köyler ile ilgili çalışmalar yapılmış bunların nerelere bağlandığı harita ve cedvellerle gösterilmiştir.
1915 senesinde Belediye reislerinin memuriyetleri tasdik edildikten sonra Meclis-i Umumi azası olarak seçilmelerinde kanuni olarak bir sakınca olup olmadığı Halep Valisi Celal
tarafından sual olunması üzerine bir sakınca olmadığı bildirilmiştir.244
1917 yılında yapılan yeni bir düzenleme ile Haleb Vilayeti, merkez sancağıyla Antep,
Kilis ve Antakya livalarını kapsamaktadır. Merkez Sancağı; Merkez (Cebel-i Sem‘an), Bâb,
İdlib, Hanasır, Oğuzhanı ve Meskene kazalarını; Ayntab Sancağı merkez livayı teşkil eden
kaza ile birlikte Behisni, Cingefe, Menbiç, Nizib kazalarını ve Kilis Sancağı merkez kazası
ile birlikte İlbeylü, Cum, İzziye kazalarını ve Antakya Sancağı merkez kazası ile birlikte
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İskenderun, Reyhaniye, Cisr, Kırıkhan kazalarını ve bu kazalardan her biri kendi nahiye ve
köylerini kapsamaktadır.245
1918 yılında yapılan yeni düzenlemeler ile de Halep’e bağlı olan ve Fırat’ın doğusunda
kalan yerler Urfa Livasına bağlanmıştır. Halep Sancağına bağlı Maarretü’n-Numan Kazasıyla
Cisr-i Şuğur kazasına bağlı Muzık Nahiyesiyle birlikte Hama Sancağına bağlanmıştır. Haleb
Livâsı; Cebel-i Sem‘an, Bâb, İdlib ve yeniden teşkil olunan Hanasır, Oğuzhan, Meskene kazalarını ve Antep Sancağı; Behisni, Menbic ve yeniden teşkil edilen Cinkefe, Nizib kazalarını
ve Kilis Sancağı; yeniden teşkil eden İlbeyli ve Cum ve İzziye kazalarını, Antakya Sancağı;
İskenderun, Cisr-i Şuğur, Reyhaniye ve yeniden teşkil edilecek Kırıkhan kazalarını kapsamaktadır.246
1918 Ekiminde İngiliz ve Arap kuvvetleri Osmanlı kuvvetlerini Şam’dan Halep’e doğru
geri çekilmeye zorladı. Aneze bedevilerinden oluşan Arap Ordusu 23 Ekim’de şehri işgal etti.
Böylece 402 yıllık Osmanlı idaresi sona ermiş oldu. Halep’in işgali sebebiyle Osmanlı memurları şehirden çıkarılmış, tren seferlerinin iptali sebebiyle de adliye evrakının çıkarılamadığı Halep’in son Valisi olan Mustafa Abdülhalık tarafından Adliye Nezaretine bildirilmiştir.247
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra 1925 yılında Halep’te bir şehbenderlik
ihdas edilerek Talat Bey Şehbender olarak tayin edilmiştir.248

245
246
247
248

DH.İ.UM.EK. 112/95 – 23 Kanunuevvel 1333 / 23 Aralık 1917.
DH.HMŞ. 28/2 – 16 Mayıs 1334 / 16 Mayıs 1918.
DH.İ.UM. 19-4/1-21 – 28 Kanunusani 1335 / 28 Ocak 1919.
HR.İM. 135/72 – 16 Mart 1341 / 16 Mart 1925.
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1. SOSYAL
HADİSELER

1 . S OS YA L HA DİS E L E R

Tılsımlı bir define hakkında Haleb Kadısı Mustafa imzalı ilam.

Der-devlet-i mekine arz-ı dâ‘î-i kemîne oldur ki;
Konya Sancağı'nda vâki Niğde nâm kasaba ahalisinden İbrahim bin Hasan nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtırda takrîr-i kelâm ve tabir-i ani'l-meram idib tarih-i ilâmdan altı
sene mukaddem kasaba-i merkûmede iken ehlim İsmihan nâm hatun ile ba‘de'l-müşâcere yatar iken rüyamda bana "Haleb'e git" deyu emir olunduk da, ben dahi ona binâen
medine-i Haleb'e gelip medine-i mezbûrede vâki Üçhan'da iki gece misafiret üzere kalıb
üçüncü gece de rüyamda bana "Ayntab'a git" deyu emir olunduk da medine-i mezbûreye
gider iken esna-yı râhda Ayntab'a bir bucuk saat karîb bir mahalde nüzûl ve mahâll-i
merkûmda leyli yatar iken bir tarafı câ-yı bir yüce mekân açılıp dahilinde bir kubbe ve bir
mikdar altın yığılub altından ahz murad eylediğimde kubbe-i merkûmda mevcud tılsım
şekli bir suret zâhir olub havf eylediğimde "Kısmetini al" deyu bana emr etmekle ben dahi
bir mikdar altından ahz ve dışarı çıkıb yine mekân-ı mezbûrda ile's-sabah yatub ba‘dehû
kalkıp mahâll-i merkûm hali üzere kabanub ben dahi Ayntab'a varub altın-ı merkumdan
harc eylemek murad eylediğimde bir kimesne benden almayıb "Haleb'de harc olunur"
deyu cevab olmakla yine medine-i Haleb'e avdet ve Üçhan'a nüzûl ve Üçhan'da zikrolunan altını malumum olmayan bir Yahudiye dört yüz zincirli altın ile iki yüz cedîd kuruşa
bey‘ idib ve andan vatanım olan kasaba-i Niğde'ye varıb meblağ-ı merkûmu müsâlehame
sarf eyledim deyu takrîr-i tescil olunduğu bi'l-iltimas der-devlet-medâra arz ve ilâm olundu. Baki emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Hurrire fi'l-yevmü's-sabî aşer min Recebü'l-ferd sene sem‘an ve hamsin ve mie ve elf.
El-abdü'd-dâ‘î li'l-devletü'l-aliyye-i Osmaniyye
Mustafa el-kadı, be-medine-i Haleb el-mahmiye
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C.DRB. 52/2596 - 1 Receb 1158 / 30 Temmuz 1745

1 . S OS YA L HA DİS E L E R

Haleb eyaletinde Cuma namazı eda olunan camilerin hatiplerinin ellerinde beratları olmadığından ulema arasında cumanın sıhhati üzerine çıkan ihtilafın giderilmesi için mezkur hatiplere berat verilmesi.

Ma‘rûz-ı bende-i dîrîneleridir ki;
Tahrîr-i nüfus maddesinden dolayı ileride bazı mülâhazaya mebnî Haleb Eyaleti'nde
kâin kazalarda vâki eda-yı salat-ı Cuma olunmakda olan cevâmi‘-i şerife hatibleri yedlerinde berevât-ı sultani var mıdır; olduğu hâlde atîk midir, cedîd midir; icra-yı icabına
bakılmak üzere taraf-ı çâkeriden lâzım gelenlere tahrirât-ı mahsusalar itâresiyle isti‘lâm
olunduk da İdlib kasabası müdür ve naibi cânibinden vürûd edip leffen takdim-i pîşgâh-ı
fetva-penâhîleri kılınan ilâm-ı gûne-i şukkadan müstebân olacağı üzere kasaba-i mezbûrede vâki cevâmi‘de hitabet edenlerin yedlerinde atîk ve cedîd berevât-ı sultani olmadığı
anlaşılarak bu hâlde hitabet caiz olub olmayacağı Haleb'de bulunan ulemâ efendiler dâ‘îleriyle müzâkere olunduk da bazıları hod be-hod hitabet gayr-ı mücâz olarak fakat vali ve
kadıü'l-kuzât câniblerinden izin ve ruhsat kâfi olacağını ve bazıları taraf-ı hazret-i sultaniden bilâ-izin sarîh ve lâ-terhisi vülât ve kuzâtın hitabet tevcihlerine mesâğ olamayacağını
kâil olduklarına ve işbu hitabet cihetleri öteden beri bizzat izin ve hatt-ı hümâyûn ile tevcîh buyurula geldiği dahi hâtır-güzâr bulunduğuna nazaran gerek kazâ-i mezkûrede böyle
bilâ-berât-ı şerif hitabet edenlere ve gerek olunan isti‘lâm üzerine bu misillü sair kazalarda
daha zuhuru melhûz bulunanlara ne denilmek lâzım geleceği lutfen serî‘an seviyy-i abîdâneme irâde ve iş‘âr buyurulması bâbında emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fi 21 B sene [12]66
Bende
Vali-i Eyalet-i Haleb
(mühür: Mustafa)
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A.MKT.MVL. 31/85 - 21 Receb 1266 / 2 Haziran 1850

1 . S OS YA L HA DİS E L E R

Torino'da açılacak Sergiye konulmak üzre Halep'ten gelmiş olan iki çeşit ipekle
tahrirat ve ekli tarifnamenin gönderildiği.

Yazıla
Ticaret Nezâret-i behiyyesine tahrirât-ı âlîye / tezkire-i sâmiye
Turn'de (Torino) küşâdı musammem olan Sergi-i Umumiye konulmak üzere Haleb
Eyaleti'nden dahi gönderilmiş olan iki nev‘ ipek ol bâbda olan tahrirât ve melfûf tarifnâme ile beraber irsâl kılınmağın icra-yı iktizâsı bâbında.

Ticaret Nezâretine tezkire-i sâmiye
		

Fi 27 Ş[aban] sene [12]74

Turn'de küşâd olunacak Sergi-i Umumiye konulmak üzere Haleb Eyaleti'nden gelmiş
olan harir ile tarife ve mektubun irsâl olunduğuna dair.
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HR.MKT. 234/72 - 27 Şaban 1274 / 12 Nisan 1858

1 . S OS YA L HA DİS E L E R

Halep'te tamir edilmiş olan bir mescidin mihrabını yıkan Avusturyalı bir Yahudinin şehirden uzaklaştırıldığı.

Yazıla
Taraf-ı vâlâ-yı Seraskerî'ye cevab-ı sâmî
Müfâd-ı iş‘âr-ı vâlâ-yı Seraskerîleriyle evrak-ı melfûfe mezâyâsı rehîn-i ırgân-ı acizî
oldu. Husus-ı mezkûr hakkında Haleb Valisi devletlü paşa hazretlerinin dahi Bâbıâli'ye
tahrirâtı gelerek şahs-ı merkûmun isâet-i lazimesi üzerine menfiyyen Haleb'den tard ve
def‘ ile tedib kılınmış olduğu anlaşılmış olduğundan ve bunun için sefâretle dahi muhabere üzere bulunduğundan evrak-ı merkûme yine savb-ı savâb-nümâ-yı sipeh-sâlârîlerine
iade kılınmış olmağın ol bâbda irâde efendimindir.

Fi 26 Ş[aban]) sene [12]74
Serasker paşa hazretlerine cevab-ı sâmî
Haleb'de tamir olunan bir mescidin mihrabını hedm eden Avusturyalı bir Yahudiye
dair Binbaşı İsmail Efendi'nin şukkası iade olunduğunu şâmil.

82

HR.MKT. 335/8 - 26 Şaban 1274 / 11 Nisan 1858

1 . S OS YA L HA DİS E L E R

Halep'te bir çarşıda çıkan yangın sonunda onbir dükkanın yandığı ve yangın
sonrası gerekli tedbirlerin alındığı.

Makam-ı muallâ-yı hazret-i Sadâret-i uzmâya
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki;
Mâh-ı cârînin onuncu perşenbe günü ale's-sabah yani saat on iki râddelerinde nefs-i
Haleb'de kâin Arşın Çarşısı demekle ma‘rûf olan çarşıda bulunan Kumaşcı Şa‘radi (?)
bazarganın dükkânından ateş zuhuruyla asker-i nizamiye-i şahane ve muvazzafa ve memurîn-i mahalliye cümlemiz birlikde der-akab mahâll-i harîk olan çarşıya gidilerek cümleten harîk-i mezkûrun söndürülmesine fevkalâde say u gayret olunmuş ise de çarşı-yı
mezkûrun üzeri ahşabdan masnû‘ ve ma‘mûl olduğu ve burada tulumba gibi edevât-ı itfaiye mevcud bulunmadığı hâlde olunan akdem ve gayret üzerine fakat on bir bâb dükkân
muhterik ve birkaç dükkân dahi hedm olunarak basdırılmış ve harîk-i mezkûrde muhterik ve münhedim olanlardan birazı ve baki kalan dükkânlarda bulunan emvâl ve eşyadan
nesne telef ve zâyi olmamak için asâkir-i nizamiye ve muvazzafadan çarşı-yı mezbûrun
etrafına karakollar ik‘âd ve memurlar dahi tayiniyle muhterik olan eşyadan mâadâ dükkân
sahibleri bizzat eşyalarını hâne ve diğer dükkân ve mağazalarına nakl etdirilmesi hakkında
lâzım gelen teshilât ve muâvenet-i lazime icrasına itina ve dikkat olunduğu misillü çarşı-yı
mezbûrun bekçileriyle dükkâncılar meclise celb ve harîk-i mezbûrun mebde’yi ne veçhile
vuku‘u bulduğunun keyfiyeti sual ve tedkik olunduk da dahilen bir dükkândan zuhur
edip sakfı atîk ahşabdan bulunduğuna mebnî sirayet ederek ber-vech-i meşrûh on bir
dükkân kazâ-i muhterik olduğu müstebân olmuş olmağın mücerred beyân-ı hâl-i muarrızında pîşgâh-ı âlî-i cenâb-ı sadâret-penâhîlerine arz ve inhâsına ictisâr olunmuşdur. Ol
bâbda emr u fermân hazreti-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 11 Rebîülâhir sene [1]277
Bende
Vali-i Eyalet-i Haleb
(mühür: es-Seyyid İsmail)
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A.MKT.UM. 433/68 - 11 Rebiülahir 1277 / 27 Ekim 1860

1 . S OS YA L HA DİS E L E R

Cevdet Paşa için yazılmış Arapça Halil el-Huri'nin kasidesi. (Halep'e vali olması
tarihli)

Şehbâ’nın Işığı
Cevdet Paşa Hazretleri ve Büyük Halep Valiliği’ne
Senin varlığınla bütün canlılar mes’ûd oldu / Gelişinle bütün canlılar şeref buldu.
Sen göklerde parlak bir yıldız gibi doğdu / Senin nurunla Şehbâ aydınlandı.
Sen O’nun (Şehbâ’nın) ufkunda kaldıkça / Bütün güzellikler oraya aktı.
Orada Devlet-i Aliyye’nin bir kılıcı oldun / Şâirler senin vasfını yazmaya başladı.
Sen mâarif ufkunda bir yıldız gibi doğdun / O yıldızın nuru parladıkça gezegenler onun etrafında döndü.
Sen ilmi bütün yüce şerefleri ile aldın / Bu sebeple aydınlığın arttı.
Sen şeref üstüne şeref elbiselerini giydin / Ve her üstün kimsenin senin revaklarında sancağı vardır.
Ey vezirlerin ve âlimlerin süsü / Âlimler ve vezirler seninle iftihar etmekte.
Akıllar senin letâfetinle uğurlanır / Senin zâtının güzellikleri ile büyükler uğur bulur…
Ey kalemiyle bütün şiddetlere karşı belalar def edilen kahraman.
Ey zekâsı ile üstün akıllıların ve hakîmlerin yolunu bulduğu anlayış cevheri.
Gittiğin her beldeyi mes’ud eden üstünlüklerin, / Her insan için sana karşı güzel minnetler vardır.
Büyükler arasında senin için nice güzellikler vardır / Ki senin güzelliğin onlara güzellik katmıştır.
Sen Şam ehline şeref verdin, onlar seninle mes’ud olur / Ve ben onlarla beraber mesrur olurum..
Bana müjde olsun ki ben senin yakınlarındayım / Ki aramızda çöller olsa bile…
Tarih
Beldelere büyükler girdiği zaman / Onların hürmetine ümmet için sâadetler zâhir olur.
Haleb Melikimiz dedi ki: Sizin yazdığınız tarihte kıymetlime Cevdet’i vâli tayin ettim…
Sene: 1282
Bendeniz Halil el-Hûrî.

Not: Şehbâ Haleb’de bir yer ismidir.
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Y.EE. 32/21 – 1 Zilhicce 1282 / 17 Nisan 1866

1 . S OS YA L HA DİS E L E R

Halep valisi iken Ahmed Cevdet Paşa'ya yazılan Zehra Hanım imzalı hususi mektup.

Haleb Vilâyeti Valisi devletli efendim Cevdet Paşa Efendimiz hazretlerinin çâkeri âlîlerine
Devletli veli-nimet efendim hazretleri,
Çâkeri âlîlerine derkâr olan ubûdiyet-i bendegânem iktizasınca şebb [u] rûz dua-i devam-ı
ömür-i afiyetleri bulunduğum cihetle dâimî duada kusurum olmadığı ve husus-ı hâk-i pâyene yüz sürüb evkât-ı hamsede dua-i hayriyelerinde asla ayrılmayacağım Hüdây-ı lem-yezel
hazretlerinden inayetli, hakikatlı, nezaketlü nurî aynım kerimem hanımefendi hazretlerine
mahsus-ı selâm-ı dualar olunup hâtır-ı iffetânelerini sual ve çeşm-i enverlerini bûy ederim.
Benim kerimem hanımefendi gözden ırak olan gönülden dahi ırak olur fehvâsınca bizim
dahi şimdi öyle gibi görünüyor. Şunun için ki, valideniz hanıma gelen mektubda derkenar-ı
selâm tahrîr olunmuş ise de itibar etmedim. On beş günde bir mektubun ayrıca gelir iken
şimdi derkenar olduğundan bunun için tahrîr ederim ve cümle alem hased iderler idi mektub
geliyor diyerek. Mektub gelmeyip derkenar-ı selâm-ı tahrîr etdiğine cümlesi iftihar etdiler
iseler de hemen senin sağlığın lâzım.
Sipariş etdiğin Eyüb Sultan hazretlerinde, Ümmi Sinan’da mevlüd-i şerifi okutdum. Rabbim kabul eyleye ve bir de sipariş etdiğin beş değirmi kadifeli yemenileri işletdim. Bu defa
tarafınıza gönderdim. Hakikatlı Ülfet Hanım'a mahsus selâm edip hâtır-ı nazikânelerini istifsâr ederim.
Gözüm nuru, canımdan aziz olan Âlîye Hanım'ın gözlerinden öperim. Gözüm nuru Semiye Hanım'ın gözlerinden öperim. Hemşîrem Hacı Kadına, Emine Hanım süd nineye,
Hadice Hanım'a, aşçı kadına, Şerife Kadına, daire-i âlîlerinde bulunan cariyelerine cümlesine
mahsus selâm ederim. Mektupçu beyin haremine, kerîmesi hanımlara mahsus selâm ederim.
Âdile Bey'in haremi hanıma, kerimeleri hanımlara ve gelin hanıma cümlesine mahsus selâm
ederim. Hemşîrem Üftade Kadın'a, Zeki Bey'in vâlidesine, haremine, hemşiresine mahsus
selâm ederim. Fi 4 Cemâziyelevvel sene [12]84
Zehra Hanım
Benim kerimem hanımefendi
Mektubunuz vusûlünde damadım Mehmed Ağa'dan bizlere bir mektub gönderesiniz.
Bizler bu tarafa geleli ne bir mektubu geldi ve ne beş para harçlık gönderdi. Zira bu tarafa
geleli halimiz harabdır ve İstanbul'un hali malumdur.
Canım kerimem, yedi-sekiz aydır aylık alınmadı. Kerem-i inâyet idib maaşlarını alıp bin
beş yüz kuruşunu aşçı kadına, bin sekiz yüz kuruşunu bu tarafa ve küsûrunu kendisi harçlık
etsin. Zira bu tarafda üç bin kuruş faizli borç altındayım.
Bu tarafda kerimem Sıdıka Hanım ve gelin hanım ve çocuklarla cümlesi eteklerinizi öperler. İstinyeli Zehra süd nine cümlesi eteklerini öperler. Hoca hanım hususi dua ederler.
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Y.EE. 142/95 - 4 Cemaziyelevvel 1284 / 3 Eylül 1867

1 . S OS YA L HA DİS E L E R

Halep vilayetindeki ormanların kesim ve nakil durumları ile korunması hakkında
Halep Valisi Ahmed Cevdet’in tahriratı.

Kereste-i mezkûre tahtalık ve mertek ve hizan tabir olunan sütun vesaire bulunduğu hâlde sekizdokuz bin aded mikdarı tenzîl-i bahr ile İskenderiye ve Beyrut ve Lazkiye ve Trablus ve sair
mahallere gitdiği misillü bir-iki bin adedi dahi İskenderun iskelesine nakl ve istihlâk olunduğu
ber-vech-i tahmin tahkik ve kereste-i mezkûreyi kat‘ edenler Arsus kurâsı ahalilerinden olduğu
şerh verildi.
Bilan kazasına tâbi Arsus cebellerinden bir sene zarfında kat‘ olunan kebîr ve sağîr kerestenin alâvech-i tahmin cinsi ve mikdarı
Dışarıda istihlâki bulunan
1.000

Aded-i kereste
10.000

Tenzîl-i bahr olunan
9.000

Kereste-i mezkûre dahi ber-vech-i meşrûh tahtalık ve mertek ve hizan tabir olunan sütun vesaire
olduğu hâlde derûn-ı memleketde sarf olunduğu ve kat‘ edenler Bilan ve tâbi kurâ ahalisinden
bulunduğu istihbâr kılınmakla şerh verildi.
Nefs-i Bilan cebellerinden kerestenin cins ve mikdarı
Payas’da istihlâki kılınan
400

Aded-i kereste
400

Tenzîl-i bahr olunan
-

Kereste-i mezbûre dahi ber-vech-i meşrûh huğ ve tahtalık ve mertek ve delme ve saire bulunduğu
hâlde on iki-on üç bin adedi mikdarı tenzîl-i bahr ile İskenderiye ve Beyrut ve Lazkiye ve
sair mahallere gitdiği misillü bin beş yüz aded mikdarı dahi nefs-i İskenderun’da sarf ve
istihlâk olunabildiği ber-vech-i tahmin tahkik kılındığı misillü kat‘ edenler dahi mezkur kurâ
ahalilerinden bulundukları istihbâr olmakla şerh verildi.
Payas’a tâbi Abacılar ve Değirmenderesi ve Bilan’a tâbi Sakıt ve Cırtıman cebellerinden kat‘
olunan kerestenin cins ve mikdarı

İskenderun’da sarf kılınan
1.500

Aded
15.000
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Tenzîl-i bahr olunan
13.500

Kereste-i mezkûre tahtalık kebîr ve sağîr çam latası ve çam merteği ve taban meşe ve sehm meşe
ve kebîr ve sağîr sandal huğ ağaçları ve harici kantar hatabı olduğu ve mezkûr hatab ve işbu
keresteleri kat‘ edenler Ulaş nahiyesi kurâ ahalisinden bulundukları hâlde kebîr ve sağîr kereste-i
mezkûre-i mütenevvi‘adan on bir bin sekiz yüz aded miktarıyla harici hatabdan iki bin dokuz yüz
doksan kantar miktarı ber-vech-i tahmin tenzîl-i bahr olunarak İskenderiye ve Rabat ve Beyrut
taraflarına gitdiği misillü yedi yüz kırk iki aded kereste ile iki yüz on kantar mikdarı hatabdan
Payas iskelelerinde sarf ve istihlâk olunduğu ber-vech-i tahmin tahkik kılınmış olmakla şerh
verildi.
Nefs-i Payas cebellerinden bir sene zarfında kat‘ olunup deniz kenarı olarak nefs-i Payas iskelesi
bulunan Cin kulesi nâm mahal ile Çay boğazı ve Mersin ve Sarıseki nâm mahallerde tenzîl
olunan kerestenin cins ve mikdarı
Mahallerinde sarf ve istihlâk
olunan
Kereste: 742
Harici hatab kantar: 210

Aded-i kereste
37.942
Harici hatab kantar
3.200

Tahminen tenzîl-i
bahr olunan
Kereste aded: 11.800
Harici hatab: 2.990

Yekûn
Mahallerinde sarf ve istihlâk
kılınan
Kereste: 3.642
Hatab kantar: 210

Aded-i kereste
12.542
3.200 hatab kantar
15.732

Tenzîl-i bahr olan
Kereste aded: 34.300
Harici hatab kantar:
2.990

Memâlik-i mahrusa-i hazret-i şahanede kâin bi'l-cümle ormanlar ber-suret-i mazbût ve
tanzimede olunmak üzere her bir sancak ve kazâ cebellerinden bir sene zarfında ne mikdar kereste kat‘ ve nerelere nakl ve ihrac kılındığı ve kat‘ edenler kimler idüğü ve kesilen
keresteden ne mikdar ve nasıl rüsûmât ahz olunduğu isti‘lâmını hâvî şeref-vârid olan///
emir-nâme-i sâmîye tezyîlen Payas Sancağı’ndan dahi kat‘ olunan kereste haklarında
tahkikât-ı lazimenin icrasıyla istenilen malumâtın bi’l-etraf arz ve inhâ kılınmış âmir fi
6 Zilhicce sene [12]82 tarihiyle müverrehan hâme-ârâ-yı tefhîm ve icâl olan emir-nâme-i aliyye-i cenâb-ı vilâyet-penâhîlerinden emr ve fermân buyurulmuş ve tıbk fermûde-i
cenâb-ı müşir-i azîmleri mantûk-ı celîli üzere Payas dahilinde bulunan cebellerden kat‘
olunan kerestenin miktarıyla tenzîl-i bahr olunan ve mahallerinde sarf ve istihlâk kılınanları ber-vech-i bâlâ bulunmuş idüğü mahal ve erbâb-ı vukûf taraflarından mümkün
mertebe alâ-vech-i tahmin tahkik kılınmış ve bunların tenzîl-i bahr olunanlarından ezgayr-i gümrük kebîr ve sağîr keresteden ale's-seviyye yüzde yirmi kuruş öşr nâmıyla istihsâl kılınmakda olduğu misillü tenzîl-i bahr olunan hatabdan dahi yüzde yirmi kuruş ahz
ve istifa kılınmakda bulunmuş olmağın malum-ı âlî-i cenâb-ı hidivâneleri buyurulmak
üzere mazbata-i acizânemiz takdimine ictisâr kılındı. Ol bâbda ve her hâlde emr u fermân
hazret-i men lehü'l-emrindir.
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Fi 26 Rebîülevvel sene [12]83 ve fi 27 Temmuz sene [12]82.
(mühürler)
Bende, Kaymakam-ı Livâ-i Payas, es-Seyyid Mehmed Üveys
Bende, Müdür-i Mal, Neşat
Bende, Müdür-i Tahrirât, Mehmed Eşref
Ed-dâ‘î, Nâib, es-Seyyed Hasan Hüsnü
Ed-dâ‘î, Müftü, Musa
Bende, Azâ, es-Seyyid Ahmed
Bende, Azâ, es-Seyyid Hüseyin İslâm
Bende, Azâ ve Vekil-i millet-i Ermeni, bulunamadı
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Numara: 75
Makam-ı sâmî-i hazret-i vekâlet-penâhîye
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki;
Mülgâ Meclis-i Âlî-i Hazâin kararı üzerine 7 Şevval sen [12]82 tarihli ve seksen iki
numrolu olarak makam-ı sâmî-i hazret-i vekâlet-penâhîlerinden şeref-vârid olan emir-nâme-i sâmîde memâlik-i mahrusa-i hazret-i şahanede kâin bi'l-cümle ormanların bir suret-i
makbuza ve mütenazzımada idaresi zımnında bazı tasavvurat olub mevki‘-i icraya isâline
kadar vilâyet dahilinde kâin ormanların dahi hüsn-i muhafazası ve eşcâr kat‘î maddesinin
husûl-i mazbûtiyeti ile beraber bu ormanlardan şimdiki hâlde senevî ne mikdar kereste
kat‘ olunmakda ve nerelere nakl ve ihrac kılınmakdadır ve kat‘ edenler kimlerdir ve kesilen kerestelerden ne mikdar ve nasıl rüsûmât ahz olunmakdadır; buraları bilinmek üzere
icab-ı hâlin icra-yı hususu irâde ve iş‘âr buyurulmuş ve keyfiyet derhal elviye-i mülhaka
kaymakamlıklarına bildirilmiş olmakla bu kere Payas Sancağı'nda bulunan ormanlardan kat‘ olunan kerestenin mikdarıyla nerelere naklolunduğuna ve kimler kat‘ idüb nasıl
rüsûmât alındığına dair liva-i mezkûr kaymakamlığı tarafından cevaben vârid olan zîri
mazbatalu bir kıt‘a defter leffen takdim ve henüz cevab alınamayan elviye-i saire kaymakamlıklarına dahi muharrerât-ı mezkûre terkîm kılınmış olmağın ol bâbda ve her hâlde
emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fi 7 Rebîülâhir sene [1]283 ve fi 6 Ağustos sene [1]282.
Bende
Vali-i Vilâyet-i Haleb
(mühür: Ahmed Cevdet)
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Halep Bedesteni’nin yanmasından dolayı çarşı ahalisinin yardım talebi.

Haleb Vilâyeti'ne telgraf-nâme-i sâmî
Haleb bedestanının muhterik ve malları telef olduğundan dolayı bedestan ahalisi
bâ-telgrafnâme isti‘âne eylediklerinden bi't-tahkik icabının inhâsı Meclis-i Vâlâ'dan ifade
kılındı.

Mektub gönderen merkez
numrosu 1328 Tarih-i
merkez-i mezkûr fi sene: 1283
Dakika: 59 Saat: 1
Tarih-i vusûl-ı mektub
Fi sene: 27 Ağustos 1283
Ser-memur-ı nevbet:
Memur-ı muhabere

TELGRAFNÂME
an Haleb ilâ Üsküdar
Aded kelimat: 40

Vusûl numrosu
Dakika: 30
Saat: 3
Mahalline/ Telgrafhanesine
gönderilmişdir
Fi 27 Ağustos sene 1283
Memur-ı sevk-i mekâtib

Makam-ı vâlâ-yı Sadâret-i uzmâya
Bezistan çarşımız ihrâk olduğundan bir gûne malımız kalmayarak ıyâl-i evlâdımızla aç
iâneye muhtac kaldık. Musâbîn kullarınıza birer mikdar sermayenin ikrâzı yahud başka
suretle idaremizin esbâbı istikmâliyle eşfâk-ı merâhim-i seniyyenin zuhûru istirhâm olunur.
Fi 27 Ağustos sene [12]83
Bezistan Çarşısı ahalisi
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Halep'te Baba Bayram Tekkesi civarında mezarı bulunan Sultan Gavri'nin Dersaadet'e nakli veya bulunduğu yerde korunması.

Haleb Vilâyet-i celîlesine
Haleb'de Baba Bayram Tekkesi civarında bir kuyu hafr olunur iken taşdan ma‘mûl ve
kemik memlû bir mezar zuhur edib hurûf-ı mahkûkesine nazaran Sultan Gavri'nin mezarı idüğü anlaşılmış olduğu, Müze-i Osmanî Müdürlüğü cânibinden bildirilmiş olduğundan bunun irsalinde sühûlet ve lüzum göründüğü hâlde Müze-i Osmanî'ye vazolunmak
üzere Dersaâdet'e hüsn-i îsâli yahud orada münasib bir mahalde hıfzıyla keyfiyetin iş‘âr-ı
âlîsi bâbında emr u irâde hazret-i men leh'ül-emrindir.
Fi 29 Receb sene [12]91
Fi 29 Ağustos sene [12]90
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Kanun-ı Esasî'nin ilanı münasebetiyle Halep İdare Meclisi ve ahalinin umum teşekkür mazbatası.

Huzur-ı sâmî-i hazret-i vekâlet-penâhîye
Bi'l-fi‘l hâmi-i millet ve müncî-i devlet mısdâkındaki delâlet-i tarihiye ile dahi rehîn-i
yakîn olduğu veçhile padişah-ı hamidü'l-hisâl-i şehinşâhî sedidü'r-re’y ve'l-ifal veli-nimet-i
bî-nimet hakikimiz efendimiz hazretlerinin cülûs-ı hümâyûn-ı feyz-i makrûn-ı mülûkâneleri
akîbinde ilân buyurulan irâdât-ı sarîha ve niyyât-ı vâzıha-i tâcdârîleri selâmet-i millet ve hayat-ı devlete kâfil ve sâil terakkiyâtın istihsâli merkezinde olmasıyla işbu maksad-ı hayr-mersadın husûlü mütehattim olarak binâenaleyh irâdât ve niyyât mülhimiyet-i ayât-ı mülkdârîlerinin zuhur-ı âsâr-ı faaliyesine bilcümla tebaa-i Osmaniyye ile beraber hatt-ı Halebiyenin
sekeneside muntazır ve müftehir bulundukları hâlde el-minnetü-lillâhi teâlâ bu kere te’sis
buyurulan tensîkât-ı cedîde-i müeyyideyi müşir ve mübeşşir şeref-vürûd eden telgrafnâme-i
sâmî-i hidiv-i efhamîleri ki kâffe-i hurufu ilhâk başka başka mahmidet ve midhata sezâvâr ve
mazmûn-ı mazrûfu mukâbilinde bi-hakkın vücûb-ı şükraniye bedîhî ve âşikârdır.
Buraya vusûlü akîbinde 12 Kânûn-ı Evvel sene [12]92 tarihli telgrafla arz kılındığı üzere
merkez vilâyetde bulunan ümerâ ve zâbitân-ı askeriye ve ülema ve rüesâ-yı ruhâniye ve memurîn ve sair mu‘teberân ve muhtârân-ı beldeden terekküb eden cemiyet-i haflede bir bando
ve muzıka ile beraber asâkir-i mülûkâne dahi sâf beste-i selâm ve ihtirâm olarak tevkîrât-ı
mahsus ile nüsha-i asliyesi ve bir de Arapça tercümesi kırâet ve yüz bir pâre top endâht
edilmekle beraber keyfiyet evrak-ı matbû‘a ile dahi ilân ve işâ‘at kılınmış ve beşâir-i fâhire-i
vâkı‘a gerçekden umuma ümid-bahş-ı hayat ve selâmet olmuş olmasıyla herkesce müşahede
edilen âsâr-ı fahr ve server fevkalâde bir suretde iken saye-i tûbâ-vâye-i hazret-i Padişahîde
öyle bir nimet ve meziyete nailiyet mukabilinde hakkıyla edâ-yı vacibe-i şükr ü mahmidet
imkansız yani o muarrızda her ne denilse az görünüb ol bâbda farîza-i dua-yı tekrardan başka
tahdîs-i nimete medâr ve elsine-i ubûdiyet ve musadefete sezâvâr bir söz bulunamadığından
ona hasr-ı evkât ve mahâmid-i mübeccele-i dâver-i azîmileri de tilâvet ile hatm-i makâl ve ol
bâbda verilen teşekkür-nâme-i umumi leffen takdim ve irsâl kılındı. Ol bâbda emr u fermân
hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 14 Zilhicce sene [1]293
(mühürler)
Bende, Vali-i Vilâyet-i Haleb, Mehmed Emin, Bende, Defterdar, Tahsîn, Bende, Azâ, hasta,
Ed-dâ‘î, Nâib, es-Seyyid Ömer, Ed-dâ‘î, Müftü, Abdülkâdir Lütfü, Bende, Mektubî, Mehmed
Atıf, Ed-dâ‘î, Metropolid, Serasimos, Bende, Azâ, es-Seyyid Hüseyin Rüşdü, Bende, Muhasebeci-i
Evkâf, es-Seyyid Mehmed Ali, Bende, Azâ, Nasrullah, Bende, Serkatib, Reşad Hami, Bende, Mümeyyiz-i Divan-ı Kebir, memuriyetle İdlib'dedir, Bende, Mümeyyiz, es-Seyyid Abdurrauf,
Bende, Mümeyyiz, hasta, Bende, Mümeyyiz, keza, Bende, Mümeyyiz, Karaman, Bende, Mümeyyiz, Abdullah, Bende, Serkatib, Mehmed Naci, Ed-dâ‘î, Reis-i Meclis-i Temyiz,
es-Seyyid Mehmed Kemaleddin, Bende, Serkatib, es-Seyyid Abdülkâdir, Bende, Mümeyyiz,
İbrahim Raif, Bende, Mümeyyiz, es-Seyyid Mehmed Şerif, Bende, Mümeyyiz, memuriyetde
Bende, Mümeyyiz, keza ….
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Halep Vilayeti'nin 1881 senesindeki hane ve nüfus oranları ile din ve ırk açısından
bazı değerlendirmeler.

Semâhatli efendim hazretleri
Müceddeden teşkil olunan Haleb Vilâyeti'nin haritası otuz beş numrolu tezkireye merbûtan takdim olunmuş idüğüne mebnî bu tezkirede dahi vilâyetin ne kadar hâneyi hâvî olduğu
bildirilmek münasib görüldü. Fakat Zor Sancağı'nın henüz nüfusu yazılmamış ve emlâkinin
tahrîri zamanı gelmemiş olduğu cihetle bunda her ne denilse kabaca bir tahminden ibaret
olacağı gibi Haleb'e merbût olan göçebe aşiretlerin dahi mikdar-ı nüfusları hakkıyla malum
değildir. Maraş ve Payas ve Adana ve Kozan sancaklarında iskân olunan aşairin bir takımı müteferrik olarak iskân olunup bunların kurâ defterleri tanzim olunmuş ise de hatadan salimdir
denilemez. Mamafih mümkün mertebe sıhhate takrîb olunmuşdur. Elhasıl oldukça sıhhate
takrîb olunarak ber-vech-i âtî her kazanın ne mikdar hâneyi hâvî olduğuna dair bir cedvel
yapılıb bu mahalle derc olunmuşdur.

Haleb Vilâyeti
Haleb Sancağı
Ha________________________________________________ ne
Haleb Kazası

Gayr-ı Müslim
Aded

Müslim
Aded

Nefs-i Haleb Şehri

2478

8262

Cebel-i Sem‘an Nahiyesi

-

1918

(Yekun)

2478

10180

Yekün Kazâ
Aded

Yekûn Livâ
Aded

12658

Nefs-i Haleb şehrindeki iki bin dört yüz yetmiş sekiz gayr-ı Müslim hanesinin beş yüz
bu kadarı Yahudi olub bakisi Hristiyandır. Hristiyanlar dahi Ermeni, Ortodoks ve Katolik
olmak üzere üçe münkasımdır. Katolikler dahi Ermeni Katolik ve Rum Katolik ve Süryani ve
Maruni kısımlarına münkasım olarak başka başka kiliseleri vardır.
Ve nefs-i Haleb'de yüz elli beş cami ve yüz altmış iki mescid ve yirmi üç medrese ve bir
mekteb-i rüşdiye ve on altı tekke ve on dört kilise ve yirmi dördü İslâm ve altısı Hıristiyan ve
ikisi Yahudi mektebi olmak üzere otuz iki mekteb-i sıbyân ve iki matbaa ve kırk bir hamam
ve beş bin beş yüz dükkân ve sekiz yüz on mağaza ve bir bedestan ve yetmiş han ve doksan beş
değirmen ve seksen dört fırın ve iki bin dokuz yüz on beş aded akmeşe destgâhı ve iki cendere
ve üç yağhane ve yirmi yedi basmahane ve altmış dokuz kahvehane ve on yedi meyhane ve
yüz on dokuz boyahane ve on üç sabunhane ve iki kalhane ve on bâb ma‘sara ve dört pamuk
fabrikası ve haric-i şehirde birçok fıstık ve zeytin ve saire bâğ ve bağçeleri vardır. Mensucatca
sair bilâd-ı Osmaniyyeye faik bir şehr-i şehirdir.
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Ha________________________________________________ ne
Gayr-ı Müslim
Müslim
Yekün Kazâ
Yekûn Livâ
Haleb Kazası
Aded
Aded
Aded
Aded
Yekun Kazâ-i Haleb 2478
10180
12658
İzziye
1220
1220

İzziye ki Kilis kazasından bi'l-ifrâz müstakillen kazâ ittihâz olunan Kürd Dağı'dır. Ahalisi
Okçu İzzeddinli ve Şeyhler ve Amiki nâm üç kürd aşiretlerinden ibaretdir.
Ha________________________________________________ ne
Haleb Kazası

Gayr-ı Müslim
Aded

Müslim
Aded

Yekün Kazâ
Aded

Kilis kasabası ve
mülhak kurâ ve
nevâhîsi

326

6850

7176

Yekûn Livâ
Aded

Kilis'deki üç yüz yirmi altı gayr-ı Müslim hanesinin kırk altısı Yahudi ve bakisi Hıristiyandır ve Kilis büyücek bir kasaba olub kırk beş cami ve on mescid ve iki medrese ve üç tekke
ve otuz beş mekteb ve beş hamam ve altı yüz doksan beş dükkân ve üç bezistan ve beş han ve
saireye havidir.
Ha________________________________________________ ne
Gayr-ı Müslim
Müslim
Yekün Kazâ
Yekûn Livâ
Ayntab Kazası

Aded
1094

Aded
3907

Aded
5001

Aded

Ayntab'daki gayr-ı Müslim hanelerinin altmış yedisi Yahudi ve bakisi Hıristiyandır. Haleb
Sancağı'nde nefs-i Haleb şehrinden sonra en büyük kasaba Ayntab'dır. Otuz altı camii, elli
yedi mescidi, yirmi bir medresesi, dört tekkesi, otuz yedi mektebi, beş kilisesi, on üç hamamı,
bin dokuz yüz otuz sekiz dükkânı ve dört bezistan ve on han ve otuz altı kahvehanesi ve dokuz meyhane ve elli boyahanesi ve üç sabunhanesi ve on beş ma‘sara ve bir mumhanesi vardır.

Bâb ve Cebbul
Kazası
(Yekun)

Ha________________________________________________ ne
Gayr-ı Müslim
Müslim
Yekün Kazâ
Yekûn Livâ
Aded
Aded
Aded
Aded
20
6500
6520
3918

28657

32575

Bu kazada Hristiyan olmayıb yalnız yirmi hâne Yahudi vardır.
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Nakl-i Yekûn
İdlib kasabası ma‘a
nahiye-i Eriha
ve Sermin ve
Maarretü’l-Mısrin

Ha________________________________________________ ne
Gayr-ı Müslim
Müslim
Yekün Kazâ
Yekûn Livâ
Aded
Aded
Aded
Aded
3918
28657
32575
123

3580

3703

İdlib, büyücek ve bir güzel kasabadır. Ahalisi zekidir. Fakat müzevvirleri çoktur.
Ha________________________________________________ ne
Gayr-ı Müslim
Müslim
Yekün Kazâ
Yekûn Livâ
Aded
Aded
Aded
Aded
Cisr-i Şuğur ma‘a
nahiye-i Ordu ve
Derkuş ve Kale-i
Muzık

436

2611

3047

Ha________________________________________________ ne
Gayr-ı Müslim
Müslim
Yekün Kazâ
Yekûn Livâ
Aded
Aded
Aded
Aded
Harim ma‘a
Nahiye-i Barişa

Antakya Kazası

-

1750

1750

Ha________________________________________________ ne
Gayr-ı Müslim
Müslim
Yekün Kazâ
Yekûn Livâ
Aded
Aded
Aded
Aded
1129
8775
9904

Gayr-ı Müslim hânelerinin otuz üçü Yahudidir. Ehl-i İslâm içinde dahi pek çok Nusayri vardır.
Nefs-i Antakya, bir büyük kasabadır. Nice cevâmi‘ ve mesâcid ve mekâtib ve bin bu
kadar dükkân ve sekiz bâb hanı ve ebniye-i saireye hâvîdir.

Reyhaniye Kazası
(Yekun)

Ha________________________________________________ ne
Gayr-ı Müslim
Müslim
Yekün Kazâ
Yekûn Livâ
Aded
Aded
Aded
Aded
2200
2200
5606
47577
53179

Reyhaniye kazası ahalisi Reyhaniye Aşireti’nden ibaretdir.
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Nakl-i Yekûn

Ha________________________________________________ ne
Gayr-ı Müslim
Müslim
Yekün Kazâ
Yekûn Livâ
Aded
Aded
Aded
Aded
53179

Üzeyr yani Payas Sancağı
Payas Sancağı, fi'l-asl Adana Eyaleti’ne mülhak olduğu hâlde Fırka-i Islahiye tarafından Payas ve Osmaniyye kazalarına taksim olunmuş idi. Teşkil-i vilâyetde Bilan kazası
dahi Haleb Sancağı’ndan bi’t-tefrîk Payas Sancağı’na ilhâk olmuştur.

Bilan Kazası ma‘a İskenderun
Merkez liva olan Payas Kazası

Ha_________________________________________ ne
Yekûn
Gayr-ı Müslim
Müslim
Yekün Kazâ
Livâ
Aded
Aded
Aded
Aded
312
1729
2041
447
1213
1660

Osmaniyye Kazası ma‘a Nahiye-i
Çendoğlu ve Tecerli ve Cerid

-

1388

1388

(Yekun)

759

4330

5089

5089

Adana Sancağı
Ha________________________________________ ne
Gayr-ı Müslim
Müslim
Yekün Kazâ Yekûn Livâ
Aded
Aded
Aded
Aded

Adana Kazası ma‘a Nahiye-i Misis
ve Karsantı ve Sırkındı-i Zîr ve
Bozdoğan-ı Zîr. Nefs-i Adana cesîm
ve meşhur bir kasabadır.

767

5800

6567

Ceyhan nehri boyunca iskân olunan
muhacirîn

-

2500

2500

Tarsus Kazası
Nefs-i Tarsus, büyük ve ticaretgâh bir
kasabadır

271

1391

1662

Mersin Kazası
Karaisalı Kazası
(Yekun)

90
5
1133

1210
2730
13131

1300
2735
14264

14264

Kozan Sancağı

Merkez-i Livâ olan Sis Kazası
Bilanköy Kazası ma‘a Nahiye-i Rum
Haçin Kazası ma‘a Gürleşen ve Feke
Kars-ı Zülkadriye Kazası
(Yekun)

Ha_________________________________________ ne
Gayr-ı Müslim
Müslim
Yekün Kazâ
Yekûn Livâ
Aded
Aded
Aded
Aded
352
3956
4308
259
1895
2154
1739
1584
3323
96
2500
2596
2446
9935
12381
84913

Kozan’ın Rum Nahiyesi’ndeki Hristiyanları Ortodoks mezhebinde olub sair taraflardakileri Ermeni’dir.
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Nakl-i Yekûn

Ha_____________________________________________ ne
Gayr-ı Müslim
Müslim
Yekün Kazâ Yekûn Livâ
Aded
Aded
Aded
Aded
84913

Livâ-i Maraş
Ha_____________________________________________ ne
Gayr-ı Müslim
Müslim
Yekün Kaza
Yekûn Livâ
Aded
Aded
Aded
Aded
448
2011
2459

Andırın Kazası
Zeytun Kazası
Merkez kazâ olan Zeytun Kazası’nda
ehl-i İslâm pek azdır.
Elbistan Kazası
Nefs-i Maraş Kazası
Yirmi dokuz hânesi Yahudidir
Pazarcık Kazası
Bulanık Kazası ma‘a Nahiye-i
Kaypakoğlu
Islahiye Kazası ma‘a Nahiye-i
Karayiğitoğlu ve Aşiret-i Delikanlı ve
Çelikanlı
Hassa Kazası Hacılar ve Tiyek ve
Akbaz nahiyelerini hâvîdir
(Yekun)

1709

1221

2930

196

4063

4259

2400

5476

7876

36

2622

2658

350

1194

1544

28

2021

2049

100

1118

1218

5267

19726

24993

24993

Urfa Sancağı
Ha_____________________________________________ ne
Gayr-ı Müslim
Müslim
Yekün Kazâ
Yekûn Livâ
Aded
Aded
Aded
Aded
97
2956
3053
119
2602
2721

Rumkale Kazası
Birecik Kazası
Nefs-i Urfa Kazası
Yirmi dokuz hânesi Yahudidir.
Hristiyanları dahi mütaddid
mezheplere münkasımdır
Suruç Kazası
Ahalisi Barazi Aşiretinden ve ekserîsi
Yezidi mezhebindendir
(Yekun)

1003

1377

2380

14

1377

1391

1233

8312

9545

119449

				
727
29
29
785

İCMALİ
Hıristiyan
4879
759
1133
2446
5238
1204
15259

785

Yahudi
Haleb Sancağı
Payas Sancağı
Adana Sancağı
Kozan Sancağı
Maraş Sancağı
Urfa Sancağı
Zor Sancağı’nde
takrîben
Müteferrika aşair
(Yekun)

43173
4330
13131
9935
19726
8312
108613

Yekûn
53179
5089
14264
12381
24993
9543
119449

-

10000

10000

15259

4000
122613

4000
233449
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Bunlardan başka maktû‘ vergi ve aded-i ağnâm verir Hadidi Aşireti vardır. Bu aşiret
pek kalabalıkdır. Lâkin mikdar-ı hâne ve nüfus malum değildir. Anze urbanı çöle gitdik
de bunlar dahi çöle giderler ve mevsim-i sayfda Anze'den evvel mamurelere yaklaşırlar ve
ekinler kalkdıkdan sonra mamureler içine girip hayvanlarını otarlar. Bunların pek çok
yağ ve yapağı mahsulatı olur. Yağları Haleb'i idare etdikden başka Suriye'da dahi sarf
olunur ve ve bazen İstanbul'a bile götürülür. Bunlardan başka Mevali ve Leheb aşiretleri
gibi küçük aşiretler dahi vardır. Bunların vergisi ve resm-i ağnâmı olmayıb fakat Anze urbanı üzerine hareket olursa hükûmete muâvenet ederler. Muahharan Maarretü'l-Numan
kazası Hama Sancağı'ndan tefrîk ile Haleb Sancağı'na rabt olunmuşdur. Ancak bidâyet-i
teşkilatda Hama Sancağı'na merbût bulunduğundan cedvel-i salifü'z-zikre idhal olmamış
ve haritada dahi Suriye Vilâyeti dahilinde gösterilmişdir.
Lahika
Vaktiyle Haleb ve Ayntab ve Maraş şehir ve kasabaları mahatt-ı ülema ve üdebâ iken
sair yerlerde olduğu gibi ol havalide dahi ulûm ve maarife küllî inkırâz gelmiş idi. Fakat
Haleb'de Şafii Müftüsü olan Termaninî Ahmed Efendi sahihan âlim ve fazıl ve zâhir ve
batın mamur bir zât idi. Ayntab'da dahi şuara-yı be-nâmdan meşhur Hasırcızade Mehmed Ağa ber-hayat idi. Kilis'de Abdullah Efendi nâmında bir zât olub ilm-i mantıkda
mahareti var idi. Tarsus Müftüsü Ahmed Efendi fuzalâdan bir zât-ı memdûhü's-sıfat olub
ancak onu Vâlide Sultan hazretleri bir aralık Dersaâdet'e celb etmekle ekseriya Saray-ı
Hümâyûn'da ikamet üzere bulunurdu. Haleb Müftüsü Bahaeddin Efendi, Haleb'in şeyhü'l-meşâyihi olub pek mukaddem ve gayur bir zât olduğundan yol yapmak gibi umûr-ı
nafiaya ve hükûmete müte‘allik sair hususata çalışıb çabalar idi.
Fi 9 Zilkade sene [12]98
Bende
(imza: Cevdet)
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Halep Vilayeti’nde geçimlerini ekmekçilik ile temin eden bir takım insanların
meslekten men edilmelerinin nizam ve adalete uygun olamayacağı.

Şûrâ-yı Devlet riyâset-i celîlesine
19
Devletli efendim hazretleri
Dahiliye Dairesi'nden vuku‘u bulan ifade üzerine ıstâr ve tisyâr buyurulan yirmi altı
numrolu ve 4 Rebîülâhir sene [1]300 tarihli tahrirât-ı aliyye-i riyâset-penâhîlerinde Haleb
ekmekçi esnafı tarafından takdim kılınan mahzarda; Haleb'in her cihetinde birçok fırınlar mevcud bulunupda fırından hâlî mahal pek nâdir olmasına göre ekmekçilik ile ta‘ayyüş eden acezenin kılleti meydanda ve binâenaleyh Ekmekçilik Nizamnamesi ahkâmının
mevki‘-i icraya vaz‘ı hâlinde bunların ta‘ayyüşüne sekte geleceği bedâhetde bulunduğundan bahisle haklarında nizâmın gösterdiği müsaadenin kabul ve icrası taleb ve istid‘â kılınmasından nâşi bu bâbda ki mütâlaa-i çâkerânemin arz ve inhası irâde ve iş‘âr ve mezkûr
mahzarın bir sureti de irsâl ve tisyâr bulunmuş olmasıyla Meclis-i İdare-i Vilâyetde mevki‘-i mezkûreye konularak husus-ı mezkûr hakkında evvelki irâde-nâme-i âlî-i Âsafânelerine cevaben takdim olunan mazbatada münderic bulunduğu üzere buraca nizâm-nâme-i
mezkûrun mevki‘-i icraya vaz‘ı medâr-ı ta‘ayyüşleri yalnız buna mahzar olan zükûr ve inâs
bir takım acezenin mağduriyetlerini intâc edeceği muhakkakandan olub bu ise muvâfık-ı
ma‘delet-i seniyye olamayacağına ve yolda tasdî‘âtı tekrar etdiren eşhâs ise menfaatlerini
umumun ve bâ-husus zikrolunan acezenin mazarratında arayan muhtekirlerden ibaret
bulunduğuna nazaran mazbata-i sâbıka üzerine alınan iş‘âr-ı âlî-i dairesinde ibkâ-yı hâl
olunması tensîb edildiğinin cevaben arz ve tebliği tezekkür olunmuş olmakla ol bâbda
emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fi 16 Cemâziyelevvel sene [1]300 ve fi 12 Mart sene [1]299.
Bende
(mühür: Hüseyin Cemil)
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Halep'te mehdilik iddiasında bulunan Muhammed Süleyman ile Hama'da bulunan Şeyh Abdülfettah hakkında icra kılınan tahkikat.

Huzur-ı âlî-i hazret-i vilâyet-penâhîye
Ma‘rûz-ı çâkerleridir ki,
28 Haziran sene [1]300 tarihiyle müverrah olarak şeref-vârid olan emirnâme-i âlî-i Âsafânelerinden Haleb Vilâyeti dahilinde Mehdilik iddiasıyla zuhur etmiş iken geçenlerde Hama'dan sevk edilen jandarma ma‘rifetiyle derdest olunarak Haleb memurlarına teslim edilmiş
olan Mehmed Süleyman hakkında vilâyet-i müşârunileyhâdan keşide olunup Dahiliye Nezâret-i celîlesinden zeylen tebliğ olunan telgrafnâme sureti irsâl ve bu bâbda tahkikât-ı mukteziye icrası zımnında vilâyet jandarma kumandanı saadetli Ömer Paşa dahi mahsusun buraya
i‘zâm buyurulduğu beyân-ı âlîsiyle suret-i mezkûrda gösterildiği üzere Hama’da mukim Şeyh
Abdülfettâh’ın ahval ve harekâtıyla kendisi hakkında malumât ve mütâlaât-ı mahalliyenin ve
evvelce merkûm Mehmed Süleyman nezdine gidip gitmediğinin ve itlâf-ı mevâşî ile harman
yakmak gibi harekât-ı muzırrada bunun dahi dahl ve malumâtı olub olmadığının ve merkûm
Süleyman ile avanesinin bazı mevâki‘de îkâ‘ etmiş oldukları hasarın enva‘ ve keyfiyâtıyla mikdar-ı tahminisi neden ibaret bulunduğunun bi’l-etraf tahkikiyle neticesinin izbârı emr u fermân buyurulmışdır.
Mûmâileyh Ömer Paşa bendelerinin Hama’ya vusulüyle beraber çâkerleriyle mûmâileyh
Ömer Paşa dahi vücuhlarından ve haklarında cümlenin hüsn-i itimadı olan ve bî-garaz erbâb-ı malumâtdan bulunan Çiçeklizâde Mehmed Ağa ile Ahmed Ağa Berazi (?) ve Liva-i
Müdde‘î -i Umumî Muâvini Nuri Efendi’den mürekkeb teşkil olunan komisyon-ı mahsusa
merkûm Şeyh Abdülfettâh ile bunun halifelerinden olub kendisiyle birlikde bundan akdemce
merkûm Mehmed Süleyman’ın karyesine kadar gidip avdet etmiş olan Hamalı Ahmed Harami nâm kimesne mükerreren celble kendilerinin derhal ve efkâr ve harekâtı bi’l-etraf istifsâr
ve cevabları zabt ve tahrîr olunduğu gibi mûmâileyh Ömer Paşa bendeleri Hamidiye Kazası
Kaymakam Vekili re’fetli Mehmed Ağa Bekir ile mûmâileyh Çiçeklizâde Mehmed ile Ahmed
Ağaları bi’l-istishâb merkûm Mehmed Süleyman’ın karyesine civar olan ve Hama kazasına
tâbi bulunan Sukaylabiyeh nâm karyeye kadar azîmetle hakikat-ı hâle malumât-nâmeleri bulunan karye-i mezkûr muhtâr ve ihtiyarlarından ve o sırada mezrûâtları işi için bi’t-tesadüf
oraya gelmiş olan Haleb Vilâyeti’ne tâbi Muzık Kalesi müdür ve mu‘teberân-ı sairesinden
merkûm Mehmed Süleyman ile bunun efkâr ve harekât-ı mecnûnesine tâbi olmuş bulunan
ahalinin bidâyetinden ahz u girift olundukları güne kadar kâffe-i harekât ve muamelâtları
ve bu sırada itlâf ve ihrâk etmiş oldukları hayvanât ve eşya ve büyût ve mahsulatın mikdar-ı
tahminisi neden ibaret olduğu tamamıyla tahkik ve tahrîr olunarak bu kere Hama’ya avdetlerinde işbu iki kıt‘a tahkikât evraklarının zeyilleri komisyon-ı mahsuslarından ve daha
zîri malumât ve mütâlaât-ı mahalliyenin derciyle Meclis-i İdare-i Livadan musaddak olduğu hâlde nüsha-i evvelleri paşa-ı mûmâileyh bendelerine tevdî‘an takdim kılınmış ve tafsil-i
keyfiyet bunların mütâlaasından bi’l-etraf mahat-ı ilm-i âlî-i Âsafâneleri buyurulacağı cihetle
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işbu arîza-i çâkerânemde tekrar izahâta lüzum kalmamışdır. Yalnız evvelce dahi arz olunduğu üzere
merkûm Şeyh Abdülfettâh zâten vefatıyla Hazine-i celîleden üç yüz kuruş maaşla tavzıf edilmiş olduğundan ve kendisinin fakr-ı hâl ve şeyhûheti meydanda bulunduğundan masârıf-ı râhiyyesi dahi
Hazineden tesviye olunarak kendisinin bir oğlu ve haremiyle ve tahsis buyurulmuş olan maaşıyla
buradan Şam-ı Şerif veyahut Dersaâdet’e nakli hem kendisi ve hem de şu vukuât üzerine emsâl ve
ahali efkârınca muhassenatı mûceb olacağı paşa-yı mûmâileyh bendeleriyle de tezekkür olunmuş ise
de her hâlde icra-yı muktezâsı manut-ı re’y-i âlî-i Âsafâneleri bulunmuşdur. Ol bâbda ve her hâlde
emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fi 16 Temmuz sene [1]300
Bende
Mutasarrıf-ı Livâ-i Hama
(mühür: es_Seyyid Mustafa Ziya)
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Huzur-ı âlî-i hazret-i vilâyet-penâhîye
Şeref-vuku‘u bulan irâde-i celîle-i cenâb-ı vilâyet-penâhîleri üzerine Cisr-i Şuğur Kazası
Kaymakamlığı’nın fi 25 Şaban sene [1]301 tarihli tahrirâtıyla bi’l-vürûd memuriyet-i çâkerîye teslim ve havale buyurulan kazâ-i mezkûre tâbi Cemmasiye nâm-ı diğer Şerî‘a karyesi
ahalisinden Şeyh Muhammed es-Süleyman ile malumü'l-esâmî yirmi yedi nefer rüfekasının
emr-i istintâkları kemâl-i dikkatle bi’l-icra bu kere resîde-i hadd-i hitâm olmasıyla Usul-ı Muhakemât-ı Cezaiye-i Kanun-ı Muvakkatı'nın mevâd-ı mahsusası mûcebince ol bâbda tertib
ve tanzimi lâzım gelen iddianamesiyle kararnâmesi ba‘dehû i‘tâ ve muamelât-ı mütebâkîye-i
nizâmiyesi dahi sırasıyla ifa olunmak üzere şimdilik tahkikât-ı cariyenin mücmelen ve hulâsatan arz ve inhâsına cesaret olunmuşdur.
Merkûm Şeyh Muhammed es-Süleyman, Suriye Vilâyeti’ne tâbi nefs-i Hama kasabasında
mutavattın ve tarikat-ı Nakşibendiye-i Halidiye meşâyihinden olub yüz yaşını mütecâviz ve
zenciü’l-asl Şeyh Abdülfettâh nâm zâtdan bir sene mukaddem bîat almış ve binâenaleyh ol vakitden beri kendisi Hama’ya gidip bir-iki defa şeyh-i mûmâileyhi ziyaret etmiş olduğu gibi Şeyh
Abdülfettâh dahi iki mâh mukaddem mezkûr Cemmasiye karyesinde Muhammed es-Süleyman’ın yanını gelip birkaç gün misafir olduğu esnada karye-i merkûme ile civarındaki Huveyz
karyesi halkından bazılarına tarikat-ı mezkûreyi bi’t-talim oradan hîn-i hareketinde dahi icra-yı
usul-i tarikat emrinde merkûm Şeyh Muhammed es-Süleyman’ı naib tayin etmişdir.
Şeyh Muhammed es-Süleyman, işbu niyâbet ve haine-i ve niyetinden bi’l-istifade zikrolunan iki karyede henüz tarîka dahil olmayanların bîat ve inâbe verdikden sonra güya bunlara
bir cezbe hali gelerek evvelen kendisi mâlik olduğu birkaç camuslarını fürûhtla bedeline satın
aldığı çend re’s koyunlarını zebh ederek fukaraya it‘âm etmeğe ve sonra amcası oğlu Şeyh Hasan
nâm şahsı dahi camuslarını boğazlayıb etrafından yanlarına gelip giden ehl-i kurâya yedirmeğe
başladıklarını diğerleri de görünce birer ikişer cümlesi bu eşerre iktizâ eylediklerinden sonra
bir gün merkûm Şeyh Muhammed es-Süleyman, amcası oğlu Şeyh Hasan’a artık dünyadan
bi’t-tecerrüd seyahata sülûk için etrafı kârgir ve üzerleri ahşab ve birbirine muttasıl haneleriyle
henüz biçilmemiş olan mezrû‘âtına ateş vermesini emr etmiş ve ol dahi bilâ-tereddüd bu emrini bi’l-icra hemen bunları ateşleyerek ihrâk eylemiş olduğunu müteakiben şeyh-i merkûm
Muhammed es-Süleyman diğer avane ve etbâ‘ına hitaben “Bu dünya fanidir. Beni seven haneleriyle mezrû‘âtını yaksın ve bana itbâ‘ etsin ki Allah ve Resulullah yoluna gidelim” deyu bir
takım teşvikât ve tefevvühâtda bulunması üzerine ahali-i merkûmeden kimi hânelerini ateş ve
elbiseleriyle beraber ihrâk ve kimi dahi hali üzere bırakarak ekserî yalnız bir don ve gömlek ve
bazılarının da omuzları üzerinde sade bir ihram ve ârî bez parçası olduğu hâlde kâffesi çoluk
çocuklarıyla beraber bilâ-zâd ve zahire cânib-i kıbleye müteveccihen giderler iken karyelerine
dört-beş saat mesafede vâki Muzık Kalesi’nde sevk olunan asâkir-i şahane tarafından derdest
olundukları her birerlerinin tâyıan vuku‘ bulan ikrar ve itiraflarından anlaşılmışdır.
Merkûm Şeyh Muhammed es-Süleyman’ın bu hâl-i harekete sülûk etmesinden maksad
ve niyeti ne olduğu layıkıyla anlaşılamamış ve hakikat-ı hâle bi’l-külliye vukûf ise ancak bu
bâbda mûmâileyh Şeyh Abdülfettâh ile ihvân ve avenesi haklarında Suriye Vilâyetince ciddî
bir tahkikât icrasına mütevakkıf bulunmuş ise de merkûm Şeyh Muhammed es-Süleyman’ın
ahval-ı harekât-ı mezkûreye cüreti mücerred şeyh-i mûmâileyh Abdülfettâh’ın beşâreti üzerine Mehdi-i muntazar kendisi olduğunu tevehhüm ve itikad etmesinden neşet etmiş ve çünkü
esna-yı istintâkda merkûm Şeyh Muhammed es-Süleyman ihrâk-ı büyût, mezrû‘âtdaki emr-i
tedbirini tekrardan sonra bi'l-cümle avane ve etbâ‘ı ve bunların evlâd ve ıyâli birlikde olarak
mesken ve me’vâlarını terkiyle cihet-i mezkûre müteveccih olmazdan evvel kale-i mezkûrede
Şeyh Muhammed er-Rafî‘den alıp yirmi gün kadar mütâlaa etdiği “Envarü’l-Beyân ve Bostanü’l-Ezhân” nâm kitabdan müstakillen kendisinin Mehdilik makamını ihrâz edeceğini yani
bizzat Mehdi kendisi olacağını his ve idrak ve şeyh-i mûmâileyh///
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Abdülfattah’dan dahi burasını hîn-i istifsârında kendisinin Mehdilikle tebşir ve ikdâr edildiğini
ve hatta bu hali ehl-i basîret olan tilâmîzinden mazbûtü’l-esâmî üç kişi dahi kendiliklerinden bade’l-keşf artık bu ser ü beşâretin Cisr-i Şuğur’dan kale-i mezkûre ahalisine kadar cümleye münteşir
olmasıyla herkes gelip kendisini ziyaret etmeğe başladıklarını iddia ve tezkâr eylemiş ve tedkikât-ı
câriye bu noktaya müncerr olduğu mahât-ı ilm-i sâmî-i müşir-i efhamîleri buyurulduk da ol bâbda
ve her hâlde emr ve fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fi 27 Ramazan sene [1]301 ve fi 8 Temmuz sene [1]300.
(mühür: Haleb Müdde‘î Umumî Muavinliği)
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Haleb’e tâbi Huveyz karyesi muhtârı Muhammed Süleyman’ın mütecâsir olduğu uygunsuzlukla
bu yüzden ahalinin ne suretle mutazarrır olduğunun ve Hama’da tarikat-ı Nakşiye şeyhi Abdülfettâh Efendi’nin hâl ve ahvâlinin tahkiki hakkında şeref-sudûr buyurulan irâde-i aliyye-i hazret-i vilâyet-penâhîlerine imtisâlen Hama’ya bi’l-azîme liva-i mezkûr mutasarrıfının taht-ı riyâsetinde Hama
eşraf-ı mu‘teberânından Berazizâde rif‘atli Ahmed ve yine Hama eşrafından Çiçeklizade Mehmed ağalardan müşekkel komisyon-ı acizânemizce icra edilip leffen takdim–i pîşgâh-ı sâmîleri kılınan tahkikât
evrakından tafsil-i keyfiyet malum-ı sâmî vilâyet-penâhîleri buyurulacağı vechile mûmâileyh Şeyh Fettâh yüz yaşını mütecâviz ümmî ve ma‘tûh ve ma‘tûk bir zenci köle olub mahallince salâh halinden başka
bir şey görülmeyib Bayezid-i Bistami hazretlerinin türbedarlık vazifesi olarak cennetmekan-ı Firdevs-i
aşiyan Sultan Abdülmecid Han hazretlerinin zaman-ı saltanatlarında bâ-berât-ı âlîşân inâyet buyurulan
şehri üç yüz kuruş Hama emvâlinden ahz ile ta‘ayyüş etmekde olduğu ve mezkûr Şeyh Muhammed
Süleyman'ın aklını bozub mevâşîlerini telef etmekde olduğundan gidip nasihat etmesini karyesi ahalisinden iki şahsın ifade etmesi üzerine vukuâtdan bir mâh evvel merkûm Muhammed Süleyman'ın karyesine gidip hareketinin caiz olmayacağına dair nasihat ederek avdet etdiği anlaşıldığı gibi yine komisyonumuz azâsından mûmâileyh Ahmed ve Mehmed ağalar ile Hamidiye Kaymakamı Vekili Mehmed
Ağa dahi beraberce Muhammed Süleyman'ın karyesi civarında Hama'ya tâbi Sukaylabiyeh karyesine
azîmetle oraca dahi icra edilen tahkikât-ı mahalliye tafsili takdim-i pîşgâh-ı Sâmîleri kılınan evrak-ı
mündericâtından malum-ı âlî-i fehîmâneleri buyurulacağı veçhile mezkûr Şeyh Muhammed Süleyman
hakiki şeyh olmayub Arabistan'ın her cihetinde karye muhtarlarına şeyh denildiği gibi bu da karyesinin muhtârı olması cihetiyle şeyh denilmekde olub kendisi ve karyesi ahalisinden bir haylisi tarikat-ı
aliyye-i Nakşibendiye sülûk edip ekser eyyâm zikir etdikleri cihetle esmâ ile bazılarının akıllarına hiffet
gelerek uçub cennete gideceğiz ve gökden nüzûl edecek hayvana binib gökden nüzûl edecek taâmı ekel
edeceğiz sevdasına uğradıkları gibi tasavvur-ı sâde-dilân dahi bunların şu sözlerine inanarak öyle çölde
sıcak altında çobanlık ve fellahlıkla yaşamakdan ise biz onlara itbâ‘ ederek hâzır gökden nüzûl edecek
inâm-ı Rabbaniyle ta‘ayyüş ederiz hülyasıyla onlara tebî‘tle mevâşîlerini zebh ve şuna buna vermekle ve
silahlarını dahi Âsi nehrine atmak ve Nuseyrilere bağışlamakla itlâf idib arkalarına bezden birer ihram ve
ellerine birer tesbih alarak Şam'da Allah tarafından kendileri için tehiyye edilen konaklara gelmek üzere
yola çıkıb Muzık Kalesi civarına vürûdlarında şeyhleriyle avanesinden yirmi beş kadarı derdest edilerek
kendilerinin karyelerine avdetleri tebliğ edildik de ümid etdikleri şeylerin asılsız olduğunu anlayarak
karyelerine avdetle dağıtmış oldukları hayvanât ve eşyalarını toplamağa başlamalarından anlaşılmış ve
bunların hâneleri her sene kamışla tecdîd edilir çadır makamında kamışdan ma‘mûl kulubelerden ibaret
olmasına mebnî kıymeti olmadığı gibi bu iki karyenin yedi bin beş yüz kuruş bedel-i a‘şârı olub muhterik olan mezrû‘âtlarının sülüsü olmasına nazaran tahminen bu cihetden iki yüz elli lira ve telef olan
hayvanâtlarının adedi de nihayet iki yüzle üç yüz miyânında bulunmasına nazaran nihayeti olan üç yüz
itibar olunsa ve bunların da büyük ve küçükleri birbiri üzerine beşer lira kıymet edecek olsa bu yüzden
de bin beş yüz lira mutazarrır oldukları ve telef olan eşyalarından bazılarını elde edemezler ise böyle
kamışdan kulube altında barınan bedevi hânesinde bulunacak eşyada o nisbetde olacağından ve bu zayiatlar için de nihayet iki yüz elli lira dahi zam edildiği hâlde bi'l-cümle zarar ve ziyanlarının tahminen
iki bin liraya bâliğ olmuş bulunacağının arz ve ifadesine ictisâr kılınmış olmakla ol bâbda emr u fermân
hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fi 26 Temmuz sene [1]300
Bende
Kumandan-ı Jandarma
(mühür: Ömer Şefi)
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Haleb Merkez Bidâyet Mahkemesi Ser-müstantıklığına
Numara: 130
Şeref-vâki olan irâde-i celîle-i cenâb-ı vilâyet-penâhî üzerine Haleb Sancağı'na mülhak
Cisr-i Şuğur Kazası Kaymakamlığı'nın 25 Şaban sene [1]301 tarihli tahrirâtıyla kazâ-yı
mezkûrun Muzık Kalesi nâm mevki ve karyesinden merkez sevk ve i‘zâm olunan Cemmasiye nâm-ı diğer Şerî‘a karyesi ahalisinden Şeyh Muhammed es-Süleyman ile malumü'l-esâmî
yirmi yedi nefer rüfekâ ve avenesi haklarında cereyân eden tahkikât-ı evveliye ve tedkikât-ı
istintâkiyeyi mutazammın olan üç takım evrak ile teferruatı 4 Şevval sene minhu tarihiyle
memurîn-i acizîye tevdî‘ ve ıtâra olunmuş ve evrak-ı mezkûre ale'l-usul nazar-ı mütâlaadan
geçirilmişdir.
Müfâd-ı evrak ve hulâsa-i tahkikâtdan anlaşılan ahval şu neticeye meâlimiz olur ki, inde'l-istintâk mevlidi Huveyz ve ikametgâhı Cemmasiye karyesi olub bî-san‘at derviş idüğünü
ve yirmi beş yaşında Şafii mezhebinden bulunduğunu söyleyen ve ifadesi ikinci takımının on
sekizinci halifesinden bed’ ile üçüncü takımın yirmi beşinci halife nakledilen merkûm Şeyh
Muhammed es-Süleyman, Suriye Vilâyeti'ne tâbi Hama Sancağı'nda ve nefs-i Hama kasabasında mutavattın tarikat-ı Nakşibendiye-i Halidiye meşâyihinden olub yüz yaşını mütecâviz
zenciü'l-asl Şeyh Abdülfettâh nâm zâtdan bir sene mukaddem bîat almış ve binâenaleyh ol
vakitden beri merkûm Muhammed es-Süleyman, Hama'ya gidip bir-iki defa Şeyh Abdülfettâh'ı ziyaret etmiş olduğu gibi şeyh-i mûmâileyh dahi iki mâh mukaddem mezkûr Cemmasiye ve Huveyz karyelerine ve Muhammed es-Süleyman'ın nezdine gelerek birkaç günler misafir kaldığı sırada karyeteyn-i merkûmeteynin zükûr-ı ahalisinden bazılarına tarikat-ı mezkûre
talim ve inâbe etmiş ve oradan hîn-i müfârakatında ahali-i merkûmeden diğerlerine de emr-i
bîat ve icra-yı usul-i tarikat için merkûm Şeyh Muhammed es-Süleyman'ı naib ve vekil etmişdir. Şeyh Muhammed es-Süleyman ise işbu niyâbet ve vekâletden bi'l-istifade mezkûr
Huveyz ve Cemmasiye karyelerinde henüz tarikat-ı mezbûreye duhûl ve şeyh-i mûmâileyh
Abdülfettâh'ın arz-ı dest-i kabul etmemiş olan efrâdın ekserisine birer ikişer âyin-i tariki talim
ve inâbetle te’yîd-i azîm ve niyet etdikden ve evvelâ kendisi mâlik olduğu birkaç aded camuslarını bi'l-bey‘ bedeline satın almış olduğu çend re’s koyunları zebh ile fukarâya ve nezdine
gelip giden ehl-i bâdiye ve kurâya yedirdiğini ve sonra amcası oğlu olub zîrde isim ve şöhret
ve mahâll-i ikameti başkaca beyân ve tezkâr edilecek olan Şeyh Hasan dahi yedindeki birkaç
aded camuslarını boğazlayıb etrafından yanlarına gelenleri it‘âm etmeğe başladığını diğerleri
görünce ahali-i merkûmeden dahil-i tarikat olanların cümlesi birer ikişer bu eser ve tarîka
sülûk ve iktizâ eylediklerini yani kendisine fi‘len dahi ciddî ve sahîhi bir suretde mütâbaat
ve muvâfakat etdiklerini gördükden sonra bir gün Şeyh Muhammed es-Süleyman, amcası
oğlu merkûm Şeyh Hasan'a artık dünyadan bi't-tecerrüd gâh ziyarât-ı a‘zam evliya ve gâh
seyahat-i dünya etmek üzere etrafı taşdan ve sakıfları ahşab ve çalıdan ma‘mûl ve mestûr olan
haneleriyle mezrû‘âtına ateş verilmesini emr ve ihtar etmiş ve Şeyh Hasan dahi Şeyh Muhammed es-Süleyman'ın bu emrini bilâ-cessa hemen bunları ateşleyerek ihrâk eylemiş olduğunu
müteakiben Şeyh Muhammed es-Süleyman, diğer hâzır bulunan ve aşağıda isimleri yegân
yegân ta‘dâd ve iş‘âr olunacak olan avane ve etbâ‘ına hitaben; "Bu dünya fanidir. Haydi beni
seven hânelerini mezrû‘âtını yaksun ve bana etbâ‘ etsin ki Allah ve Resulullah yoluna gidelim"
diye bir takım tefevvühât ve teşvikâtda bulunmuşdur ki şeyh-i merkûm işbu tedbir ve tahrike
müracaatla onlara bu gibi bir takım sözler irâdında bulunur bulunmaz///
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ahali-i karyeteyn-i merkûmeteynden tâbi-i tarikat olanların en çokları esâs-ı beytiye ve elbise-i
şitâiyyeleriyle beraber amden hânelerini ihrâk-ı bi'n-nar ve şu suretle mesâkin-i karyeteynin kâffesini harâb ve hâksâr ederek ekserî yalnız bir don ve gömlekle ve nisvân ve sıbyân bi'l-cümle
aileleriyle beraber bilâ-zâd ve zahire cânib-i kıbleye müteveccihen giderler iken ikametgâhlarından dört-beş saat mesafede kâin zikrolunan Muzık Kalesi'nde merkez-i vilâyet-i celîleden sevk ve
i‘zâm olunan asâkir-i şahane taraflarından derdest olundukları anlaşılmışdır.
İmdi merkûm Şeyh Muhammed es-Süleyman'ın bu hâl ve harekete sülûk etmesinden maksad
ve niyeti ne olduğu gerçi anlaşılamamış ve hakikat-ı hâle bi'l-külliye vukûf ise ancak bu bâbda
mûmâileyh Şeyh Abdülfettâh ile ihvan ve etbâ‘ı haklarında dahi Suriye Vilayetince bazı mertebe
tahkikât icrasına mütevakkıf bulunmuş ise de tedkikât-ı câriye-i hazıraya nazaran bunun harekât-ı mesrûdeye yani büyût-ı karyeteynin terk ve ihrakıyla ahali-i mezbûreteyni tav‘an ve kerhen
kendisine tabiyyete mecbur etmek tarîkindeki cüreti mücerred şeyh-i mûmâileyh Abdülfettâh'ın
beşâreti üzerine Mehdi-i müntazar kendisi olduğunu tevehhüm ve itikad etmesinden neşet etmiş
ve çünkü esna-yı istintâkında merkûm Şeyh Muhammed es-Süleyman, ihrâk-ı büyût ve mezrû‘ât emelindeki tedbir ve tahrikini bi'd-defa‘ât ikrar ve tekrardan sonra ahvâl-i mezkûre vuku‘u
bulmazdan evvel salifü'z-zikir Muzık Kalesi ahalisinden Şeyh Muhammed er-Rafî‘ isminde bir
şahısdan âriyeten alub yirmi gün kadar mütâlaa etdiği “Envarü’l-Beyân ve Bostanü’l-Ezhân” nâm
kitabdan müstakillen kendisinin Mehdilik makamını ihrâz edeceğini yani bizzat Mehdi kendisi
olacağını keşf ve idrak ve şeyh-i mûmâileyh Abdülfettâh'dan burasını lede'l-istîzâh onun cânibinden dahi bu keyfiyetin bilâ-itiraz tasdik edildiği ve hatta bu hali ehl-i basîret olan etbâ‘ ve
telâmizinden emmi-zâdesi oğlu merkûm Şeyh Hasan ile Çolak Şibli ve Ahmed ibn-i Ali el-Bakır
nâm şahıslar dahi kendiliklerinden keşf etdikleri ecilden artık bu ser ve beşâretin Cisr-i Şuğur'dan
kale-i mezkûr ahalisine kadar cümleye münteşir olmasıyla herkes gelip kendisini ziyaret etmeğe
başladıklarını iddia ve tezkâr eylemişdir.
Birinci takımın birinci sahifesiyle istintâkına ibtidâr olunup Huveyz karyesinden kırk beş yaşında ekinci olduğunu söyleyen şeyh-i merkûmun amcazadesi merkûm Şeyh Hasan ibn-i Ahmed
Hacı Hilâl dahi bâlâda tafsillice bir yolda hulâsa edilen ahvâlini ve harekât-ı mezkûreyi tezkir ve
tahkiye vadisinde şeyh-i merkûm Muhammed es-Süleyman'ın ifadâtına mukârın ve mutabık bir
suretle idare-i güftar ederek züvvârı it‘âm ve ikna‘ için Şeyh Muhammed es-Süleyman'a tebaan
ve beş aded camusuyla iki öküzünü zebh etdikden sonra bakırlarını suya nehr-i Âsi ilkâ ve elbiseleriyle hâne damlarını ve bir mikdar mezrû‘âtını ateşle ihrâk eylediğini ve harekâtın cümlesinde
merkûm Şeyh Süleyman'ın kendilerine metbû‘ ve pişva olub her ne yapmışlar ise hep onun emriyle yapdıklarını bi'l-istintâk beyân eylediği gibi sırasıyla Cemmasiye karyeli balıkçı ve kırk yaşında olduğunu söyleyen Akub (?) ibn-i Ramazan ve pederi yetmiş yaşında Ramazan ibn-i Kasım
ve Huveyz karyesinden altmış beş yaşında Sâlih ibn-i Akub el-Yahya ve karye-i mezkûreden kırk
beş yaşında Mehmed Naif ibn-i Hızır el-Mustafa ve Cemmasiye karyesinden otuz beş yaşında
Ahmed ibn-i Hasan el-Ali ve yetmiş yaşında Ahmed ibn-i Ali el-Bakir ve otuz beş yaşında oğlu
Mehmed ve otuz dokuz yaşında Hasan ibn-i İbrahim el-Ma‘tûf ve otuz beş-kırk yaşlarında Muhammed el-Abdullah el-Muhammed ve yirmi iki yaşında Muhammed eş-Şemude ve otuz yaşında
Alivi ibn-i el-Halil ve otuz yaşında Abdullah ibn-i Cafer Riâyet ve otuz yaşında Muhammed ibn-i
Musa el-Ali ve elli yaşında Kasım ibn-i Muhammed es-Sabih ve altmış yaşında Hüseyin ibn-i
Muhammed el-Ali ve Huveyz karyesinden kırk yaşında Ahmed ibn-i Hamud el-Esved ve şeyh-i
merkûmun mukarreb ve müşavirlerinden olub bâlâda ismi güzeran eden Cemmasiye karyeli otuz
beş yaşında Çolak Şibli ibn-i Ahmed eş- Şibli ve yirmi altı yaşında Abdullah el-Cenud el-Abud
ve Huveyz karyesinden kırk beş yaşında Ali el-Akub ve yirmi yaşında Mustafa ibn-i Ömer Çoban
ve yetmiş yaşında Şeyh İbrahim ibn-i Mustafa el-İbrahim ve Cemmasiye karyesinden elli yaşında
Ali ibn-i Ahmed el-Ali///
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ve elli yaşında Ahmed ibn-i Hüseyn el-İsmail ve otuz beş yaşında Hamud ibn-i Musa ve Huveyz
karyesinden 0yirmi beş yaşında Ahmed ibn-i Hamud en-Nüvasi ve yetmiş yaşında Muhammed
ibn-i Mustafa el-İbrahim nâm kesân dahi şeyh-i merkûm Muhammed es-Süleyman'ın emr ve teşvik ve tedbir ve tahrikiyle karyelerindeki hânelerini ihrâk ve tahrib birle kâffe-i harekât ve sekenâsında ona tebaiyet ve ânifü'z-zikir beraberinde Kale-i Muzık ki me’vâlarından henüz üç-beş saat
kadar tebâüd eder etmez derdest olduklarını kendi istintâklarında da ifade ve ityân eylemişlerdir.
Binâenaleyh gerçi eşhâs-ı merkûmenin tarikat-ı aliyye-i mezkûreye duhûlu dinen ve mezheben mergûb ve makbûl ve belki rıza-yı celîl-i hazret-i Rabbi'l-alemine mûceb kurb ve vusûl ise
de bunun zımnında bu misillü Mehdiliği kurub da ileride kesb-i şöhret etdikçe akibeti hurûc-ı
ale's-sultan tarîkıyla ilân-ı isyan-ı azîm-i ebleh-ânesinden ibaret olan merkûm Şeyh Muhammed
es-Süleyman'ın şu hali nazar-ı tesemmüm ile bakılacak ahvâlden olmadığı olmadığı misillü diğerleriyle beraber kanunen bir cinayet-i sıfat ve derecesinde bulunan kasden ihrâk-ı büyût ve mesâkin keyfiyetini dahi âli-derecâtühüm cümlesinin mücrimiyyet ve mahkumiyetlerini müstelzim-i
ef‘âlden olduğundan ba‘dehû aid olduğu merkez vilâyet istînâf ceza mahkemesince muhakemeleri
icra olunmak üzere evvel emir iktizâsının ifa ve karar-ı kanunîsinin i‘tâsı zımnında evrak-ı mebhûsenin Cisr-i Şuğur Kaymakamlığı'nın 26 Ramazan sene [1]301 tarihli tahrirâtıyla vürûd eden iki
aded kitablarla beraber Usul-i Muhakemât-ı Cezaiye-i Kanun-ı Muvakkat'ın yüz yirmi sekizinci
ve doksan dokuzuncu maddeleri ahkâmına tevfîkan ve 4 Zilhicce sene [1]296 tarihli tahrirât-ı
aliyye-i umumiye münderecatına tatbikan mahkeme-i mezkûre nezdinde müteşekkil olan heyet-i
ithâmiyeye tebliğ olunmak üzere İstînâf Müddeî-i Umumiliği Memuriyet-i Aliyyesine takdim ve
irsâline serî‘an karar verilmesi hukuk-ı umumiye nâmına taleb ve dava olunur.
fi 30 Temmuz sene [1]300.
İşbu suret aslına mutabıkdır.
(mühür: Haleb Müdde‘î Umumî Muavinliği)
Numara
116
Müddeî-i Umumi Muavinliği Memuret-i Aliyyesini bâlâda ki iddianamesiyle tutulan evrak-ı
tahkikadan anlaşılacağı vechile vuku‘u bulan muhabere üzerine Mehdi-i müntazar iddiasında
olduğu anlışılıb şeref-sudûr eden irâde-i celîle-i cenâb-ı vilâyet-penâhîleri üzerine Haleb Sancağı'na tâbi Cisr-i Şuğur Kaymakamlığı'nın 25 Şaban sene [1]301 tarihli tahrirâtıyla mahfûzen irsâl
olunan kazâ-yı mezkûrede vâki Huveyz karyesi ahalisinden ve Cemmasiye karyesi sâkinlerinden
Şeyh Muhammed es-Süleyman ile emmizadesi Huveyz karyesinden olub Cemmasiye karyesinde
mukim kırk beş yaşında ekinci Şeyh Hasan bin Ahmed Hacı Hilâl ve Cemmasiye karyesinden
kırk yaşında balıkçı Akub bin Ramazan el-Casim ve karye-i mezkûreden yetmiş yaşında Ramazan
bin Kasım el-Akub ve Huveyz karyesinden altmış beş yaşında Sâlih bin Akub ve karye-i mezkûreden kırk beş yaşında Muhammed Naif bin Hızır el-Mustafa ve Cemmasiye karyesinden otuz beş
yaşında Ahmed bin Hasan el-Ali ve yine karye-i mezkûreden yetmiş yaşında Ahmed bin Hasan
el-Ali el-Bakir ve Huveyz karyesinden otuz dokuz yaşında Hasan bin İbrahim el-Sa‘tûf (?) ve
Cemmasiye karyesinden otuz beş yaşında Muhammed bin Ahsen el-Hüseyin el-Ali el-Bakir ve
kırk yaşında Muhammed bin Abdullah el-Muhammed ve yine karye-i mezkûreden olub Huveyz
karyesinde mukim yirmi iki yaşında Muhammed Şemud Azadî ve Cemmasiye karyesinden otuz
yaşında Alivi bin Halil ve karye-i mezkûreden otuz yaşında Abdullah bin Cafer Riâyet ve otuz beş
yaşında Muhammed ibn-i Musa el-Ali ve elli yaşında Kasım bin Muhammed es-Sabih ve altmış
yaşında Hüseyin bin Muhammed el-Ali ve Huveyz karyesinde mukim kırk yaşında Çoban Ahmed bin Hamud el-Esved ve Cemmasiye karyesinden otuz beş yaşında Şibli bin Ahmed Şibli ve
karye-i mezkûreden yirmi beş yaşında Abdullah el-Cenud bin Abud el-Hüseyin ve yirmi yaşında
Mustafa bin Şeyh Ömer ve Huveyz karyesinden Ali bin Akub ve yetmiş yaşında Şeyh İbrahim
ibn-i Mustafa el-İbrahim ve Cemmasiye karyesinden elli yaşında Ali bin Ahmed el-Ali ve elli
yaşında Ahmed bin Hüseyin el-İsmail ve otuz yaşında Hamud bin Musa ve Huveyz karyesinden yirmi beş yaşında Ahmed bin Hamud el-Nevasi ve yetmiş yaşında Muhammed bin Mustafa
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el-İbrahim nâm yirmi sekiz neferin ale'l-infirâd alınan takrîrleri meâlinden muğtedâları olan mûmâileyh
Şeyh Muhammed es-Süleyman, bir seneden mukaddem Suriye Vilâyeti'ne tâbi Hama Sancağı'na gidip
ve orada mukim yüz yirmi yaşında zenciü'l-asl Nakşibendiye-i Halidiye meşâyihinden Şeyh Abdülfettâh
nâm zâtdan tariki bîat edip karyesine avdet eylemiş ve bu sene bahar mevsiminde yine bereket şeyh-i
mûmâileyhin nezdine azîmet ve avdet etdikden sonra mûmâileyh Şeyh Abdülfettâh dahi Cemmasiye
karyesine ve Şeyh Muhammed es-Süleyman'ın yanına gelip iki-üç gün imametle karyesinin bazı ahalisine işbu tariki verdikden ve Huveyz karyesinin ahalisi taraflarından vuku‘u bulan davet üzerine oraya
da gidip bazılarına talim-i tarikat etdikden sonra karyeteyn-i mezkûreteynin ahalisiyle sair bu tariki
kendisinden henüz olmayıb da ahzını isteyenlere vermek üzere Şeyh Muhammed es-Süleyman'ı naib
tayin etmesi üzerine ol dahi karyeteyn-i mezkûreteyinden henüz bîat etmeyenlere inâbe vermeğe ve bu
esnada yanındaki iki camusunu satarak bahasıyla birkaç koyun alarak fukaraya it‘âm etmeğe başlayınca
emmizâdesi salifü'l-isim Şeyh Hasan dahi merkûm Şeyh Muhammed es-Süleyman'a iktidâen yanındaki
dört-beş camuslarını satmak ister ise de kendisinden kimse satın almadığı cihetle her iki-üç günde bir
camusu boğazlayıb gelen gidenlere///

ŞD. 2485/1 – 4 Ağustos 1300 / 16 Ağustos 1884

1 . S OS YA L HA DİS E L E R

it‘âma başladığı ve bunun karye ahalisi bu hali gördüklerinden bazıları camuslarını boğazlayıb
onlar dahi fukaraya it‘âm etdikleri anlaşılmış ve bu fiilin suret-i iradesi nereden istidlâl olunduğu
kendilerinden sual olunduk da;
Bunlardan merkûm Şeyh Hasan kendi yanına mûmâileyh Şeyh Abdülfettâh davet olunduğu
vakit onun huzurunda dahi bir camus boğazladığı hâlde kendisine mümâna‘at etmediği cevabında bulunmuş ve tarîkince mükellef oldukları ezkâr ve evrâdlarıyla meşgul iken kendilerine bir
cezbe hali gelmekle Şeyh Muhammed es-Süleyman emriyle defa-i vahidede bazı çalıdan ve bazı
kârgir ve çalıdan ma‘mûl damlarını yani hânelerini ateşle bi'l-ihrâk karıları ve çocukları elbise-i
adiyeleriyle ve kendileri lâbis lâbis oldukları birer don ve gömlekden başka bir şey olmayarakdan
akşam vakti karyelerinden çıkarak ol gece yolda beynûnet edip ertesi gün Cemmasiye'ye iki saat
mesafede vâki Muzık Kalesi'ne bi'l-muvasala kale-i mezbûrun ağası Reşid Ağa kendilerini kaleye
almasıyla hükûmete haber göndermesi üzerine gelen asker, kendilerini derdestle Haleb'e getirdikleri ve daha kendileriyle beraber çıkan on beş-on altı mürid ile cümlelerinin karılarıyla çoluk
çocukları karyelerine avdet eylediklerini ve Muhammed es-Süleyman ile Şeyh Abdülfettâh için
mürşidleri oldukları itikadında bulunduklarını beyân etmesi üzerine hanelerinin ihrakı sebeb ve
menşei ne olduğunu ayrı ayrı kendilerinden bi'l-istifsâr:
Şeyh Hasan bin Ahmed Hacı Hilâl cevabında; emmizâdesi Şeyh Muhammed es-Süleyman
kendi damını yaktıktan sonra onlara dahi damlarını yakmalarını emretmesi üzerine elbiselerinden lâbis oldukları birer don ve gömlekle bi'l-iktifâ ekserleri küsûr elbise ve mezruat ve damlarını
yakdıklarını ve bazıları dahi gömlek yerine bir parça bez ile bi'l-iktifâ Şeyh Muhammed'e tebe‘an seyahate çıkdıklarını ve emr-i kinâyeden veya Şeyh Abdülfettâh'dan veya Şeyh Muhammed
es-Süleyman'ın kendiliğinden midir, neredendir, burasını bilmediklerini ve
Akub bin Ramazan el-Casim dahi; Şeyh Muhammed es-Süleyman kendilerinin imamları olub
her ne yapar ise kendileri de onun gibi yapdıklarını binâenaleyh mûmâileyhin hanesini ihrâk edip
de karyeden çıktığı vakit onlar da emvâl ve eşya ve damlarını bırakıb Şeyh Muhammed es-Süleyman'ı takib edecekleri sırada merkûm Şeyh Muhammed es-Süleyman damlarının ihrâkına verdiği
emir üzerine dervişleri dahi karyenin hânelerini ihrâk etdiklerini ve kendisine gelen hâlden o
dervişler kimler olduklarını bilemediğini ve
Ramazan bin Kasım el-Akub dahi; Şeyh Muhammed es-Süleyman, kendisine verdiği Nakşibendi isminden idraksiz kalmadığı ve Şeyh Muhammed es-Süleyman başı açık ve ihrama sarılmış
olarak kıbleye müteveccihen karyeden çıkdığı vakit emmizâdesi Şeyh Hasan ile beraber kendisi
yem ve yiyeceğini istî‘âb etmeksizin nereye gideceklerini bilmeksizin hayvanâtı çölde ve eşya ve
hânesi karyede bırakıb familyasıyla Şeyh Muhammed es-Süleyman'a tebaiyyet etdiği ve her ne
kadar Şeyh Muhammed es-Süleyman ve emmizâdesi Şeyh Hasan'ın çalıdan masnû‘ hânelerini
ateşe yakdıklarını işitmiş ise de kendisi ol karyeden olmadığı cihetle bu işlerde bulunmadığı ve
Sâlih ibn-i Akub el-Cehî (?) dahi; Şeyh Abdülfettâh'dan işbu tarîkatı aldıkdan sonra kendisine
zühd hâsıl olmakla peygamber aşkına Şeyh Muhammed es-Süleyman ve rüfekâsıyla hâne ve eşya-yı sairesini bi't-terk zevcesiyle beraber yola çıkdığını ve kendisine işbu tarîkatdan bu gibi zühd
hâsıl olacak olduğunu bilse ne tarîkatı alır ve ne de kendisini bu hali ilkâ edeceğini ve
Muhammed Naif ibn-i Hızır el-Mustafa dahi; Şeyh Abdülfettâh'dan işbu tarikatı aldıkdan
sonra hacca gitmek üzere Şeyh Muhammed es-Süleyman'la beraber çıkdıkları ve Şeyh Muhammed es-Süleyman'ın damıyla ona muttasıl birkaç dam ihrâk olunduğu vakit kendisinin damı dahi
mahrûk olduğu ve inekleriyle eşyasını âli-halihâ bırakdığını ve
Ahmed ibn-i Hasan el-Ali dahi; Şeyh Abdülfettâh'dan aldığı Nakşibendi tarikatından dolayı
kendisiyle küsûr Huveyz ve Cemmasiye ahalisinin cümlesine hâsıl olan zühd hâliyle peygamber ziyaretine gitmek üzere hânelerini ihrâk etdikleri vakit kendisine karye haricindeki mezrû‘âtı
yanında bulunduğu ve avdetinde sair damlarla beraber kendisinin damı dahi mahrûk olduğunu görmesi üzerine bazılardan lede'l-sual Şeyh Muhammed es-Süleyman verdiği emire imtisâlen
ihrâk olunduğunu ve sebebini sormadığını ve yanındaki çobandan iki küçük camus boğazlayıb
fukaraya it‘âm etmek üzere ve bir tay ve bir öküzünü ise Muzık Kalesi'nin ağası Reşid zabtettiği
ve küsûrları çölde kaldığını ve
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Ahmed ibn-i Hasan Ali el-Bakir dahi; Şeyh Muhammed es-Süleyman'dan kendisiyle karye ahalisi
aldıkları işbu tarikat vasıtasıyla kendilerine züht hâsıl olarak hânelerini ihrâk etdiklerini ve kendi hânesi
dahi yakılan hânelerden sirayet ile ateşle muhterik oldukdan sonra Şeyh Muhammed es-Süleyman ile
bi'l-ehl ve'l-ibâd, bi'l-idrak nereye gideceklerini bilmeyerekden yola çıkdıklarını ve
Hüseyin ibn-i İbrahim el-Mustafa dahi; Cemmasiye karyesinde bulunduğu hâlde Huveyz ahalisi
bir gün Şeyh Abdülfettah'dan aldıkları tarilat-ı Nakşibendiyeden kendilerine hâsıl olan zühdden dolayı
hanelerini ihrâk eylediler ve hîn-i avdetinde hâne ve eşya ve ilbas ve emtiası mezkûr hânelerle beraber
ihrâk olunduğunu görüb fakat kim ihrâk etdiğini sormadığını ve cümleten peygamber ziyaretine gitmek
üzere yola çıkdıklarını ve
Muhammed ibn-i Hasan el-Hüseyin el-Ali el-Bakir dahi; mumaileyh Şeyh Abdülfettâh Cemmasiye'ye geldiği vakit Huveyz ve Cemmasiye karyesinin ahalileriyle///
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beraber kendisinden Nakşibendi tarîkını aldıkdan sonra Şeyh Muhammed es-Süleyman'ın hânesinde zikir etmeğe başlamalarından dolayı kendilerine zühd hâsıl olmasından terk-i vatan ile hicret etdiklerini ve hâneleri çalıdan ibaret damlar olub onun
büyüğünün üç yüz ve küçüğü otuz kuruş fiyatla satılır yerlerden idüğünü ve birbirine
muttasıl bulunduklarına binâen karyeden çıkdıkları vakit ekserîsi muhterik olub ancak kimin tarafından ve kimin emriyle ihrâk olunduğunu bilmediğini ve
Muhammed bin Abdullah el-Muhammed dahi; Şeyh Muhammed es-Süleyman'dan
işbu tarikatı aldıkdan sonra yanındaki yüz elli kuruş nükûduyla üç kuzu alıp boğazlayarak fukaraya it‘âm etdiği ve hânesi yanmış ise de kim yandırdığını bilmediğini
ve kezâlik Huveyz ve Cemmasiye karyelerinin ahalileriyle beraber Şeyh Muhammed
es-Süleyman tebe‘an Mekke'ye mi Medine'ye mi nereye gitdiklerini bilmediği hâlde
karyeden birlikde çıkdıklarını ve
Muhammed bin Şühûd Azavî dahi; Şeyh Muhammed es-Süleyman'dan tarikatı
aldıkdan sonra kezâlik cümleten Mekke-i Mükerreme'ye gitmek üzere yola çıkdıkları
esnada hanesiyle bazı eşyaları ateşle yakılıb ve bazıları da nehb olduğu ve nehb ve ihrâk
eden ise kimler idüğünü bilmediğini ve
Alivi bin Halil dahi; Şeyh Abdülfettâh'dan tarikat aldıkdan sonra kendisiyle bütün
karye ahalisi zâhid olub cümlesi Şeyh Muhammed es-Süleyman'a tebaiyyetle karyeden
bazıları hânelerini ihrâk ve eşya-yı beytiyelerini itlâf ve bazıları dahi alâ-hâlihi bırakarak ziyaret-i Resulullah kasden Şeyh Muhammed es-Süleyman'la beraber yola çıkdıklarını ve kendisinin iki camusu olub onları da karyede bırakdığını ve
Abdullah bin Cafer Riâyet dahi; Şeyh Abdülfettâh'dan aldığı tarikatdan kendisiyle
aşiretine gelen hâl-i leyle Resulullah ziyaretine gitmek üzere hanesini ihrâk ve anât-ı
beytiyesini karyesinin civarındaki nâsa bi'l-infâk Şeyh Muhammed es-Süleyman ile
beraber yola çıkdıklarını ve
Muhammed bin Musa el-Ali dahi; ahz-ı tarikatdan sonra mecnun olduklarından
bütün mevcudlarını telef idib kendisi dahi çalı çırpıdan ibaret olan bir hâne ve üç-dört
re’s camusları anât-ı beytiyesiyle terk ederek Şeyh Muhammed es-Süleyman'a tebaan fi
sebi'lilah gitmek üzere keza karyeden çıkdıklarını ve
Kasım bin Muhammed es-Sabih dahi; Şeyh Muhammed es-Süleyman'dan tarikat
aldıkdan sonra aklı değişmeğe başlamasıyla kendisi dört öküzünden birini kesib diğerlerini etraf-ı kurâ nehb etdiklerini ve ahali ile beraber Şeyh Muhammed es-Süleyman'a
tebaan Medine'ye ve Mekke'ye gitmek üzere yola çıkacakları vakit Şeyh Muhammed
es-Süleyman hanelerinin ihrakını bilmediği bir adama emretmesi üzerine mezkûr hâneler ihrâk olunduğunu ve
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Hasan bin Ahmed el-Ali dahi; Şeyh Abdülfettâh'dan ve karye ahalisi Şeyh Muhammed es-Süleyman'dan tarikat aldıklarından sonra bir gün karyedeki hâneleri ateşle
ihrâk olunarak kendisiyle beraber büyük ve küçük bütün karye ahalisi fi sebilillah
kezâlik yola çıkdıklarını ve
Ahmed ibn-i Hamud el-Esved de; Cemmasiye ve Huveyz karyesine gelen Şeyh
Abdülfettâh'dan tarikat aldıklarından sonra mecnun olub ve mâ-mülklerini şuraya
buraya verib karyeteyn ahalisiyle beraber fi sebilillah gitmek üzere yola çıkdıklarını ve
Şibli bin Ahsen Şibli de; Şeyh Abdülfettâh'dan tarikatı aldıklarından bütün karye
ahalisi mecnun olub cümlesi şaşırdıklarını ve bilahare bazı eşya-yı beytiyesiyle çalıdan
ibaret hanesini kendi eliyle ihrâk eylediğini ve bazıları dahi urbân ve aşair tarafından
nehb olunduğu ve üç re’s camuslarından ikisini kesib diğerini ber-hayat olarak terkle
çocuklarıyla beraber alıp Şam'a gitmek üzere kezâlik yola çıktıklarını ve
Abdullah el-Cenud bin Abud el-Hüseyin dahi; Şeyh Muhammed es-Süleyman'dan
işbu tarikatı aldıkdan yirmi gün kadar sonra onunla emmizâdesi Şeyh Hasan beraber
Cemmasiye karyesinden hareket etdiklerinde büyük ve küçük yüz yirmi kişiden ibaret
karyeteyn ahalisi şeyh-i mûmâileyhle Allah ve Resulullah için Hicaz'a gitmek üzere
çıkdıkları hâlde ol etraf ahalisi Şeyh Muhammed es-Süleyman'ı sevmedikleri için güya
Mehdi oldu deyu garaz üzerine kendileriyle beraber tutdurub hükûmete gönderdiklerini ve
Mustafa bin Şeyh Ömer dahi; kendisi çoban olduğundan Şeyh Muhammed es-Süleyman'la beraber Huveyz ve Cemmasiye karyelerinin ahalisi dünyayı bî-terkle yola
çıkıb Muzık Kalesi'ne muvâsalatlarında hânesine gitmek üzere oradan mürûruna
bi't-tesadüf gelen askere rast gelip "Sen Şeyh Muhammed es-Süleyman'ın avanesindensin" denilerek kendisini tutub kaleye getirdiklerini ve
Ali bin Akub da; Şeyh Muhammed es-Süleyman'la kendilerini hâl tutarak Hazret-i
Halid ziyaretine gitmek üzere eşya-yı sairelerini Allah yoluna terk ve öküz ve camuslarını boğazlayıb yedirdikden sonra dünyayı terkle yola çıkdıklarında Şeyh Muhammed
es-Süleyman'ın emir ve teşviki üzerine bütün Cemmasiye ve Huveyz karyelerinin
ahalileri gibi kendisi dahi hanesini kendi eliyle ihrâk etdiğini ve
Şeyh İbrahim ibn-i Mustafa el-İbrahim dahi; otuz seneden mukaddem Cisr-i Şuğur'da medfûn Şeyh Ömer'den Kadiri tarikatında iken bu sene Şeyh Abdülfettâh'dan
Nakşibendi tarikatı alıp aklını şaşırdığından kendisiyle büyük ve küçük birçok adamlar Şeyh Muhammed es-Süleyman ile beraber Allah ve Resulullah aşkına diyerek eşya
ve bir bâb kârgir hanesini ve mezrû‘ât ve mandalarını bırakıb yola düşdüklerini ve
hanesini yanıb yanmadığını bilmediğini ve
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Ali ibn-i Ahmed el-Ali dahi; Şeyh Abdülfettâh'dan tarikatı aldıkdan sonra Şeyh
Muhammed es-Süleyman, "Bu dünyayı fanidir. Allah'ın çölüne gidelim" deyu kendilerini bi't-teşvik yanında üç re’s manda ve öküzleriyle etraf-ı erba‘ası kiremid ve ahşabla meskûf olan hanesini terkle ona tebaan yola çıkıb hâne ve manda ve öküzlerine ne
olduğunu bilmediği ve
Ahmed ibn-i Hüseyin el-İsmail de; Şeyh Abdülfettâh'dan Nakşibendi tarikatı aldıkdan sonra Şeyh Muhammed es-Süleyman, "Hazret-i Halid ziyaretine ve ondan
Şam'a gidip iskân edelim. Bu dünya fanidir" deyu kendilerine istediği teşvik üzerine
akıl kalmayıb mâlik///
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olduğu bir bâb etraf-ı erba‘ası kiremid ve direkle meskûf olan hanesiyle eşyasını Şeyh Muhammed
es-Süleyman'ın emrine imtisâlen ihrâk ederek onlar arkasına düşdüğünü ve
Hamud ibn-i Musa dahi; Şeyh Muhammed es-Süleyman'dan tarikatı aldıklarında kendilerine
bir hâl gelerek otuz gün imtidâd etdiğini ve hiçbir kimsenin teşviki olmaksızın emvâl ve emlâk ve
nefslerinin nazarlarında bir değeri kalmadığından hânelerini yakıb seyahate çıkdıklarını söylemişken muahharen hanesinin ittisâlinde akrabası Ahmed el-Ali hanesini ihrâk etdiği vakit ateş kendi
hânesine de sirayet edip muhterik olduğunu ve
Ahmed ibn-i Hamud en-Nevasi dahi; tarikatı Şeyh Abdülfettâh'dan aldığı ve hiçbir tarafdan
kendilerine teşvik olmaksızın dünyayı terk etdiklerini ve hânelerini herkes kendi eliyle ateşle ihrâk
idib ve küsûr eşyalarını civar karyeler ahalileri gelip aldıkları ve kendisiyle rüfekâsı Şeyh Muhammed es-Süleyman'la beraber kıbleye müteveccihen karyelerinden hareket etdiklerini ve
Muhammed ibn-i Mustafa el-İbrahim de; kendi işleriyle meşgul oldukları hâlde Şeyh Muhammed es-Süleyman, karye ahalisini tarikat verdiğinden on beş gün sonra yüz yirmi neferden
ziyade refikleriyle kendilerine bir hâl ve kalblerine bir şevk gelip Allah ve Resulullah aşkına emvâl
ve eşyalarını terkle kendi kendilerini yolda yürümekde olduklarını ve hanesinin yanıb yanmadığını bilmediğini söylemişdir.
Merkûm Şeyh Muhammed es-Süleyman ise alınan mufassal istintâkında kendisi ismi Muhammed ve pederinin ismi Süleyman ve yirmi beş yaşında derviş ve mevlidi Huveyz karyesinde
olub yedi-sekiz seneden mukaddem Cemmasiye'ye nakl-i hâne etdiğini ve zevcesi iki sene dört
mâhdan mukaddem vefat edip evlâdı olmadığını ve kendisi on-on iki yaşında iken Hama'ya tâbi
Kefr-Yahud karyesinden Şeyh İbrahim Ebu-Ras (?) Cemmasiye karyesine gelip çocuklara Kur’ân
okutdurmağa başladığı vakit mûmâileyh Şeyh İbrahim'den bir sene Kur’ân okuduğu gibi ve pederi Süleyman'dan dahi yazılı meşk ve talim idib fakat sair ulûmdan ders okumadığını ve hiçbir
tarafa seyahata çıkmayıb yalnız olub ve Cisr-i Şuğur'da bazı eşya ve levazımatı satın almak için
gitdiği misillü bundan bir sene iki mâh mukaddem dahi Hama'ya gidip mûmâileyh Şeyh Abdülfettâh'dan Nakşibendi tarikatı ahzla karyesine avdet etdikden sonra Şeyh Abdülfettâh geçende
birlikde Huveyz ve Cemmasiye karyelerine geldiğinde tarikat vermeğe kendisine izin ve ruhsat
verdiğini ve Huveyz ve Cemmasiye karyesinin ahalilerinden kimi Şeyh Abdülfettâh'dan ve kimisi kendisinden tarikat aldıkdan sonra bazıları camus ve öküzlerini kesib it‘âm ve mezrû‘âtları
dahi ihrâk etmekle kendisi dahi ahali-i merkûmenin yapdıkları gibi iki re’s camusunu fürûhtla
bahalarını fi sebilillah ittifak etdiklerini ve yine böyle yapdığını gördüklerinde ahali dahi kendisine ittibâ‘ etdiklerinden bu gidişle cümlesine bir cezbe hali gelip idraksiz kalmalarını müteâkib
dünyayı terkle seyahata gitmek üzere mezrû‘ât ve hâneleri ihrâk ve hayvanatlarını zebh ve akçeleri infâk ederek dünyadan halâs olduklarını ve kendisinin Hama'ya ve Hama'da Hazret-i Halid
ziyaretine ve ba‘dehû Şam'a ve nasib var ise Mekke'ye ve Medine'ye ve olmaz ise Şam'dan nere
gideceklerini bilmeyerekden mezkûr iki karye ahalisinin hânelerini ateşle yakmasını emmizâdesi
Hasan bin Ahmed'e emretmesi üzerine kendilerinin hânelerini ihrâk ve küsûr köylülere de hitaben bize tâbi olacak olanlar bizim gibi yapsınlar hânelerini yaksınlar deyu tenbih etdiğini ve
ahali dahi hânelerini yakıb kendisine tâbi olduklarını ve ol günün akşam vakti karyeden çıkdıkları vakit giydikleri don ve uzun gömlekden başka mâ-mülkleri kalmadığını ve Muzık Kalesi'ne
hîn-i muvâsalatlarında tutulub buraya getirdiklerini beyân ve kendisi iddiasında bulunduğu denilen Mehdi keyfiyetini kendisinden bi'l-istifsâr Enverü'l-beyân ve Bostanü'l-Ezhân nâm kitabı
mütâlaa etdikden sonra kendisine bir hâl gelerek ve dîde-i basireti açılıp ol zaman ileride Mehdi
kendisi olacağını bi't-tereddüd anladığını ve binâberîn bu tereddüd üzerine mûmâileyh Şeyh Abdülfettâh'dan bu ciheti lede'l-istifsâr ol dahi kendisinin Mehdi olacağını tasdik etdiğini ve hatta
dervişlerine söylemezden evvel bazılarının basireti açılıp bu hali kendiliklerinden anladıklarını ve
bazılarına da kendisi söylediğini ve bu keyfiyetden kendisine itikad edenlerin cümlesinin haber
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ve malumâtları olduğunu ve dervişlerinden ehl-i basîret olanlar ise emmizâdesi merkûm Şeyh Hasan ve
Çolak Şibli ve Muhammed ibn-i Ali el-Bakir nâm kimesneler olduğunu ifade ve dermiyân eylemişdir.
Binâenaleyh mumaileyh Şeyh Muhammed es-Süleyman ile eşhâs-ı merkûmeden emmizâdesi
Şeyh Hasan ve Abdullah bin Cafer Riâyet ve Şibli bin Ahmed Şibli ve Ali bin Akub ve Ahmed ibn-i
Hüseyin el-İsmail ve Ahmed bin Hamud en-Nevasi nâm yedi neferin ef‘âl ve harekât-ı vâkı‘alarıyla hânelerinin çalıdan olsa bile ihrâklarına vuku‘u bulan tecâsürleri ikrârlarıyla ve diğer mesbûkü'z-///
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zikir yirmi bir nefer refîkleri dahi her ne kadar hânelerinin ihrâkında dahilleri inkâr
etmekde bulunmuş ise de mûmâileyh Şeyh Muhammed es-Süleyman'ın emrine itaatle diğer emvâl ve eşyalarının itlâfıyla kendisiyle beraber seyahate çıkmaları tecrîme kâfi
bir emâre ve delil addolunarak fiilleri derece-i sübûta vâsıl olmuş ve cürm-i mezkûr ise
mücâzât-ı terhîbiyyeyi müstelzim cinayet nevinden bulunmuş olmakla usulen tedkikâtı
icra ve cinayetle ithâmlarına karar-vâre i‘tâsı zımnında işbu evrak-ı tahkike ve teferruât-ı
sairelerinin heyet-i ittihamiyeye irsâline karar verildi.
Fi 25 Şevval sene [1]301 ve fi 4 Ağustos sene [1]300
Aslına mutabıkdır
(mühür: Livâ-i Haleb Müstantıklığı)
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ŞD. 2485/1 – 4 Ağustos 1300 / 16 Ağustos 1884

1 . S OS YA L HA DİS E L E R

Halep ile İskenderun arasında açılan yolun iki tarafında, gösterilen arazi üzerine
kurulacak mahalleye Şehzade Selim Efendi'nin isminin verilmesi.

Evrak Numarası: 1479-1388-29
Müsevvidi İsmi:
Tesvîdi Tarihi: 4 Z sene [1]303
Tebyîzi Tarihi: 21 Zilhicce Sene [1]303; 8 Eylül sene [1]302
Maliye Nezâret-i celîlesine
Haleb ile İskenderun arasında küşâd olunan şose tarîkin iki tarafındaki mahaller kesb-i
şeref ve itibar eylemesi hasebiyle gösterilen arzû-yı umumi üzerine şehzade-i civan-baht
devletli necabetli Selim Efendi hazretlerinin nâm-ı sâmîlerine nisbeten orada bir mahalle
teşkili ve müceddeden yapılacak ham arazi için öşre bedel-i senevî takrîri nizâmı iktizâsından olan icâre-i zeminin esbâb-ı mebsûteye binâen oralara ebniye inşası için ruhsat
taleb olundukça takdir ve tahsis hususuna dair olub bâ-buyuruldu-i âlî tevdî‘ buyurulan
tezkire-i ma‘rûza ve zîrinde muharrer irâde-i seniyye suretleri melfûfuyla beraber aidiyete cihetiyle ve muhasebe-i nezâret ifadesiyle leffen savb-ı âlîlerine irsâl kılınmış olmağın
ber-mûceb-i irâde-i seniyye icabının icrasına himem-i aliyye-i nezâret-penâhîleri derkâr
buyurulmak bâbında.
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DH.MKT. 1366/65 – 21 Zilhicce 1303 / 20 Eylül 1886

1 . S OS YA L HA DİS E L E R

Halep Vilayeti'ne gönderilen Pazarcık ve Tırnova muhacirleri tarafından kurulan
köyün Orhaniye olarak isimlendirilmesi.

Bâbıâli
Daire-i Sadâret
Amedi Divan-ı Hümâyûn
Atûfetli efendim hazretleri,
Haleb Vilâyeti'ne sevk ve i‘zâm olunan Pazarcık ve Tırnova muhacirlerinden yirmi üç
nüfus için iktizâ eden arazi i‘tâ ve Kilis kazasında İzziye nahiyesi muzâfâtından Sur nâm
mahalde masârıf-ı vâkı‘ası kurban derileri esmânından tesviye olunarak altı bâb hâne ile
bir mescid ve mekteb inşa kılınacağından bu suretle teşekkül eden karyenin Orhaniye nâmıyla tesmiyesi zımnında ica-yı icabı ifadesine dair Dahiyle Nezâret-i celîlesinden mebus
tezkire leffen arz ve takdim kılınmakla ol bâbda her ne vechile irâde-i seniyye-i hazret-i
Padişahî şeref-müte‘allik buyurulur ise mantûk-ı münîfi infaz olacağını beyânıyla tezkire-i
senâverî terkîm kılındı efendim. Fi 3 Şaban sene [1]304 ve fi 15 Nisan sene [1]303
Sadrazam
Kamil
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i ta‘zîm olan işbu tezkire-i sâmiye-i sadâret-penâhîleriyle melfûf tezkire
manzûr-ı âlî olmuş ve ber-mûceb-i istîzân icra-yı icabı hususuna irâde-i seniyye-i cenâb-ı
padişâhî şeref-müte‘allik buyurularak mezkûr tezkire iade kılınmış olmakla ol bâbda emr
ve fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fi 7 Şaban sene [1]304 ve fi 19 Nisan sene [1]303
Serkâtib-i Hazret-i Şehriyârî
Bende
Süreyya
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İ.DH. 1032/81279 – 7 Şaban 1304 / 1 Mayıs 1887

1 . S OS YA L HA DİS E L E R

Kuraklık nedeniyle muhtaç durumda olan Halep ahalisine yemeklik zahire yardımında bulunulması.

Evrak Numarası: 304-5
Müsevvidi İsmi:
Tesvîdi Tarihi: 5 Teşrîn-i Sânî sene [1]303
Küçük Fuad Bey
Tebyîzi Tarihi: 4 Rebiulevvel sene [1]305; 8 Eylül sene [1]302
Umum numarası: 8 Teşrîn-i Sânî sene [1]303
Maliye Nezâret-i celîlesine
Kuraklık yüzünden musâb olan bazı mahaller muhtacîn ahalisi için kırk bin şinik yemeklik zahire i‘tâsına ve teferruâtına dair Haleb Vilâyet-i celîlesinden alınan telgrafnâme
1 Teşrîn-i Sânî sene [1]303 tarihli yazımda zeylen nezâret-i celîlelerine tisyâr ve ol bâbdaki
mütâlaa-i aliyye dâverîleri istiş‘âr kılınmış idi. Ahalinin ihtiyacı tezâyüd ederek başka suretle şedîd-i ıztırabları taht-ı imkanda olmadığı beyânıyla şimdilik yirmi bin şinik hınta
bedelinin ikrâz suretiyle verilmek üzere menâfi‘-i hisse iânesinden tesviyesine telgrafla
me’zûniyet verilmesi hakkında vilâyet-i müşârunileyhâdan bu kere dahi tevârüd eden
telgrafnâmenin sureti leffen müşir-i savb-ı sâmî-i dâverîleri kılınmakla dermiyân olunan
şiddet-i ihtiyaca nazaran iktizâsının ifa ve inbâsına himem-i aliyye-i Âsafâneleri derkâr
buyurulmak bâbında.
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DH.MKT. 1464/108 – 4 Rebiulevvel 1305 / 20 Kasım 1887

1 . S OS YA L HA DİS E L E R

Karadağ ve Bulgaristan prenslerinin İstanbul'da bulunduklarında ikametlerine
tahsis edilen saraylara ait masrafların Halep Vilayeti’ndeki miri araziden karşılanması.

Bâbıâli
Daire-i Dahiliye
Mektubî Kalemi
Aded
Fi 7 Receb sene [1]301 ve fi 21 Nisan sene [1]300 tarihinde taraf-ı âlî-i hazret-i Sadâret-penâhîye yazılan tezkire-i aliyye suretidir
Haleb Vilâyeti dahilinde malumü'l-uzmâ emlâk-ı emriyenin bi'l-müzâyede takarrur
eden bedelâtı olan milyon iki yüz bin kuruşun Karadağ ve Bulgaristan prenslerinin Dersaâdet'de bulundukları müddetçe ikameleri için tahsis olunan kasr-ı hümâyûnlarda vuku‘u bulup Hazine-i Hassa-i Şahane'den tesviye olunan on dört bin üç yüz yedi liradan
mahsub olmak üzere Dahiliye tahsisatından tesviyesi ve emlâk-ı mezkûrenin emlâk-i seniyye cenâb-ı Padişahîye ilâvesi hakkında bi'l-istîzân şeref-vürûd buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-ı Padişahî'den bahisle 27 Rebîülevvel sene [1]301 tarihle şeref-vürûd olan
tezkire-i sâmiye sadâret-penâhîlerinde emr ve iş‘âr buyurulmuş ve meblağ-ı mezbûrun
doksan dokuz senesi Dahiliye muvazenesine dahil bulunan zuhurat fazlasına ilâveten tesviye ve ifası hususunun istîzânı bi'l-havale muhasebe-i nezâretden bâ-derkenar ifade kılınmış olmakla icra-yı icabı hususuna müsaade-i aliyye-i cenâb-ı sadâret-penâhîleri şâyân
buyurulmak bâbında.
[3 Rebiulevvel 1305]
Aslına mutabıkdır
Bende
(imza)
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Y.A.RES. 40/37 – 3 Rebiulevvel 1305 / 19 Kasım 1887

1 . S OS YA L HA DİS E L E R

Halep ve Bağdat vilayetlerinde asar-ı atika hafriyatı yapılması için izin talebi.

Babıali Tercüme Odası
Mütercim: fi sene 130_
Musahhih: fi sene 130_
Nev‘-i Tercüme: Haleb ve Bağdad vilâyetlerinde âsâr-ı atîka
hafriyatı müsaadesinin istihsâli ricasına hâvî
Mesned-i celîl-i Sadâret-uzmâya fi 7 Mayıs sene [12]88 tarihiyle Amerika sefiri tarafından
irsâl olunan husus-i tezkirenin tercümesidir.
Haleb ve Bağdad vilâyetlerinde âsâr-ı atîka hafriyatı için müsaade istihsâli arzusunda bulunan Pansilvanya Darü'l-fünûnu müdürleri ile Amerika'nın başlıca şâkirdânından olub
memâlik-i muhtelifenin sekiz kadar darülfünun ve mekâtib-i aliyyesine vekâlet edenlerin istid‘âlarını nazar-ı dikkat-i fehîmânelerine arz etmişidim.
İstidâ-i mezkûru zevcim ile beraber muhtasaran bazı ifadât arz ve ilâvesine cür’et eyledim.
Şöyle ki; zevât-ı mûmâileyhim tarafından Dahiliye Nezâreti'ne i‘tâ olunan layihada beyân
olunduğuna göre Amerika'da Babil ve Asur havalisinin âsâr-ı atîkasını hâvî hiçbir müzehane
bulunmadığı cihetle havali-i mezkûrede yer altında bulunan bunca âsâr-ı atîkadan cüz’î bir
mikdarının Amerika mekâtib-i şâkirdânı tarafından ezmine-i sâlife tarihini daha mükemmel
suretde tahsile medâr olmak üzere terk ve i‘tâsına müsaade-i seniyye-i hazret-i Padişahî erzân
buyurulduğu hâlde şâkirdân-ı mûmâileyhime pek ziyade mûceb-i şükür ve mahmidet olacakdır. Bir de zevât-ı mûmâileyhim taharriyât-ı hafriyat hakkında mer‘iyyü'l-icra olan Nizâmât-ı
Devlet-i Aliyye'ye vâkıf iseler de Avrupa müzehanelerinde pek çok///
âsâr-ı atîka mevcud olduğu ve halbuki Amerika'da asla bulunmadığı cihetle kendilerine
daha ziyede müsaadât i‘tâsını istirhâm ediyorlar.
Amerika Reisicumhuru hazretleri dahi bu işi pek ziyade iltizâm etdiğinden zevât-ı mûmâileyhim vesâtete-i senâvirlerini memur eylemişdir. Haberim ve itikadıma göre sual vâki is‘âf
buyurulduğu takdirde gerek reis-i müşârunileyh hazretleri ve gerek Amerika şâkirdânı imtiyâz-ı mezkûre âsâr-ı atîka ilminin terakkisince taraf-ı eşref-i hazret-i Padişahî'den icra buyurulmuş azîm bir müsaade nazarıyla bakacaklardır. Zât-ı sâmî-i savb-ı Sadâret-penâhîleri böyle
bir imtiyâzın beşden on seneye kadar bir müddetle Babil ve Asur âsâr-ı atîkasının Amerika
Şirketi müdürlerine i‘tâsını tasvib buyurular ise şirket-i mezkûrenin ihrac edilecek âsâr-ı atîkanın nısfını almağa ve Amerika'ya göndermeğe hakkı olmak üzere tayin buyurulacak şerâit
ile hafriyatı icra edeceği ve âsâr-ı atîkayı âdilâne taksim ile kâffe-i masârıfât-ı hafriyeyi ve
hükûmet-i seniyyeye aid olacak kısmının bağlanıb vapura tahmîl edilecek bir hâle vaz‘ına
muktezî bi'l-cümle masârıfı dahi deruhde eyleyeceği itikadındayım. Bundan başka şirket-i
mezkûre Amerika'ya gönderilecek âsâr-ı atîkanın tarifâtını ve alçı ile alınmış modellerini Müze-i Hümâyûn-ı Osmanî'ye i‘tâya hazırdır. Beyân-ı hâl.
[4 Mayıs 1888]
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HR.TO. 148/75 – 4 Mayıs 1888

1 . S OS YA L HA DİS E L E R

Halep'in Meadi Mahallesi'nde sakin Muhammed Köse'nin evinde bulunan define
hakkındaki tahkikat.

Zabtiye Nezâreti
Mektubî Kalemi
Aded
Haleb'in Me‘âdi Mahallesi'nde sâkin Muhammed Köse nâm kimesnenin hânesinde
bir küp içinde tahminen yetmiş beş kıyye kadar altın define bulunduğu istihbâr kılınmış ve icra kılınan taharriyât ve isticvâbâtdan bir semere alınamadığı gibi merkûm Muhammed de keyfiyeti inkâr eylemiş ise de komşularından Merdum isminde bir kadın
definenin ihracında birlikde bulunup büyük bir yeşil küp içinde riyal ve atîk on dörder
buçuk kuruşluk sikke ve ufak bir paralık olarak altmış-yetmiş kıya ağırlığında gümüş
çıkardıklarını ihbar ve bunun üzerine merkûm Mehmed, çıkardığı definenin beş yüz dirhem gümüşden ibaret olub on üç Osmanlı lirasına bir sarrafa satdığını ikrâr eylediği hâlde
defineyi Babü'l-makam Mahallesi'nde Hamde Lülü'nün hânesinde ihfâ eylediklerini ve
teslim edeceğini muahharen zevcesi söylemesiyle Hamde Lülü'nün hânesi taharrî olunacağı sırada merkûm Lülü hançerini çekerek rüfekâsıyla beraber kendi üzerine hücum ve
sağ kolundan cerh etmiş ise de mütecesirlerin üçü derdest olunduğu gibi sahib-i define
dahi muahharen vâri-i inkâra saparak definenin aslı olmadığını ve mahzâ yakayı kurtarmak için bu yolda desise kullandığını söylemesi üzerine o dahi taht-ı tevfîke alınarak
tahkikâtına devam edilmekde olduğu Haleb Vilâyeti Polis Komiseri'nden bugün alınan 3
Kânûn-ı Sânî sene 1306 tarihli jurnalden müstebân olmakla arz olunur. ol bâbda emr u
fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fi 26 Kânûn-ı Sânî sene 1306
Zabtiye Nazırı
Bende
Salim
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Y.PRK.ZB. 7/52 – 26 Kanunusani 1306 / 7 Şubat 1891

1 . S OS YA L HA DİS E L E R

Arsuz nahiyesinde bulunarak Selanik Vapuru ile Dersaadet'e getirilen taşın Müze-i Hümayun'a nakliyle defter-i mahsusuna kayıt edildiği.

Nezâret-i Maârif-i Umumiye
Mektubî Kalemi
Numara
49
Müze-i Hümâyûn Müdüriyet-i âlîsine
Atufetlü efendim hazretleri,
Arsuz nahiyesinde zuhur eden taş, İdare-i Mahsusa'nın Selanik vapuruna tahmîlen
gönderildiğine dair İskenderun Kaymakamlığı'ndan bâ-tahrirât gönderilen bileti leffen
irsâl kılınmış olmakla bunun vapurdan ihracıyla Müze-i Hümâyûn'a nakline ve keyfiyetin
iş‘ârına himem-i aliyye-i atufileri derkâr buyurulmak bâbında emr u irâde hazret-i men
lehü'l-emrindir.
Fi 5 Cemâziyelevvel sene [1]309 ve fi 25 Teşrîn-i Sânî sene [1]307
Maârif Nazırı
(İmza: Zühdü)
Devletlü efendim hazretleri,
Müfâd-ı iş‘âr-ı âlî-i nezâret-penâhîleri rehîn-i ilm-i acizî oldu. Arsuz nahiyesinde zuhur edib İskenderun Kaymakamlığı'ndan gönderildiği beyân buyurulan taş, vürûd ederek
müzeye vaz‘ile defter-i mahsusa kayd edilmiş olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i men
lehü'l-emrindir.
Fi 30 Cemâziyelevvel sene [1]309 ve fi 19 Kânûn-ı Evvel sene [1]307
Müze-i Hümâyûn Müdürü
(imza: Osman Hamdi)
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MF.MKT. 134/59 – 30 Cemaziyelevvel 1309 / 1 Ocak 1892

1 . S OS YA L HA DİS E L E R

Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Abdülkadir-i Geylani ile sülale-i tahire-i Rufaiyye'den olup askerlikten muaf tutulanlarla ilgili pusulanın takdimi.

Mevlana-yı Rumî kuddise sirruhü's-sâmî hazretleriyle kutbü'l-arifin Abdülkâdir Geylanî radiye-anhü Bârî hazretlerinin sülâle-i tâhirelerin ve bunlar gibi sülâle-i tâhire-i
Rüfâiyenin dahi muâfiyet-i askeriyeye mazhar olub olmadıkları hakkında dünkü gün kurenâ-yı hazret-i şehriyârîlerinden Arif Bey kulları vasıtasıyla şeref-bahş sudûr olan sual-i
âlî-i hazret-i hilâfet-penâhîleri üzerine bugün icra olunan tedkikât-ı kuyûdiyeye nazaran
Mevlana-yı müşârunileyh hazretlerinin sülâle-i tâhirelerinden zükûr ve inâs cihetinden
olan çelebiyâna ve müşârunileyh Abdülkâdir Geylanî hazretlerinin sülâle-i tâhirelerinden
Bağdad cihetinde bulunanların Bağdad Nakîbüleşraf Kaymakamlığı Vekâleti'nde bulunan zevâtın ve Suriye cihetinde bulunanların da Hama Nakîbüleşraf Kaymakamlığı'ndan
tasdikleriyle cümlesine ve sülâle-i tâhire-i Nebeviyeden ve Hazret-i İmam er-Rüfâi neslinden dahi Haleb ve Suriye ve Basra vilâyetlerinde sâkin olan yüz yetmiş dokuz nefere ve
yine sülâle-i celîline mebhûsdan Abdülgafur ve Ahmed efendilere ve sâdât-ı alevîyyeden
ve sülâle-i tâhire-i Keyâliye'den ve Saadeddin el-Cibavî kuddise sirruhü'l-Bârî hazretlerinin sülâlesinden dahi bazı zevâta hizmed-i askeriyeden muafiyet ihsân buyurulduğu anlaşılmış ve bu bâbda izahât-ı lazimeyi hâvî tanzim olunan pusula dahi meşmûl-nigâh-ı
şevket-penâh-i hümâyûnları buyurulmak üzere leffen arz ve takdim kılınmış olmakla ol
bâbda ve kâtıbe-i ahvalda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emr ve'l-ihsân şehinşâh-ı keramet unvan efendimiz hazretlerinindir.
Fi 29 Zilhicce sene [1]309
Abd-i memlûkleri
(mühür: Mehmed Rıza bin Mustafa)
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Y.PRK.ASK. 83/67 – 29 Zilhicce 1309 / 25 Temmuz 1892

1 . S OS YA L HA DİS E L E R

Hazret-i Mevlana-yı Rumî kuddise sirruhü's-sâmî hazretlerinin sülâlesinden olan çelebiler
Sülâle-i müşârunileyhânın hizmet-i askeriyeden afvına dair fi 19 Mart sene [12]87
tarihli irâde-i seniyyeyi mutazammın tezkire-i sâmiye
Kutbü'l-arifin Şeyh Abdülkâdir Geylanî hazretlerinin sülâlesi
Sülâle-i müşârunileyhâdan Bağdad cihetinde bulunanlarının Bağdad Nakîbüleşraf
Kaymakamlığı makamında bulunan zevâtın taht-ı tasdikinde bulundurulmak üzere hizmet-i askeriyeden muafiyetine dair fi 24 Şaban sene 1297 tarihli fermân-ı âlî sureti
Sülâle-i müşârunileyhâdan Suriye cihetinde bulunanlarının Hama Nakîbüleşraf Kaymakamlığı'nın taht-ı tasdikinde bulundurulmasına dair fi 16 Zilhicce sene [12]99 tarihli
irâdeli tezkire-i sâmiye
Sâdât-ı aleviyyeden Muhammed Said Efendiyle biraderlerinin ve evlâd ve ahfâdının
batnen ba‘de batın mükellifîn-i askeriyeden istisnası hakkında fi 7 Receb sene 1302 tarihli
fermân-ı âlî
Sülâle-i tahire-i Keyâliye'den Abdülkâdir Efendi mahdûmu Takiyyüddin Efendi'nin
hizmet-i askeriyeden afvı hakkında fi 6 Ağustos sene [1]301 tarihli tezkire-i hususiye
Âl-i Zaibi nâmında ve Trablusşam civarında bulunan evlâd-ı Kadiriyenin hizmet-i askeriyeden istisnasına dair fi 25 Teşrîn-i Sânî sene [1]301 tarihli tezkire-i hususiye
Pîr-i tarikat Saadeddin el- Cibavî hazretlerinin sülâlesinden Hama kazasında Kefr-Laha karyesinde sâkin İbrahim Efendi'nin silk-i askeriyeden afvı hakkında fi 27 Temmuz
sene [1]302 tarihli tezkire-i hususiye
Sülâle-i tahire-i Nebeviyyeden ve Hazret-i İmam er-Rüfâi neslinden Haleb ve Suriye ve
Basra vilâyetlerinde sâkin olan yüz yetmiş dokuz neferin âl-i beyt-i Mustafiyyeye hürmet-i
mahsus olmak ve bir daha bu yolda istid‘â vuku‘u bulmamak ve emsal ittihâz kılınmamak
üzere külliyyen hizmet-i askeriyeden afvına dair fi 26 Nisan sene [1]303 tarihli tezkire-i
hususiye
Sülâle-i tahire-i Rüfâiyyenin esâmîsini mübeyyin defterde ismi dahil olmayan Abdülgafur ve Ahmed efendilerin sülâle-i müşârunileyhâdan oldukları tebeyyün eylemesine mebnî emsali misillü himet-i askeriyeden muaf tutulmaları hakkında fi 5 Eylül sene
[1]304 tarihli tezkire-i hususiye
İdlib Nakîbüleşrafı Keyâlizâde es-Seyyid Mehmed Yahya Efendi'nin küçük mahdûmlarının hidemât-ı askeriyeden afına dair fi 13 Kânûn-ı Evvel sene [1]303 tarihli tezkire-i
hususiye
Mevlana-yı Rumî hazretlerinin sülâle-i tâhiresinden ve inâs cihetinde bulunan çelebiyânın dahi muafiyetine dair fi 12 Teşrîn-i Sânî sene [1]304 tarihli tezkire-i hususiye
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Y.PRK.ASK. 83/67 – 29 Zilhicce 1309 / 25 Temmuz 1892

1 . S OS YA L HA DİS E L E R

Bab kasabasında bulunan definenin meydana çıkarılmasının büyük fayda sağlayacağına dair kaza sakinlerinden Ahmed El-Hasan'ın Halep'ten gönderdiği ariza.

Babıali Tercüme Odası
Mütercim: fi 17 Şubat sene 1307
Musahhih: fi sene 130_
Nev‘-i Tercüme: Bâb kasabasında bulunan define meydana çıkarılır ise menâfi‘-i azîm
hâsıl olacağına dair mezkûr kazâ sâkinlerinden Ahmed el-Hasan imzasıyla Haleb’den
müşir-i celîl-i Sadâret-uzmâya arîza
Mesned-i celîl-i Sadâret-uzmâya fi 16 Şubat sene [1]307 tarihiyle ve Bâb kasabasında
Ahmed el-Hasan imzasıyla Haleb merkezinden keşide kılınan Arabiü’l-ibare
telgrafnâmenin tercümesidir.
Bâb kasabasında bulunan define meydana çıkarılır ise menâfi‘-i azîm hâsıl olur. Fakat
acz hâl ile emniyetsizlik buna mâni oluyor.

Saat: 10,

Dakika: 00,

Mahâll-i merkeziye teslimi:

Mutavassıt-ı merkeze irsâli:

Bed’-i muhabere: 		

Hitâm-ı muhabere: 13 minhu

Vüsul numrosu: 99591

İmzalar: Reşid		

Vasıtasıyla: 16 Şubat		

Memur-ı nevbet: Tahir

Sahibine irsâli:

Memur sevk mekâtib-i tarih: 13..
Keşide eden memur: Emin

Ahz eden memur: Ragıb
Li-melcei’s-Sadareti’l-uzmâ
Yûcedü fî kasabati’l-Bab sirrun meknûnun lev-zahare le-müliet menâfi‘uhu el-basîtü
el-mâni‘u el-aczü‘ an-cerhi’t-tarîk
Mine’l-Bab Ahmed
El-Hasan
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HR.TO. 397/1 – 17 Şubat 1307 / 29 Şubat 1892

1 . S OS YA L HA DİS E L E R

Halep'te askerlik meselesinden tutuklu bulunan Osmanlı vatandaşları ile İranlı
vatandaşların evliliklerindeki yasağın İranlı gayr-ı müslimeye de şumulü olup olmadığı.

Bâbıâli
Daire-i Hariciye
İstişare Odası
Aded
5775
Haleb'de mukim olub İranilikleri musaddak ve hükûmetçe mukayyed bulunan bir takım
eşhâsın bedel-i askeri te’diyesi için tevkif edildiği hakkında cânib-i sefâretden olunan ifade
üzerine vâki olan iş‘âr-ı aliyye cevaben bazı tafsilatı ve nisvân-ı Osmaniyye ile mütehhil tebaa-i İraniye evlâdı olarak Haleb'de üç-dört yüz kimesne olub bunlar hakkında ne yolda muamele ifası lâzım geleceğinin ve men‘-i izdivacın tebaa-i İraniyeden efrâd-ı gayr-i müslimeye
de şümûlu olub olmadığının istifsârını hâvî Haleb Vilâyet-i aliyyesinden vârid olan 19 Mayıs
sene [1]308 tarihli tahrirât havale buyurulmağla mütâlaa olundu.
Tebaa-i İraniyenin nisvân-ı Osmaniyye ile izdivâcları hakkındaki memnû‘âtın muhafazasına dair bin iki yüz doksan bir (1291) tarihinde neşr u ilân olunan nizâmnâmede bu
gibi hilâf-ı memnû‘ât-ı izdivâcdan mütevellid eşhâsın her hâlde tebaa-i Devlet-i Aliyye'den
ma‘dûd olarak kur‘a-yı vilâyet-i askeriyeye ve sair her nev‘ tekâlîf-i emîriyeye dahil olacakları tayin olunmuş ve bu hükmün tebaa-i İraniyeden efrâd-ı gayr-i müslimeye de şümûlu
olabileceği mütefehhim olmakda bulunmuş ise de Men‘-i İzdivâc Nizâmnâmesi'nin birinci
maddesinde:
"Tebaa-i Devlet-i Aliyye ile tebaa-i İraniyenin izdivâcı kemâ fi's-sâbık memnû‘dur." Deyu
muharrer olub " kemâ fi's-sâbık" tabirinin medlûluna nazaran memnû‘âtın menşei ve mebde’ine rücû‘u ve avdet iktizâ edip halbuki bu hususda bin iki yüz otuz yedi (1237) tarihinde
şeref-sâdır olan fermân-ı âlîde; Sünni'l-mezheb nisâ taifesinin Şîa ve Rafizi bulunan İranlılar
ile tezevvüc eylemeleri üzerine Memâlik-i Şahane'de rafz ve ilhâdın men‘-i intişârı için bu
gibi izdivâcların akdinde bulunan e’imme ve muhtaran ile vuku‘una sebeb olanların eşedd-i
ukubetle icra-yı mücâzâtları emr buyurulmuş olduğuna; ve bin üç yüz dört (1304) tarihinde
neşrolunan Ahz-ı Asker Nizâmnâmesi'nin otuz ikinci maddesiyle; Men‘-i İzdivac Nizâmnâmesi ahkâmı teyid olunarak, fakat iran Sefâreti'nden ol bâbda vuku‘u bulan tavassut üzerine
hilâf-ı memnû‘iyet-i izdivâc vuku‘anın kaviyyen önü alınmak lazimeden olmasından akd-ı
nikâh eden e’imme ve muhtarânın icra-yı mücâzâtlarıyla beraber tebaa-i İraniye ile nisvân-ı
Osmaniyye izdivâclarından Ahz-ı Asker Nizâmnâmesi'nin tarih-i neşrinden sonra mütevellid
kesânın ve taife-i askeriye ile mükellef tutulmaları takarrur edip tebaa-i İraniyeden efrâd-ı
gayr-ı müslimenin tebaa-i şahaneden nisvân-ı Hıristiyaniye ile vuku‘u bulabilecek te’ehhül ve
izdivâclarından şimdiye kadar asla bahs olunmamış olmasına ve ale'l-husus hükûmet-i seniyye cânibinden patrikhanelerle akd-ı izdivâca memur papas ve hahamlara ol bâbda tenbihat
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icra edilmemiş bulunmasına binâen memnû‘âtın fi'l-asl Sünniyyet ve Şiiyyet gibi mesele-i mezhebiyeden münba‘is bir tedbir mahiyetini haiz olduğu nümâyân olmakla emr u fermân hazret-i men
lehü'l-emrindir.
Fi 2 Safer sene [1]310 ve fi 12 Ağustos sene [1]308
Bâbıâli Hukuk Müşavirleri
(mühür: Keşer)
(mühür: Kabriel)

ŞD. 2600/32 – 2 Safer 1310 / 26 Ağustos 1892

1 . S OS YA L HA DİS E L E R

Halep'te, kale içinde bulunan camilerle Halaviye Camii Arab mimarisinin bedii
şekillerini hâvî olup zamanla harap olmasından dolayı ahşap mihraplarının müzeye
konulmak üzere İstanbul'a nakli hususu.

Nezâret-i Evkâf-ı Hümâyûn
Mektubî Kalemi
Aded
222
Huzur-ı meâli-i mevfûr cânib-i Sadâret-penâhîye
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki;
Haleb'de kale derûnunda bulunan cami-i şerif ile Cami-i Kebîr-i Emevî ittisâlinde kâin
Halaviye Cami-i şerifinin Arab sanâyi‘-i atîkasının enmûzec-i bî-bedeli addolunacak derecede
eşkâl-i bedîayı hâvî bulunan ahşab mihrabları mürûr-ı zaman ile eskiyib adeta dökülecek hâle
geldikleri müşahade olunduğundan ve mezkûr cami-i şeriflerin ibadetden mu‘attal bulunmaları hasebiyle dahilen ve haricen muhafazadan hâlî demek olarak bu hâl ise bi'l-ahire âsâr-ı
mezkûrenin külliyyen ziyâ‘ını dâ‘î olmakla beraber bazı seyyahîn-i ecnebiyenin dahi âsâr-ı
mezkûreyi aşırmağı fırsatçı oldukları mevsûkan müstahber bulunduğundan nefâset ve ehemmiyet-i sanâyiyeyi haiz bulunan işbu mihrâblar hakkında o misillü sû’-i-netice vuku‘a gelmemek ve Müze-i Hümayunca vaz‘-ı mevki‘-i teşhir kılınmak üzere bunların Dersaâdet'e nakli
lüzumuna dair Müze-i Hümâyûn Müdüriyet-i aliyyesinden vârid olan tezkire üzerine sebk
eden iş‘âra cevaben Haleb Vilâyet-i Celîlesinden vârid olan tahrirâtda mezkûr camilerden Halaviye Camii gerçi muhtac-ı tamir ise de derûnunda evkât-ı hamse edâ olunmakda ve diğeri
kale içinde bulunmak hasebiyle cemaatden hâlî olduğu gibi kubbesi dahi yıkılarak harâb bir
hâlde bulunmakda olub mamafih Halaviye Camii'ndeki mihrâb namazgahın haricinde son
cemaat mahallinde olmakla gerek bunun ve gerek kale içindekinin yerinden kaldırılmasında
beis olmadığı mezkûr kaledeki caminin banisi mechûl ise de Halaviye Camii Ebu'l-Kasım
Mahmud Zengi bin Aksungur'un inşa-gerdesi olub ve beş yüz kırk üç (543) ve mihrab Ebu'lMuzâf (?) Yusuf bin Muhammed Nasır'ın tamir-gerdesi olarak altı yüz kırk üç (643) sene-i
hicriyesinde inşa ve tamir kılındığı üzerlerinde bulunan tarihlerden anlaşıldığı ve mezkûr iki
mihrabın alınan fotoğrafları bir teneke derûnunda olarak postaya tevdî‘an irsâl kılındığı ve
Halaviye mihrabının resmindeki intizâmsız yerlerin mukaddemâ çürüyüb dökülmesiyle bir
kısmının yine ufak tahtalar ile yamanmış ve diğer kısmının da kireçle sıvanmış olduğu ve bu
iki mihrabın (silinmiş okunamadı) tahminen altı yüz kuruş kadar bir masrafa muhtaç bulunduğu gibi pek çok parçayı hâvî olmak ve ahşab bulunmak cihetiyle suret-i mıstarda nakli dahi
müşkil idüğü beyân ve izbâr olunmakdan nâşi keyfiyet Meclis-i İdare-i Evkâf'a lede'l-havale suret-i iş‘âra nazaran bunların Dersaâdet'e nakl olunup olunmaması ve nakline müsaade
buyurulduğu suretde masârıf-ı nakliyesinin Müze-i Hümâyûn tahsisatından i‘tâsı zımnında
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keyfiyetin huzur-ı sâmî-i Sadâret-penâhîlerine arz-ı ifade ve mezkûr mihrabların nakline müsaade
olunduğu hâlde erbabı ma‘rifetiyle sökdürülüb Dersaâdet'e celb etdirileceği müdür-i müşârunileyh
tarafından şifahen beyân kılınmış ve fotoğrafları leffen takdim olunmuş olmağın ol bâbda emr u
fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fi 5 Muharrem sene 1312 ve fi 27 Haziran sene 1310
Nâzır-ı Evkâf-ı Hümâyûn
(imza)

Y.A.HUS. 303/24 – 5 Muharrem 1312 / 9 Temmuz 1894

1 . S OS YA L HA DİS E L E R

Halep'ten Padişaha urban yağının en alasından yağ gönderildiği.

Haleb Vilâyeti
Mektubî Kalemi
Aded
125
Mâbeyn-i Hümâyûn cenâb-ı mülûkâne Başkitabet celîlesi cânib-i sâmîsine
Atufetli efendim hazretleri;
Vilâyet dahilindeki urbân yağlarının en alasından yüz kıyya yağın irsâli hakkında emr
u fermân celîl-i unvan hazret-i zıllu'llahîye mutazammın olub 2 Nisan sene [1]311 tarihiyle muveşşah olan emr-i telgrafi-i fehimâneleri mûceb-i âlîsince dahil-i vilayetde hâsıl
olan yağların en alası Hadidî Aşiretine mahsus olub bundan tedarik edilen yüz on iki buçuk kıyya revgan-ı sade temiz ve pak dört aded hasırlıca vaz‘ ve üzerleri gayet muhafazalı
suretde taraf-ı çâkerânemden tahtîm ve temhîr edilerek mahsusan vilâyet polis memurlarından Necib Efendi’ye teslimen ve fiyatını mutazammın pusulası dahi irâde-i fehimâneleri cihetine leffen takdim ve ıtâre kılınmış olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i men
lehü'l-emrindir.
Fi 14 Zilkade sene [1]312 ve fi 27 Nisan sene [1]311
Haleb Valisi
(mühür: Hasan)

Fi beher kıyyesi

Kıyye

Kuruş

6 kuruş 36 para

112

773

Mecidî on dokuz kuruş hesabıyla

Beher kıyyesi dört yüz dirhem
itibarıyladır

Yalnız altı kuruş otuz altı paradır
(mühür: Haleb Meclis-i Beledî, 1298)
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Y.PRK.UM. 32/9 – 14 Zilkade 1312 / 9 Mayıs 1895

1 . S OS YA L HA DİS E L E R

Halep'te meydana gelen depremde herhangi bir zarar olmadığı.

Fi 1 Mart sene [1]314		
Bed’-i muhbere:

Vasıtasıyla		

Hitâm-ı muhabere:

(imza)		

Saat – Dakika: 2.00

Memurîn imzası:		

An Haleb ilâ_
TELGRAFNÂME
Muhaberât-ı telgrafdan dolayı devlet hiçbir gûne mesuliyet kabul eylemez
Fi 1 Mart sene [1]314		

Vüsul numarası:

İrsâli Memurîn imzası:
İşaret-i mahsusa
Dakika Saat: 11
Mahâll-i tarihi	Gurub		
numarası: 11

Saat – Dakika: 2.05
Tarîk	Rûz veya şebb: Rûz
Aded-i kelimat: 25 Mahallî

Suretdir
Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
Dün gece altıya çeyrek kalarak Haleb’de dört-beş sâniye kadar şiddetlice bir hareket-i
arz hissedilmiş ise de lehü’l-hamd nüfus ve ebniyece bir gûne zarar vuku‘u bulmamış
olduğu ma‘rûzdur.
Fi 1 Mart sene [1]314
Haleb Valisi
Raif
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Y.PRK.DH. 10/38 – 1 Mart 1314 / 13 Mart 1898

1 . S OS YA L HA DİS E L E R

Halep halkının sevgisini kazanan Vali Raif Paşa hakkında yazılan Arapça türkünün Padişaha takdimi.
Haleb-Adana ve Havalisi Fevkalâde
Umum Kumandanlığı
150
Mâbeyn-i Hümâyûn canib-i mülûkâne Başkitâbet-i celîlesine
Atufetli efendim hazretleri,
Şeref-vârid olan fi 27 Mart sene [1]315 tarihli telgrafnâme-i âlî-i fehimânelerinin mutazammın
olduğu emr u fermân-ı hümâyûn şevket-meşhûn cenab-ı hilâfet-penâhîleri mûceb-i âlîsince mezkûr
şarkının kopyası hak-i pây-ı mekârim-ihtivâ-yı hazret-i zıllu'llâhîye takdim kılınmak üzere leffen arz
ve isrâ olunmuş olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fi 3 Zilhicce sene [1]316 ve fi 1 Nisan sene [1]315
Yaveran-ı Hazret-i Şehriyârî
Ferik
(mühür: Ali Muhsin bin Hasan)

Haleb-Adana ve Havalisi Fevkalâde
Umum Kumandanlığı
Devam et ey zaman, sıkıntılar bizden gitti
Muhakkak bizim için sürur vakti başladı, afiyet geldi.
Vatanın hâmisi Raif Paşa’nın övgülerinin gölgesi altında…
Onunla bizim etrafımızın kıymeti ziyadeleşti..
Heleb halkı için iftiharla tedbirler zuhur etti..
Ümmet içerisinden kim ki hikmet ve yücelik yolunu tutarsa onu nimetlendir ey yücelerin Efendisi.
Ve onu mülkünde yüce ve şerefli olarak yaşat ki zaman onu nimetler içerisinde bıraksın.
Ya Samed her hased edenin hasedinden onu koru.
Ve bizi onunla doğru yola ulaştır ey Kerîm, ona duâ edeni sıkıntıda bırakma….
Düm yâ zamâni’l-münâ fe’l-‘anâu ‘annâ rahel
Ve’s-sürûr-ı kad lenâ beda ve’l-henâ’ü hal
Fî zulli bâhî es-senâü Ra’if Paşa hâmiyyü’l-vatan
Men bih izdehâ kutrunâ bahâ
Ve esbaha et-tedbîr fî iftihâr li’l-enâm bi-Haleb
Dümhü yâ mevlâ ilem-lâmen kad selek fi’l-me‘âlî ve’l-hikem fi’l-ümem
Ve ebkîhi li-mülkihi mu‘azzaman mümecceden ebkâhü ez-zamânü fî ni‘am
Ve ikfih yâ Samed şerra hâsidin iz-hased
Ve ehdinâ bihî ile’r-reşâd yâ kerîmün men de‘âhü lâ yüred fî hacel
Şarkının hatimesinde ilk mısralar tekrar etmekdedir.
Yaveran-ı Hazret-i Şehriyârî
Ferik
(mühür: Ali Muhsin bin Hasan)
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Y.PRK.ASK. 149/85 – 3 Zilhicce 1316 / 14 Nisan 1899

1 . S OS YA L HA DİS E L E R

Otluk, samanlık, böcekhane, fındık bahçeleri, zeytinlik, incirlik ve üzüm bağlarıyla hurma ağaçlarının yakılması durumunda bedelinin köy ahalisine tazmin ettirilmesi hakkındaki kanun maddesinin, ağaç kesme ve hayvan otlatma gibi tahribatı
da kapsaması hakkında Halep Vilayeti talebinin usul açışından uygun görülmediği.

Bâbıâli
Daire-i Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Aded
2714
Dahiliye Nezâret-i celîlesine
Devletli efendim hazretleri,
Otluk ve samanlık ve böcekhane-i dut ve erik ve fındık bağçelerinin ve zeytinlik ve
incirliklerin ve üzüm bağlarıyla hurma eşcârının ihrâkında bedelinin kurâ ahalisine kassâme suretiyle tazmîn etdirilmesi hakkında evvel ü âhir bâ-irâde-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhîleri müttehaz bulunan usulün ağaç kat‘ etmek ve hayvan ra‘y eylemek gibi tecavüzât yüzünden ileri gelmekde olan tahribâtın külliyeye şâmil tutulması lüzumu Haleb
Vilâyeti'nden izbâr olunduğuna mutazammın ve Şûrâ-yı Devlet'e muhavvel 19 Rebîülevvel sene [1]319 tarihli ve 1658 numrolu tezkire-i devletleri üzerine Mülkiye Dairesi'nden
i‘tâ kılınan mazbatada kassâme suretiyle tazmîn-i hasara dair bi'z-zarure ittihâz kılınmış
olan şu usul sırf ihrâk keyfiyetinden mütevellid ahvâle mahzar bulunup bunun kat‘-i eşcâr
ve ra‘y-ı hayvanât ile vuku‘a getirilecek zarar ve ziyanlara da şümûlu takdirde artık bu usulat-ı muamelât-ı umumiyede istisnâ edilecek bir hâl kalmayacağı ve usul-i mezkûrenin bu
derece ta‘mimini ise muamelât-ı adliyeye tâbi olan mes’uliyet-i tazminiyenin bi't-tedric
kurâ ahalisine tahmîlini intâc edeceği cihetle tecvîz olamayacağından bu makûle hâlâtda
kemâ-kân ahkâm-ı kanunîye dairesinde takibât icrası lâzım geleceğinin Haleb Vilâyeti'ne
tebliği tezekkür kılındığı ifade olunmakla ber-vech-i muharrer tebligât ifasına himmet
buyurulması siyâkında tezkire-i senâverî terkîm kılındı efendim.
Fi 25 Receb sene [1]320; fi 14 Teşrîn-i Evvel sene [1]318
Sadr-ı azam Said
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DH.MKT. 609/71 – 25 Receb 1320 / 28 Ekim 1902

1 . S OS YA L HA DİS E L E R

Müslüman olan Halep Hahambaşının oğlu Mehmet Mirat-el Hadi Efendiye yardımda bulunulması.

Bâb-ı Fetva
Daire-i Meşihat
Haleb Hahambaşısının oğlu olub din-i mübîn-i İslâm ile müşerref olan Muhammed
Mirat el-Hadî Efendi'nin, peder ve akrabasının iânesinden mahrum ve dûçâr-ı fakr ve
ihtiyac olduğundan bahisle te’min-i maişeti emrinde âtıfet-i seniyye-i veli-nimet-i i‘zâmiye mazhariyetine istid‘â-yı delâleti mutazammın savb-ı senâverîye i‘tâ etdiği arzuhâl 15
Safer sene 1320 tarihli tezkire-i hususiye ile arz ve takdim kılınmış idi. Mûmâileyh sâika-i
zaruretle müracaat ve isti‘tâfdan hali olmayıb nâsiye-i hâlinde eser-i kabiliyet ve isti‘dâd
görülmekde ve merâhim-i cihan-şümûl hazret-i hilâfet-penâhî bu gibiler hakkında bîdirîğ ve erzân buyurulmakda olmasına nazaran mûmâileyhin de suret-i münasebede tesrîr
ve ikdârı vâbeste-i delâlet ve himem-i behiyye-i atûfîleridir efendim.
Fi 24 Rebîülevvel sene 1320 ve fi 17 Haziran sene 1318
Şeyhülislâm
(imza: Mehmed Cemaleddin)
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Y.MTV. 231/149 – 24 Rebiulevvel 1320 / 1 Temmuz 1902

1 . S OS YA L HA DİS E L E R

Halep dahilinde Rakka harabelerinde asar-ı atika kaçakçılığını önlemek üzere
Müze-i Hümayun tarafından hafriyat başlatılması.

Maârif-i Umumiye Nezâreti Mektubî Kalemi Müsevvidâtına Mahsus Varakadır
17 Şubat sene [1]320
Evrakın kaleme vürûdu ve tesvîdi
tarihleri:
Vürûdu:
Tesvîdi: 10 Şubat sene [1]320
Evrak Numarası: 57
Müsevvîdi: Ali Kemaleddin
Hususi Numarası: 6429/83

Mümeyyiz: (imza)
Müdür:
Tarih-i Tebyizi:
Arabi:
Rumî: 17 Şubat sene [1]320
		 174

Haleb Vilâyeti Maârif Müdüriyeti'ne
Haleb Vilâyeti dahilinde Rakka harabesinde âsâr-ı atîka kaçakçılarının icra-yı hafriyâtında bulundukları beyânıyla bu bâbda istifsâr-ı muameleyi hâvî 9 Teşrîn-i Sânî sene
[1]320 tarihli telgrafnâme-i vâlâları Müze-i Hümâyûn idaresine lede'l-havale yazılan derkenarlarda harâbe-i mezkûrenin merkeze baîdiyeti hasebiyle taht-ı teftiş ve nezâretde bulundurulması nâ-kâbil ve mahâll-i mezkûrda hafriyat icrasına dahi Müze-i Hümâyûn'un
işbu üç yüz yirmi senesi (1320) büdçesi gayr-ı muhtemel olduğu cihetle bin üç yüz yirmi
bir (1321) senesi tahsisatından mahsubu icra olunmak üzere sene-i merkûme hulûlünde
dört bin kuruş havaleten irsâl oluncağından bu mikdar ile idare-i maslahat olunmasının
cevaben taraf-ı şeriflerine izbârı ifade kılınmış olmakla ona göre icra-yı icabı bâbında.
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MF.MKT. 825/20 – 17 Şubat 1320 / 2 Mart 1905

1 . S OS YA L HA DİS E L E R

Milli ve Karakeçili Aşiretlerini barıştıran Halep ve Diyarbakır heyetlerinin taltif
edilmesi.

Haleb Vilâyeti
Mektubî Kalemi
Aded
520
Devletli efendim hazretleri,
Millî ve Karakeçili aşiretleri arasında bir müddet-i medîdeden beri devam eden beynûnet ve ihtilâfın te’lif ve islahı zımnında Haleb ile Diyarbakır vilâyetlerinden tayin ve i‘zâm
kılınan iki heyetin müttehiden vâki olan mesai ve gayretleri sâye-i muvaffakiyet-vâye-i
hazret-i hilâfet-penâhîde netice-i haseneye iktirân ederek ihtilâf mübeddel itilâf olarak
emniyet nokta-i nazarınca ezher-i cihet-i muhessenâtı görülüb bu vesile-i cemile ile dahi
davet-i hayriye-i hazret-i mülûkâne cümle tarafından bâd ve tezkâr kılınmış idi.
Ancak Diyarbakır heyet-i te’lifesinin mazhar-ı taltifat olarak bura keyyisinin mahrum
kalması mahzûniyetlerini mûceb olacağından bu vilâyet heyet-i te’lifiyesini teşkil eden
Hamidiye Kaymakamı izzetli Tevfîk Bey ve ulemâ-yı mahalliyeden Ömer Efendi'nin dördüncü mecidî nişan-ı zîşânıyla ve dolayısıyla bu işde hüsn-i hizmeti ve umûr-ı memuresinde fart-ı sadakatı meşhûd olmuş olan liva-i mezkûr muhasebecisi Sâlim ve Vergi Müdürü Derviş Efendiler kullarının rütbe-i sâniye ile taltifleri Urfa Mutasarrıflığı'ndan iş‘âr
kılınmış olmağın ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fi 13 Ramazan sene [1]322 ve fi 7 Teşrîn-i Sânî sene [1]320
Haleb Valisi
(mühür: Kâzım bin Osman)
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Y.MTV. 268/86 – 13 Ramazan 1322 / 21 Kasım 1904

1 . S OS YA L HA DİS E L E R

Halep ve Bağdat'ta evlilik, doğum, doğan çocukların cinsi ve dini ile dağılış şekillerini gösterir istatistik.

Bin üç yüz yirmi senesi şehr-i Mayıs ibtidâsından inhasına kadar bir mâh zarfında Haleb şehrinde imrâz-ı mütenevvi‘adan vefat edenlerin aded, sinn, cinsleriyle esbâb-ı vefatını
ve mensub oldukları mevâki‘ dahilinde semt-i meşhur ve mahallâtını ve edyâne suret-i
inkısâmıyla teehhülât ve tevellüdâtını hâvî Haleb şehri bilatını muhtevî Şehrî Sıhhî İstatistikidir
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Y.PRK.ASK. 226/104 – 3 Zilhicce 1322 / 8 Şubat 1905
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Y.PRK.ASK. 226/104 – 3 Zilhicce 1322 / 8 Şubat 1905
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Y.PRK.ASK. 226/104 – 3 Zilhicce 1322 / 8 Şubat 1905

1 . S OS YA L HA DİS E L E R
Bin üç yüz yirmi senesi şehr-i Mayıs ibtidâsından nihâyetine kadar bir mâh zarfında Emrâz-ı müstevli veyahut sâriye sebebiyle zuhur eden vefayâtın mahallâtını irâe eder Haleb şehri planıdır.
Hulâsa-i işbu istatistik münderecâtına nazaran şehr-i Mayıs zarfında yüz otuz yedi aded vefayât
vuku‘u bulup ahîren edilen tedkikât neticesi olarak yüz elli küsûrunun nüfus râddesindeki mevcuda
nisbeten binde bire karîb râddesinde ve sene-i sabıkalara nisbeten dahi vefayâtın nısf râddesine kadar
tenezzül etmesi nefs-i Haleb'in ahvâl-i sıhhıyesinin icraat-ı sıhhıye semeresi olarak fevkalâde mûceb-i
memnuniyet bir hâle geldiği anlaşılıyor. Emrâz-ı müstevliye ziyadesiyle tenâkus edip Hummâ-i şibh-i
tifoidi suların ve kastalların (?) ıslâhına vâki olan gayret semeresiyle on altı vefayâta sebebiyet vermiş
bu da ahalinin hıfzu'l-sıhhıyeye adem-i riâyetlerinden ileri gelmişdir. Hummâ-i habisiyeden bir vefat
vuku‘u bulmuşdur. Hummâ-i nifâs üç vefayâta sebebiyet vermiş bu da kâbilelerin diplomasız oldukları
cihetiyle usul-i hâzır-ı fenne adem-i vukûflarından ileri gelmişdir. Kızıldan vefat vuku‘u bulmayub
kızamık on yedi vefayâta sebebiyet vermiş ve beyne'l-etfâl oldukça his olunur derecede hükmünü icra
etmekdedir. İcra edilen telkîhât semeresi olarak cüderiden hiçbir vefayât vuku‘u bulmamışdır. Difteriden vefat vuku‘u bulmayub Emrâz-ı cihaz-ı teneffüsiye on dört vefayâta sebeb olmuşdur. Sillürie
yirmi vefayâta sebeb olub bu da kısmen irsi ve kısmen dahi şerâit-i sıhhıyeye adem-i riâyetlerinden
ileri gelmekdedir. Emrâz-ı uzviye-i kalbiyeden on dört, Emrâz-ı kebdiye bir, Emrâz-ı cihaz-ı hazmiye
beş, Emrâz-ı dimağiye on iki, Emrâz-ı cihaz-ı bevliye yedi, tesemmüm-i mezra‘î yedi, düsentriya ? altı,
maktulen bir ve Emrâz-ı saire-i mütenevvi‘a dahi on yedi vefayâta sebebiyet olmuş ve mecmû‘î yüz
otuz yedi vefayât vuku‘u bulmuşdur.
Hastahâne-i Askerî’de iki yüz yetmiş bir nefer tedavi edilmiş lehü'l-hamd hiçbir vefayât vuku‘u
bulmamıştır.
Mâh-ı mezkûr zarfında İslâmdan otuz bir Hıristiyandan yedi ve Museviden üç teehhülât vuku‘u
bulmuş ve yüz yirmi beş İslâm, yetmiş iki Hıristiyan ve yirmi Musevi ve cümlesi meşrû‘ olmak üzere
iki yüz yirmi altı tevellüdât vuku‘u bulmuşdur.
Mekâtib-i Tıbbıye-i Şahane Bakteriyoloji Muallimi, Rüsûmât-ı Heyet-i Teftişiye-i Sıhhıye Reisi,
Haleb Vilâyeti Heyet-i Sıhhıye Reisi, Ferik, 			
(mühür: Hamdi Aziz)

186

Y.PRK.ASK. 226/104 – 3 Zilhicce 1322 / 8 Şubat 1905

1 . S OS YA L HA DİS E L E R

Halep vilayeti dahilinde İdlib kazasına tabi yirmiiki köy ahalisinden onüç hane
halkının mahsulatı yanmasıyla bunlara Ziraat Bankası’nca verilecek meblağ.

Sadâret-i Uzmâ Mektubî Kalemi
Numara: 4
Tarih-i vürudu: Tarih-i tesvîdi:
Müsevvîdi: (imza)
Li-ecli’t-tebyîz vürudu:

Mukabele eden:
Mübeyyizi:
Tarih-i Tebyizi: 22-5

Ticaret ve Nâfia Nezâret-i Celîlesine
Suret-i bâlâda muharrer tezkire mûcebince Ticaret ve Nâfia Nezâret-i Celîlesinden ifa-yı
muktezasına himmet
Haleb Vilâyeti dahilinde olub kazasına tâbi yirmi iki karye ahalisinden üç [yüz] on
hâne halkının mahsulatı hasar-zede olmakla ol bâbda verilecek meblağ hakkında.

Ticaret ve Nâfia Nezâreti
Ziraat Bankası
Numara
Umumî: 51028
Hususi: 4
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki,
Haleb Vilâyeti dahilinde İdlib kazasına tâbi yirmi iki karye ahalisinden üç yüz on
hâne halkının mahsulatı hasar-zede olmasıyla bunlara hâne başına nihâye üçer yüz kuruş
verilmek üzere cem‘an doksan üç bin kuruşluk kefalet-i müteselsile ile ikrâzı hususunun
mahallinden vâki olan iş‘âr üzerine arz ve istîzânı Ziraat Bankası idaresinden ifade olunmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fi 19 Muharrem sene [1]324 ve fi 2 Mart sene [1]322
Ticaret ve Nâfia Nâzırı
Bende
(imza: Zihni)
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BEO. 2784/208780 – 19 Muharrem 1324 / 15 Mart 1906

1 . S OS YA L HA DİS E L E R

Halep'te Arap Atları yarışının tertip ve icrasına müsaade edilmesi.

TELGRAFNÂME
Numune: 1
Muhaberât-ı telgrafdan dolayı devlet hiçbir gûne mesuliyet kabul eylemez
Mahâll: Haleb Vali Kumandanlığı
Mürsel-i ileyhi olan mahal: Deraliyye
Mutavasıt olan:Numara: 129 Kelimat: 30	Gurub:
Tarihi: 25 Haziran sene [1]323 Sınıf-ı mektub: 	Resmi	Gündüz veya gece:
Saat – Dakika: Mahâll-i merkezine teslimi
Muvasıt-ı merkeze irsâli: rûz: 5.40
Bed’-i muhbere: 5.45		
Hitâm-ı muhabere: 6.15
Sahibine irsâli: rûz 6.20
Vüsul numarası: 41
İmzalar: Memur-ı sevk ve mekâtib tarihi: 25 Haziran sene [1]323
Vasıtısıyla:
Memur-ı nevbet:
Keşide eden memur:
Ahz eden memur:
Huzur-ı sâmî-i sadâret-penâhîye
Haleb'de arap atlarının kesreti hasebiyle şehr-i Eylül içinde bir at yarışı tertib ve icrasına
müsaade buyurulması muruzumdur, fermân.
Haleb Valisi
Nâzım

Bâbıâli
Daire-i Sadâret
Amedi Divan-ı Hümâyûn
1774
Devletli efendim hazretleri
Dahil-i vilâyetde arap atlarının kesreti cihetiyle şehr-i Eylül zarfında bir at yarışı tertib ve
icrasına müsaade i‘tâsı hakkında Haleb Vilâyet-i behiyyesinden alınan telgrafnâme leffen arz
ve takdim kılınmış olmakla ol bâbda her ne vechile irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhî
şeref-müte‘allik buyurulur ise mantûk-ı münîfi infaz edileceği beyânıyla tezkire-i senâverî
terkîm kılındı efendim.
Fi 28 Cemâziyelevvel sene [1]325, fi 26 Haziran sene [1]323
Sadrazam
(imza: Tahsîn)
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i ta‘zîm olub melfûfuyla beraber manzûr-ı âlî buyurulan işbu tezkire-i sâmiye-i sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhî şeref-müte‘allik buyurulmuş olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fi 3 Cemâziyelâhir sene [1]325, fi 1 Temmuz sene [1]323
Serkâtib-i Hazret-i Şehriyârî
(imza: Tahsîn)
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İ.DH. 1456/40 - 3 Cemaziyelahir 1325 / 14 Temmuz 1907

1 . S OS YA L HA DİS E L E R

Halep'de hafriyat sırasında bulunup muayene edilmek üzere gönderilen meskukat-ı atikadan olan altınların Sultan Süleyman devrine ait olduğunun Halep Vilayeti'ne bildirildiği.

5532/52
Maârif-i Umumiye Nezâreti Mektubî Kalemi Müsevvidâtına Mahsus Varakadır
17 Şubat sene [1]320
Evrakın kaleme vürûdu ve tesvîdi tarihleri: Vürûdu:
Tesvîdi: 15 Kânûn-ı Evvel sene [1]323

Evrak Numarası: 18		

Müsevvîdi: (imza)

Hususi Numarası:

Mümeyyiz: 		

Tarih-i Tebyizi:

Arabi: 2 Zilhicce sene [1]325		

Müdür: (imza) 24

Rumî: 24 Kânûn-ı Evvel sene [1]323
Haleb Vilâyet-i aliyyesine
20
29 Teşrîn-i Evvel sene [1]323 tarih ve dört yüz seksen dokuz numrolu tahrirât-ı vâlâyı
vilâyet-penâhîlerine cevabdır:
Haleb’in Cüreyn karyesi civarında arazi hafriyatı esnasında bulunup Muhammed
el-Kasım nâm birinin hânesinden çıkarılarak irsâl olunduğu iş‘âr kılınan kırk dokuz aded
altın meskûkât-ı atîka tamamen bi’l-vürûd meskûkât-ı mezkûrenin Sultan Süleyman hazretleri devrine aid olduğu ve mecmuanın sıkleti elli buçuk dirhem ve kıymeti iki bin iki
yüz yirmi iki kuruş idüğü Müze-i Hümâyûn Müdüriyet-i Umumiyesi’nden ifade olunmuşdur. Ol bâbda.
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MF.MKT. 1033/67 – 2 Zilhicce 1325 / 6 Ocak 1908

1 . S OS YA L HA DİS E L E R

Halep'te Zeki Bey ve oğlu Fuat Bey'in Hazine’nin ve halkın yararına faydalı ve
hayırlı işlerde bulundukları ve Halep ile Hama arasındaki demiryolunun ticaret ve
ziraatın artmasına çok vesile olduğundan, halkın şükranda bulunduğuna dair, Halep Mektupçusu Zeynelabidin Reşid mühürlü ariza.

Padişahım sensin ol mühr-i münîr-i saltanat
Sen tefevvuk eyledin ecdad-ı âlîşânına
Fikrini taklîd eder olsa Felatun ber-hayat

Gece ziyâ-yı nûr-ı adlinle münevverdir zemin
Adl u dâd ve merhametde yâ-emirü’l-mü’minin
Seyfini taklîd olsa Tehem-ten ber-zemin

Hâk-i pâyı emel-bahşâ-yı hazret-i hilâfet-penâhîye ma‘rûzât-ı abidânemdir,
Hidemât sadakasından dolayı nazar-ı kimya-eser hazret-i zıllu'llâhîyi kazanmış bendegân-ı
şâhâneleri cümlenin nazarında memdûh ve makbûl ve nimet-nâ-şinâslıkdan nâşi teveccüh-i şâhâneden sâkıt olan bedîh-şân ise Halık ve mahlûk indinde iblis-i lain gibi menfûr ve merdûd oluyor.
“El-mülükü mülhemûn” sırrı güneş gibi âşikâr ve âsâr-ı kudsiyyesi nümûdârdır.
Ezân cümle abâ an-cedd-i asdak bendegân-ı şahanelerinden ve Haleb eşrafından Zeki Bey
kullarının karîha-i ilhâm-ı sabîha-i mülükâneden rütbe-i bâlâ ile taltifi Haleb ahalisince ve cümlece mûceb-i ibtihâc ve mesarr ve müstevcib-i şeref ve iftihar oldu. Ve bu vesile-i cemile-i halîle
ile de nimet-i adalet veli-nimet a‘zamîden mütena‘im olan bi'l-cümle Arablar yek-zebân olarak
“Tavvalellahu ömre sultaninâ emiri’l-mü’minîn” duasıyla ve inâyet-i bî-minnet-i hilâfet-penâhîden müteşekkir bulunan bütün Türkler can u dilden “Padişahım çok yaşa” zemzemesiyle mesâmi‘-i kainatı lebrîz-i sürûr eylediler. Çünkü Zeki Bey kulları şevket-meâb efendimize hayırlı dua
aldıracak umûr-ı hayriyede ve Hazine-i celîlenin menâfi‘-i umumiyesine aid ve memleketin terakkîsine müte‘allik kâffe-i husûsâtda her an ve zaman emsaline fâik ve şân-ı ubudiyetine lâyık fedâkârâne hidemât-ı meşkûre ibrâz etmekdedir. Hatta rütbe-i sâlise ashâbından yegâne oğlu Fuad
Bey köleleriyle haremi Dilnüvaz Hanım cariyeleri de Zeki Bey kulları gibi nâm-ı nâmî-i hazret-i
mülûkâne için ale'd-devam sadakat-ı külliye vermekde ve makamât-ı enbiyâ-yı i‘zâm ve evliya-yı
kiram ve tekyelere ve zaviyelere kurbanlar göndermekdedirler. Zeki Bey kulları sâye-i şâhânede
üçüncü Osmanî birinci Mecidî nişan-ı zîşânlarını hâmildir. Sâye-i terakkiyât-vâye-i hazret-i şahanede Hama ile Haleb beyninde temdîd olunan demiryol hattı vilâyetin ticaretince bir kat daha
terakkîsini ve ziraat tevsi‘ine medâr-ı küllisi olduğundan elsine-i umumiye subh ü mesâ davet-i
hayriye-i hazret-i hilâfet-penâhîleri îsâl bârgâh-ı kibriye etmekdedirler ve saye-i asayiş-vâye-i hazret-i mülûkâne asayiş ber-kemâl olduğundan ve şâyân-ı arz ve tahrîr bir şey olmadığından şimdiye
kadar şifre ile maruzatda bulunmadım. Baki emr u ferman ve şevket u şân veli-nimet bi-minnetimiz imamü’l-müslimin padişahımız efendimiz hazretlerinindir.
Fi 18 Saferü’l-hayr sene [1]325
Haleb Mektubçusu
Zeynelabidin Reşid kulları
(mühür)
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Y.EE. 14/30 – 18 Safer 1325 / 2 Nisan 1907

1 . S OS YA L HA DİS E L E R

Padişahın tahta çıkış yıldönümü münasebetiyle Halep'te at yarışı ve çift öküzlerinin terbiyesiyle cinsinin ıslahı müsabakası düzenlenmesine müsaade edilmesi.

Bâbıâli
Daire-i Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Aded
889
Tezkire-i ma‘rûz suretidir
Cülûs-ı hümâyûn hazret-i tâcdârîye musâdif yevm-i mesudda geçen sene misillü at yarışı
icra ve çift ve öküzlerinin terbiyesiyle cinsinin suret-i ıslâhının müsabakası dahi ifa kılınmak
üzere müsaade i‘tâsı hakkında Haleb Vilâyet-i behiyyesinin iş‘ârı üzerine bi’l-muhabere Orman ve Ma‘âdin ve Ziraat Nezâret-i Celîlesinden vârid olan tezkire-i cevabiye arz ve takdim
kılınmakla ol bâbda her ne veçhile irâde-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhî şeref-sudûr buyurulur ise mantûk-ı münîfi infaz olunacağı beyânıyla tezkire-i senâverî terkîm kılındı efendim.
Fi 14 Cemâziyelevvel sene [1]326, fi 31 Mayıs sene [1]324
Sadrazam
Ferid
Şeref-sâdır olan irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhîyi mübelliğ-i hâmiş suretidir
Resîde-i dest-i ta‘zîm olub melfûflarıyla beraber manzûr-ı âlî buyurulan işbu tezkire-i sâmiye-i sadaret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhî şeref-müte‘allik buyurulmuş olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fi 17 Cemâziyelevvel sene [1]326, fi 3 Haziran sene [1]324
Serkâtib-i hazret-i şehriyârî
Tahsîn
Aslına matabıkdır
(imza ve mühür)			

(mühür)

Suretleri bâlâda muherrer tezkire-i ma‘rûza şeref-sâdır olan irâde-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhîye mübelliğ-i hâmiş mûcebince Orman ve Ma‘âdin ve Ziraat Nezâret-i Celîlesine
tebligât icra kılınmış olmakla Dahiliye Nezâret-i Celîlesinden dahi ifa-yı muktezâsına himmet buyuruldu.
(imza)
Fi 22 Cemâziyelevvel sene [1]326, fi 8 Haziran sene [1]324
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DH.MKT. 1264/28 – 22 Cemaziyelevvel 1326 / 22 Haziran 1908

1 . S OS YA L HA DİS E L E R

Fransa'dan borç para mukabilinde Suriye'nin rehin bırakıldığı şayiasıyla, halkın
isyana ve hükümet aleyhine kışkırtıldığı ve yapılan gerekli tahkikat.

Bâbıâli
Dahiliye Nezâreti
Şifre Kalemi
Bitlis Vilâyeti’nden alınan şifre hallidir
Sureti zîrde ma‘rûz heyecan-âmîz varaka-i müsvedde Ali Beyteddin Cami-i şerifine
atılmış ve cami imamı tarafından mutasarrıflığa verilerek mahallince tahkikâta başlanılmıştır. Fakat muhitin icabına ve varakanın tarz-ı tahrîrine nazaran bunun Muş’da tertib
olunduğuna pek de kanaat hâsıl olamayıb haricde yapılmış ve bir vasıta ile Muş’a sevk
olunmuş olması muhtemel idüğünden başka yerlerde böyle varakalar bulunduğuna dair
bir tarafdan iş‘ârât ve nezâret-i celîlelerince malumât var ise tahkikâta medâr olmak üzere
irâde buyurulması ma‘rûzdur.
Fî 27 Teşrîn-i Sânî sene [1]325
Vali Vekili
Salim
Bismillahirrahmanirrahim. Ey bu vatan-ı muazzez eczâzından bulunup Osmanlıların
himayesinde bulunan bi'l-cümle din karındaşlarımızı ikaz etmek istediğim şu ciheti izah
etmek istemeğe o da güya otuz seneden beri harâb olmakda bulunan vatan-ı muazzezimiz
iyiliğe yüz çevirerek hastalar gibi hükûmeti işgal eden bir takım hevâ ve hevne mağlub
olan menfaat-perestlerin pençe-i zâlimânesinden kurtulub taze hayat bulmuş iken bu kere
büdce tanzimi ile fîmâ-ba‘d irtikâb etmeyip hakkaniyetden inhirâf etmeyeceklerine dair
Kur’an-ı Kerîm ile yemin bu bâbda ahd u peymân edip ahdlerinde sebât etmeyen alçak
menfaat-perest memurîn maaşlarına zam edilmek üzere bu kere Fransa’dan istikrâz edilen
yedi milyon lira mukabilinde mâye'l-itibarımız bulunan Şam Vilâyet-i Celîlesinin terhîn
edildiği mevsûkan istihbâr olunmakla bu haberin hamiyyet-mendân nezdinde ne kadar
elîm olduğu vâreste-i izâhdır. Binâenaleyh Haleb ve Bağdad vilayetleriyle vatan-ı aslimiz
bulunan Vilâyet-i Sitte dahi ileride vilâyet-i mezkûreye peyder olacağını muhakkak bilmekle vatanımızın bâdire-i mehâlikden kurtarılmaklığını mürüvvet ve ceddâniye nâmına
ve hem de İslamiyet nâmına istirhâm ile te’yiden ikaz eylerim. Millet-i İslâmiyeye her kim
bunu umum din karındaşlarına bilib kandırmaya Allahü teâlânın laneti onun üzerine
yağa. Peygamberimizin şefaatinden mahrum kala. Âmîn.
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Osmanlı Donanması'na yardım için Halep İdâdisi mezunlarının "İane Cemiyeti"
ne gönderdikleri paranın mahalline ulaştığı.

Donanma-yı Osmanî Muâvenet-i Milliye Cemiyeti
Merkez-i Umumisi
Aded
289
Dahiliye Nezâret-i celîlesine
Nâzır beyefendi,
Haleb Vilâyet-i aliyyesinin merkez-i umumuza muhavvel melfûf telgrafnâmesi mütâlaa-güzâr-ı acizî oldu. Bu bâbda vilâyet-i müşârunileyhâdan alınan fi 3 Kânûn-ı Evvel
[1]325 tarihli telgrafnâme üzerine Mansûr ve Tevfîk efendiler, Merkez-i Umumiye-i Haleb ile kendilerinin istîzâh-ı keyfiyet edildik de bu hususda kendilerine Haleb'den bir
mektub vârid olmuş ise de henüz çekin gelmediğini ifade ve on gün sonra postadan aldıkları çeki tevdî‘ eylemiş olduklarından muhteviyâtı fi 22 Kânûn-ı Evvel [1]325 tarihli
Bank-ı Osmanî'den bi't-tahsil o gün cemiyet kasasına irâd kaydıyla makbuzu dahi istihzâr
edilerek efendi-i mûmâileyhimin vürûduna muntazıran daire-i hesabiyede alıkonulmuş
ve ahîren Haleb Vilâyeti'nden telgraf keşide edilmesi hesabıyla salifü'l-arz makbuzun doğrudan doğruya makam-i vilâyet vasıtasıyla irsâli bi't-tensîb vuku‘u hali mübeyyin tahrirât-ı mufassalaya leffen bu günkü tarihle tisyâr kılınmış olmakla ol bâbda emr u fermân
hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fi 31 Kânûn-ı Evvel [1]325
(mühür: Donanma-yı Osmanî Muâvenet-i Milliye Cemiyeti
Merkez-i Umumisi Heyet İdaresi Reisi)
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Devlet-i Aliyye-i Osmaniye Posta ve Telgraf Nezareti
Telegramme
Devlet Muhaberat-ı Telgrafiyyeden Dolayı Hiç Mesuliyet Kabul Etmez
İrsal Tarihi: 27 Kanun-ı Evvel [1]325
Dâhiliye Nezâreti’ne
Osmanlı Donanması’na iâne olmak üzere tertîb olunan oyundan mütehassıl olub Cemiyyete te’diye olunmak üzere Haleb Bank-ı Osmani Şubesi’ne teslim eyledikleri kırk
beş liranın çekini Dersaâdet Mülkiye İkinci Sınıf talebesinden Halebli Mansur ve Tevfik
Efendiler nâmlarına göndermiş oldukları Haleb İdâdi mezunları tarafından ifâde olunması üzerine meblağ-ı mezburun ahzı içün mezkûr İâne Cemiyyeti Merkez-i Umûmisi
Reisi Şefik Bey’e telgrafla malûmât verilmiş ise de bu hususa âid telgrafnâmelerin ücret
tâbi tutulması hakkında emr verildiğinden bahisle iâde olunmuşdur meblağ-ı mezbûrun
İâne Cemiyyetine verilüb verilmediği henüz haber alınamamış olduğundan mûmâ-ileyhimâdan keyfiyetin tahkikiyle verilmiş ise ahz ve istihsâli verilmemiş ise makbuz ilmühaberinin alınarak irsâli müsterhamdir.
Fi 27 Kânûn-ı Evvel sene [1]325
Haleb Valisi Fahri
Bu bâbda kuyûdun ihrâcı zımnında Muhâsebeci Hakkı Bey’e fi minh 28
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Beyrut-Şam Demiryolu’nun şiddetli kar yüzünden kapanması sebebiyle Halep'e
gidecek yardımın gecikmesi.

Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye Telgraf İdaresi
Devlet telgraf muamelâtından dolayı mesuliyet kabul etmez
Telgrafnâme
Sıra Numarası: 217 Vasıta Merzezi: Bağdad
Tarih: 4 Şubat [1]326 Saat: 12
Dakika: 30

Memur imzası:

Tarih: 4 Şubat [1]326		

Tekrar keşide veya sevk

Saat: 1		

Sevk numarası:

Mahreci: Beyrut

Kelimat/Grub: 50
Aded: 632

Saat: 		

Dakika: 10
Mevrudu:

Dakika:

Memur imzası:

Keşîde olunan merkez:
Numarası: 24359

Tarîk:		

İşaret-i muhtemele:

Dahiliye nezâretine
Zeyl. 30 Kânûn-ı Sânî sene [1]326. numara: 630.
Mülhakât-ı vilâyet de dahi fevkalâde bir suretde devam eden şiddet-i şitâ sebebiyle
Trablus'un mülhak kazaları beyninde muhaberât ve muvâsalat-ı münkatı‘ ve ahali-i kurâ
kömür ve odun ve zahire ihtiyacına ma‘rûf kaldığı gibi hayvanlar beyninde telefat vuku‘u
bulduğu anlaşılmış ve mümkün olan muâvenât-ı iânâtında bulunmak üzere bir komisyon-ı mahsusa teşkil dahi mukarrer bulunmuşdur. Fermân.
Fi 30 Kânûn-ı Sânî sene [1]326
Vali
Nureddin
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Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye Telgraf İdaresi
Devlet telgraf muamelâtından dolayı mesuliyet kabul etmez
Telgrafnâme
Sıra Numarası:
Vasıta Merzezi: Haleb Tarih: 		
Saat: Dakika: Memur imzası: Tekrar keşide veya sevk
Memur imzası:
Tarih: 11 Şubat [1]326
marası: Mahreci: Beyrut
Kelimat/Grub: 120

Saat: 5 Dakika: 00 Keşîde olunan merkez:
Mevrudu:
Numarası: 24335

Tarih: 30 minhu

Saat:

Dakika:

Sevk nu-

Tarîk:

İşaret-i muhtemele: Resmî
		

Suret

C[evab]. 20 Kânûn-ı Sânî sene [1]326.
Terakim eden karlardan münâkalâtı münkatı‘ olan Beyrut-Şam hattı havanın müsaadesi devam ederse mesâî-i masrûfa ile perşembe gününe kadar ve Haleb hattı da bir hafta
zarfında açılarak trenlerin iade-i intizâm-ı hareketi me’mûl bulunduğu ma‘rûzdur.
		

Aded

		

630

		

Dahiliye Nezâret-i celîlesine

25 Kânûn-ı Sânî [1]326 telgrafa zeyldir.
Birkaç güne açılması ümid edilen Beyrut-Şam tarîkinin son iki-üç gün zarfında nüzûl
eden karlardan kırk kilometrelik mesafenin kâmilen insidâd edildiği ve hâlen havaların
açılmaması ve Beyrut'da yağmurla karışık dolu şeklinde yağışın devamı tarîkin ne vakit
açılacağı hakkında bir fikir-i kat‘î vermemektedir. Şiddet-i şitâ inkıta-i taraf-ı muvasala
münasebetiyle kömür ve odun ihtiyacına ma‘rûz kaldığı haber alınan ve hakikat-i hâl mahallinden telgrafla isti‘lâm olunup Haleb Vilâyeti'ne buralardan mümkün olduğu kadar
muâvenetde bulunulmak mukarrer olduğundan oralara îsâl edilecek havâyicin meccânen
ve Şam tarîkiyle nakli zımnında teşebbüsat-ı mukteziye ve serî‘anın ifa buyurulması.
Fi 30 Kânûn-ı Sânî sene [1]326
Vali
Nureddin
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Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye Telgraf İdaresi
Devlet telgraf muamelâtından dolayı mesuliyet kabul etmez
Telgrafnâme
Sıra Numarası: 44
Vasıta Merzezi: Adana Tarih: 22 minhu
Saat: 9

Dakika: 25		

Memur imzası:

Tarih: 21 Şubat [1326]

Keşîde olunan merkez:
Numarası: 25406
Tarîk:		

Memur imzası: İbrahim
Sevk numarası: 114

Kelimat/Grub: 90 Tarih:

Tekrar keşide veya sevk

Saat: 10

Dakika: 41

Mahreci: Beyrut
Saat: 1		

Mevrudu:

Dakika: -

İşaret-i muhtemele: Resmî

			Suret
25 Kânûn-ı Sânî sene [1]326 telgrafa zeyldir.
Birkaç güne kadar açılması ümid edilen
			Aded
			630
			

Dahiliye Nezâret-i celîlesine

25 Kânûn-ı Sânî [1]326 telgrafa zeyldir.
Birkaç güne açılması ümid edilen Beyrut-Şam tarîkinin son iki-üç gün zarfında nüzûl
eden karlardan kırk kilometrelik mesafenin kâmilen insidâd edildiği ve hâlen havaların
açılmaması ve Beyrut'da yağmurla karışık dolu şeklinde yağışın devamı tarîkin ne vakit
açılabileceği hakkında bir fikir-i kat‘î verememektedir. Şiddet-i şitâ inkıta-i taraf-ı muvasala münasebetiyle kömür ve odun ihtiyacına ma‘rûz kaldığı haber alınan ve hakikat-i
hâl mahallinden telgrafla isti‘lâm olunup Haleb Vilâyeti'ne buralardan mümkün olduğu
kadar muâvenetde bulunulmak mukarrer olduğundan oralara îsâl edilecek havâyicin meccânen ve Şam tarîkiyle nakli zımnında teşebbüsat-ı mukteziye ve serî‘anın ifa olunması
Nâfia Nezâreti'ne yazılmışdır.
			Aded
			662
		

Dâhiliye Nezâreti'ne

C[evab] 7 Şubat sene [1]326. 15 şifre
Şiddet-i şitâ hakkındaki 30 Kânûn-ı Sânî sene [1]326 ve 630 numaralı telgrafnâmenin sureti bâlâya naklen tekrar edilmişdir.
Fi 13 Kânûn-ı Sânî sene [1]326
Beyrut Valisi
Nureddin
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Halep'te her sınıf halka mahsus tesis olunan Kütüphane-i Umumi hakkında.

Haleb Vilâyeti
Maârif Müdüriyeti
Numara
1954
		

Mısır Fevkalâde Komiserliği cânib-i sâmîsine

Devletli efendim hazretleri;
Haleb'de her sınıf halka mahsus olmak ve muhtelif lisanlarda âsâr-ı muhtevî bulunmak üzere Maarifçe te’sis olunan Kütübhane-i Umumi için te’lifâtından birer nüshanın
mezkûr kütübhaneye ihtidâsı için orada bulunan müellifîne yazılan mekâtib leffen suret-i
âlîlerine takdim kılındı. Müstagnî-i arz ve beyân olduğu üzere böyle bir müessese-i hayriyenin nef‘î mekâtibden ziyade umumi olmak itibarıyla Maarifçe geri kalmış olan memleketimizde mezkûr müessesenin tekmîli için zât-ı âlî-i maârif-perverilerince muâvenet
buyurulacağı derkâr olduğundan taraf-ı alilerinden de teşvikât ve tergibât icra ve ilâve
buyurulmak üzere muharrerât-ı mezkûrenin mürsel-i ileyhlerine tavsiye-i inâyet buyurulması istirhâmıyla takdim-i arîzaya ictisâr kılındı. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men
lehü'l-emrindir.
Fî 11 Rebîülsânî sene [1]332 ve fî 23 Şubat sene [1]329
Haleb Maârif Müdürü
Bende
(mühür)
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Şimendifer hattıyla Hama ve Halep'e sevk edilmiş olan dilenci ve yaşlı şahısların
sevk masrafları için talep olunan havalenamenin gönderildiği.

Dahiliye Nezâreti
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti
Kalem kayıd numarası: 1213/1247		
Dosya numarası: 10
Evrak Kalemi sâdıra numarası: 36836/23 Sevk tarihi: 13 Eylül [1]331
Tarih-i tesvid:
Müsevvid:
Mümeyyiz: Mübeyyiz:
Tarih-i tebyizi: 12 Eylül [1]331
				

Hulâsa

Suriye Vilâyet-i âlîsine
15 Haziran [1]331 tarihli ve 326 numaralı tahrirât-ı aliyyeleri cevabıdır.
Şimendiferle Hama ve Haleb'e sevk edilmiş olan eşhâsın masârıf-ı sevkiyeleri olarak
havalenâmesinin irsâli lüzumu iş‘âr buyurulan altın akçe 22465 kuruşluk mukabili olan
yirmi üç bin kırk dokuz kuruşu hâvî tanzim edilen 31 Ağustos sene [1]331 tarihli ve
398/13 numaralı bir kıt‘a havalename leffen irsâl kılınmışdır. Ol bâbda.
Fi 10 Eylül sene [1]331
(imza)
Dahiliye Nezâreti
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti
Muhasebe Şubesi
Kalem kayıd numarası: 1213/1247
Şimendiferle Hama ve Haleb'e sevk edilmiş olan sâile ? ve aceze gürûhandan bir takım
eşhâsın masârıf-ı sevkiyesi olarak işletme müdüründen taleb olunan altın akçe "22465"
kuruş için havalenâme irsâline merbût muharrerâtda lüzum gösterilmiş olduğundan meblağ-ı mezbûrun mukabili olan yirmi üç bin kırk dokuz kuruş için sene-i hâliye büdçesinin
altıncı faslının birinci maddesinden mahsûben Suriye Vilâyeti nâmına bir kıt‘a havalenâmenin tanzimi ve fakat idareten bir taraftan diğer tarafa sevk olunacak eşhâs için ba‘demâ
evvel emirde Nezâretden me’zûniyet alınması ve bir de elde tahsisât havalenâmesi bulunmadıkça hükûmeti bir deyn taahhüdü karşısında bulunduracak bu gibi muamelâta meydan verilmemesi lüzumunun da Suriye Vilâyeti'ne tebliği manut-ı re’y-i âlîleridir.
Fi 26 Ağustos sene [1]331.
(mühür, imza)
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Suriye Vilâyeti
Mektubî Kalemi
Numara
401
Dahiliye Nezâreti-i Celîlesine
Devletlü efendim hazretleri,
29 Haziran sene [1]331 tarih ve iki yüz seksen numaralı tahrirât-ı aliyye-i Nezâret-penâhîleri cevabıdır.
Şimendiferle Hama ve Haleb'e sevk edilmiş olan eşhâsın bir kısmı sâile ve acize gurûhundan ve bir kısmı da oralara sevk edilmek üzere Kudüs cihetinden gönderilen takımdan ve tebaa-i Osmaniyyeden oldukları arz olunur. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men
lehü'l-emrindir. Fi 17 Ramazan sene [1]333 ve fi 16 Temmuz sene [1]331.
Suriye Valisi nâmına
Defterdar
(imza)
Suriye Vilâyeti
Mektubî Kalemi
Numara
326
Dahiliye Nezâreti-i Celîlesine
Devletlü efendim hazretleri,
Şam-Hama ve temdîdi demiryoluyla tevârîh-i muhtelifede hükûmet hesabına Hama
ve Haleb'e sevk edilmiş olan eşhâsın ücûrât-ı nakliyesi olarak işletme müdüriyetinden altın akçe yirmi iki bin dört yüz altmış beş kuruş istenilmekle aliyyü'l-usul havalenâmesinin
irsâline müsaade buyurulması bâbında emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fi 16 Şaban sene [1]333 ve fi 15 Haziran sene [1]331.
Suriye Valisi Vekili
Defterdar
(imza)
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Halep'te bulunan asar-ı atikadan eski kutu ile fincanın Müze-i Hümayunlar Müdüriyet-i Umumiliği'ne gönderilmek üzere Maarif Nezareti'ne teslimi.

Arzuhâl: 99
108
4936/169
Âsâr-ı atîkadan bir kutu ile bir fincan hakkındaki vilâyetden muhavvel muamele-i
evraka derkenardır
Emr-i âlî-i vilâyet-penâhîleri mûcebince mezkûr fincan ile kutu bir çift derûnunda
olduğu hâlde Müze-i Hümâyûnlar Müdüriyet-i Umumiyeliği'ne irsâl olunmak üzere postahaneye teslim edilmiş olmakla işbu muamele-i evrak li-ecli'l-hıfz Evrak Müdürlüğü'ne
emr u havale buyurulmak üzere manzûr-ı sâmî-i cenâb-ı vilâyet-penâhîye arz ve takdim
olundu. Ol bâbda.
Fi 26 Temmuz sene [1]332
(imza)
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Halep haricinde ve iki cadde arasındaki İslam kabirlerinin tecavüzden korunması.

Müstağnî-i anhâ evkaf hakkındaki madde-i kanunîyenin suret-i tatbîkiyyesine mutazarrı‘ talimatdır:
1- Vilâyât ve liva merkezlerinde hâkimü'ş-şer‘in riyâseti altında müftü-i belde ile evkaf
müdür veya memurundan mecâlis-i idare ve belediyece gerek kendi azalarından, gerek
haricden intihâb edilecek birer zâtdan mürekkeben bir komisyon teşkil olunacakdır.
2- İşbu komisyonlar merkez vilâyât ve liva ile mülhak kazâ merkezlerinde madde-i
kanunîye mûcebince ne kadar müstağnî-i anhâ mebânî-i vakfiye ile vakıf arsalar var ise
malum olduğu hâlde hangi vakıfdan olduğunu tasrîh etmek üzere hudud ve zirâ‘ıyla müteferriâtını melfûf numune vech ile tanzim olunacak defâtirde tahrîr edecek ve kıymet-i
muhammenelerini dahi hizalarına işaret eyleyecekdir.
3- Sebt-i defter olacak arsalardan şeref ve mevkiine göre üzerlerine ceza-i masârıf ile
yapılacak akaratlar menâfi‘-i külliye te’min edeceği anlaşılanlar hâne-i mahsusuna işaret
olunacakdır.
4- Müstağnî-i anhâ evkafı sebt-i defter edilen daire dahilinde muhtac-ı tamir ne kadar
hayrât-ı şerife mevcud olduğu ve ihyâ ve imarları için ne mikdar masârıf ihtiyarı lâzım
geleceği ve masârıf-ı dâimelerini te’min için ne kadar akçeye ihtiyac olduğu ayrıca gösterilecekdir.
5- Komisyonların tanzim edecekleri defterler mecâlis-i idareye verilecek ve mecâlis-i
mezkûrece mesâcid-i şerife ve mekâtib-i ibtidâîye ve medâris-i ilmiye ve hastahâne gibi
müsessesat-ı hayriyeden hangisine ihtiyac olduğuna ve bunların nerede ve ne kadar masrafla vücuda getirileceğine dair icab eden mazbatalar tanzim olunarak nezârete gönderilecekdir.
Müstağnî-i anhâ evkaf hakkındaki madde-i kanunîye
Yeni Düstûr, cild: 3, sahife: 421
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17			

Şûrâ-yı Devlet'e Mahsus Müsvedde Varakasıdır

Numara: 9 Mülkiye ve Maârif 494

Tebyîz

Müsevvidi:

Tarih-i Tesvidi: 22 Teşrîn-i Evvel sene [1]332 (imza) 5 Rebîülâhir sene-i minhu, 16 minhu
Tarih-i Tebyizi: fi 27 Rebîülevvel sene [1]335, fi 8 Kânûn-ı Sânî sene [1]332
4 hatt 448
3 derkenar 120
Haleb Vilâyeti'ne tahrirât
Haleb'de Müşarefe nâmıyla ma‘rûf İslâm kabristanından defn-i emvât olunan aksâmının duvarla taht-ı muhafazaya alınması için muktezî masârıfa karşılık olmak üzere
mezkûr mezaristanın defn-i emvât olunmayan bazı aksâmı hakkında Maliye Nezâreti
Vekâlet-i celîlesinin Şûrâ-yı Devlet'e havale buyurulan 8 Haziran sene [1]332 tarih ve
yirmi numrolu tezkiresi melfûflarıyla Mülkiye ve Maârif Dairesi'nde lede'l-kırâe evrak-ı
mezkûre 18 Haziran sene [1]332 tarihinde Şûrâ-yı Devlet'e havale buyurulub bu hususda
mahallinden ilk defa vâki olan istîzânın tarihine nazaran aradan on sene kadar medîd bir
müddet mürûr etdiği anlaşıldığından mahallinden yeniden bir mütâlaa sorulmaksızın
ittihâz olunacak kararın muktezâ-yı hâle tevâfuk etmemesi ihtimaline binâen hâl-i hazıra
göre mütâlaât-ı mahsûsanın savb-ı âlîlerinden istiş‘ârı ifade edilmiş ve evrak-ı mevcude
iade olunmak üzere leffen irsâl kılınmış olmakla ol bâbda.
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ŞD. 88/33 – 27 Rebiulevvel 1335 / 21 Ocak 1917

1 . S OS YA L HA DİS E L E R

Halep vilayetindeki mahkumların, cepheye gidip savaşarak suçlarını affettirmek
istedikleri.

Meclis-i Mebûsân'a
Telgrafnâmeyi getirene bahşiş verilir
476
Sıra Numarası:Vasıta Merkezi:
Tarih: Dakika:
Saat öğleden evvel/ sonra:		

Memur İmzası:

Devlet-i Osmaniyye Posta ve Telgraf ve Telefon Nezâreti
Hükûmet telgraf muhaberâtından dolayı bir gûne mesuliyet kabul etmez
Numara:
Dakika:

Tarih: 7 Nisan [13]34		
2/40 sabah Saat öğleden evvel/ sonra:

Sevk veya keşide:
Tarih: 4/3

Mahrec: Haleb

Saat:		

Dakika:

Memur İmzası:

Numara: 17242

Kelime/ Gurub: 75

öğleden evvel/ sonra:		

Tarîk:

İşaret-i Muhtemele:
On sekiz yaşından dûn olanlarla alil-i mahkumînin mazhar-ı afv-ı âlî olmak üzere
esâmîsi tahrîr buyurulmuş olduğundan ifa-yı hizmet-i askeriyeye elverişli olduğumuzdan
hasbe'l-beşeriye vuku‘u bulan mûceb-i mahkumiyet-i kabahatimizi irâde buyurulacak cebhe-i harbde kanımızla temizlemek tekrar kabahata yahud firara teşebbüs edenlerimiz
olursa idamla vücudumuzun izâle olunması şartıyla âtıfet-i seniyye-i takyize delâlet buyurulması müsterhamdır.
Umûm mahbûsîn nâmına
Abdülvehab oğlu Abdülaziz
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DH.MB.HPS.M. 32/62 – 7 Nisan 1334 / 7 Nisan 1918

1 . S OS YA L HA DİS E L E R

Halep şehrinin büyümesiyle şehir dahilinde kalan kabristana dair.

Haleb Vilâyeti
Mektubî Kalemi
Umumi: 1664
Hususi: 164
Dahiliye Nezâret-i celîlesine
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki;
İdare-i Umumiye-i Dahiliye Müdüriyeti ifadesiyle şeref-vârid olan 16 Mart sene [1]334
tarih ve 13222/93 numrolu tahrirât-ı aliyye-i nezâret-penâhîleri cevabıdır:
İş‘âr buyurulan kabristanlardan en ziyade kıymet-i mevki‘esi olan ve defn-i emvât henüz men‘ edildiğinden taze kabirleri muhtevî bulunan Büyük İbâre ve Küttâb ve Seyyid
Ali ve Karlık mezarlıklarının fürûhtu için ecsâm ve ızâm-ı emvâtın nakli gayr-ı kâbil bulunduğundan Evkâf Nezâret-i celîlesinin emr u teklifi dairesinde bunların hemen satılarak
bedeli ile yeni bir mezarlık ittihâzı imkânı görülememesine binâen bu yerlerin mürûr-ı
zaman ile kâbil-i istifade bir hâle gelmesine intizâren belediyeye terki ile mukabilinde
belediyece şimdiden bir mezarlık mahallî tahsis ve irâesi teklif edilmiş idi.
Teklif-i vâki fi'l-hâl belediyenin de menfaatine muvâfık olmamakla beraber bir tarafdan şehir dahilinde defn-i emvâtın men‘ edilmesi ve esasen ihtiyaca kâfi makbere mevcud
bulunmaması ve diğer tarafdan Evkâf Nezâreti'nin yeniden bir mezarlık te’sis ve küşadı
taze mezarları hâvî kabristanların satılması gibi maddeten ve şimdiden gayr-ı kâbil bir
şarta ta‘lîk etmesinden dolayı dermiyân edilmişdir.
Şu hâlde teklif-i vâki Efkaf Nezâret-i celîlesince kabul edilmediği takdirde satılabilecek aksâmın şimdiden fürûhtu ve üzerine daha bir mikdar akçe ilâvesi suretiyle yeni bir
mezarlık tesisi ve eski mezarlıkların da cihet-i vakfın uhde-i temlîkinde ibkâsına vilâyetin
katiyen bir itirazı yokdur. Şu kadar ki, bu ihtiyac te’min edilemediği takdirde belediyenin
de kendisine hiç olmaz ise eski mezarlıklardan mürûr-ı zaman ile istifade hakkı te’min
olunmadıkça yeniden bir mezarlık tesisine teşebbüs edemeyeceği tabiî bulunduğundan şu
hâlde Evkâf-ı Hümâyûn Nezâret-i celîlesinin kendi teklifleri vechile hemen bir mezarlık
yeri tesisi esbâbının istikmâl buyurulmasını istirhâm eylerim. Ol bâbda emr u fermân
hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fi 25 Nisan sene [1]334
Haleb Valisi
(imza)
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DH.İ.UM. 6/1-5 – 25 Nisan 1334 / 25 Nisan 1918

1 . S OS YA L HA DİS E L E R

Nezâret-i Evkâf-ı Hümâyûn
Kalem-i Mahsusa
Umumi: 110707
Hususi: 17
Dahiliye Nezâret-i celîlesi cânib-i sâmiyesine
Ma‘rûz-ı dâ‘î-i kemîneleridir ki;
Haleb'de şehrin inşaatından dolayı dahil-i beldede kalan ve bazı tecavüzata ma‘rûz olan
mezarlık mahalleri hakkında münasib ser suret-i hâl bulunması için nezâret-i celileri müsteşarı Mustafa Abdülhalık Beyefendi hazretlerinin vilâyetde bulundukları sırada Kudüs Evkâf
Müdürü Cemîl Bey Haleb'e i‘zâm edilmiş idi.
Mûmâileyh tarafından i‘tâ olunan raporda dahil-i şehinde kalmış ve emvât defni men‘
edilmiş olan Büyük ve Küçük İbâre ve Küttâb ve Seyyid Ali ve Karlık mezarlıklarının şehrin
tevsi‘ etdiği noktalarda bulunmak itibarıyla umrân-ı beldenin icabat-ı zaruriyesi karşısında
bulundukları hali muhafaza edebilmelerine imkân olmadığından şehrin tevsiat-ı âtiyesiyle
alâkadar olmayacak ve medenî bir intizam ile ilâ-mâşâallah-i teâlâ beka-pezîr olabilecek umumi bir kabristan tesisi tensîb edilmiş ve bunun için şehrin en vâsi‘ kabristanı olan ve haric-i
beldede bulunan Salihîn mezarlığının etrafının bi'l-istimlâk tevessü‘i ve etrafına duvar inşası
ve aile kabirleri için yer tahsis olunmak suretiyle tarh ve tanzimi muvâfık görülmüş olduğu ve
henüz münderis olmayan kabirlerin ve ızâmın buraya nakliyle defn-i emvât men‘ edilen yerlerin müstağnî-anh hâle vaz‘ı vilayetce deruhde edildiği ve umumi kabristan ittihâz olunacak
mahallin keşf ve haritalarının tanzimi hususunun belediyeye havale edildiği gösterilmiş iken
vilâyet Evkâf Müdüriyeti'nden alınan tahrirâtdan bu metrûk kabristan mahallerinin belediyeye terkiyle müceddeden kabristan ittihâzı için istimlaki icab eden mahallin de belediyece
istimlâk ve kabristan olunarak irâesi vilayetce iltizâm edilmekde bulunduğu anlaşılmakdadır.
Nezâretin bu hususda takib etdiği gaye müstağnî-anh kalan kabristan mahallerinin men‘
ve fürûhtundan bir menfaat temini değil mekâbir-i İslâmiyeyi ba‘demâ tecavüzat vuku‘una
mahal bırakmayacak ve mekâbire hürmet-i vecîbe-i şer‘iye ve medinesinin telkîn eylediği intizamı istihsâle medâr olabilecek bir hâle vazetmekden ibaret olub satılacak yerler bedelâtının
bu evsâfı haiz olacak bir mezarlık mahallinin tevsî‘ ve tanzimine karşılık tutulması da mukarrer bulunmuşdur.
Defn-i emvât yeni men‘ edilmiş olan yerlerdeki kubûr ve ızâmın nakline vilayetçe şimdilik
mahzur görülürse bunların da duvar içine alınıp teşcîri ve bir hâl-i intizama vaz‘ıyla tecavüzâtdan sıyânet edilmesi esbabına tevessül edilmesi münasib olur. Şu suret şehrin ve belediyenin menafine hâdim olmakla beraber Hazine-i Evkafın vakfiyetleri câ-yı bahs ve tereddüd
olamayan mekâbir-i İslâmiye üzerindeki hukuk-ı tasarrufiyesine de mürââtı tazmîn etmekde
olmak itibarıyla daha muvâfık olub müsteşar-ı müşarünileyhin vilâyetde bulundukları sırada
şu esası tervîc etmiş olmaları da şu mülâhazaya müstenid olduğu derkâr bulunduğundan bu
hususda Haleb Vilâyeti'ne tebligât münâsebe ifa buyurulması bâbında emr u fermân hazret-i
men lehü'l-emrindir.
Fî 26 Cemâziyelevvel sene [1]336 ve 10 Mart sene [1]334
Evkâf-ı Hümâyûn Nâzır Vekili nâmına müsteşar
(imza)
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DH.İ.UM. 6/1-5 – 25 Nisan 1334 / 25 Nisan 1918

2.İmar
Faaliyetleri
2.1. İmar
2.2. Demir yolu
2.3. Su yolları
2.4. Telgraf

2 .1 . i m ar

Halep Kalesi’nin Babünnasr kapısının harap olması nedeniyle tamir masraflarının
karşılanması.

Yazıla
Haleb Valisi vezirim Mehmed Ragıb Paşa'ya Haleb mollasına ve muhassılına ve vücûh-ı ahali ve iş erlerine hüküm ki;
Halebü'ş-Şehbâ tarafından vürûd eden tahrirât mefhûmunda Haleb kalesinin şehir
kapılarından Babü'n-Nasr tabir olunur kapının üzerinde olan kârgir mürûr-ı eyyâm ile
müşerref-harâb ve sukût-ı resîde ve lede'l-keşf dört bin yüz kuruş masârıf ile husûl-pezîr
olacağına binâen cânib-i mîrîden tamir etdirilmesi hususunu ahali-i belde ifade eyledikleri beyânıyla bâb-ı mezkûrun tamiri husûsu irâde olunduğu halde masârıfı Haleb
Muhassıllığı emvâlinden mahsûb olunmak üzere mübaşeretine ruhsatı hâvî emr-i şerifim
i‘tâsını muhassıl-ı mûmâileyh memhûr şukkasında ve Haleb kadısı ilâmında tahrîr ve
inhâ eyledikleri ecilden kuyûda müracaat olunduk da mukaddemâ Haleb'in Haricisin ve
İçkalesi müşerref-harâb olduğundan masârıfı lede'l-keşf seksen altı bin kuruşa muhtac olduğuna binâen tamiri husûsu lede'l-inhâ Haleb gibi belde-i cesîmede vücuh ve tüccardan
mütemevvil adamlar var iken böyle masârıf-ı seferiyyenin kesreti evânında tamirât-ı kale
deyu cânib-i mîrîden akçe mutâlebe olunmaması Haleb valisi ve muhassılının vacibe-i
zimmetleri olmakla tamiri iktizâ eden mahallerin cümle ittifakıyla iktizâsına göre serî‘an
tamir ve termîmi husûsuna ibtidâr olunmak üzere iki yüz on beş senesi Muharreminde
emr-i şerifim verilmiş olduğu Başmuhasebe'den derkenar olunmakla el-haletü'l-hâzihî
hengâm-ı sefer ve müzâyaka olduğundan bu makûle masârıfâtlar idare ve i‘tâsına mesâğ-ı
mîrî olmadığından tamiri istid‘â olunan bâb-ı mezkûrun üzerinin bundan akdem sâdır
olan emr-i âlîşânım mûcebince serî‘an tamiri ve hayrının irsâlim kararına ? irâde-i aliyyem ta‘alluk gelmekle mûcebince amel ve hareket olunmak fermânım olmağın bâ-takrîr
hasseten işbu emr-i âlîşânım isdar ve _ ile irsâl olunmuşdur.
İmdi vusûlünde siz ki vali-i müşâr ve mevlanâ ve muhassıl-ı mûmâileyhim ve sairlersiz.
Ber-vech-i muharrer irâde-i aliyyem mantûk-ı emr-i şerifimden maluûmunuz olduk da
tatbik-i irâde-i aliyyem üzere bâb-ı mezkûr üzerinde olan kârgiri bundan akdem sâdır
olan emr-i şerifim mûcebince serî‘an tamir ve termîm ve tekmîli hayriyeti tahrîr ve ilâm-ı
mübâderet eylemeniz bâbında fermân-ı âlîşânım sâdır olmuşdur.
Fi 26 R sene 1227
Muhasebe-i [Evve]L
Yazıla
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C.BLD. 82/4072 – 26 Rebiulahir 1227 / 9 Mayıs 1812

2 .1 . i m ar

Peygamber Efendimizin Halep'te medfun yakınlarına ait türbe ve mescitlerin tamir edilmesi.

Atufetlü efendim hazretleri,
Mahrusa-i Halebü’ş-Şühedâ’da defin-i hâk-i ıtırnak olan peygemberân-ı zîşân hazerâtından Kaleb bin Lokya alâ nebiyyinâ ve aleyhi ezkayü’t-tehâyâ hazretlerinin merkad-ı münevver ve mescid-i enverleri ve cereyân eden su yolları harâbe ve muhtac-ı tamir
olduğundan lehü'l-hamd an-be-ân ihyasına muvaffak buyurulmakda olan hayrât-ı mirat-ı
inâyât-ı cenâb-ı cihan-bânîye ilâveten cemile olmak üzere mahâll-i şerife-i mezkûre sâye-i
ihsân-vâye-i hazret-i mülûkânede tamir ve termîm kılınmış olmasıyla zikrolunan mescid-i
şerifin kapısı üzerine ta‘lîk olunmak üzere bir aded tuğrâ-yı garrâ-yı şahanenin tanzim ve
irsâli ve gönderdiği tarihin dahi vaz‘ eyleyeceği taş üstüne hakkına müsaade-i seniyye-i erzânî buyurulması ve mescid-i şerif-i mezkûrun evkaf-ı kâfiyesi olmadığına ve açıkda bazı
dükkân ve han misillü müsakkafât taharrî olunarak mescid-i şerif-i mezkûre rabt kılınacağı ifadesine mütedâir Haleb Valisi atufetlü Mazhar Paşa hazretlerinin bu kere tevârüd
eden bir kıt‘a tahrirâtı manzûr-ı âlî-i cenâb-ı mülûkân buyurulmak için tarih-i mezkûr ile
ma‘an arz ve takdim kılındı.
Vali-i müşârünileyh hazretlerinin sâye-i muvaffakıyet-vâye-i hazret-i şehinşâhîde böyle
umûr-ı hayriye hakkında masrûf olan himmet ve hamiyyeti takdire şâyân olduğu misillü
zikrolunan tuğrâ-yı âlî ve tarih hakkında olan mes’ûlâtı merhûn–ı müsaide-i ihsân-ı âlî-i
cenâb-ı Padişahî göründüğünden ol veçhile icabının icra kılınması ve vali-i müşârunileyh
hazretlerine dahi beyân-ı mahzûziyet-i seniyye ile cevab-nâme yazılması emrinde her ne
veçhile irâde-i isabet ifade-i hazret-i zıllullahî müte‘allik ve şeref-sudûr buyurulur ise icra-yı mantûk-ı celiline ibtidâr olacağını beyânıyla tezkire-i senâverî terkîmine mübâderet
kılındı efendim.
Fi 9 C sene [12]64
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki,
Enmele-i ârâ-yı tebcîl olan işbu tezkire-i sâmiye-i Âsafâneleriyle zikrolunan tahrirât ve
tarih manzûr-ı me‘âli-mevfûr hazret-i hilâfet-penâhî buyurulmuşdur. Vâkı‘a vali-i müşârunileyh hazretlerinin sâye-i muvaffakıyet-vâye-i hazret-i şahanede böyle umûr-ı hayriye
hakkında masrûf olan himmet ve hamiyeti takdire şâyân olduğu misillü zikrolunan tuğrâ-yı âlî ve tarih hakkında olan mes’ûlâtı merhûn–ı müsaide-i şahane olarak ol veçhile
icabının icra kılınması ve vali-i müşârunileyh hazretlerine dahi beyân-ı mahzûziyet-i seniyye ile cevabnâme yazılması münasib ve yolunda görünmüş olmasıyla istîzân-ı sâmî-i
Sadaret-penâhîleri üzere icabının icrasına ibtidâr olunması müte‘allik ve şeref-sünûh buyurulan emr ve irâde-i seniyye-i cenâb-ı mülûkâne muktezâ-yı münîfinden bulunmuş ve
mezkûr tahrirât ve tarih yine savb-ı sâmî-i Âsafîlerine iade ve tisyâr kılınmış olmakla ol
bâbda emr ve fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fi 10 C sene [12]64
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İ.DH. 172/9212 – 10 Cemaziyelahir 1264 / 14 Mayıs 1848

2 .1 . i m ar

Şah-ı âlem ya‘nî han-ı Abdülmecid		

Der-kimdir padişahâne-meâb

Nisbet olmaz şemse-i ikbâline			

Zerredir yanında kurs-ı âftâb

Müfredâtın yazmağa aciz kalem		

Himmet-i hayriyesidir bî-hesab

Bende-i nâçîzi vali-i Haleb			

Mustafa Mazhar Paşa-yı kâm-yâb

Emr-i şâhinşahla imar eyledi			

Olmuşiken merkad-ı Kaleb harâb

Mevrid-i vahy Cenâb-ı Hakdır-evvel		

Ba‘s olundu kavmine bî-irtiyâb

Hem de sıhr-ı hazret-i Musa olub		Eyledi ihrâz-ı feyz-i bî-nisâb
Ruhu kasr-ı cennete verdikçe zîb		

Sağ ola var ola şah-ı şeyh ü şâbb

Bir düşer bu beyt tarih-i abdiyâ		

Her zaman olur mu böyle feth-i bâb

Kaleb ibn-i Lokya’nın kabrini			

Lütufla yapdı şeh-i vâlâ cenâb
Sene 1264
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İ.DH. 172/9212 – 10 Cemaziyelahir 1264 / 14 Mayıs 1848

2 .1 . i m ar

Halep ile Bağdat arasındaki emniyeti tesis etmek üzere inşa olunan kale ve saire
hakkında havali müşiranının değerlendirmeleri ve terbiye-i urbana dair.

Atûfetli efendim hazretleri,
Urbânın istihsâl-i esbâb-ı zâbıtası zımnında Haleb ile Bağdad beyninde mevâki‘-i münâsebeye
yirmi kadar kale inşa ve her birine mikdar-ı asker ve top vaz‘ ve ikâme olunmasına ve teferruâtına
dair müteveffâ Murad Bey tarafından tevârüd eden evrakın tercümeleri ve bu maddeye dair Haleb
Valisi devletli paşa hazretlerinin tahrirâtı ve lâyiha meâli efzâ-yı sünûh ve sudûr buyurulan emr u
fermân hazret-i cihanbânî iktizâ-yı âlîsi üzere Dâr-ı Şûrâ’ya havale olunarak ol bâbda terkîm olunan müzekkere Meclis-i Vâlâ’dan kaleme alınan mazbata ile beraber meşmûl-ı nazar-ı şevket-eser-i
cânib-i şehinşâhî buyurulmak için arz ve takdim kılındı.
Meâl-i mazbatadan müstefâd olunduğu veçhile sâye-i şevket-vâye-i hazret-i hilâfet-penâhîde
urbânın taht-ı zabta ve rabta idhaliyle sarkındılık eyledikleri mahallerin istihsâl-i asayiş ve mamuriyeti muhassenât-ı asriye-i cenâb-ı Padişahîden olmakla her şeyde meşhûdumuz olan muvaffakıyet-i seniyye-i cenâb-ı cihandari eseriyle bu maddenin dahi vücuda geleceği iştibâhdan müstağnî
ve mûmâileyh Murad Bey'in mütâlaâtı ve vali-i müşârunileyhin iş‘ârâtı muvâfık-ı maslahat olub
fakat yazılan şeyler hayli akçeye mütevakkıf olacağından Dâr-ı Şûrâ’nın mülâhazası veçhile evvel
emirde asâkir-i mukteziyenin mikdarı ve yapılacak istihkâm ve kılâ‘nın masârıfı bilinmek üzere
zikrolunan evrak ve yapılan istihkâm resmî ve müzekkerenin sureti Arabistan Ordu-yı Hümâyûnu müşiri devletli paşa hazretlerine gönderilerek bu maddenin külliyâtı ve icraat ve masârıfât ve
sair teferruâtı hakkında Irak ve Hicaz Ordu-yı Hümâyûnu müşiri ve Bağdad ve Şam-ı Şerif valileri devletli paşalar ve Haleb valisi müşârunileyh hazarâtıyla hafîce bi'l-muhabere sene-i âtîyeye
değin ne veçhile karar verilir ise lâyiha ve defterlerinin irsâliyle keyfiyetin izâhan bu tarafa bildirilmesi hususunun müşir-i müşârunileyh hazretlerine tavsiye ve iş‘âr kılınması ve mukaddemce
müte‘allik buyurulan emir ve irâde-i hazret-i Padişahî iktizâ-yı âlîsi üzere Haleb'de derdest-i icra
olan tesviye-i tazmîn-i ahvâl-i menhûbe maddesini bir an evvel yoluna koydukdan sonra Anze
urbânının def‘-i mazarratı zımnında Haleb valisi müşârunileyh Arabistan Ordu-yı Hümâyûnu
müşârunileyh hazretleriyle muhâbere ederek istediği asâkir ve mühimmât-ı mukteziye ile bizzat
azîmet ve iktizâ-yı hâlin icrasına mübâşeret eylemesi zımnında verilmiş olan me’zûniyeti müeyyed
olarak tahrirât gönderilmesi ve keyfiyetin taraf-ı Seraskerîye dahi bildirilmesi tezekkür olunmuş
ise de ol bâbda her ne veçhile emr u fermân isabet-beyân-ı cânib-i tâcdârî şeref-sünûh ve sudûr
buyurulur ise mantûk-ı celîli icra olunacağı beyânıyla tezkire-i senâverî terkîm kılındı efendim.
Fi 27 C [1]267
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki,
Enmele-i pîrâ-yı ta‘zîm olan işbu tezkire-i sâmiye-i Âsafâneleriyle evrak-ı ma‘rûza meşmûl-ı
lihâza-i meâli ifâza-i cenâb-ı mülûkâne buyurulmuş ve tezekkür ve istîzân buyurulduğu veçhile
zikrolunan evrak ve resim ve müzekkirenin sureti Arabistan Ordu-yı Hümâyûnu müşiri paşa hazretlerine gönderilerek ber-minvâl-i muharrer müşârunileyhim hazarâtıyla hafîce bi'l-muhâbere
sene-i âtîyeye değin ne veçhile karar verilir ise lâyiha ve defterlerinin irsâliyle keyfiyetin izâhan
bu tarafa bildirilmesi hususunun müşir-i müşârunileyh hazretlerine tavsiye ve iş‘âr kılınması ve
Haleb valisi müşârunileyhe ber-vech-i meşrûh verilmiş olan me’zûniyeti müeyyed olarak tahrirât
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gönderilmesi ve keyfiyetin taraf-ı Seraskerîye dahi bildirilmesi müte‘allik şeref sudûr buyurulan emr ve
irâde-i seniyye-i cenâb-ı şehriyârî iktizâ-yı âlîsinden olarak marrü'l-beyân evrak yine savb-ı sâmî-i Âsafîlerine iade kılınmış olmakla ol bâbda emr ve fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fi 28 C sene [12]67

İ.MVL. 208/6719 – 28 Cemaziyelahir 1267 / 30 Nisan 1851

2 .1 . i m ar

Halep'te Şeyh Yaprak Kalesi’nin tamir edilmesi.

Maliye Nâzırı atûfetli efendi hazretlerinin Meclis-i Vâlâ'ya i‘tâ buyurulan bir kıt‘a takrîri meâlinde Haleb Eyaleti'nde olub bir yük doksan üç bin üç yüz yetmiş kuruş masrafla
tamiri hususu mukaddemâ inhâ olunan Şeyh Yaprak Kalesi'nin tamiri masârıfı bakâyadan
rü’yet olunmak üzere Arabistan Ordu-yı Hümâyûnu mühendisleri ma‘rifetiyle tekrar bi'lkeşf masârıf-ı vâkı‘asını mübeyyin bir kıt‘a keşf defterinin irsâl olunması bâbında tastîr
buyurulan emir-nâme-i sâmiye cevaben Ordu-yı Hümâyûn-ı mezkûr müşiri ve sâbık
Haleb valisi hazarâtı taraflarından vârid olan tahrirâtlarda kışla-i mezkûrun tamiri ehem
ve bakâyanın keyfiyeti ve mümkün ve mümteni‘ü'l-husûlu mukaddemâ takdim olunan
defterlerde murakkam olmak hasebiyle eğerçi istihsâl-i bakâyaya bir kat dahi ikdâm ve
gayret ve nihayet cümle masârıfının bakâyadan ibkâsı mümkün olamadığı hâlde bi'l-zarûr
altmış altı senesi emvâlinden dahi ilâvesiyle itmâmına mübâderet olunacağı inhâ ve bir
kıt‘a keşf defteri isrâ kılınmış ise de tamir olunacak ebniyeden yalnız ahırın tûl ve arz
ve kaddı zirâ‘larından başka koğuş ve sairenin mikdar-ı zirâ‘ları gösterilmemiş ve şimdi
bunun dahi mikdar ve zirâ‘larını mübeyyin defteri taleb olunsa vakt-i mürûr edeceğinden hitâmında bir kıt‘a resmiyle yapılan mahallerin başka başka zirâ‘larını müşir bir kıt‘a
müfredât defterini tanzim ve takdim olunmak ve masârıf-ı mezbûre eyalet-i merkûmenin
bi'l-ikdâm sinîn-i sâbıka bakâyasından tesviye kılınmak üzere kışla-i mezkûrun tamiri
hususu istîzân olunmuş ve ber-mûceb-i takrîr kışla-i mezkûr tamirâtının ol vechile eyalet-i mezkûre emvâli bakâyasından ol mikdar masraf ve meclis-i memleket ve zâbitân-ı
askerî ile bi'l-ihtimâm icra-yı iktizâsıyla hitâmında masârıf-ı vâkı‘ası kangı senenin ne
makûle bakâyasından verilir ise takdim kılınacak cedvele idhalen keyfiyetin bâ-mazbata
iş‘ârı bâbında müşir-i müşârunileyh ve vali-i lâhik hazarâtına iktizâsı vechile taraflarından
mekâtib tastîri için nazır-ı müşârunileyh hazretlerine havalesi tezekkür kılınmış ise de bu
bâbda tevcîh emr ve irâde-i seniyye-i vekâlet-penâhîleri ta‘alluk ve şeref-sudûr buyurulur ise ona göre icra-yı iktizâsıyla keyfiyetin taraf-ı hazret-i Seraskerîye dahi bildirilmesi
bâbında emr u fermân hakret-i men lehü'l-emrindir.
Fi 25 S(afer) sene [12]67
(mühürler)
Rıfat/		
Mehmed Kâmil/
Mehmed İzzet Şerif Paşa, nâ-mizac/		
Mehmed Arif/	Es-Seyyid Hasan Tahsîn/
Mehmed Şekib/
(silik okunamadı)?/
Yusuf Kâmil/		
Mümtaz/
Mehmed Sâlih/
es-Seyyid Hüseyin Muhsin/
es-Seyyid İbrahim Edhem
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İ.MVL. 199/6203 – 25 Safer 1267 / 30 Aralık 1850

2 .1 . i m ar

Halep İç Kalesi'nin tamir edilmesi.

Tezkire-i sâmiye
Meclis-i Vâlâ'nın evrak-ı melfûfesiyle beraber manzûr-ı âlî-i cenâb-ı Padişahî
buyurulmak için takdim kılınan mazbata meâlinden müstefâd olduğu veçhile Haleb'in
İç kalesinden dökülerek hâne enkazıyla mahlût olan taşların memur-ı mahsus tayiniyle
fürûhtu masârıfı mûcib olarak uyamayacağı misillü zikrolunan kalenin beyân ve inhâ
olunan tamiri sureti dahi mezkûr taşların satılmasına mütevakkıf olarak onlar her ne
vakit toptan fürûht olunabiliyor ise zikrolunan kalenin tamiri maddesinin dahi ol vakit
bi'l-istîzân icabına bakılmak üzere şimdilik tevkîf olunması muvâfık-ı maslahat bulunduğundan ber-mûceb-i takrîr ve mazbata Haleb valisi devletli paşa hazretlerine tahrirât
yazılması ve keyfiyetin Maliye Nezâret-i celîlesine dahi bildirilmesi tezekkür kılınmış ise
de ol bâbda her ne veçhile irâde-i seniyye-i hazret-i mülûkâne müte‘allik ve şeref-sudûr
buyurulur ise ona göre hareket olunacağı beyânıyla tezkire.
[1 Şaban 1269-10 Mayıs 1853]
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A.AMD. 45/4 - 1 Şaban 1269-10 Mayıs 1853

2 .1 . i m ar

Halep'deki Şeyh Yaprak Kışlası'nın tamir edilmesi.

Maliye Nezâret-i celilesinin Meclis-i Vâlâ'ya i‘tâ buyurulan bir kıt‘a takrîri meâlinden
müstebân olduğu veçhile Haleb Eyaleti'nde kâin Şeyh Yaprak Kışla-i Hümâyûnu'nun
muhtac-ı tamiri olan mahallerinin ibtidâ-yı keşfinden irâde-i seniyyesi sünûhuna kadar oradan hayli vakit mürûruyla eşya fiyatı ziyâdelenmesinden ve haric ez-keşf bazı
termîmât-ı zarûriyenin icrâsına mecburiyet gelmesinden nâşi masârıf keşfi bulunan bir
yük doksan üç bin bu kadar kuruş on sekiz bin üç yüz yetmiş buçuk kuruş tecavüz edip ol
vakit defteri gönderildiği ve şimdilik ve mukaddemâ inşa olunan anbarın bazı geri kalan
yerleriyle tamirine lüzum görünen yerlerinin masarfı-ı vâkı‘ası dahi elli dört bin üç yüz elli
beş kuruşa bâliğ olacağı mahallinden cevaben iş‘âr olunmuş ise de kışla-i mezkûrun keşf-i
evvelini sebeb-i tecavüzü hakkında olan defterin vürûduyla Hazinece tesviyesine dair bir
gûne kayd bulunamamış ve şimdiki tamiri gösterilen mahallerin dahi evvelki keşfin dahil
ve haricinde olduğu bilinememiş idüğünden kışla-i mezbûrun bundan mukaddem keşf-i
evvelini tecavüz ederek tesviye olunan mahalleri erbâb-ı vukûf ma‘rifetiyle keşf ve muayene olunarak usul-i mimârîyeye tevfîkan defterinin tanzim ve irsâliyle anbar-ı mezbûre
ne tarihde ve ne suretle bed’an olunduğunun ve emr-i inşası hakkında bir gûne irâde-i
aliyye olub olmadığının mahallinden istîzâh ve isti‘lâm olunması ve kışla-i mezbûrun bu
defa muhtac-ı tamir olan mahalleri mukaddemce keşfini tecavüz ederek tesviye olunan
mahallerinden başka olduğu hâlde mahallinde alenen icra-yı münâkasasıyla ol mikdardan
aşağı yapmağa her kim taahhüd eyler ve kavî kefil irâe eder ise onun üzerine kontoratoya
rabtıyla tesviyesine ve tâlebi bulunmadığı takdirde keşfi mûcebince tamirine mübâşeret kılınmasının mahalline bildirilmesi zımnında tesviye-i muktezâsının nezâret-i müşârunileyhâya havalesi Meclis-i Vâlâ'da dahi tezekkür kılınmış ise de ol bâbda ne veçhile
irâde-i seniyye-i vekâlet-penâhîleri müte‘allik buyurulur ise emr u fermân hazret-i men
lehü'l-emrindir.
Fi 4 (Receb)B sene [12]71
(mühürler)
Yusuf Kamil/ Mehmed Ali/

Mehmed Sâlih/

es-Seyyid Mustafa İzzet/

Zîver Efendi, bulunmadı/
Mustafa/
Mehmed Şerif/
es-Seyyid Mehmed/
Mümtaz/
Hayrullah/
Mustafa Rıza/		
Ahmed Celal/ Mehmed Bey, nâ-mizac/ Abdüllatif Subhi/	Es-Seyyid Ahmed Vefik/
Mustafa/
İsmail Bey, nâ mizac
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İ.MVL. 329/14052 - 4 Receb 1271 / 23 Mart 1855

2 .1 . i m ar

Halep'deki Şeyh Yaprak Kışlası ile çamaşırhanenin tamir ve inşasına dair Abdülhamid Efendi'nin risalesine ait tezkire.

			

Taraf-ı vâlâ-yı hazret-i Seraskerî 'ye [der]kenar-ı sâmî

			864
		

Abdülhamid Efendi'nin risâlesine dair

			Yazıla
Makam-ı vâlâ-yı Seraskerîlerinden mevrûd işbu tezkire meâli ve melfûf müzekkire-i
müeddâsı malum-ı senâverî olub ol bâbda Maârif-i Umumiye Nezâret-i celîlesiyle muhabereyi şâmil tezkire beraber olan mazbata ile leffen irsâl ve risâle-i mezkûre dahi iade ve
isbâl kılınmış olmakla irâde efendimindir.
		

Maliye Nezâret-i celîlesine

Haleb mevkiinde kâin Şeyh Yaprak Kışla-i Hümâyûnunun icra-yı tamiriyle lüzum
görünen câmeşûy-hânenin dahi müceddeden inşası ifadesine dair olan tezkire-i aliyye-i
Seraskerî beraber olan tahrirât ve mazbata ve keşf defteri manzûr-ı vâlâları buyurulmak
üzere leffen irsâl kılınmış olmakla icabının icrası hususuna himmet buyurulması siyâkında tezkire.
[1 Safer 1274]
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A.MKT.MHM. 118/66 – 1 Safer 1274 / 21 Eylül 1857

2 .1 . i m ar

Halep Mansuriye Medresesi'nin tamir edilerek rüşdiye mektebi olarak kullanılmasına dair.

Cenâb-ı Rabbi'l-Meliki'l-Mennân ve muvaffak-ı imar-ı memâlik ve büldân hayret-nişân şehinşâh-ı ma‘delet-bünyân veli-nimet-i bî-minnetimiz padişah-ı cihân-penâh
efendimiz hazretlerinin eyyâm-ı ömür ve şevket-i şâhânelerini müzdâd u firâvân ve ile'l-ebed serîr-i ma‘delet-masîr-i şâhânelerinde efser-ârây-ı adl u ihsân buyursun. Her-bâr bezl
ü nisâr buyurulmakda olan efkar-ı meâli âsâr-ı mülûkâneleri tesirât-ı celîlesiyle bi'l-cümle memâlik-i mahrûsati'l-mesâlik-i mülk-dârîleri gün be-gün ma‘mûr ve âbâdân ve nice
lâ-yuadd velâ yuhsâ âsâr-ı hayriyenin te’sis ve icrasına muvaffakıyetle kâffe-i ahali-i sekene
ve tebaa-i milel ve ra‘iyyet mazhar-ı ni‘am ve füyûz-ı bî-pâyân ve sâye-i muvaffakiyet-vâye-i cenâb-ı tâcdârîlerinde eyalet-i sairede mekâtib-i feyz-câlib-i rüşdiyenin ihdâs ve inşası karîn-i müsaade-i seniyye buyurularak cümle-i etfâl dirayet-hâsıl tahsil-i envâ-i fazl
u kemal ile kâmrân olduğu ve bu eser-i feyz-rehber-i celîlin Haleb'de dahi vaz‘ u te’sisiyle behre-mend-i feyz ü şeref olmak cümlenin emel-i mahsûsu bulunduğu cihetle nefs-i
Haleb'de Ferafra Mahallesi'nde kâin Mansurye Medresesi'nin münasebet-i mevkiyesi
cihetiyle mekteb-i rüşdiye ittihâzıyla tamir ve mekteb olacak râddeye kadar masârıfât-ı
lazimesi bi'l-cümle bendegân ve mütehayyirân ahali taraflarından sarf ve i‘tâsıyla vücuda
getirileceği ve sâye-i ihsân-vâye-i hazret-i mülük-dârîde bulunacak etfâlin evvel emirde
lisanlarından âşinâ olub talimlerine sühûlet olmak üzere el-yevm medrese-i merkûmede
bulunup tıfl-ı ebcedden Kâfiye'ye kadar neşr-i ulûmla terbiye-i etfâle muktedir olan mekremetli Şeyh Mehmed Efendi dâ‘îlerinin hoca-i sânî olması münasib gibi görünmüş ve
Dersaâdet'den dahi hoca-i evvel olarak bir münasibinin tayiniyle tensîb buyurulacak maaşlarının Haleb Malsandığı'ndan sarf ve ifasına ve ol veçhile mezkûr mekteb menba‘-i feyz
ve edeb-i rüşdiyenin te’sisi icrasına müsaade-i merâhim-âide-i cenâb-ı vekâlet-penâhîleri
bî-dirîğ ve şâyân ve bu yüzden bi'l-cümle bendegân ve ahali ve tebaa mesrûr ve şâdân buyurulmak niyâz-ı mahsûsuyla takdim-i mazbata-i bendegânemize cür’et kılınmışdır. Ol
bâbda ve her hâlde emr ve fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fi gurre-i Ş(aban) sene [12]75
(mühürler)
Bende, Vali-i Eyalet-i Haleb, Mehmed Reşid, Bende, Defterî ve Reis-i Meclis-i Kebir-i
Haleb, Mehmed Raif, Ed-dâ‘î Kadı ve azâ, Mustafa, Ed-dâ‘î Müftü, Abdülkâdir, Bende,
Azâ, es-Seyyid, Mehmed Ali Gâlib, Bende, Azâ, es-Seyyid Mehmed, Bende, Azâ, es-Seyyid Mehmed Esad, Bende, Nâzır-ı Nüfus ve Azâ, es-Seyyid Ömer Behcet, Bende, Müdür-i Ziraat ve Azâ, es-Seyyid Hüseyin Rüşdi, Bende, Müdür-i Orman ve Azâ, Mehmed
İzzet, Bende, Kâtib-i Mal, es-Seyyid İsmail, Bende, Kâtib-i Meclis, (silik, okunamadı),
Bende, Vekili Millet-i Rum, (silik, okunamadı), Bende, Vekil-i Millet-i Ermeni
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İ.DH. 437/28913 – 1 Şaban 1275 / 6 Mart 1859

2 .1 . i m ar

Halep Mevlevihanesi'nin inşasına sarf edilen meblağın tesviyesi.

Atûfetli efendim hazretleri,
Evkâf-ı Hümâyûn Nezâret-i celîlesinin manzûr-ı meâli mevfûr-ı cenâb-ı Padişahî buyurulmak için arz ve takdim kılınan takrîrine Meclis-i Vâlâ tarafından terkîm olunan zeylden müstebân olduğu veçhile Haleb Mevlevihanesi'nin inşa ve ikmâli zımnında mahallî
evkâfı hâsılâtından havaleten masraf kılınmış olan yetmiş bin kuruşdan kırk bin kuruşun
mezkûr Mevlevihane vakfının vuku‘u bulacak vâridâtından istifa ve kusur otuz bin kuruşunun dahi Hazinece münasib bir mahalle masraf kayd ve imlâ olunması sebkat eden
karar iktizâsından ise de Mevlevihane-i mezkûr vakfının medyûn bulunması cihetiyle zikrolunan kırk bin kuruşun vâridât-ı vakıfdan tesviyesi kâbil olamayacağından ve mezkûr
otuz bin kuruş dahi henüz bir mahalle masraf kayd olunmadığından işbu iki kalem yetmiş
bin kuruşın tanzimen cennet-mekân efendimiz hazretlerinin vakf-ı celîliyle Laleli Vakf-ı
şerifinden bi't-tesviye kapadılması tezekkür olunmuş ise de ol bâbda her ne veçhile emr u
fermân cenâb-ı Padişahî müte‘allik şeref-sudûr buyurulur ise ona göre hareket olunacağı
beyânıyla tezkire-i senâverî terkîm kılındı efendim.
Fi 6 Ra 1277
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i ihtirâm olan işbu tezkire-i sâmiye-i Âsafâneleriyle mezkûr takrîr-i manzûr-ı âlî hazret-i mülûkâne buyurulmuş ve husûs-ı mezbûrun tezekkür ve istîzân buyurulduğu veçhile icra-yı iktizâsı müte‘allik ve şeref-sudûr buyurulan emr ve irâde-i seniyye-i
cenâb-ı şehriyârî muktezâ-yı münîfinden olarak takrîr-i mezkûr yine savb-ı sâmî-i Âsafîlerine iade kılınmış olmakla ol bâbda emr ve fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fi 7 Ra sene [12]77
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İ.DH. 462/30762 – 7 Rebiulevvel 1277 / 23 Eylül 1860

2 .1 . i m ar

Halep Hükümet Konağı bitişiğindeki arsaya hapishane inşası.

			Mazbata
			537
Fi 3 Cemâziyelâhir sene [1]279, Hasan
Haleb Meclisi'nden bi'l-vürûd fi 27 Cemâziyelevvel sene [1]279 ve 7 Teşrîn-i Sânî
sene [1]278 tarihiyle Meclis-i Vâlâ'ya havale buyurulan bir kıt‘a mazbatada; Haleb'de
bâb-ı hükûmetde mücrimîn ve medyûnîn için başka başka hapishaneler olmayıp erbâb-ı
cünha zîr-i zeminde bir mağarada ve ashâb-ı düyûn ile tahte'l-istîzân tevkif olunan kesân
dahi müteferrik bir-iki odada habs olunmakda olduğundan bunlar için başka başka hapishâne inşasına lüzum görünerek hükûmet konağına muttasıl olub bu tasavvur üzerine
mukaddemce cânib-i mîrî için iştirâ olunmuş olan konak arsası üzerine hapishâne ittihâz
olunmak ve konak-ı mezkûrun mevcud olna kârgir ebniyesine tomruk memurları ikâme etdirilmek üzere mücedden on iki bâb odanın lede'l-keşf seksen bin kuruşla vücuda
geleceği anlaşılmış olunmasıyla masârıf-ı mezkûrenin bu sene itibariyle ahz olunan bin
re’s koyun bahası olan kırk beş bin kuruş ile ceza-yı nakdî olarak şimdiye kadar tahsil
olunan yedi bin üç yüz kuruşdan ve küsûrunun ileride tahsil olunacak ceza-yı nakdîden
istifa edilmek üzere ta‘vîzen vâridât-i mürettebe-i eyaletden istîzân olunmuş olub vâkı‘a
erbâb-ı hapishânenin öyle yer altında medyûnîn ile li-ecli'l-istintâk tevkif olunan kesânın
dahi müteferrik mahalde bulundurulması yolsuz ve mugayir-i usul olduğundan herkes
müstahık olduğu mahalde habs ve tevkîf olunmak üzere zikrolunan hapishânelerin inşası
derece-i vücûbdan olduğu misillü gösterilen bina dahi istikşâd olunacak derecede olmadığına ve bununla beraber karşılığı dahi bulunarak bu bâbda Hazine-i celîleye bâr olunmayacağına mebnî ber-mûceb-i mazbata zikrolunan hapishânelerin ol mikdar masrafla
ve kaide-i tasarrufiyeye bi’l-ri‘âye daha ehven suretle bina ve inşa masârıfının ol vechile
tesviyesi zımnında mahalline cevabnâme-i sâmî-i vekalet-penâhîleri tastîreyle nezâret-i
celîlesine dahi malumât verilmesi tezekkür kılınan ise de ol bâbda.
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MVL. 764/94 – 3 Cemaziyelahir 1279 / 26 Kasım 1862

2 .1 . i m ar

Halep ile İskenderun arasında tamire muhtaç olan Murad Paşa köprüsünün tamir
edilmesi.

Taraf-ı zî-şeref hazret-i riyâset-penâhîden Maliye Nezâreti'ne
Haleb ile İskenderun iskelesi caddesinde müşerref-harâb olan Muradpaşa köprüsünün
makama gönderilen tahrirât-ı sâmiye mûcebince icra-yı tamirâtına mübâşeret olunduğundan dülger ve amele yevmiyesiyle masârıf-ı sairesine gideceği keşf ve tahmin olunan
otuz bin kuruşun Haleb Malsandığı'ndan i‘tâsıyla Hazinece icra-yı mahsûbu ifadesine
dair Haleb Vilâyeti Valiliği'nden cevaben vârid olub Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye'ye
havale buyurulan tahrirât ve emir-nâme-i sâmî sureti leffen tesyîr-i savb-ı âlîleri kılınmış
olmakla Hazinece iktizâsının icra buyurulması bâbında emr ve irâde efendimindir.
[1 Rebiulahir 1283]
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2 .1 . i m ar

Halep şehrinin imar ve geliştirilmesine dair.

Atûfetli efendim hazretleri,
Haleb şehrinin en şerefli mevki‘î ve mamuriyet-i sâbıkasından şimdiki hâlde hâlî bulunan arazinin vüs‘atı cihetiyle birdenbire imarı güçlükle olacağından evvel emirde bir
kıt‘ası Memleket Bağçesi yapılarak küsûr kalan yerlere dahi muntazam suretde sokaklar
açılması ve kurulmakda olan pazarlar için meydanlar tefrîk olunmasıyla beraber birazına
da münasib karakol hâne ve dükkânlar yapılması az vakit içinde mamûriyeti müstelzim
olacağına ve birçok zamandan beri kimse tarafından vazıyed olunmamasından mahlûlen
cânib-i mîrîye aid olduğu gibi bir mikdarı dahi el-yevm bâkî ve tahtü'l-türâb kalındığı
mervî olan bazı medâris arsası idüğü anlaşıldığına mebnî o misillü arsaların bulunacak vakıflarına tamir etdirilerek küsûr araziye mülkiyet veçhile ebniye inşa olunmak üzere beher
zirâ‘ına beşer kuruş kıymet tahsisiyle tâliblilerine parça parça fürûht olunması ve esmânından ıslâhhâneye mahsus bir takım akâr yapdırılması mahallince tensîb kılındığı ve bu
işlere Mektubî-i Vilâyet izzetli Hikmet Bey’in gayret ve ikdâmı zuhûra geldiği beyânıyla
icra-yı icabı istîzânına dair Haleb Vilâyeti Meclisi'nin mazbatasıyla tahrirât-ı vâridesi leffen arz ve takdim kılındı. Siyâk-ı iş‘âra nazaran teşebbüsât ve mütâlaât-ı ma‘rûza mevki‘-i
mezkûrun mamuriyetini müstelzim olacağından ve bu misillü âsâr-ı tanzimiye ve ıslahiyyenin bir an evvel vücuda getirilmesi muvâfık-ı hâl ve maslahat bulunduğundan suret-i
mebhûse veçhile tesviye-i iktizâsına mübâşeret olunmasının vilâyet-i müşârunileyhâya
iş‘âr edilmesi ve bu bâbda vuku‘u bulan himmet ve mesâ‘îsinden dolayı mîr-i mûmâileyhin dördüncü rütbeden bir kıt‘a mecidî nişanı inâyet ve ihsân buyurulması hakkında her
ne veçhile emr u fermân hazret-i mülûkâne şeref-sünûh ve sudûr buyurulur ise ona göre
hareket olunacağı beyânıyla tezkire-i senâverî terkîm kılındı efendim.
Fi 26 Za [12]85
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i ta‘zîm olan işbu tezkire-i sâmiye-i Âsafâneleriyle evrak-ı ma‘rûza manzûr-ı âlî hazret-i Padişahî buyurulmuş ve suret-i mebhûsanın ber-vech-i istîzân tesviye-i
iktizâsına mübâşeret olunmasının vilâyet-i müşârunileyhâya iş‘âr edilmesi mîr-i mûmâileyhe rütbe-i mezkûreden bir kıt‘a mecidî nişanı i‘tâsı müte‘allik ve şeref-sudûr buyurulan
emr ve irâde-i seniyye-i hazret-i mülûkâne mantûk-ı celîlinden olarak evrak-ı merkûme
yine savb-ı sâmî-i hidivâneye iade kılınmış olmakla ol bâbda emr ve fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fi 27 Za sene [12]85

254

İ.DH. 588/40939 – 27 Zilkade 1285 / 11 Mart 1869

İ.DH. 588/40939 – 27 Zilkade 1285 / 11 Mart 1869

İ.DH. 588/40939 – 27 Zilkade 1285 / 11 Mart 1869

2 .1 . i m ar

Zor, Suriye, Halep ve havalisinin muhafazası için Fırat nehrinin Şam taraflarında
kuleler inşa edilmesi.

Atûfetli efendim hazretleri,
Malûm-ı âlî buyurulduğu üzere Zor kıt‘asına ve Suriye ve Haleb vilâyetleri dahilinde
ve çöl taraflarında bulunan bazı ma‘mûrelere urbân ve aşâ‘ir taraflarından vuku‘u bulan tahtı ve tecavüzün men‘i ve ma‘mûrelerin muhafazası ve kıt‘a-i mezkûrenin husûl-ı
ma‘mûriyeti zımnında Fırat'ın cihet-i Şamiyyesinde ve Cezîre tarafında yirmi aded kale
inşa ve beherine ihtiyacât-ı mahalliye kâfi piyade ve süvari asâkir-i muvazzafa ik‘âd etdirilmesi ve konulacak askerin nehren te’kîd-i münâsebât ve muhaberâtı için her kaleye
mahsus birer kayık yapdırılması ve Tedmur ve Suhna mevkilerine dahi birer mikdar asâkir-i nizâmiye konulması ve urbânı asl-ı tedib ile nasihat-ı maksûdeyi vücuda getirecek
müfreze-i seyyârelerin burada da seyr ve hareketi olduğundan işbu müfrezeler lâzım olan
hecin ve esterlerin tedârik ve tertîbi ve şu hâle göre kıt‘a-i merkûme bir kat daha cesâmet
alacağından merkezi Deyr kasabası olmak üzere Suhna ve Tedmur kazalarının Suriye'den
tefrîk ve oraya telhîkı ile direk başkaca bir mutasarrıflık ittihâz olunarak uhdesine feriklik rütbesi tevcihi ve orada bulunacak asâkir-i nizamiye ve muvazzafa kumandanlığının
inzimâmı ile Haleb Mevki‘ Kumandanı saadetli Hüsnü Paşa hazretlerine tefvîz edilmesi
hususlarına karar verilerek bâ-irâde-i seniyye iktizâları icra ve talimât-ı mukteziyeyi hâvî
Haleb ve Suriye vilayetleriyle Beşinci Ordu-yı Hümâyûn Müşiriyeti'ne tahrirât-ı mahsusa
tastîr ve isrâ olunmuş ise de müşîriyet ve vilâyât-ı müşârunileyhâ beyninde teşkilât ve
tertibât-ı mansûrenin fi‘liyyâtınca tenvi‘-i efkâr hâsıl olarak icrââta teşebbüs ve ibtidâr
olunmamış ve ol bâbda mütâlaalarını mübeyyin evrak tevârüd etmiş olduğundan ve böyle
bir emr-i hayrın tehiri ise tecvîz olunamayacağından Divan-ı Ahkâm-ı Adliye Nâzırı ve
muvakkatan Dersaâdet'de bulunan Suriye Valisi devletli paşalar hazarâtıyla birleşilerek
ve evrak-ı merkûme kırâet ve müzâkere edilerek mütâlaât-ı vâkı‘a ve karar-ı maslahatı mutazammın Dahiliye Nezâret-i celîlesinin takriri Encümen-i Mahsûs-ı Meşveret’de
dahi kırâet olundu. Mütâlaasından müstefâd olduğu veçhile kıt‘a-i merkûmede heyet-i
hükümetin vaz‘ ve tesisi ve maksad-ı aslî olan ıslahât ve te’minâtın usul ve te’sisi eşkıya-yı
urbânın cihât-ı ma‘mûreye men‘-i tecavüz ve tahtısı maddesine münhasır olarak eğerçi
bunun için Deyr kasabasında ve Tedmur ve Suhna cihetinde birer tabur piyade ve hepsinde bir alay süvari bulundurulması lüzumu gösterilmiş ise de Deyr'de bir ve Tedmur ile
Suhna’da bir ki cem‘an iki tabur piyade bulundurulduğu ve bunlar icabına göre isti‘mâl
olunacağı ve Haleb müfrezesi Deyr'i ve Hama müfrezesinin nısfı Karyeteyn ve Ceyrud ve
nısf-ı diğeri Tedmur’u merkez ittihâz ederek karşılıklı geşt ü güzâr eyledikleri ve Deyr ile
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Tedmur'da top ve cephâne ve li-ecli'l-ihtiyât mevâki‘-i münâsebede erzak ve eşya-yı saire
bulundurulmakla beraber icabı kadar ester ve yük devesi tertîb edildiği ve asâkir-i nizâmiye süvarisinden sarf-ı nazarla mezkûr müfrezelerin refâkatinde seyr ü hareket etmek üzere
altı-yedi yüz kadar zabtiye-i seyyare tertib ve tayin kılındığı takdirde çöl tarafı tamamıyla
muhafaza olunarak men‘-i ta‘addî-i urbân matlabı hâsıl olmuş ve binâenaleyh Hama ve
Humus taraflarında asâkir-i nizamiye ikâmesine ihtiyac kalmamış olacağından bu tertîb
ve tedbîrin üss-i harekât ve esas-ı icrâât ittihâz kılınması ve diğer iş‘ârına gelince Meskene'de kuvve-i askeriye tahşîdi ve müdür tayini hakkında gösterilen mütâlaa mahallince
lüzuma mebnî olsa bile Deyr ve Suhna ve Tedmur hattı bâlâda muharrer tedbîr-i esas ile
bir kordon olarak taht-ı muhafazaya alındığı hâlde Aneze urbânı cânib-i Şamîde evvelki
gibi başıboş gezemeyeceğinden ve cünûd-ı muntazamayı böyle mevâki‘-i müteşettite muhafazasına dağıtmak zâten münasib olamayıb Şamîye kıt‘ası ise seyyaren gezecek fırka-i
müfrezenin zîr-i hıfzında bulunacağından ve müdür tayini dahi husûl-ı inzibâtdan sonra
yapılacak şeylerden idüğünden istihkâm içinde olarak oranın muhafazası zımnında biraz
piyade zabtiye ve muhabere için çend nefer süvari bulundurulub fakat bunlara şişhaneli
tüfenk verilmesi ve Ebu Hüreyre'de yalnız yapılacak kalenin bekçisi olmak üzere şimdilik
biraz asker-i zabtiye ikâmesi ve Rakka ve Işara'nın birer kaymakamlık ittihâzı mebhûsunda dahi kaymakamlık bir kazâ dairesi demek olarak teşkîli hâkim ve iki meclis ve müstakil
idare-i maliye tayin ve vaz‘ına mütevakkıf idüğünden ve bu yerler ileride kesb-i servet
ve ma‘mûriyet ile şu teşkilâta isti‘dâd hâsıl eylediği takdirde icrası tabiî ise de el-yevm
bunların hiç birine hâl ve mahall müsaid olmadığından şimdilik oralarının dahi mikdar-ı
kâfi zabtiye asâkiri ve birer müdür tayini ile idare etdirilmesi ve ehemmiyt-i mevki‘yesenden bahisle bir kule yapılarak taht-ı muhafaza-i askeriye konulması ihtar olunan Hamam
ciheti Tedmur ve Suhna hattının husûl-ı mahfûziyeti takdirinde bi't-tabiî Aneze'nin tecavüzâtından masûn kalacağı derkâr olmasıyla beraber biraz zabtiye ile muhâfazası fâideden hali olmayacağından o yolda icabına bakılması ve Sebhe (?) aşiretinin taht-ı inzibâta
alınmaları emrinde irâd kılınan mütâlaât yolunda göründüğü misillü Cub ve Dehine
(?) mevki‘nin muhafazası mârrü'l-beyân Tedmur ve Suhna ve Deyr hattının mükemmeli demek olacağından ibtidâ bu kordon hattının esasen mahfûziyete ikmâl olundukdan
sonra orasının lüzum-ı tahaffuziyyesi itmâm edilmesi ve Cüveyş ve Şüveyt aşiretlerinin
arasında bir kule inşasıyla Cüveyş'in müdürlük ittihâzı hususunda ityân edilen suretin
ba‘dehû mahallince bi'l-mütâlaa mevki‘-i icraya konulması lâzım geleceğinden bunun
dahi ol vechile ifa-yı muktezâsı ve Tedmur ile Suhna’da ve bunların arasında yapılmalarına
lüzum gösterilen ebniye-i mîrîyenin ve Kariyeteyn ile Ceyrud'da ve bunların beyninde ve
su bulunan yerlerde icâbât-ı mahalliyeye göre birer kulenin inşaları umûr-ı tabîiyyeden
bulunduğundan bunların inşaâtına başlanılması ve Habur tarafının imarı mesele-i diğer
olub ancak Basra'nın ber-vech-i tasavvur emr-i muhafazasına ibtidâr olunmakla beraber
Re’sü'l-ayn'in Zor Mutasarrıflığı'na ilhâkı hususunun Diyarbakır Vilâyeti'yle muhabere
ve Ayne’l-Bude mevki‘ine bir kule yapılıp asker ikâmesi maddesi dahi mahallince mütâlaa
olunarak icabatına bakılması hususlarına dair olan mütâlaât pek yolunda ve hâl ve masla-
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hata suret-i muvâfakatda idüğünden suver-i muharrereye tevfîkan icrââta ibtidâr ve itinâ
ile semere-i matlûbesinin mevki‘-i fi‘l ve husûle getirilmesi için müşîriyyet ve vilâyât-ı
müşârunileyhim vesâyâ ve talimât-ı mukteziye gönderilmesi ve işbu tertibât üzerine Haleb Vilâyeti'nden gelen masraf defteri dahi buraca bi't-ta‘dîl irsâl kılınması beyne'l-huzzâr
tasvîb ve zikrolunan takrîr leffen arz ve takdim kılınmış ise de ol bâbda her ne veçhile emr
ve fermân isabet-beyân hazret-i şehinşâhî şeref-sünûh ve sudûr buyurulur ise ona göre
hareket olunacağı beyânıyla tezkire-i senâverî terkîm kılındı efendim.
Fî 18 Ca [12]76
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i tevkîr olan işbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleriyle mezkûr takrîr-i
manzûr-ı şevket-mevfûr hazret-i Padişahî buyurulmuş ve tasvîb ve istîzân olunduğu veçhile icrââta ibtidâr ve itina ile semere-i matlûbesinin mevki‘-i fi‘l ve husûle getirilmesi için
müşiriyyet ve vilâyât-ı müşârunileyhim vesâyâ ve talimât-ı mukteziye gönderilmesi ve
işbu tertibât üzerine Haleb Vilâyeti'nden gelen masraf defteri dahi buraca bi't-ta‘dîl irsâl
olunması şeref-sünûh ve sudûr buyurulan emr ve irâde-i isabet-âde-i cenâb-ı mülükdârî
mantuk-ı celilinden olarak zikrolunan takrîr yine savb-ı sâmî-i hidivîlerine iade kılınmış
olmakla ol bâbda emr ve fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 19 Ca sene [12]76
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Halep'te Bahsita Camii'nin harap olmasından dolayı tamir edilmesi.

Atûfetli efendim hazretleri,
Evkâf-ı mülhakadan Haleb'de kâin Bahsita Cami’nin harâb olmasına binâen vakf-ı
vâridâtından altı bin dört yüz elli kuruş sarfıyla tamiri hususuna dair Evkâf-ı Hümâyûn
Nezâret-i celîlesinden meb‘ûs takrîr leffen arz takdim kılınmış olmakla muvâfık-ı emr u
fermân meâli-i unvan-ı cenâb-ı mülûkâne buyurulduğu hâlde mûcebince ifa-yı muktezâsı nezâret-i müşârunileyhâya havale edileceği ifadesiyle tezkire-i senâverî terkîm olundu
efendim.
Fi 14 C sene [12]92
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki,
Enmele-i pîrâ-yı ta‘zîm olan işbu tezkire-i sâmiye-i Âsafâneleriyle melfûf takrîr-i manzûr-ı âlî hazret-i şehinşâhî buyurulmuş ve husus-ı ma‘rûzun ber-vech-i istîzân ifa-yı iktizâsının nezâret-i müşârunileyhâya havalesi müte‘allik ve şeref-sünûh buyurulan emr ve
fermân-ı mehâsin-i nişan cenâb-ı Padişahî mantûk-ı münîfinden olarak mezkûr takrîr
yine savb-ı sâmî-i vekâlet-penâhîlerine iade kılınmış olmakla ol bâbda emr ve fermân
hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fi 15 C sene [12]92
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2 .1 . i m ar

Halep'te Türki Camii ile Caviliye Medresesi'nin tamir edilmesi.

Atûfetli efendim hazretleri,
Haleb'de kâin Türki (?) Camiiyle Caviliye Medresesi'nin vakıfları irâd ve fazlasından
ceman yirmi sekiz bin beş yüz kuruş sarfıyla tamiri istizanına dair Evkâf-ı Hümâyûn
Nezâret-i celîlesinin vürûd eden takrîrleri arz ve takdim kılınmakla ber-mûceb-i iş‘âr ifayı muktezâlarının nezâret-i müşârunileyhâya havâlesi hakkında irâde-i seniyye cenâb-ı
cihanbânî her ne veçhile müte‘allik ve şeref-sudûr buyurulur ise mantûk-ı münîfi infâz
edileceği beyanıyla tezkire-i senâverî terkîm olundu efendim.
Fi 16 C sene [12]92
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki,
Hâme-ârâ-yı ta‘zîm olan işbu tezkire-i sâmiye-i Âsafâneleriyle melfûf takrîrler manzûr-ı meâli-i mevfûr hazret-i padişâhî buyurulmuş ve ber-mûceb-i istîzân mezkûr cami
ile medresenin meblağ-ı mezbûrun sarfıyla tamiri hususlarının nezâret-i müşârunileyhâya
havalesi müte‘allik ve şeref-sünûh buyurulan emr ve fermân-ı mehâsin-i nişan-ı cenâb-ı
cihanbânî mantûk-ı münîfinden olarak anifü’l-beyân takrîrlerine savb-ı sâmî-i hidivîlerine iâde kılınmış olmakla ol bâbda emr ve fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fi 17 C sene [12]92
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Halep'teki Cami-i Kebir-i Emevi'nin tamir edilmesi.

Atûfetli efendim hazretleri,
Haleb'de vâki Cami-i Kebîr-i Emevî'nin keşf ve münâkasası mûcebince tertîb-i mahsûsdan yirmi sekiz bin kuruş sarfıyla icra-yı tamiri istîzânına dair Maliye Nezâret-i celîlesinin takrîri leffen arz ve takdim kılınmış ve cami-i şerif-i mezkûrun vâridâtı Hazine-i Maliye'den mazbût olduğu misillü masârıf-ı tamiriyesinin dahi oraya aid idüğü gösterilmiş
olmakla ber-muceb-i takrîr Hazinece ifa-yı muâmelât-ı mukteziyesinin nezâret-i müşârunileyhâya havalesi hakkında her ne veçhile emr u fermân-ı hümâyûn hazret-i mülûkâne
müte‘allik ve şeref-sudûr buyurulur ise mantûk-ı münîfi infaz edileceği beyânıyla tezkire-i
senâverî terkîm olundu efendim.
Fi 20 Za sene [12]93
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i râhe-i ta‘zîm olan işbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleriyle melfûf takrîr-i
manzûr-ı meâli-i mevfûr hazret-i padişâhî buyurulmuş ve cami-i şerif-i mezkûr ber-mûceb-i istîzân ol mikdar masârıfla tamiri müte‘allik ve şeref-sudûr buyurulan emr u fermân-ı
hümâyûn-ı cenâb-ı zıllullahî muktezâ-yı münîfinden olarak takrîr-i mezkûr savb-ı âlî-i
hidivanelerine iade kılınmış olmakla ol bâbda emr ve fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fi 21 Za sene [12]93.
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Halep'te Sultaniye Camisi'nin tamir edilmesi.

Atûfetli efendim hazretleri,
Haleb'de vâki Sultaniye Cami-i şerifinin vakfı otuz beş bin kuruş sarfıyla tamiri istîzânına dair Evkâf-ı Hümayun Nezâret-i celîlesinin takrîri melfûf defter ile beraber arz ve
takdim kılınmış olmakla mûcebince ifa-yı muktezâsının nezâret-i müşârunileyhâya havalesi hakkında her ne veçhile irâde-i seniyye-i hazret-i Padişahî müte‘allik ve şeref-sudûr
buyurulur ise mantûk-ı münîfi infaz edileceği beyânıyla tezkire-i senâverî terkîm olundu
efendim.
Fi 13 Receb sene [12]94
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i ta‘zîm olan işbu tezkire-i sâmiye-i Âsafâneleriyle evrak-ı manzûr-ı âlî
hazret-i padişâhî buyurulmuş ve istîzân olunduğu veçhile zikrolunan caminin ol mikdar
masrafla tamiri müte‘allik ve şeref-sudûr buyurulan emr ve irâde-i seniyye-i cenâb-ı şehinşâhî mantûk-ı münîfinden olarak evrak-ı mezkûre savb-ı sâmî-i sadâret-penâhîlerine iade
kılınmış olmakla ol bâbda emr ve fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fi 14 Receb sene [12]94.
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2 .1 . i m ar

Halep'teki iki adet karakolhanenin tamir edilmesi.

Maliye Nezâret-i celîlesine
384
Atûfetli efendim hazretleri,
Haleb'de kâin iki aded karakol hânenin tamiri için keşf ve münâkasaları mûcebince
iktizâ eden dokuz bin yedi yüz doksan yedi kuruşun malsandığından sarfına me’zûniyet
i‘tâsı ifadesine dair Haleb Vilâyet-i celîlesi vali-i vekâletinden meb‘ûs telgrafnâme leffen
irsâl-i seviyy-i sâmî-i kerimâneleri kılınmakla meâline nazaran Hazinece iktizâsının icra
ve ifadesi vâbeste-i irâde-i aliyye-i nezâret-penâhîleridir. Ol bâbda emr u fermân hazret-i
men lehü'l-emrindir.
Fi 21 Zilkade sene [1]295 ve 5 Teşrîn-i Sânî sene [1]294.
Devletli efendim hazretleri,
Makam-ı âlî-i nezâret-penâhîlerinden meb‘ûs işbu tezkire-i müfâdıyla melfûf telgrafnâme müeddâsı rehîn-i îkân acizî olarak keyfiyet-i masârıfât husûsiye irâdesine lede'l-havâle
husûs-ı mebhûs-ı nezâret-i celîlelerine aid bulunduğundan zikrolunan karakol hânenin
tamiri tensîb buyurulduğu hâlde meblağ-ı mezbûrun doksan dört senesi muvâzenesine
dahil bulunan karşılığından mahsûbu icra olunmak üzere emvâl-i mahalliyeden sarfına
me’zûniyet i‘tâsıyla beraber Hazinece dahi muamele-i muktezîyenin icrası zımnında buyuruldu-i âlîsinin istihsâl ve irsâli lüzumunun savb-ı sâmî-i dâverîlerine tebliği ifade ve
mezkûr telgrafnâme leffen takdim ve iade kılınmağın ol bâbda emr u fermân hazret-i men
lehü'l-emrindir.
Fi 8 Zilhicce sene [1]295 ve fi 21 Teşrîn-i Sânî sene [1]294
(imza: Zühdü)
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İ.DH. 778/63314 – 8 Zilhicce 1294 / 14 Aralık 1877

2 .1 . i m ar

Atufetlü efendim hazretleri,
Haleb'de kâin iki aded karakol hânenin tamiri için keşf ve münâkasaları mûcebince iktizâ eden dokuz bin yedi yüz doksan yedi kuruşun malsandığından sarfına me’zûniyet i‘tâsı ifadesine dair Haleb valiliği vekâletinden mebûs telgrafnâme üzerine Maliye
Nezâret-i behiyyesiyle muhabereyi şâmil tezkire melfûfuyla beraber arz ve takdim olundu. Meâl-i cevabda meblağ-ı mezbûrun doksan dört senesi muvâzenesine dahil bulunan
karşılığından mahsubu icra olunmak üzere emvâl-i mahalliyeden sarfına ruhsat verilmesi
rây ve ta‘lîk olunmuş olmakla ber-mûceb-i iş‘âr vilâyet-i mezkûreye me’zûniyet i‘tâsı ve
Hazinece muamele-i mahsubiyesinin ifası hususunun dahi nezâret-i müşârunileyhâya havalesi hakkında her ne vechile irâde-i seniyye-i hazret-i mülûkâne mütallik ve şeref-sudûr
buyurulur ise mantûk-ı münîfinin infazına ibtidâr olunacağı beyânıyla tezkire-i senâverî
terkîm olundu efendim.
Fi 16 Zilhicce sene [12]95
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki,
Zîver-i ? dest-i ta‘zîm olan işbu tezkire-i sâmiye-i sadâret-penâhîleriyle tezkire-i ma‘rûza ve melfûfu manzûr-ı hümâyûn-ı hazret-i padişâhî buyurulmuş ve ber-mûceb-i istîzân
zikrolunan karakol hânelerin ol mikdar masrafla icra-yı tamiri ile meblağ-ı mezbûrun
gösterilen karşılıkdan mahsub olunmak üzere emvâl-i mahalliyeden tesviyesi zımnında
cânib-i vilâyete me’zûniyet i‘tâsı ve Hazinece muamele-i mahsubiyesinin ifası hususunun
dahi Maliye Nezâreti'ne havalesi müte‘allik ve şeref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i
cenâb-ı mülûkâne mantûk-ı münîfinden olarak mezkûr tekire ve melfûfu savb-ı sâmî-i
âsafânelerine iade kılınmış olmakla ol bâbda emr ve fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fi 17 Z sene [12]95.
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İ.DH. 778/63314 – 8 Zilhicce 1294 / 14 Aralık 1877

2 .1 . i m ar

Halep muzafatından İdlib'de bulunan miri hanın tamir edilmesi.

Şûrâ-yı Devlet
280
Haleb Vilâyeti Meclis-i İdaresi'nin Şûrâ-yı Devlet'e havale buyurulan selh-i Rebîülâhir
sene [12]95 ve 20 Nisan sene [12]94 tarihli ve sekiz numrolu mazbatasıyla melfûf keşf
defteri ve resim ve saire Maliye Dairesi'nde kırâet ve muayene olundu.
Hulâsa-i meâlleri İdlib'de bulunan mîrî Hınta Hanı'nın kesret-i nüzûl-ı bârân ile münhedim olan sekiz odasıyla sair mahallerinin tamiri derece-i vücûbda olub bu sene tamiri
icra olunduğu hâlde on iki bin dokuz yüz kuruş bedel ile icarına taleb bulunacağından
ve yaptırılmadığı hâlde ileride daha ziyade masraf vuku‘unu intâc ve bununla beraber
icaresinin dahi tedennîsini istilzâm eyleyeceğinden keşfi lede'l-icra tamirât-ı mezkûrenin nakden yirmi iki bin yedi yüz doksan yedi kuruş masrafla husûle geleceği anlaşılmış
ve eğerçi mezkûr hanın müştemilatıyla beraber bi'l-müzâyede fürûhtu mukarrer ise de
müzâyedesinin oraca ve Dersaâdetçe hitâmına kadar aradan hayli vakit mürûr edeceği
hasebiyle tamirâtın o vakte kadar te’hiri müzâyedece kesr-i ragabâtı müstelzim bulunmuş
olduğu beyânıyla mezkûr yirmi iki bin yedi yüz doksan kuruşun vâridât-ı mahalliyeden
sarfıyla mezkûr hanın mahâll-i meclis ve icâb eden memurîn nezâretiyle tamirine mübâşeret olunması istîzânından ibaret bulunmuş ve kâime fiyatının ıttırâdsızlığından dolayı
tamirât-ı merkûme masârıfı nakd akçe hesabıyla keşf olunduğu bi'l-isti‘lâm cevaben gelen
28 Mayıs sene [12]94 tarihli telgrafda beyân kılınmışdır.
İcabı lede'l-müzâkere-i esbâb-ı meşrûheden nâşi mebhûsun-anh olan hanın icra-yı
tamiri taht-ı lüzum ve ehemmiyetde olub ancak tamirât-ı mezkûrenin münâkasası icra
olunduğuna dair sarâhat görülememiş ve eğerçi bu makûle ebniye-i emîriye tamirât ve inşaâtının evvel emirde icra-yı münâkasası nizâm-ı mahsus iktizâsından ise de siyâk-ı iş‘âra
nazaran münâkasanın adem-i icrası mahallince tâlib ve rağıb bulunmamasından münbais
idüğü anlaşılmış ve bu ise mazeret-i makbûleden görünmüş olmakla mezkûr hanın karar-ı
sâbık-ı veçhile fürûhtu için müzâyedesine devam olunmakla beraber tamiratın dahi metânet ve rasânetine dikkat ve keşfinden dûn masrafla icrasına gayret olunmak ve hitâmında
keşf-i sânî defteri gönderilmek ve masârıf-ı vâkı‘ası inşaât tertîbinden nakd olarak tesviye
ve i‘tâ kılınmak üzere ber-mûceb-i iş‘âr icra-yı icâbının vilâyet-i mezkûreye emr ve iş‘âr ve
Maliye Nezâret-i celîlesine dahi beyân-ı hâl buyurulması bi't-tezekkür mezkûr keşf defteri
ve resim leffen takdim kılınmağın ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fi 14 Cemâziyelâhir sene [1]295 ve fi 6 Haziran sene [1]294
(mühürler)
Şûrâ-yı Devlet
İbrahim Edip, Mustafa Nazmi, Mehmed Sahib, Fazıl Bey, komisyonda, Serkiz
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İ.ŞD. 39/2039 – 14 Cemaziyelahir 1295 / 15 Haziran 1878

İ.ŞD. 39/2039 – 14 Cemaziyelahir 1295 / 15 Haziran 1878

2 .1 . i m ar

Deyr'de Fırat Nehri üzerinde bulunan köprünün tamir edilmesi.

Tarih: 4 Şevval [12]95
Muâvin: Sadık

Numara: 257/831 Maliye ve 872

Müsevvid:

Nev‘-i müsevvide:

1

Haleb 611

Müzekkere

Deyr kasabasında ve hükûmet konağı pîşgâhında olub tamiri evvelce bâ-mazbata
istîzân olunan köprünün esas direkleri çürüdüğünden müceddeden keşfi bi'l-icra evvelki
keşfin haricinde ve meskûkât-ı nakdiye olarak iki bin sekiz yüz yetmiş beş kuruşla imârı
hâsıl olacağından bahisle ifa-yı muktezâsı istîzânına dair Haleb Vilâyeti'nin Şûrâ-yı Devlet'e havale buyurulan 11 Ramazan sene 1295 ve 27 Ağustos sene [12]94 tarih ve kırk
dokuz numrolu tahrirâtıyla zîri mazbatalı defter Maliye Dairesi'nde lede'l-kırâe; zikrolunan köprünün tamiri hakkında gösterilen lüzum ve ehemmiyete mebnî masârıfı belediyeden tesviye olunmak üzere keşfi mûcebince nakid akçe olarak yedi bin yedi yüz kuruş
masrafla icra-yı tamiri zımnında vilâyet-i mezkûreye me’zûniyet i‘tâsı 27 Ramazan sene
1295 tarihinde bâ-müzekkere arz ve beyân kılınmış ve çürümüş olduğu beyân kılınan esas
direklerin dahi tamiri umûr-i tabîiyyeden bulunmuş olduğundan müzekkire-i mezkûre ile birleşdirilerek işbu direklerin dahi vakit geçmeksizin hemen tamirine mübâşeretle
masârıf-ı keşfiyesi olan mezkûr iki bin sekiz yüz yetmiş beş kuruşun dahi nakd olarak mahallî daire-i belediyesi vâridâtından tesviyesi hususunda vilâyet-i mezkûreye emr ve iş‘ârı
bi't-tezekkür mezkûr defter leffen takdim kılındı. Ol bâbda emr ve fermân.
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İ.ŞD. 2215/38 – 4 Şevval 1295 / 1 Ekim 1878

2 .1 . i m ar

Halep'te bulunan tabhanenin tamir edilmesi.

Atûfetli efendim hazretleri,
Haleb Vilâyeti dairesinde bulunan tab‘ahanenin müşerref-harâb olmasından dolayı
keşfi mûcebince yedi bin yedi yüz küsûr kuruş masrafla vücuda geleceğinden bahisle sarfına me’zûniyet i‘tâsı hakkında vilâyet-i mezkûre İdare Meclisi'nden vârid olan mazbata
üzerine Maliye Nezâreti'yle muhabereyi şâmil tezkire leffen arz ve takdim kılındı. Nezâret-i müşârunileyhânın cevabında gösterildiği veçhile meblağ-ı mezbûrun doksan dört
senesi Dahiliye Bütçesinde murakkam Taşra Tamirât Tertibi bakiyesinden mahsûbu icra
olunmak üzere emvâl-i mahalliyeden ifâsı zımnında mahalline me’zûniyet i‘tâsıyla beraber
Hazinece dahi muâmele-i mukteziyesinin icrası husûsunun nezâret-i müşârunileyhâya
havalesi hakkında her ne veçhile emr u fermân hazret-i Padişahî müte‘allik ve şeref-sudûr
buyurulur ise mantûk-ı münîfinin infâzına ibtidâr edileceği beyânıyla tezkire-i senâverî
terkîm olundu efendim.
Fi 13 Muharrem sene [12]96
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i ta‘zîm olan işbu tezkire-i sâmiye-i Âsafâneleriyle tezkire-i ma‘rûza ve
melfûfu manzûr-ı âlî-i hazret-i padişâhî buyurulmuş ve ber-mûceb-i istîzân meblağ-ı
mezbûrun ol suretle mahsubu icra olunmak üzere emvâl-i mahalliyeden ifası zımnında mahalline me’zûniyet i‘tâsıyla Hazinece muamele-i muktezîyesinin icrâsı husûsunun
nezâret-i müşârunileyhâya havalesi müte‘allik ve şeref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i
cenâb-ı şehinşâhî mantûk-ı münîfinden olarak tezkire-i mezkûre melfûfuyla savb-ı sâmî-i
Sadâret-penâhîlerine iade kılınmış olmakla ol bâbda emr ve fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fi 14 Muharrem sene [12]96
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İ.DH. 779/63365 – 14 Muharrem 1296 / 8 Ocak 1879

2 .1 . i m ar

Haleb'de Bab-ı Kınesrin mahallesinde Kerimiye Camii'nin tamir edilmesi.

Haleb'de Bâb-ı Kınnesrin Mahallesi'nde kâin Kerimiye Cami-i şerifi ile müteferri‘atının tamir ve tanzimi hakkında mukaddemâ vuku‘u bulan istid‘âlarının makrûn-ı müsâide-i seniyye-i cenâb-ı Padişahî olmasından dolayı teşekkürü hâvî ulemâ ve saire taraflarından vârid olan varaka-i mahtûme manzûr-ı âlî buyurularak zikrolunan cami-i şerif ile
müteferriâtının sadâret-i matlûbede tamir ve ıslâhı ile ahali tarafından celb-i davet-i hayriye olunması zımnında Evkâf-ı Hümâyûn Nezâret-i behiyyesine ve mahalline tebligât-ı
ekîde ve serî‘a icrası emr u fermân buyurulmuş olmağın ol bâbda emr ve fermân hazret-i
veliyyü'l-emrindir.
Fi 6 Ca sene [12]96.
(imza: Receb)
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İ.DH. 786/63855 – 6 Cemaziyelevvel 1296 / 28 Nisan 1879

2 .1 . i m ar

İmam Hüseyin (ra) Efendimizin Halep'te bulunan türbesinin tamir edilmesi.

Şûrâ-yı Devlet
305
Maliye Nezâreti'nin Şûrâ-yı Devlet'e havale buyurulan 29 Rebîülâhir sene 1296 ve
9 Nisan sene [12]95 tarih ve yedi numrolu tezkiresiyle Haleb Vilâyeti İdare Meclisi'nin
melfûf mazbatası Maliye Dairesi'nde kırâet olundu.
Meâl-i müzekkirede İmam Hüseyin radıyallahu teâlî anh efendimizin Haleb haricinde
vâki meşhed-i âlîlerinin muhtâc-ı tamir olan mahallerinin tesviyesi ve namazgah için lüzumu olan halı ve hasırların mübâya‘ası masârıfı bi'l-münâkasa on dört bin iki yüz kuruşda
tâlibi uhdesinde takarrur eylediği ve meşhed-i âlî-i mezkûrda tamirât-ı hafife zuhûrunda
bilâ-ifate-i vakt icra edilmek üzere Hazine-i celîleden mahsus senevî iki bin kuruşun seksen üç senesinden doksan dört senesi nihayetine kadar yirmi dört bin kuruş müterâkimi
bulunduğu beyânıyla mezkûr on dört bin iki yüz kuruşun mebâliğ-i müterâkime-i mezbûreden tesviyesi mazbata-i mezkûrede gösterildiğinden ve makam-ı âlî-i müşârunileyhin
tamirât-ı hafifesi için senevî mezkûru'l-mikdar mahsûsatı olarak sene be-sene muvâzeneye
idhal kılınmakda olduğu kayden tebeyyün eylediğinden bahisle meblağ-ı mezkûrun suret-i sarfı istîzân olunmuşdur.
İktizâsı lede'l-müzâkere-i makam-ı âlî-i mezkûrun icra-yı tamiri mahallince görülen
lüzuma müstenid olduğu gibi zikrolunan halı ve hasırların mübâya‘asına dahi ihtiyac
bulunmuş olduğu siyâk-ı iş‘âr-ı mahalliyeden anlaşıldığına ve bu makûle meşahid-i âliyenin tamire lüzum göründüğü hâlde hemen icrası lâzımeden olduğu misillü makam-ı
âlî-i mezkûrun icra kılınacak hafif tamiratına karşılık olarak senevî ol mikdar meblağ
muvâzeneye idhâl edilmekde bulunmasına binâen zikrolunan on dört bin iki yüz kuruşun mahsûsat-ı müterâkime-i mezkûreden tesviyesi münasib görünmeğin ber-mûceb-i
istîzân Hazinece ifa-yı muktezâsının nezâret-i müşârunileyhâya havalesi tezekkür kılındı.
Ol bâbda emr ve fermân hazret-i men lehü'l-emrindir. Fi 19 Cemâziyelevvel sene [1]296
ve fi 28 Nisan sene [1]295.
(mühürler)
Şûrâ-yı Devlet
İbrahim Edib, Mahmud Paşa, bulunamadı, Mehmed Sahib, Ali Fazıl , İzzet
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İ.ŞD. 45/2455 - 19 Cemaziyelevvel 1296 / 11 Mayıs 1879

2 .1 . i m ar

Halep şehrinde bir gureba hastahanesi ile bir şifahane inşası lüzumu.

81
Dahiliye Nezâret-i celîlesine
Devletli efendim hazretleri,
Haleb şehrinin gurabâ ve fukarâ zükûr ve inâs hastagâna ve mübtelâ-yı cünûn olan
bî-çâregâna mahsûs olmak üzere bir hastahâne ile bir de şifâhanenin müceddeden inşası
lüzumu Komisyon-ı Umumi-i Islahat'da dermiyân olunarak mezkûr iki hastahânenin üç
yük küsûr kuruşla vücuda geleceği ol bâbda yapılan keşfinden anlaşılacağından bunların
gerek inşaâtına ve gerek masârıfât-ı daime-i umûmiyesine muktezî mebâliğ merkez mülhakât devâir-i belediyelerin vâridâtından tesviye olunmak üzere intihâb ve tayin olunan
bir mevki‘-i münâsibde yapılan resmî mûcebince hemen inşaâtına başlanılması ve umûr-ı
inşâaiyyeye nezâret etmek üzere memleketin erbâb-ı hüccet ve istikâmetinden mürekkeb
bir de komisyonun teşkîli suretiyle karar verilmiş ve komisyonun âcilen intihâb ve tayiniyle iktizâ-yı hâlin icrası Haleb Vilâyet-i Celîlesi'ne tebliğ ve iş‘âr kılınacaksa da ebniyeye
muktezî taşların Haleb Kalesi'nin tarz ve vaz‘ına halel gelmeksizin ve bir cihete aid olmuş malûm olan enkazından başka zirvesinde mütevâri-i türâb olan bî-lüzum enkazdan
bi't-tedarik tarz-ı muntazamada inşası komisyonun cümle-i kararından olduğundan halbuki buna kable'l-istîzân-ı teşebbüse Haleb'de böyle umûr-ı hayriyeyi bin türlü manalarla
işgal etmeği itibar etmiş olan bazılarınca yanlış manalar verilerek İstanbul'a hilâf-ı hakikat bir şekilde aksetdirileceği delâlet-i emsâl ile melhûz bulunduğundan ve şu maksadın
bi-mennihi'l-kerîm husûlünde esvâk-ı mezelletde ve ma‘bed köşelerinde hekimsiz ilaçsız
mahv olub giden bunca bîçâregânın şu bilâd-ı mihnetden kurtulacağı derkâr bulunduğundan icab-ı hâle hemen beda’ olunmak üzere arz ve istîzân-ı keyfiyete cür’et ve komisyonun ol bâbda tanzim etdiği mazbata suretiyle resmin bir kopyası manzûr-ı sâmî-i
hidivîleri buyurulmak üzere leffen arz ve takdimine mücâseret kılınmağın ol bâbda emr
ve fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fi 21 Şaban sene [12]96 ve fi 29 Temmuz sene [12]95
(mühürler)
Es-Seyyid Ahmed Mazhar

286

İ.ŞD. 2216/4 – 21 Şaban 1296 / 10 Ağustos 1879

2 .1 . i m ar

Halep Hükümet Konağı'nın tamir edilmesi.

64
Tarih: 11 S [1]300
Numara: 1641
Haleb 61
Muâvin: Sadık
Müsevvid:
Nev‘-i müsvedde
			
			Haleb Vilâyeti'ne
			

Telgrafnâme-i riyâset-penâhîleri

Yazıla
C[evab] 14 Teşrîn-i Sânî [12]98.
Hükûmet konağının tamiri lüzumu beyân olunuyor. Masârıfına muvâzenede karşılık
olmadığı ve senenin hitamı takarrüb eylediği cihetle bu masrafın ihtiyârı caiz olamaz.
Hükûmet konağı kârgir olub tehlike melhûz olmadığından lüzumu var ise sene-i âtîye
muvâzenesine idhâlen icâbına bakılmak üzere şimdilik ziyade tehlikeli bulunan mahallerinin tamirine mikdar-ı masrafla hâsıl olur. Onun iş‘ârı Dahiliye Dairesi kararıyla tebliğ
olunur.
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ŞD. 2218/22 – 11 Safer 1300 / 22 Aralık 1882

2 .1 . i m ar

Halep'te bulunan Siyecan Hoca Ahmed Efendi Vakfı’na ait binalardan tamire ihtiyaç duyulanların tamir edilmesi.

Nezâret-i Evkâf-ı Hümâyûn
Masârıfât-ı Umumiye İdaresi
381
Huzur-ı meâl-i mevfûr cenâb-ı Sadâret-penâhîye
Evkâf mülhakâtından Haleb'de vâki Siyecan (?) Hoca Ahmed Efendi Vakfı'na merbût müsakkafât ve akarâtdan muhtac-ı tamir olanlarının termîmi vakf-ı mezbûrun mütevellîleri tarafından
istid‘â olunması üzerine keşf ve münâkasası bi'l-icra otuz altı bin yedi yüz kuruşla tamiri müteahhidi uhdesinde takarrur eylediğinden bahisli icâbının icrası mukeddemâ Haleb Vilâyeti Meclis-i
İdaresi'nden bi'l-mazbata iş‘âr ve ol bâbda tanzim kılınan keşf ve münâkasayı mübeyyin bir kıt‘a
defter tisyâr olunmasına ve Hazinece tedkikât-ı kaydiye lede'l-icra vakf-ı mezbûre ve tevliyet ve
vakfiyesine dair kayd bulunmamasına mebnî isti‘lâm-ı keyfiyet zımnında yazılan tahrirâta cevaben vilâyet-i mezkûre Evkâf Muhasebeciliğinden vârid olan şukkada vakf-ı mezbûrun müsakkafât
ve akarâtı bağçe ve hâne ve dekâkînden ibaret olduğu gibi sene be-sene muhasebesi rü’yet oluna
geldiği ve doksan dokuz senesi gayesine kadar vâridâtı on dört bin küsûr kuruşdan ibaret idüğü ve
vakfiyesi dahi mukayyed olub suretinin bi'l-istinsâh başkaca gönderileceği beyân ve iş‘âr olunmuş
ve vakf-ı mezbûrun doksan yedi ve sekiz senelerine mahsûben rü’yet olunan muhasebesinde üç
bin beş yüz altmış dört kuruş fazla-i vâridâtı zuhur eylediği bi'l-mürâca‘a kayden anlaşılmış ve bu
hâlde vakf-ı mezbûrun ber-vech-i ma‘rûz doksan yedi ve sekiz seneleri fazla-i vâridâtıyla doksan
dokuz senesi vâridâtı cem‘an on yedi bin küsûr kuruşdan ibaret olunarak tamirât-ı mezkûre masârıfına gayr-ı kâfi görünmüş ise de geçen üç yüz senesiyle sâl-ı hâl hâsılâtının zuhur edecek fazlası
dahi zamm olunduğu hâlde mebalığ-ı mezbûrenin mikdarı tezâyüd edeceğine ve daha ileri seneler
vâridâtının fazlası da zuhur eyleyeceğine binâen masârıf-ı keşifesi olan salifü'l-arz otuz altı bin
yedi yüz kuruş tecavüz etdirilmeyerek meblağ-ı mezbûr vakf-ı mezkûrun vâridâtından tesviye ve
ifa ve metânet ve rasânetine dikkat ve itina olunmak ve meclis-i mezkûr ve evkaf muhasebecisinin
nezâretleri tahtında yapılmak ve hitâm-ı tamirâtda usul ve nizâmı dairesinde keşf-i sânîsinin icrasıyla zeyli mazbatalı defterinin bi't-tanzim cânib-i Hazine-i Evkâf'a irsâl kılınmak üzere tamirât-ı
merkûmenin tesviyesi zımnında keyfiyetin lüzum-ı arz ve istîzânı Meclis-i İdare-i Evkâf'dan yapılan derkenar üzerine Masârıfât-ı Umumiye İdaresi'nden ifade olunmuş ve zikrolunan keşf ve
münâkasayı mübeyyin defter leffen arz ve takdim kılınmış olmakla re’y ve irâde-i aliyye-i cenâb-ı
Âsaf-ı efhamilerine tevâfuk eylediği hâlde Hazinece ifa-yı muamele-i mukteziyesinin savb-ı kemteriye havale buyurulması bâbında ve her hâlde emr ve fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fi 29 Rebîülevvel sene [1]301 ve fi 16 Kânûn-ı Sânî sene [1]299
(mühür: Kamil)
Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti'nin Şûrâ-yı Devlet'e havale buyurulan işbu takrîri melfûfuyla Dahiliye Dairesi'nde kırâet olundu. İstîzân olunduğu veçhile Haleb'de vâki Siyecan Hoca Ahmed
Efendi Vakfı'na merbût müsakkafât ve akarâtdan muhtac-ı tamir olanlarının Meclis-i İdare-i
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Vilâyet ve Evkâf Muhasebecisi taht-ı nezâretlerinde emaneten icra-yı tamiri ve masârıf-ı keşifesi olan
otuz altı bin yedi yüz kuruşun vakfının fazla-i vâridâtından tesviyesi hususunun nezâret-i müşârunileyhâya havalesi tezekkür olunarak keşf ve münâkasa defteri leffen takdim kılndı. Ol bâbda emr ve fermân
hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fi 25 Rebîülâhir sene 1301 ve fi 11 Şubat sene [1]299
(mühürler)
Şûrâ-yı Devlet
Es-Seyyid Mehmed Besim, Abdullah, Nasır Paşa, gelmedi, Ahmed Lütfü, Rıza, İbrahim, Mehmed
Memdûh, Yanko

İ.ŞD. 67/3938 – 25 Rebiulahir 1301 / 9 Şubat 1884

2 .1 . i m ar

Halep'te bulunan Şeyh Ebu Bekir El-Vefai Efendi dergahının tamir edilmesi.

Mâbeyn-i Hümâyûn Başkitabeti
Hususiye
Haleb'de kâin Şeyh Ebubekir el-Vefâi kuddise sirruh hazretlerinin dergâh-ı şerife mahsus olan mevkûfât-ı öşriye ve sairenin hâsılâtı dergâh-ı şerifin dervişânıyla âyende ve
revendenin it‘âmına gayr-ı kâfi iken işbu hâsılât-ı öşriyenin cânib-i Hazine-i celîle-i Maliye'den zabt ve idare olunmasından dolayı dervişânın dûçâr-ı perişani olduğu beyânıyla
vakf-ı şerif-i mezkûrun dahi emsali olan sair eizze-i kirâm evkâf-ı şerifesi misillü bu muameleden istisnâsı hakkında dergâh-ı şerif postnişini efendi tarafından takdim kılınan
arzuhâl-ı manzûr-ı âlî buyurulan meâline nazaran muamele-i muktezîyenin ifâsı hususuna irâde-i seniyye-i hazret-i Padişahî şeref-müte‘allik buyurulmuş ve zâviye-i mezkûrenin
Haleb şehri haricinde ve hâl-i mamuriyetde olmakla beraber âyende ve revendenin kesreti
öyle bir lutf-ı âlîye-i nâiliyete medâr istihkâk olacağı dahi bazı tarafdan ifade olunmakda
olub zikrolunan arzuhâl-i ber-mantûk irâde-i seniyye leffen savb-ı sâmî-i sadâret-penâhîlerine irsâl kılınmış olmakla ol bâbda emr ve fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fi 24 S sene [1]302 ve fi 1 Kânûn-ı Evvel sene [1]300.
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İ.DH. 936/74136 – 24 Safer 1302 / 30 Kasım 1884

2 .1 . i m ar

Halep'te Babülferec dışında Ebu Dürce ve Ebu Haşye nam çesmelere mevkuf ve Kuveyne denilmekle maruf bahçenin caddeye nazır cihetine dört dükkan inşa edilmesi.

Nezâret-i Evkâf-ı Hümâyûn
Masârıfât-ı Umumiye İdaresi
412
Haleb'de Bâbü'l-Ferec haricinde vâki olub Ebu Dürce (?) ve Ebu Haşye (?) nâm çeşmelere
mevkûf ve Kuveyne (?) demekle ma‘rûf bağçenin caddeye mülahık ve nâzır cihetine dört
dükkân ve fevkine de bir mükemmel kırâethane inşası zımnında mahallince keşfi ve münakâsası bi'l-icra ol bâbda tanzim ve leffen takdim olunan keşf defteri ve münâkasa pusulası
suretleriyle haritaya nazaran inşaât-ı mukteziyenin altmış sekiz bin kuruşla vücuda geleceği
ve akârât-ı mezkûrenin inşası hâlinde cânib-i vakfa senevî on üç–on dört bin kuruş icâre getireceği gibi istîcârına şimdiden tâlib dahi zuhur etdiği ve masârıf-ı mezkûrenin Osmanlı lirası
yüz yirmi beş kuruş hesabıyla idüğü mahallinden iş‘âr olunması üzerine cedâvil-i vârideye lede'l-müraca‘a mezkûr bağçenin bedel-i icâr-ı senevîsi olmak üzere bin altı yüz elli kuruş dahil
idüğü anlaşılıb akârât-ı mezkûrenin inşası için ihtiyar olunacak masraf-ı senevî istihsâl olunacak bedel-i icârın beş seneliğine mukâbil bir şey olarak böyle mikdarı istiksâr olunamayacak
bir masrafla vakfa bu veçhile irâd tedariki vakf hakkında nef‘î mûceb görünmekle akârât-ı
mezkûrenin mahallî meclis-i idaresi ve evkaf muhasebecisi nezâretiyle ve müteahhidi ma‘rifetiyle ve kemâl-i metânet ve rasânetle maktû‘an inşasıyla hitâmında keşf-i sânîsi bi'l-icra zeyli
mazbatalı defterinin cânib-i Hazineye irsâli ve masârıf-ı merkûmeden akçe farkı olarak on
üç bin altı yüz kuruşun tenziliyle elli dört bin dört yüz kuruşun, lira yüz kuruş olmak üzere
mahallî hâsılât-ı vakfiyesinin bi'l-i‘tâ masraf cedvellerinin birine idhali hususuna me’zûniyet
i‘tâ buyurulması hususunun huzur-ı sâmî-i cenâb-ı Sadâret-penâhîlerine arz-ı Meclis-i İdare-i
Evkâf kararıyla Masârıfât-ı Umûmiye İdaresi'nden ifade olunmakla ol bâbda ve her hâlde emr
u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fi 3 Cemâziyelâhir sene [1]303 ve 25 Şubat sene [1]301.
Nazır-ı Evkâf-ı Hümâyûn
(mühür: Mansûrîzâde es-Seyyid Mustafa)
Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti'nin Şûrâ-yı Devlet'e havale buyurulan işbu takrîri melfûfuyla Dahiliye Dairesi'ne i‘tâ olunmakla kırâet olundu. İstîzân olunduğu veçhile Haleb'de
Bâbü'l-Ferec haricinde kâin olub Ebu Derce ve Ebu Haşye nâm çeşmelere mevkûf ve Kuvenye demekle ma‘rûf bağçenin caddeye nâzır cihetine Evkâf Muhasebecisi nezâreti ve müteahhidi ma‘rifetiyle dört dükkân ve fevkine de bir kırâathane inşası ve masârıf-ı keşfiyesinden
gayr-i ez fark elli dört bin dört yüz kuruşun, altın yüz kuruşdan olmak üzere mahâllî hâsılât-ı
vakfiyesinden bi'l-i‘tâ masraf cedvellerinin birine idhali husûsunun nezâret-i müşârunileyhâya havalesi tezekkür olunarak keşf defteriyle münâkasa pusulası ve resim leffen takdim kılındı.
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Emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir. Fi 28 Cemâziyelâhir sene [1]303 ve fi 22 Mart sene
[1]302
(mühürler)
Şûrâ-yı Devlet
Dahiliye Dairesi Reisi, Es-Seyyid Mehmed Besim, Azâ, Abdullah, Azâ, Ahmed Lütfü, Azâ, Rıza,
Azâ, Ali Fazıl, Azâ, İktiyadis, Azâ, Mehmed Memdûh, Azâ, Ziyâ Bey, nâ-mizac, Azâ, Abdullah Paşa,
gelmedi

İ.ŞD. 81/4771 – 3 Cemaziyelahir 1303 / 9 Mart 1886

2 .1 . i m ar

İskenderun ile Bağdat arasında gidiş gelişi kolaylaştırmak için Fırat Nehri sahilinde bulunan Meskene'den Halep'e kadar bir yol yapılması ve yol üzerinde gerekli
emniyet tedbirlerinin alınması.

Meclis-i Vükelâ Müzâkerâtına Mahsus Zabt Varakasıdır
Zabıt-nâme rakamı: Tarih Arabi: fi 2 C sene [1]306
Rumi: fi 22 Kânûn-ı Sânî sene [1]304
Hâzır Bulunan Zevât-ı Fihâmın Esâmîsi
Clid Rakamı:		
Meclisin Küşadı
Saat: 7		
Dakika: 00
Müzâkere olunan mevâda müte‘allik varakanın ne veçhile hulâsa-i meâli ve Bâbıâli
Evrak Odasınca olan numrosu ve meclise havalesi tarihi ve melfûfâtı kaç kıt‘a olduğu
Nev‘i: Aded-i Melfûfâtı:	Evrak Odası Numrosu:
Tarih-i Havalesi:
Hulâsa-i Meâli
İskenderun ile Bağdad beyninde teshîl-i muvâredât için Fırat nehrinin sağ cihetinde bir
tarîk küşadı ve Haleb'den nehr-i mezkûr sahilinde vâki Meskene'ye ve oradan da Deyr kasabasına kadar olan konak mahallerinde yirmi üç karakolhâne ve Dim civarında üç köprü
inşası ve teferruâtı hakkında mukaddemâ Bağdad'a i‘zâm kılınmış olan Mirlivâ Osman Paşa
tarafından i‘tâ olunan lâyiha ve evrak-ı müteferri‘a üzerine Ticaret ve Nâfia Nezâreti'yle
cereyân eden muhâbereyi mutazammın tezkire-i sâmiye takımıyla kırâet edildi.
Kararı
Maliye Nâzırı paşa tarafından bu bâbda vâki olan ifadât ve izahâta nazaran Hazine-i
Hassa-i Şahane tarafından Fırat nehrinde vapur işledilmesi derdest olub şu husûsda yani
nehr-i mezkûrda vapur işletmek maddesinin mevki‘-i fi‘le îsâlinde yalnız Haleb'den Meskene'ye kadar olan tarîkin tesviyesi iktizâ ederek paşa-yı mûmâileyh tarafından verilen
lâyihada muharrer tedâbîr-i saireden istignâ hâsıl olacağı cihetle ona göre iktizâ-yı hâl ifa
edilmek için nezâret-i müşârunileyhâya cevab-ı sâmî tahrîri tensîb kılındı.
Müsteşarlığa mahsus imza mahallî
Tarih: 6 C sene [1]306
Âmedciliğe mahsus imza mahallî
Tarih: 6 C sene [1])306
Âmedî muavinliğine mahsus imza mahallî
Tarih: 6 C sene [1]306
Zabt müsveddelerine mahsus imza mahallî
Tarih: 3 C sene [1]306
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MV. 39/76 – 6 Cemaziyelahir 1306 / 7 Şubat 1889

2 .1 . i m ar

Halep'in Benan karyesinde yeniden inşa olunacak cami ile bir oda ve dükkanın
dış görünümü.

1. Cami-i şerif
2. İmam ve müezzine mahsus oda
3. Dükkân
4. Havlu
5. B
6. Y
7. B-Y istikâmetinin cebheden görünüşü
8. 1/72 nisbetinde zîrâ‘-i mimârî mikyasıdır
9. Haleb emlâk-ı seniyye şu‘bâtından Cebel-i Hâs Şubesi'nin merkezi olan Benan karyesinde
müceddeden inşa olunacak cami-i şerif ile bir bâb oda ve bir bâb dükkânın resm-i
müsenmeniyle musattahıdır.
Fi 10 Kânûn-ı Sânî sene [1]305
Haleb Emlâk-ı Seniyye
Sermühendisi Binbaşı
(mühür)
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1. Cami-i şerif

2. İmam ve müezzine mahsus oda
4. Havlu

3. Dükkân

6. Y
7. B-Y istikâmetinin cebheden görünüşü

5. B
8. 1/72 nisbetinde zîrâ‘-i mimârî mikyasıdır

9. Haleb emlâk-ı seniyye şu‘bâtından Cebel-i Hâs Şubesi'nin merkezi olan Benan karyesinde müceddeden inşa olunacak cami-i şerif ile bir bâb oda ve bir bâb dükkânın resm-i müsenmeniyle musattahıdır.
Fi 10 Kânûn-ı Sânî sene [1]305
		
Haleb Emlâk-ı Seniyye
		
Sermühendisi Binbaşı
		
(mühür)

Y.PRK.HH. 22/55 – 10 Kanunusani 1305 / 22 Ocak 1890

2 .1 . i m ar

Halep civarındaki Resülayn karyesinde inşa olunacak cami ile mektebe dair.

Hazine-i Hassa-i Şahane
Aded
366
Devletlü efendim hazretleri,
Haleb Vilâyeti dahilinde vâki Cebel-i İsa Emlâk-ı Hümâyûn Şubesi yüz yirmi karyeden ibaret olduğu hâlde bir cami-i şerifi bulunmadığından mezkûr şubenin merkezi
olan Re’sülayn karyesinde edâ-yı salât olunmak ve karye-i merkûme ile civar kurâ ahalisi
etfâlinin talim ve tedrîsine mahsûs olmak üzere sâye-i mir’ât-vâye-i cenâb-ı Padişahî'de
bir bâb cami-i şerif ile bir de mektebin inşası zımnında keşfiyât-ı lazimesi icra etdirilerek
tanzîm olunan keşf defteri üzerine mahallince mevki‘-i münâkasaya vaz‘ olunarak lira
yüz yirmi beş kuruşdan kırk bin sekiz yüz elli kuruşda tâlibi uhdesine takarrur ederek
nüshateyn olarak yapılan mukâvelenâmeden bir nüshâsının münâkasa layihasıyla beraber
gönderildiği mutazammın Haleb Emlâk-ı Hümâyûn İdaresi'nden vârid olan 6 Haziran
sene [1]307 tarihli mazbata ve ol bâbda tanzim olunan keşf defteri ile resminin leffen arz
ve takdimine ibtidâr kılınmış ve meblağ-ı mezbûr yüz kuruşdan liraya tebdilinde otuz iki
bin altı yüz seksen kuruş tekâbül edip yapılacak olan cami-i şerif ile mektebin teferruâtına
nazaran hadd-i itidâlde görünmüş olmakla câ-be-câ tezyin-i enzâr–ı müfâhar ve mübâhat
eylemekde olan müessir-i memdûha-i cenâb-ı cihândâriye ilâveten salifü'l-arz cami-i şerif
ile mektebinin masârıf-ı mebhûsü’n-anh dairesinde inşa etdirilmesi hakkında emr u fermân-ı mehâsin beyân-ı cenâb-ı şehinşâhî her ne vechile şeref-sünûh ve sudûr buyurulur
ise mantûk-ı münîfine tevfîk-i hareket olunacağı muhât-ı ilm-i âlî buyurulduk da emr u
fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fi 22 Z sene 1308 ve fi 17 Temmuz sene [1]307.
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Y.MTV. 52/75 – 22 Zilhicce 1308 / 29 Temmuz 1891

Oda

Mim-Sad istikametinin cebheden görünüşü
1/72 nisbetinde zirâ‘-i mimârî mikyâsıdır

Cebel-i İsa Şubesi İdarehânesi ittisâlinde müceddeden inşa olunacak cami-i şerif ile
mekteb ve iki bâb odanın resm-i müsenmeniyle musattahıdır.
		
Fi 17 Teşrîn-i Evvel sene [1]306
			
Haleb emlâk-ı Hümâyûn Mühendisi Muâvini Mülâzım-ı Evvel
			
(mühür: Ahmed)

Cami-i şerif

Oda

Havlu
Mekteb
Ra-Be istikametinin maktû‘-ı umumisi

He-Cim istikametinin maktû‘-ı umumisi

Y.MTV. 52/75 – 22 Zilhicce 1308 / 29 Temmuz 1891

2 .1 . i m ar

Hazreti İbrahim'in Halep'te İç Kale’de vaki türbesinin harap olmasından dolayı
tamir edilmesi.

Hazine-i Hassa-i Şahane
Şûrâ-yı Devlet
465
Haleb'de İç Kale'de kâin Hazret-i İbrahim Halilü’r-Rahmân alâ nebiyyinâ ve aleyhis'-selâm
efendimizin türbe-i şerifeleri müşerref-harâb olduğundan ve türbedarı bulunan Hâfız Şeyh
Ma‘rûf Efendi'nin senevî beş yüz kuruş türbedarlık maaşından başka bir tarafdan medâr-ı taayyüşü olacak nesnesi olmayıb bu da idaresine gayr-ı kâfi idüğünden ve mûmâileyh gayet musinn
olub ömrünü bu hizmet-i mukaddesede geçirmiş olduğundan bahisle türbe-i şerife-i mezkûrenin
on bin kuruş sarfıyla icra-yı tamirine me’zûniyet i‘tâsı ve türbedar-ı mûmâileyh vazifesinin de
hadd-i lâyıkına iblâğı husûsu Haleb Vilâyet-i aliyyesinden iş‘âr olunmakdan nâşi tedkikât-ı lazime lede'l-icra nebi-i zîşân müşârunileyh hazretlerinin Kudüs'deki evkaf-ı şerifesinin bir hayli
fazla-i vâridâtı bulunduğu ve zikrolunan türbedarlık ciheti vazifesi de yevmî beş akçeden ibaret
olmak üzere mukayyed olub vürûd eden masraf cedvellerine ise öteden beri senevî beşer yüz kuruş
idhal edilmekde bulunduğu anlaşıldığından ve zikrolunan makam-ı mukaddesin hâl-i harâbda
bırakılması gayr-ı caiz bulunduğundan kâide-i tasarrufata bi'r-riaye meblağ-ı mezbûrdan noksanıyla ve kemâl-i metânet ve rasânetle vücuda getirilmeğe sa‘y u gayret olunmak üzere tamirât-ı
mezkûrenin mahallince emaneten icrası zımnında mezkûr on bin kuruşun üç yüz yedi senesi
evkaf büdçesi tertibatından olmak üzere mahallî hâsılât-ı vakfiyesinden sarfına me’zûniyet i‘tâsı
ve türbedar-ı mûmâileyh vazifesi nâmıyla cedvellerde dahil bulunan senevî beş yüz kuruşun kabul
ve mahsubuyla beraber üzerine iki yüz elli kuruş dahi zamla vazife-i mezkûre mikdar-ı senevîsinin yedi yüz elli kuruşa bi'l-iblâğ türbedar-ı mûmâileyh yedine tebdilen ve müceddeden berât-ı
âlî i‘tâsı ve zamm-ı mezkûrun üç yüz yedi senesi büdçesi açığına ilâvesi husûsuna huzur-ı sâmî-i
Sadâret-penâhîlerine arzı Meclis-i İdare-i Evkâf kararıyla Masârıfât İdaresi'nden ifade olunmağın
ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fi 3 Receb sene 1309 ve fi 21 Kânûn-ı Sânî sene 1307.
Nâzır-ı Evkâf-ı Hümâyûn
(mühür: es Seyyid Abdullah Galib)
Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti'nin Şûrâ-yı Devlet'e havale ile Dahiliye Dairesi'nde kırâet olunan işbu takrîrinde istîzân olunduğu veçhile Haleb'de İç Kale’de vâki Hazret-i [İbrahim] Halilü’r-Rahmân alâ nebiyyinâ ve aleyhis'-selâm efendimizin muhtac-ı tamir olan türbe-i şerifelerinin
on bin kuruş sarfıyla mahallince emaneten icra-yı tamiriyle meblağ-ı mezkûrun üç yüz yedi senesi
muvâzenesinden ve mahallî hâsılât-ı vakfiyesinden sarfı ve türbedârlık vazifesi nâmıyla cedvellerde dahil bulunan senevî beş yüz kuruşun kabul ve mahsûbuyla mikdar-ı senevîyesinin yedi yüz
elli kuruşa bi’l-iblâğ türbedârı yedine tebdîlen berât-ı âlî i‘tâsı ve zamm-ı mezkûrun üç yüz yedi
senesi muvâzenesi açığına ilâveten tesvîyesi husûsunun nezâret-i müşârunileyhâya havâlesi tezekkür kılındı. Emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fi 18 Receb sene [1]309 ve fi 5 Şubat sene [1]307
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(mühürler)
Şûrâ-yı Devlet
Dahiliye Dairesi Reisi, Akif bin Halil, Azâdan, Abdullah bin Mehmed, Azâdan, Lütfü Efendi, nâ-mizâc,
Azâdan, Rıza, Azâdan, Faik Bey, nâ-mizâc, Azâdan, es-Seyyid Hasan Hüsnü, Azâdan, es-Seyyid İsmet Süleyman, Azâdan, Ziyâ Bey, nâ-mizâc, Azâdan, Abdullah Paşa, gelmedi, Azâdan, es-Seyyid Ahmed Ziya, Azâdan,
Sâmî Bey, bulunamadı, Azâdan, es-Seyyid Şükrü bin Sadık, Azâdan, Aziz Bey, komisyonda, Azâdan, es-Seyyid Ali Rıza bin Süleyman, Azâdan, Abdullah Paşa, bulunamadı, Azâdan, Mehmed Sâ‘id bin Abdülhalim,
Azâdan, Mansûr Paşa, bulunamadı, Azâdan, Nef‘i Efendi, bulunamadı, Azâdan, Nureddin

İ.ŞD. 115/6928 – 18 Receb 1309 / 17 Şubat 1892

2 .1 . i m ar

Halep'te Akyol mahallesinde bulunan Bahti Camii ile Hindiyan Tekyesi'nin tamirine dair.

Nezâret-i Evkâf-ı Hümâyûn
420
Haleb'de Akyol Mahallesi’nde Bahtî Cami-i şerifiyle merbûtu olan Hindiyân Tekkesi’nin
mahallince icra olunan keşfini mübeyyin tanzîm ve leffen takdîm kılınan deftere nazaran tamirat-ı mukteziyenin Osmanlı lirası yüz yirmi beş kuruş hesabıyla on iki bin altmış iki buçuk
kuruş masrafla vücuda geleceği anlaşıldığı ve mezkûr cami-i şerif ve tekkenin masârıfına karşılık olmak üzere Hamra mezrasından senevî iki yüz elli ve Ebû-Cebbâr mezrası hâsılâtından
senevî bin kuruş ile on şinil (?) hınta bedeli olduğu ve bunlardan on senede terâkim etmiş
olan mebalığ tamirât-ı mezkûreyi icra-ya kâfi idüğü Haleb Vilâyeti İdare Meclisi mazbatasında ve mezkûr mezralardan Ebû-Cebbâr mezrası emlâk-ı mahsusa-i cenâb-ı Padişahîye
ilâve olunmuş olmasına mebnî bunun için cânib-i mirîden bi’t-tabi‘ bir şey verilmediğinden
bunun doksan sekiz senesinden beri müterâkiminin bi’l-hesab tamirât-ı mezkûrenin icrası
zımnında Haleb Emlâk-ı Hümâyûn İdaresi’nden Evkâf Sandığı’na i‘tâsı taleb olunmakda
olduğu beyânıyla bu bâbda icâb eden muamelenin tayini dahi Hazine-i Hassa-i Şâhâne Nezâreti makamının tezkiresinde iş‘âr kılınmış olmakdan nâşi keyfiyet Meclis-i İdare-i Evkâf ’a
lede’l-havale salifü’z-zikr Ebû-Cebbâr mezrasının bedeli olan senevî bin kuruş ile on şinil
hıntanın doksan sekiz senesinden şimdiye kadar verilmeyen ve masârıf-ı tamiriyeye kâfi olan
müterâkiminin mahallî Evkaf Sandığına tesviye ve ifâsı hususunun nezâret-i müşârunileyhâya
iş‘ârı ve tamirât-ı mezkûrenin mahallî İdare Meclisi nezâreti ve Evkâf Muhasebecisi ma‘rifetiyle ber-mûceb-i keşf emaneten icrasıyla masârıf-ı keşfiye olan on iki bin altmış iki buçuk
kuruşun akçe farkı bâ-tenzîl bakîsi olan dokuz bin altı yüz elli kuruşun Osmanlı lirası yüz
kuruş hesabıyla bedelât-ı müterâkime-i merkûmeden sarfına me’zûniyet i‘tâ buyurulması hususunun dahi huzur-ı sâmî-i Sadaret-penâhîlerine arz-ı meclis-i mezkûr kararıyla Masârıfât
İdaresi’nden ifadât ve nezâret-i müşârunileyhâya tebliğ-i madde kılınmağın ol bâbda emr u
fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fi 5 Cemâziyelâhir sene 1309 ve fi 24 Kânûn-ı Evvel sene 1307.
Nâzır-ı Evkâf-ı Hümâyûn
(mühür: es Seyyid Abdullah Galib)
Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti'nin Şûrâ-yı Devlet'e havale ile Dahiliye Dairesi'nde kırâet olunan işbu takririnde beyân olunduğu üzere Akyol Mahallesi’nde kâin Bahtî Cami-i şerifiyle
Hindiyân Tekkesi’nin keşfi mûcebince tamirâtı için lira-yı Osmani yüz kuruş hesabıyla sarfı
iktizâ eden dokuz bin altı yüz elli kuruşun Ebû-Cebbâr mezrasının bedelât-ı müterâkimesinden tesviyesi zımnında nezâret-i müşârunileyhâya me’zûniyet i‘tâsı tezekkür ve münâkasa
pusulası leffen takdim kılındı. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fi 19 Cemâziyelâhir sene [1]309 ve fi 8 Kânûn-ı Sânî sene [1]307
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(mühürler)
Şûrâ-yı Devlet
Dahiliye Dairesi Reisi, Nakif bin Halilurrahman, Azâdan, Abdullah bin Mehmed, Azâdan, Lütfü Efendi, nâ-mizâc, Azâdan, Rıza Bey, nâ-mizâc, Azâdan, Faik Bey, nâ-mizâc, Azâdan, es-Seyyid
Hasan Hüsnü, Azâdan, es-Seyyid İsmet Süleyman, Azâdan, Ziyâ Bey, bulunamadı, Azâdan, Ahmed
Ziyâ Bey, memuren taşrada, Azâdan, Abdurrahman Sâmî, Azâdan, Sadık bin Şükrü, Azâdan, Mehmed, Azâdan, Ali Bey, nâ-mizâc, Azâdan, Abdullah Paşa, nâ-mizâc, Azâdan, Mehmed Sâ‘id bin
Abdülhalim, Azâdan, Mansûr Paşa, bulunamadı, Azâdan, Hasan Nef‘i bin Akif, Azâdan, Nureddin

İ.ŞD. 116/6964 / 19 Cemaziyelahir 1309 / 20 Ocak 1809

2 .1 . i m ar

Halep'te bulunan Kınnesrin Mahallesi'ndeki bimarhanenin tamiri gereken yerlerinin tamiri ve masraflarının üçyüzon senesi inşaat ve tamirat tertibinden ödenmesi.

Şûrâ-yı Devlet
Dahiliye Dairesi
Aded
569
Maliye Nezâreti'nin Şûrâ-yı Devlet'e havale buyurulan 18 Şevval sene [1]311 tarihli
tezkiresi Dahiliye Dairesi'nde kırâet olundu.
Meâlinde Haleb'de kâin Kınnesrin Mahallesi'nde vâki Bîmarhânenin müştemel olduğu odadan harâb olanların tamiri ve bazılarında lüzum görünen termîmâtın icrası zımnında keşfi mûcebince masârıf-ı tamiriyesi bulunan sîm mecidî yirmi üç kuruş yirmi para
hesabıyla on iki bin beş yüz yetmiş kuruşun sarfına me’zûniyet i‘tâsı Haleb Vilâyeti'nden bildirildiğinden bahisle zikrolunan Bîmarhânenin vaz‘ına merbût kurâ ve mezâri‘in
bin üç yüz sekiz senesi iş‘ârı elli bin dokuz yüz sekiz kuruşdan ibaret olduğuna ve meblağ-ı mezbûrun bin üç yüz dokuz senesi muvâzenesine dahil bulunan inşaât ve tamirât
masârıfı karşılığı bulunan tertîb-i mahsûsundan tesviyesi icâb eder ise de tertîb-i mezkûr
masârıfât-ı saire ile mesdûd bulunduğu gibi sene-i merkûmede güzerân etmiş olmasına
binâen mârrü'l-beyân on iki bin beş yüz yetmiş kuruşdan akçe farkı olan iki bin dört yüz
yedi kuruş bi't-tenzîl kusur on bin yüz altmış üç kuruşun bin üç yüz on senesi müvâzene-i umûmiyesine dahil bulunan inşaât ve tamirât tertîbinden sarfı zımmında mahalline
me’zûniyet i‘tâsı istîzân olunmuş ve tervîc iş‘âr-ı icab-ı maslahata muvâfık bulunmuş olmakla ber-mûceb-i istîzân ifa-yı muktezâsının nezâret-i müşârunileyhâya havalesi tezekkür kılındı. Ol bâbda emr ve fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fi 18 Zilkade sene 1311 ve fi 12 Mayıs sene 1310.
(mühürler)
Şûrâ-yı Devlet
Dahiliye Dairesi Reisi, Akif bin Halilurrahman, Azâdan, Şerif Abdullah Paşa, bulunmadı, Azâdan, Lütfü, Azâdan, Rıza, Azâdan, Tahsîn, Azâdan, Faik Bey, bulunmadı, Azâdan,
es-Seyyid Abdullah, Azâdan, (silik, okunamadı), Azâdan, es-Seyyid İsmet Süleyman, Azâdan,
Ahmed Ziyâ Bey, Azâdan, Sâmî Bey, bulunmadı, Azâdan, Sadık bin Bekir, Azâdan, Ziyâ Bey,
bulunmadı, Azâdan, Mehmed Aziz bin Vehbi, Azâdan, es-Seyyid Ali Rıza bin Seyyid, Azâdan, İlyas, Azâdan, Ali Haydar, Azâdan, Hasan Nef‘i bin Akif, Azâdan, Abdullah Paşa, bulunmadı, Azâdan, İbrahim Behçet bin Nami, Azâdan, Mansûr, Azâdan, Sâ‘id Paşa, me’zûnen
Mısır'da, Azâdan, Sâib Paşa, me’zûnen Mısır'da, Azâdan, Nureddin Bey, bulunmadı
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İ.ML. 10/66 – 18 Zilkade 1311 / 23 Mayıs 1894

2 .1 . i m ar

Halep'te Padişaha ait emlaktan Ebu Kalkal Şubesi İdarehanesi ile camiinin ve
şube memurlarının ikametine mahsus evlerin tamir ve tefrişi masrafının tesviyesi.

Hazine-i Hassa-i Şahane
Tahrirât Kalemi
Aded
636
Devletlü efendim hazretleri,
Haleb Vilâyeti'nde kâin Emlâk-ı Mahsûsa-i cenâb-ı Padişahîden Ebû Kalkal Şubesi
İdarehânesi'yle cami-i şerif ve şube memurlarının ikametine mahsus hânelerin muhtac-ı
tamir ve şube merkezindeki mefruşâtın tecdîdi zımnında keşfiyâtın bi'l-icra tamirât-ı mebhûsenin mecidî on dokuz kuruş hesabıyla üç bin dokuz yüz iki kuruş otuz para tefrişâtın
bin iki yüz altmış sekiz kuruş ki cem‘an beş bin yüz yetmiş kuruş otuz para sarfıyla vücuda geleceği Haleb Emlâk-i Hümâyûn İdaresi'nden bildirilmiş ve ol bâbda mahallinden
vârid olan üç kıt‘a keşf defterinin leffen arz ve takdimine ibtidâr kılınmış olmakla emr u
fermân-ı hümâyûn cenâb-ı Padişahî her ne veçhile şeref-sünûh buyurulur ise mantûk-ı
celîline tevfîk-i hareket olunacağı muhât-ı ilm-i âlî buyurulduk da emr u fermân hazret-i
men lehü'l-emrindir.
Fî 25 Cemâziyelevvel sene [1]311 ve fî 22 Teşrîn-i Sânî sene [1]309.
Nâzır-ı Hazine-i Hassa
(imza)
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2 .1 . i m ar

Memur Odasına

Fiyat

Aded

Kuruş

Kanape

150

2

300

Sandalye

30

6

180

Askı lamba

70

1

70

Perde

15

2

30

Kerevit örtüsü ve yasdık

-

-

70

Masa örtüsü

-

-

18
668

Kalem Odasına
Yazıhane

100

2

200

Koltuk

150

2

300

Askı lamba

70

1

70

Perde

15

2

30

[Yekûn]

1268

312
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2 .1 . i m ar

Ebû Kalkal Şubesi'nda kâin memurîn hânelerinin muhtac-ı tamir olan mahallerinin
masârıfât-ı tamiriyesini mübeyyin keşf-i evvel defteridir:
Birinci Madde: Memur hânesi odalarının birinin dahilen duvarlarının samanlı çamur
ile sıvası masârıfı:
Devren arşın
26

İrtifâ‘en arşın
5

Terbî‘an arşın
130

Fiyat kuruş
1

Minhâ kuruş
130

İkinci Madde: Mezkûr hâne odaları pencerelerinden noksan olub vaz‘ı icab eden cam
masârıfı:
Cam aded
16

Fiyat kuruş
2 kuruş 20 para

Minhâ kuruş
40

Üçüncü Madde: Başkâtib hânesi odalarından sakfına mevzû‘ direklerin inhinâ’lık peydâ
etmiş olduğundan üzerindeki türâbın ref‘iyle direklerin münâsib veçhile çevritdirilmesiyle
(?) üzerine türâb ferşi masârıfı:
Tûlen arşın
6

Arzan arşın
5

Terbî‘an arşın
30

Fiyat kuruş
2 kuruş 20 para

Minhâ kuruş
75

Dördüncü Madde: Mezkur hâne kileri sakfının direklerinin üzerinde bulunan türâbın
ref‘iyle direklerinin münasib suretde çevritmesiyle üzerine türâb ferşi masârıfı:
Tûlen arşın
5

Arzan arşın
5

Terbî‘an arşın
25

Fiyat kuruş
2 kuruş 20 para

Minhâ kuruş
62 kuruş 20 para

Beşinci Madde: Hâne-i mezkûrun iki bâb odası duvarlarının dahilen samanlık çamuru
ile sıvası masârıfı:
Devren arşın
26+22

İrtifâ‘en arşın
5+5

Terbî‘an arşın
160+110=240

Fiyat kuruş
1

Minhâ kuruş
240

Altıncı Madde: Oda pencerelerinden noksan olub vaz‘ı icab eden cam masârıfı:
Cam aded
4

Fiyat kuruş
2 kuruş 20 para

Minhâ kuruş
10

Yedinci Madde: Kâtib-i sânî odası sakfının direkleri inhinâ’lık peydâ etmiş olduğundan
üzerinde bulunan türâbın ref‘iyle direklerin münasib suretde çevritdirme masârıfı:
Tûlen arşın
6

Arzan arşın
5

Terbî‘an arşın
30

314

Fiyat kuruş
2 kuruş 20 para

Minhâ kuruş
75

Sekizinci Madde: Hâne-i mezkûr matbahında direklerinin çevritdirilmesiyle üzerine
türâb ferşi masârıfı:
Tûlen arşın
5

Arzan arşın
5

Terbî‘an arşın
25

Fiyat kuruş
2 kuruş 20 para

Minhâ kuruş
62 kuruş 20 para

Dokuzuncu Madde: Hâne-i mezkûr odalarından birinin dahilen duvarlarının samanlı
çamurla sıvası masârıfı:
Devren arşın
26

İrtifâ‘en arşın
5

Terbî‘an arşın
130

Fiyat kuruş
1

Minhâ kuruş
130

Onuncu Madde: Hâne-i mezkûrun pencerelerinden noksan olub vaz‘ı icab eden cam
masârıfı:
Cam aded
10

Fiyat kuruş
2 kuruş 20 para

Minhâ kuruş
25

On birinci Madde: İmam hânesi, matbah ve kiler sakfları direklerinin inhinâ’lık peydâ
etmiş olduğundan üzerindeki türâbın ref‘iyle direklerin münasib veçhile çevritdirme
masârıfı:
Tûlen arşın

Arzan arşın

Terbî‘an arşın

Matbah sakfı

6

5

30

[Kiler]

5

5

25

Yekûn

-

-

55

Fiyat
Kuruş
2 kuruş 20
para
137 kuruş 20
para

-

On ikinci Madde: Oda pencerelerinin çerçeve imali masârıfı:
Arzan arşın

İrtifâ‘en
arşın

Terbî‘an
arşın

Pencere
aded

1

2

2

3

Yekûn
Terbî‘an
arşın
6

Fiyat

Minhâ
kuruş

18

108

On üçüncü Madde: Mezkûr çerçevelere vaz‘ olunacak cam masârıfı:
Cam aded
18

Fiyat kuruş
2 kuruş 20 para

Minhâ kuruş
45

On dördüncü Madde: Bağçevan hânesi odasının penceresine çerçeve imali masârıfı:
Arzan arşın
1

İrtifâ‘en arşın
2

Terbî‘an arşın
2

315

Fiyat
18 kuruş

Minhâ kuruş
36

2 .1 . i m ar

On beşinci Madde: Mezkûr çerçeveye vaz‘ olunacak cam masârıfı:
Cam aded
6

Fiyat kuruş
2 kuruş 20 para

Minhâ kuruş
15

On altıncı Madde: Bakkal tarafından icâr edilmiş olan hâne odasının sakfının direkleri
inhinâ’lık peydâ etmiş olduğundan üzerindeki türâbın ref‘iyle direklerin çevritdirme
masârıfı:
Tûlen arşın
8

Arzan arşın
5

Terbî‘an arşın
40

Fiyat kuruş
2 kuruş 20 para

Minhâ kuruş
100 kuruş

On yedinci Madde: Bi’l-cümle hâne odaları damlarının samanlı çamurla sıvası masârıfı:
Tûlen arşın
125

Arzan arşın
6

Terbî‘an arşın
750

Fiyat kuruş
1 kuruş

Minhâ kuruş
750 kuruş

On sekizinci Madde: Bi’l-cümle hâne, matbah ve kiler damlarının samanlı çamurla
sıvası masârıfı:
Tûlen arşın
110

Arzan arşın
5

Terbî‘an arşın
550

Fiyat kuruş
1 kuruş

Minhâ kuruş
550 kuruş

On dokuzuncu Madde: Bi’l-cümle hâne oda duvarlarının dahilen kireç ile badana
masârıfı:
Kuruş: 150
Cem‘an Yekûn____
2741 kuruş 20 para
Yalnız iki bin yedi yüz kırk bir kuruş yirmi paradır.
Ebû Kalkal Şubesi’nda kâin memurîn hânelerinin muhtac-ı tamir olan mahallerin
bâlâda müfredâtı gösterildiği üzere mecidiye on dokuz kuruş hesabıyla iki bin yedi yüz
kırk bir kuruş yirmi para masrafla tamir olunabileceği bi’l-keşf anlaşılmış olmakla ol
bâbda emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 2 Teşrîn-i Evvel sene [1]309
Mühendis Yüzbaşı
bende
(mühür: Mehmed)
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2 .1 . i m ar

Ebû Kalkal Şubesi İdarehânesi’nin muhtac-ı tamir olan mahallerinin masârıfât-ı tamiriyesini
mübeyyin keşf-i evvel defteridir:
Birinci Madde: İdarehânenin fevkânî oda damlarının samanlı çamur ile sıvası masârıfı:
Devren arşın
Arzan arşın
Terbî‘an arşın
Fiyat kuruş
Minhâ kuruş
24
6,5
156
1 kuruş 10 para
195
İkinci Madde: Kolcu odasıyla matbah damının samanlı çamur ile sıvası masârıfı:
Tûlen arşın
Arzan arşın
Terbî‘an arşın
Fiyat kuruş
Minhâ kuruş
16
5,5
88
1 kuruş 10 para
110
Üçüncü Madde: Ahır sakfının direkleri inhinâ’lık peydâ etmiş olduğundan üzerindeki türâbın
ref‘iyle direklerin münasib suretde çevritdirilmesiyle üzerine türâb ferşi masârıfı:
Tûlen arşın
Arzan arşın
Terbî‘an arşın
Fiyat kuruş
Minhâ kuruş
20
6,5
130
2 kuruş 20 para
325
Dördüncü Madde: Daire-i fevkânîde kâin piyade kolcusu odası pencerelerine çerçeve imali
masârıfı:
Yekûn
Arzan
İrtifâ‘en
Terbî‘an
Pencere
Minhâ
Terbî‘an
Fiyat
arşın
arşın
arşın
aded
kuruş
arşın
1
2
2
2
4
20
80
Beşinci Madde: Mezkûr çerçevelere vaz‘ olunacak cam masârıfı:
Cam aded
Fiyat kuruş
Minhâ kuruş
16
2 kuruş 20 para
40
Altıncı Madde: Memur odasıyla kalem odası pencerelerinden noksan olub vaz‘ı icab eden cam
masârıfı:
Cam aded
Fiyat kuruş
Minhâ kuruş
12
2 kuruş 20 para
30
Yedinci Madde: İdarehâne kapısıyla dekâkîn keneflerinin devşirme olarak tamiri masârıfı:
Kuruş: 880
Cami-i şerif damının samanlı çamur ile sıvası masârıfı:
Tûlen arşın
Arzan arşın
Terbî‘an arşın
Fiyat kuruş
Minhâ kuruş
25
9
225
1 kuruş 10 para
281kuruş 10 para
Cem‘an Yekûn: 881
281
1161 kuruş 10 para
Yalnız bin yüz altmış bir kuruş on paradır.
Ebû Kalkal Şubesi İdarehânesi’nin ve cami-i şerifinin muhtac-ı tamir olan mahallerin bâlâda
müfredâtı gösterildiği üzere mecidiye on dokuz kuruş hesabıyla bin yüz altmış bir kuruş on para
masrafla tamir olunabileceği bi’l-keşf anlaşılmış olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i men
lehü’l-emrindir.
Fi 2 Teşrîn-i Evvel sene [1]309
Mühendis Yüzbaşı
bende
(mühür: Mehmed)
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Evkaf-ı mülhakadan Halep'te Harb Çarşısı'ndaki Şeyh Maruf Dergahı'nın tamir
edilmesi.

Bâbıâli
Sadâret Dairesi
Âmedî Divan-ı Hümâyûn
1775
Atûfetlü efendim hazretleri,
Evkâf-ı mülhakadan Haleb'de Harb Çarsısında vâki Şeyh Ma‘rûf Dergâhı’nın muhtac-ı tamir olmasına mebnî keşf ve münâkasası mûcebince mecidî on dokuz kuruş hesabıyla altı bin dört yüz kuruş sarfı ve mahallî evkâf muhasebecisi ve evkâf komisyonu nezâreti ve müteahhidi marifeti ile muktûan icra-yı tamiri ve vakf-ı mezkûr bedelinin tahmîse
rabtı derdest olub meblağ-ı mezbûrun işbu tahmîsi bedelinden ve üç yüz on üç senesi
bütçesinin tamirât tertîbinden tesviyesi husûsunun Evkâf-ı Hümâyûn Nezâret-i celîlesine
havâlesi tezekkür edildiğine dair Şûrâ-yı Devlet Maliye Dairesi’nin mazbatası melfûfuyla
arz ve takdim olunmuş olmakla ol bâbda her ne veçhile irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhîleri şeref-sünûh ve sudûr buyurulur ise mantûk-ı âlîsi infâz olunacağı beyânıyla
tezkire-i senâverî terkîm olundu efendim.
Fi 22 Cemâziyelâhir sene [1]315 ve fi 6 Teşrîn-i Sânî sene [1]313.
Sadrazam
(imza)
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i ta‘zîm olub melfûfuyla manzûr-ı âlî buyurulan işbu tezkire-i sâmiye-i
sadaret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhî şeref- müte‘allik buyurulmuş olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fi 9 Receb sene [1]315 ve fi 22 Teşrîn-i Sânî sene [1]313.
Serkâtib-i Hazret-i Şehriyârî
Bende
Tahsîn
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İ.EV. 18/5 – 9 Receb 1315 / 4 Aralık 1897

2 .1 . i m ar

Halep'te Şehzade Selim adına bir cami inşa edilmesi.

Ma‘rûz-ı abd-i memlûklarıdır,
Hilkat-ı beşeriyeden maksad bârgâh-ı Cenâb-ı perverd-gâre ifâ-yı hakk-ı ubûdiyetle iktisâb-ı saadet-i uhreviyye için vesâit-i hayriyeye teşebbüs-i ümmet-i nâciye-i Muhammediyeye
elzem ve bu vesile imamü’l-müslimîn ve halife-i resûl-i Rabbi’l-âlemin veli-nimet-i bî-minnetimiz padişah-ı diyânet-perver ve şehinsâh-ı melâik (?) seyr efendimiz hazretlerinin taraf-ı
müstecmi‘ü’l-eşref hazret-i hilâfet-penâhîye isticlâb-ı da‘vât-ı hayriyeye dikkat ve müsâra‘at
her bir müslim için farz-ı ayn ve pek ehemm bulunmasına nazaran şu fârika-i ubûdiyet ve
lâzıme-i diyânet için vasi‘-i memlûkânem dairesinde bir hizmet-i ubûdiyet-kârîde bulunmak
ümniyyesiyle Haleb’in cihet-i şimâlîyesinde ve gayet latif bir mevki‘-i ferah-fezâda şehzade-i
civan-baht devletli necâbetli Selim Efendi’nin nâm-ı nâmî-i sâmiyine nisbetle inşaasına müsaade-i inâyet-âde-i hazret-i tâcdârî şeref-efzâ-yı sudûr buyurulan Selimiye Mahallesi’nde birçok mükellef ebniyeler yapılmış ve kesreti emâkin-i İslâmiyeden bulunmuş olduğu hâlde
evkât-ı hamsede salavât-ı mafrûzanın edâ ve cânib-i seniyyü'l-cevânib-i hazret-i gîtî-sitâni için
da‘vât-ı hayriyenin ifası için inşası pek lâzım olan cami-i şerifin emâkin-i saireye kıyâsen gayet
mükellef ve muntazam olarak geçen sene inşasına başlanılmış ve marrîn ve âbirînin iskâsı
için başkaca su çeşmesi yapılmış ve el-yevm kıblegâhın kubbesi ve minber ve minaresi hitama takarrüb ederek inşâallahü’r-rahman an-karîbü’z-zaman sâye-i hazret-i veliyü’n-nimetde
teyessür-i itmâmıyla cami havlusunun derûnunda yapılacak hücrelerin dahi inşa ve ikmâline
muvaffakiyet-i çâkereneme lutf-ı cenâb-ı Bârîden münzel bulunmuşdur. Cami-i mezkûrun
cümle-i müberrât–ı seniyye-i hazret-i veliyyü'n-nimetden olmak üzere nâm-ı nâmî-i hazret-i
veliyyü'n-nimet–i a‘zâmî ile bâr ve tevsîm buyurulması için istihsâl-i müsaade-i seniyyeye
delâlet buyurmaları husûsu müşîr devletli Edhem Paşa hazretlerinin hocaları ve tarîk-i Nakşiye meşâyihinden reşâdetli Şeyh Ahmed Efendi hazretleri bugün Deyrü'z-Zor'a müteveccihen Dersaâdet'den Haleb'e geldiğinde ve mezkûr cami-i şerifi gördüğünde müşârunileyh
Edhem Paşa hazretlerine hitaben melfûf mektubu yazıb vermiş ise de bir kere de keyfiyeti ve
mezkûr mektubu efendimize arz ve takdim ile hakk-ı çâkerânemdeki müessir-i âlîye-i şefkat
ve sahâbet-i celîle-i veliyyi'n-nimetânelerine itidâden bu meseleyi istîzân ve istîzâh etmedikçe
re’sen takdimine cür’et-yâb olamadığımdan eğerçi nezd-i sâmî-i memlûk-perverîlerinde dahi
tensîb buyurulduğu hâlde müşârunileyh Edhem Paşa hazretlerinin hakk-ı ketebemde dahi
teveccühleri olmak ihtimaline göre taraf-ı veliyyü'n-nimetîlerinden nâs veçhile bir tahrirâta
leffen irsâline müsaade ve tensîb buyurulduğu suretde taraf-ı abîdâneme iadesine mürüvvet
buyurulmak üzere kemâl-i şerm ü hicab ile takdime cesaret eyledim. Ol bâbda emr u fermân
hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fi 18 Eylül sene [1]314
Kulları
(mühür: Abdurrahman Zeki)
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Y.PRK.AZJ. 37/95 – 18 Eylül 1314 / 21 Eylül 1898

2 .1 . i m ar

Halep'te Sahat-ı Biza Mahallesi’nde bulunan Hüsrev Paşa Camii'nin tamir edilmesi.

Nezâret-i Evkâf-ı Hümâyûn
Mektubî Kalemi
Aded
682
Haleb'de Sahat-ı Biza Mahallesi’nde kâin Hüsrev Paşa Cami-i şerifinin harâb olması
mülâbesesiyle mahkeme-i şer‘iyyenin ve evkâf komisyonunun kararı mûcebince şeâirden
olan yalnız hatib ve imam ve müezzin vezâifi ifa olunup bakiye-i hademenin vezâifi tamirât masârıfına karşı mevkûf tutulmakda bulunmuş ve cami-i mezkûrun gitdikçe harabı
tezâyüd etmekde olmasıyla takdimü'l-ehemm ale'l-mühim kâidesince tamirât-ı mukteziye şimdiden yapılmaz ise bir daha tamir ve iadesi kabil olmamak suretiyle bütün bütün
harâb olacağı ve masârıf-ı tamiriyye vâridât-ı âyene-i vakıfdan tedrîcen tesviye olunmak
üzere tamirât-ı mezkûre lede'l-keşf ve'l-münâkasa mecidî on dokuz kuruşdan otuz iki bin
dört yüz kuruşla vücuda geleceği anlaşıldığı beyânıyla ve evrak-ı keşifenin nasbla icra-yı
icabı Haleb Vilâyeti Meclis-i İdaresi'nden evvel ve âhir gelen mazbatalarda iş‘âr olunmuş
olduğundan keşfinde muharrer evsâf ve eşkâl-i veçhile ve kemâl-i metânet ve rasânetle
vücuda getirilmeğe say‘ ve gayret olunmak üzere tamirât-ı merkûmenin mahallince teşekkül edecek komisyon ve evkaf muhasebecisinin ma‘rifet ve nezâretleri ile ve münâkasa bedeliyle emaneten icrası için masârıf-ı tamiriye ber-mûceb-i iş‘âr tesviye olunmak
üzere meblağ-ı mezbûrun üç yüz on beş senesi evkaf büdçesi dahilinde sarfına ve rü’yet
olunacak muhasebe-i vakfa idhaline me’zûniyet i‘tâsı zımnında keyfiyetin huzûr-ı sâmî-i
cenâb-ı Sadâret-penâhîlerine arzı Meclis-i İdare-i Evkâf ile Masârıfât İdaresi'nden ifade
olunmağın ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fi 13 Şevval sene 1317 ve fi 1 Şubat sene 1315
Nâzır-ı Evkâf-ı Hümâyûn
(mühür: es Seyyid Abdullah Galib)
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ŞD. 150/83 – 13 Şevval 1317 / 14 Şubat 1900

2 .1 . i m ar

Halep'teki Şabaniye Medresesi Vakfı’ndan Cisr-i Şugur kazasının Muzık nahiyesinde bulunan değirmenin tamir edilmesi.

Şûrâ-yı Devlet
Maliye Dairesi
Aded
495
Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti'nin Şûrâ-yı Devlet'e havale buyurulan 7 Zilhicce sene
[1]317 tarih ve elli beş numrolu takriri Maliye Dairesi'nde kırâet olundu.
Meâlinde evkaf mülhakâtından Haleb'de kâin Şabaniye Medresesi Vakfı müsakkafâtından Cisr-i Şugur kazasına tâbi Muzık nahiyesine bulunan harâb değirmenin icra
kılınan keşf ve münâkasası mucebince tamirât-ı mukteziyesi rayiç akçe hesabıyla otuz
sekiz bin yüz kuruşda müteahhidi uhdesinde takarrür etdiği Haleb Vilâyeti'nden bâ-mazbata iş‘âr kılınmış olduğundan bahisle tamirât-ı mezkûrenin maktû‘an icrası için meblağ-ı
mezbûrun vakfı vâridâtından tesviyesiyle rü’yet olunacak muhasebe-i vakfa idhali istîzân
olunmak ve suret-i iş‘âr münasib görünmüş olmakla ber-mûceb-i istîzân icra-yı icabının
nezâret-i müşârunileyhâya havalesi tezekkür ve keşf defteriyle münâkasa pusulası leffen
takdim kılındı. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fi 2 Muharrem sene 1318 ve fi 18 Nisan sene [1]316.
(mühürler)
Şûrâ-yı Devlet
Mailiye Dairesi Reisi, Cemal Bey, nâ-mizâc, Azâdan, Şerif Abdullah Paşa, bulunmadı,
Azâdan, Lütfü Efendi, bulunmadı, Azâdan, Tahsîn ibn-i Ali, Azâdan, Reşad Bey, bulunmadı, Azâdan, Mehmed Halis bin Abdullah, Azâdan, es-Seyyid Ali Rıza ibn-i Halil, Azâdan, es-Seyyid Sadık (?), Azâdan, Mehmed Aziz bin Vehbi, Azâdan, İlyas Efendi,
bulunmadı, Azâdan, Murad Bey, bulunmadı, Azâdan, Ferahugûsafi (?), Azâdan, Mustafa Safveti bin Ziyâ, Azâdan, Mehmed Ali bin İbrahim Şâzî, Azâdan, es-Seyyid Mustafa
Raif, Azâdan, es-Seyyid Mehmed Arif Hikmet, Azâdan, Hüseyin Nazım, Azâdan, Mansûr
Paşa, bulunmadı, Azâdan, Kalib (?) Efendi, bulunmadı
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İ.EV. 25/18 – 2 Muharrem 1318 / 13 Mayıs 1900

2 .1 . i m ar

Halep'in Aziziye Mahallesi’nde yeniden inşa olunan karakolhaneye Hamidiye
ismi verilmesi, karakolhanenin açılışı ve asker ikamesine dair.

Başkitabet'e Haleb ve Adana Fevkalâde Kumandanlığı Vekâletinden şifre:
Haleb'in Aziziye Mahallesi'nde mücededen inşa olunan karakolhânenin nâm-ı nâmî-i
cenâb-ı zıll’ullahî ile tevsîmine ve resm-i küşâdının icrasıyla asâkir-i şahanenin ikâmesi
için müsaade-i seniyyenin istihsâlinin istirhâmına dair yirmi iki Kânûn-ı Sânî tarihli arîza
ve fi 15 Şubat sene [1]315 tarihli telgrafnâme-i çâkerânemin is‘âf-ı muhteviyâtıyla irâde-i
seniyyenin istihsâline inâyet buyurulması istirhâmında bulunduğum ma‘rûzdur.
Fi 2 Muharrem sene [1]318, fi 18 Mayıs sene [1]316.
Ferik
Ali Muhsin
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Y.PRK.ASK. 161/2 – 2 Muharrem 1318 / 2 Mayıs 1900

2 .1 . i m ar

Halep'te Zeyniye Vakfı'ndan Kellase Mahallesi’ndeki hamamın kazanıyla su yollarının tamir edilmesi.

Bâbıâli
Sadâret Dairesi
Âmedî Divan-ı Hümâyûn
3061
Atûfetlü efendim hazretleri,
Evkâf-ı Hümâyûn Nezâret-i celîlesinden bi'l-vürûd ve Şûrâ-yı Devlet'e havale olunan
takrîr üzerine Maliye Dairesi'nden tanzim ve leffen arz ve takdim kılınan mazbatada Haleb'in Zeyniye Vakfı'ndan Kellase Mahallesi'nde kâin olub üç rub‘ hissesi cânib-i evkafdan idare olunan hamamın kazanıyla su yollarının maktû‘an icra-yı tamirâtı için ber-mûceb-i keşf ve münâkasa sarfı muktezî on beş bin kuruşdan vakfa isabet eden dokuz bin
kırk dört kuruş on paranın üç yüz on yedi senesi büdçesi dahilinde tesviyesi hususunun
nezâret-i müşârunileyhâya havalesi lüzum gösterilmiş olmakla ol bâbda her ne vechile irâde-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhî şeref-sünûh ve sudûr buyurulur ise mantûk-ı münîfi
infaz edileceği beyânıyla tezkire-i senâverî terkîm olundu efendim.
Fi gurre-i Zilhicce sene [1]319 ve fi 26 Şubat sene [1]317
Sadarazam
(imza: Said)
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i ta‘zîm olub melfûfuyla manzûr-ı âlî buyurulan işbu tezkire-i sâmiye-i
sadaret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhî şeref-sudûr
buyurulmuş olmakla ol bâbda emr ve fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fi 22 Zilhicce sene [1]319 ve fi 19 Mart sene [1]318.
Serkâtib-i Hazret-i Şehriyârî
Bende
Tahsîn
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İ.EV. 30/44 – 22 Zilhicce 1319 / 1 Nisan 1902

2 .1 . i m ar

Halep dışında Aziziye Mahallesi'nde yaptırılan havuz resimlerinin Halep Umum
Kumandanlığı'nca takdimi.

Haleb-Adana ve Havalisi Fevkalâde
Umum Kumandanı
715
Mâbeyn-i Hümâyûn-ı cenâb-ı mülûkâne-i Başkitâbet celîlesine,
Ma‘rûz-ı çâkerânemdir,
Haleb haricinde vâki Aziziye Mahallesi'nde nâm-ı nâmî-i hümâyûn meymenet-makrûn
cenâb-ı Padişahîye mensûb karakolhâne ittisâlinde vâki harabeye yaptırılmış bağçe ile ortasındaki havuzun şekil ve sureti manzûr-ı âlî buyurulmak üzere hemen fotoğrafla resim aldırılıb takdim kılınacağı fi 17 Temmuz sene [1]317 tarihiyle Payas Telgrafhânesi'nden keşide
etdirdiğim telgrafnâme-i acizîde ma‘rûz-ı resim üç muhtelif vaz‘ıdan aldırılarak İskenderun
Kumandanlığı vasıtasıyla takdim ve irsâl kılındı.
Nâm-ı celîl-i cenâb-ı hilâfet-penâhîye mensûb olan cesîm bir karakolhânenin yanı başında
bir harâbe-zârın vücudu satvet-i lazimeyi nazar-ı ecânibden bi't-tab‘ düşürmekde olduğu veçhile şân-ı âlîye bir suretle tezyîd-i şevket-haşmet zımnında harâbe-i mezkûre tasâvîr-i ma‘rûzada olduğu veçhile mükemmel bir bağçe hâline ifrâğ edilmiş ve ikmâliyle resm-i küşâdının
icra ve resimlerinin arz ve takdimi mütekarribü'l-hulûl olan rûz-ı cülûs-ı meyâmin-i me’nûs-ı
hazret-i hilâfet-penâhîye ta‘lîk edilmiş iken telgrafnâme-i ma‘rûzada arz olunduğu veçhile
hâlen takdimine lüzum-ı mecburiyet görülmüşdür.
Bi-mennihî teâlâ yevm-i celîl-i mezkûrun hulûlunda şân-ı maâlî-nişan hazret-i zıllu'llahîye
muvâfık ve mutantan bir suretle resm-i küşâdının icrası nihayetinde bulunulup icra-yı icabı
vakt-i mezkûrda istîzân edilmek üzere olan işbu bağçenin derûnunda yapılmış olan havuz
sâye-i maârif-vâye-i cenâb-ı Padişahî'de mekâtib-i sıbyâniye talebesinin yedlerinde bulunan
haritalarda dahi mevcud bulunan Marmara Denizi şeklinde olub münafık-ı garazkârların
ihbârât-ı kâzibeleri gibi muvâfık-ı müstahkemeyi gösterir bir eser olmadığı ma‘rûz ve mütekaddim fotoğraflardan müstebân olunacağı cihetle bu bâbdaki gurubâtın sırf müfteriyândan
ibaret idüğü tahakkuk edeceği cihetle kemâl-i emniyet-i vicdanla arz ve hakîkat hâle ictisâr
ve tebeyyün edecek hâl-i sahîh ile müfterîlerin tahkîk edecek olan ükzûbeleri üzerine resm-i
küşâdı hakkında emr u fermân-ı isabet beyân-ı cenâb-ı veliyyü'n-nimet-i a‘zamînin şâyân ve
erzân buyurularak yevm-i celîl-i mezkûrda icra-yı icabı zımnında irâde-i celîlesinin fermanına
intizâr olunmağın ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fi 16 Rebîülevvel sene [1]319 ve fi 19 Temmuz sene [1]317
Hazret-i Şehriyârîden
Yâverân Ferik
(mühür: Ali Muhsin bin Hasan)
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Y.MTV. 219/10 – 16 Rebiulevvel 1319 / 3 Temmuz 1901

2 .1 . i m ar

Halep Hacra'da tesis edilen hara-yı hümayun için inşa edilen askeri mevkiler ile
Süveydiye'de inşaatı tamamlanan nizamiye karakolunun, Padişahın doğum gününde resmi açılışlarının yapıldığı.

Dahiliye Mektubî Kalemi
Evrak Numarası: 1035-10
Müsevvidi İsmi: Mehmed Fuad
Tesvîdi Tarihi: 11 Teşrîn-i Sânî sene [1]318 (23 Kasım 1902)
Tebyîzi Tarihi: Arabi 26 Şaban Sene [1]320, Rumi: 14 Teşrîn-i Sânî sene [1]318 (26
Kasım 1902)
Huzur-ı âlî-i hazret-i Sadâret-penâhîye
Hacra’da te’sis buyurulan Hârâ-yı Hümâyûn için inşası muktezâ-yı irâde-i hazret-i
Padişahî'den olan emâkin-i askeriyenin ve Süveydiye’deki nizâmiye karakolunun inşaâtı
resîde-i hadd-i hitâm olduğundan velâdet-i pür-mes‘adet hazret-i hilâfet-penâhîye musâdıf rûz-ı fîrûzda resm-i küşâdları icra kılındığına dair Haleb Vilâyet-i âlîsinden alınan
telgrafnâme manzûr-ı sâmî-i cenâb-ı fahîmâneleri üzere leffen takdim kılındı. Ol bâbda.
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DH.MKT. 623/43 – 26 Şaban 1320 / 28 Kasım 1902

2 .1 . i m ar

Halep-İskenderun, Kilis-Antep arasında yapılan şoseler, köprüler ve menfezlerle
buralarda yapılan resmi açılışlarda Padişaha dualarda bulunulduğu.

Telgrafnâme
Muhaberât-ı telgrafdan dolayı devlet hiçbir gûne mesuliyet kabul eylemez
Geldiği Mahal: Haleb Mürselin ileyh olan mahal: 		

Mutavassıt olan:

Numara: 6683 Kelime: 145

Gurub: Tarihi: sene 13..,

mahreci: 9, mevrudu: 10

Sınıf-ı mektub: Resmî Gündüz veya gece:

Dakika:

Mahâll-i merkeziye teslimi: 		

Bed’-i muhabere:
İmzalar:

Hitâm-ı muhabere:

Mutavassıt-ı merkeze irsâli:

Sahibine irsâli: Vüsul numrosu:

Memur sevk mekâtib-i tarih: 13..

Keşide eden memur:		

Saat:

Vasıtasıyla:

Memur-ı nevbet:

Ahz eden memur:
Dahiliye nezâret-i celilesine

Kilis ile Ayntab kazaları arasında inşa ve imal olunan tarîk-i kebîrden Kilis kazasına aid
olan ve ikmâl edilen tarîk ile köprülerin sâye-i memuriyet-vâye-i hazret-i Padişahî ikmâl
ve küşâd olunduğu fi 11 Nisan sene [1]320 tarihli telgrafla arz edilmişdi.
Tarîk-i mezkûrun Kilis kazası hududunda Ayntab kasabasına doğru mümtedd olan
ve müteahhidi ma‘rifetiyle yapılmakda bulunan 34350 metrelik kısmının şose inşaâtı ile
on metrelik açıklığında bir gözlü ve tam kemerli imâl ve kezâlik on metrelik açıklığında
iki gözlü ve tam kemerli kazıklı ve senâbüke (?) dört cesîm kârgir köprü ve birer metre
açıklığında tam kemerli üç menfez ve beş kasisden ibaret imalat-ı sınâiyesi dahi sâye-i
inzibât-vâye-i cenâb-ı hilâfet-penâhî bu kere ikmâl olunmuş ve Ayntab memurîn-i hükümetiyle memurîn-i fenniye ve birçok ahali hâzır olduğu hâlde kurbanlar zebh edilerek
resm-i küşâdları icra ve bu vesile ile de ed‘iye-i mefrûza-i cenâb-i Padişahînin tekrar-vârâ
kılınmış olduğu ma‘rûzdur, fermân.
Fi 9 Mayıs [1]320
Haleb Valisi Mecid
Evvelki telgrafnâme üzerine ne muamele cereyân etmişdir. Beyân edilmesi.
Fi 10 Mayıs [1]320
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DH.MKT. 845/69 – 10 Mayıs 1320 / 8 Haziran 1904

2 .1 . i m ar

Halep'in Menbic kazasında inşa edilen hükümet konağı ile telgrafhane açılışının
yapıldığı.

Telgrafnâme
Muhaberât-ı telgrafdan dolayı devlet hiçbir gûne mesuliyet kabul eylemez
Geldiği Mahal: Haleb Mürselin ileyh olan mahal: Dersaadet
Mutavassıt olan:
sene 13..,

Numara: 10029

mahreci:19,

Resmî	Gündüz veya gece:

Kelime: 90

mevrudu: 19 Sınıf-ı mektub:
Saat: 6 Dakika:30 Mahâll-i merkeziye teslimi:

Mutavassıt-ı merkeze irsâli:		

Bed’-i muhabere:

Sahibine irsâli: Vüsul numrosu:

İmzalar:

Memur sevk mekâtib-i tarih: 13..

Vasıtasıyla:

Keşide eden memur:		

Gurub: Tarihi:

Hitâm-ı muhabere:

Memur-ı nevbet:

Ahz eden memur:
Dahiliye Nezâret-i celilesine

Asr-ı terakkiyât-ı hasr-ı cenâb-ı hilâfet-penâhîlerinin bedâyi‘-i âsâr-ı umrân-perverânesine hüccet-i şöhret-i tarihiyesi muhtac-ı arz olmayan Münbic kazası merkezinde Hazine-i celîleye bir gûne bâr olmaksızın bu kere sâye-i muvaffakiyet-vâye-i hazret-i Padişahî'de gayet zarif ve renkli granitden ma‘mûl sütunlar üzerinde kemerli ve kârgîr olarak
dokuz odalı bir hükûmet konağı ile ittisâlinde üç odalı bir telgrafhâne inşa ve ikmâl ve
mükemmelen tefriş edilerek memurîn-i mahalliye ile oradaki Emlâk-ı Hümâyûn şube
memurları ve rüesâ-yı aşâir ve ahaliden bir cism-i gafîr ve Hamidiye Mekteb-i Rüşdîsi
şâkirdânı hâzır oldukları hâlde kurbanlar zebh ile tevâfür-i ömr ü ikbâl ve teâlî-i şân ve
iclâl-i hazret-i hilâfet-penâhî ed‘iye-i hayriyesi umûm-ı huzzâr cânibinden tezkâr ve tekrar
ile resm-i küşâdının icra kılındığı iş‘âr-ı mahalli üzerine ma‘rûzdur. Fi 19 Haziran [1]320
Haleb Valisi Mecid
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DH.MKT. 867/59 – 19 Haziran 1320 / 2 Temmuz 1904

2 .1 . i m ar

Bağdat-Halep yolu üzerinde, Maan kazasında yapılan köprünün resmi açılışının
yapılması.

Telgrafnâme
Muhaberât-ı telgrafdan dolayı devlet hiçbir gûne mesuliyet kabul eylemez
Geldiği Mahal: Bağdad

Mürselin ileyh olan mahal: Deraliyye

Mutavassıt olan: Diyarbakır

Numara: 6048

Tarihi: sene 13.. 28 Nisan,

mahreci:23,

Resmî

Hitâm-ı muhabere: Zor

Mahâll-i merkeziye teslimi:

Bed’-i muhabere: Zor

Sahibine irsâli: Zor

Memur sevk mekâtib-i tarih: 1321

Gurub:

mevrudu: 29 Sınıf-ı mektub:

Gündüz veya gece: Saat: 6 Dakika: 25

Mutavassıt-ı merkeze irsâli:		

Kelime: 45

Vüsul numrosu:

İmzalar:

Sinan Vasıtasıyla: 26		

Memur-ı nevbet: Akif Keşide eden memur: Akif

Ahz eden memur: Akif

Dahiliye Nezâret-i celilesine
Bağdad ve Haleb caddesi üzerinde Ma‘an kazası dahilinde inşasına mübâşeret olunmuş
olan tûlen otuz arzan dört buçuk metrelik kârgir ikinci köprü inşaası hitâm ve resm-i
küşâdı icra bu vesile ile de da‘vât-ı mefrûza-i ömr ü afiyet ve tezâyüd-i şân ve şevket hilâfet-penâhîlerinin ref‘-i icabet-gâh-ı cenâb-ı Hudâ kılındığı iş‘ârı mahallî üzerine ma‘rûzdur.
Fi 23 Nisan [1]321
Bağdad Valisi
Abdülvehhab
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DH.MKT. 957/16 – 10 Rebiulevvel 1323 / 15 Mayıs 1905

2 .1 . i m ar

Dahiliye Mektubî Kalemi
Evrak Numarası: 166-27
Müsevvidi İsmi: Ali
Tesvîdi Tarihi: 30 Nisan sene [1]321
Tebyîzi Tarihi: Arabi 10 Rebîülevvel sene [1]323, Rumi: 2 Mayıs sene [1]321
Huzûr-ı âlî-i hazret-i Sadâret-penâhîye
Bağdad ve Haleb caddesi üzerinde Ma‘an kazası dahilinde inşasına mübâşeret olunan
kârgir ikinci köprünün inşaâtı hitâm olarak resm-i küşâdı icra ve bu vesile ile de da‘vât-ı
mefrûza-i hazret-i hilâfet-penâhîleri cümle tarafından bâd ve eda edildiğine dair Bağdad
Vilâyeti’nden alınan telgrafnâmenin sureti manzûr-ı sâmî-i cenâb-ı fahimâneleri buyurulmak üzere leffen takdim kılındı. Ol bâbda.
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DH.MKT. 957/16 – 10 Rebiulevvel 1323 / 15 Mayıs 1905

2 .1 . i m ar

Bağdat-Halep yolunda gidiş-gelişin kolaylaştırılabilmesi için yeterli sayıda araba
ve at tedariki, yolun gereken noktalarına han ve menziller inşa edilmesi gibi tedbirlerin alınması.

Dahiliye Mektubî Kalemi
Evrak Numarası: 514-26
Müsevvidi İsmi: Mehmed Fuad
Tesvîdi Tarihi: 27 Ağustos sene [1]323
Tebyîzi Tarihi: Arabi 3 Şaban sene [1]325, Rumi: 29 Ağustos sene [1]323
Huzur-ı âlî-i hazret-i Sadâret-penâhîye
Bağdad-Haleb tarîkinin en arızalı ve sa‘bü’l-mürûr kısmı vilâyet dahiline müsâdif olub
bu tarîkin ehemmiyetiyle beraber her nasılsa Şemvaye (?) kadar ıslâhına teşebbüs edileceği
cihetle her iki şehir arasındaki muvâredâtın yirmi beş ve yirmi altı günde icra olunmakda olduğu ve beytûtet ve tedarik-i levâzım için icab eden mahaller olmadığından yolcular mağaralarda ikamet ve me’kûlât ve sair levâzımı birlikde nakl etmek mecburiyetinde
bulundukları nazar-ı dikkate alınarak vilayetçe Şemvaye kadar tatbik edilmiş olan tarîk
mükellefiyyeti bu seneden itibaren mevki‘-i icraya vaz‘ olunup yol amele-i mükellefiyeye
mehmâ-emken tesviye etdirilmekle beraber vuku‘u bulan teşvikât üzerine Bağdad mu‘teberândan bazıları tarafından ve lüzumu kadar araba ve ester tedârik olunması ve iktizâ
eden mevâki‘e han ve menziller inşa etdirilmesi esbâbı istikmâl kılındığından şimdilik
on gün zarfında Bağdad’dan Haleb’e vâsıl olmak imkânı istihsâl eylediğine ve cülûs-ı
hümâyûn hazret-i hilâfet-penâhîye şeref-musâdif rûz-ı fîrûzda ilk arabalar hareket etdirildiğine ve tafsilât-ı saireye dair Bağdad Vilâyet-i Aliyyesi'nden alınan telgrafnâme manzûr-ı sâmî-i cenâb-ı fahîmânelerin buyurulmak üzere leffen takdim kılındı. Ol bâbda.
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DH.MKT. 1198/8 – 3 Şaban 1325 / 18 Eylül 1907

2 .1 . i m ar

Bab Kazası Hükümet Konağı dahilinde inşası tamamlanan zabıta ve polis dairesinin Padişahın doğum gününe rastlayan günde resmi açılışının yapıldığı.

Dahiliye Mektubî Kalemi
Evrak Numarası: 124-2
Müsevvidi İsmi:
Tesvîdi Tarihi: 3 Teşrîn-i Evvel sene [1]323
Tebyîzi Tarihi: Arabi 19 Ramazan sene [1]325, Rumi: 13 Teşrîn-i Evvel sene [1]323
Huzur-ı âlî-i hazret-i Sadâret-penâhîye
Bâb kazası hükûmet konağı dahilinde inşasına devam olunan zâbıta ve polis dairesi
resîde-i hitâm olduğundan teymînen vilâdet-i bahiri’l-meymenet hazret-i Padişahîye şeref-müsâdif yevm-i mes‘adet-i tev’emde resm-i küşâdı icra ve bu vesile ile de dua-yı temâdî
ve ömr ü afiyet cihân-kıymet hazret-i veli-nimet-i a‘zamî edâ olunduğuna dair Haleb
Vilâyet-i behiyyesinen alınan 22 Eylül [1]323 tarihli ve yüz yirmi dört numrolu tahrirât-ı
manzûr-ı sâmî-i cenâb-ı fahâmet-penâhîleri buyurulmak üzere leffen takdim kılındı. Ol
bâbda.
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DH.MKT. 1210/36 – 19 Ramazan 1325 / 26 Ekim 1907

2 .1 . i m ar

Posta güzergahında bozulan köprü ve yolların tamiri için Halep ve Adana vilayetlerine verilen tebligat üzerine Halep Vilayeti dahilindeki köprü ve yolların büyük
kısmının inşa ve tamir edildiği, geri kalanlarının tamiri için de gerekli itinanın gösterildiği.

Posta ve Telgraf Nezâreti
Mektubî Kalemi
Aded
776
Dahiliye Nezâret-i celîlesine
Devletli efendim hazretleri,
Adana Vilâyeti dahilinde Gülek boğazında bir, Gülek boğazıyla istasyonu arasında üç
ve Adana ile Misis arasında bir ve Misis ile Yarsuvan ve Erzin’den Payas’a kadar üç ve Payas ile İskenderun miyânesinde dahi iki köprü harâb idüğü ve Haleb Vilâyeti’nde Afrin
köprüsü muvakkatan ahşabdan inşa olunmuş ise de gayet çürük olub bunlardan mâadâ
muhtac-ı tamir bazı menfezler dahi bulunacağı ve buralardan postaların imrârında rûnümâ olan müşkilât ile şoselerin bozukluğu yüzünden emr-i münâkalât ma‘rûz-ı te’hirât
olduğu tatarânın ifadesine atfen Dersaâdet Posta Müdüriyeti’nden bildirilmişdir.
Postaların esbâb-ı ma‘rûza dolayısıyla dûçâr-ı te’hir olması esasen câ-yı nazar olmakla beraber Erikli ile Haleb arasında postaların sevkiyâtında isti‘mâli tasavvur olunan ve
keyfiyeti geçende tezkire-i mahsûsa-i çâkerânemle huzur-ı âlî-i nezâret-penâhîlerine arz
edilen otomobillerin isti‘mâli karîn-i tasvîb buyurulduğu takdirde yine bu tarîkleri takib
edeceğine ve halbuki köprü ve şoselerin şu hâl-i harâbîsi teşebbüs-i mezkûrun ve tesrî‘-i
münâkalâta ma‘tûf maksad-ı aslinin saha-i fi‘le îsâline mâni ve hâil olacağına göre tamirât-ı mukteziyenin serî‘an ve mükemmelen icrası hakkında Nâfia Nezâret-i celîlesine ve
Adana ve Haleb vilâyetlerine tebligât-ı müessire ifa buyurulması istid‘â olunur. Ol bâbda
emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fi 17 Muharrem sene [1]326 ve fi 7 Şubat sene [1]323
Posta ve Telgraf Nâzırı
(imza: Hüseyin Hasib)

348

DH.MKT. 1236/76 – 17 Muharrem 1326 / 20 Şubat 1908

2 .1 . i m ar

Halep Numune Tarlası Müdüriyeti Dairesi ile çiftlik binalarının tamiri için sarfına
lüzum görülen meblağa dair.

Ticaret ve Nâfia Nezâret-i celîlesine tezkire
Numro: 97
Tarih-i vürudu:
Tarih-i Müsevvidi: 1 Cemâziyelevvel sene [1]326, 18 Mayıs sene [1]324
Mukabele eden:
Mübeyyizi:
Müsevvidi:
Li-ecli’t-tebyîz vürûdu:
Tarih-i Tebyîzi: 2-19
Ticaret ve Nâfia Nezâret-i celîlesine tezkire
Haleb’de Numune Tarlası Müdüriyet Dairesi’yle çiftlik-i ebniyesinin tamiri için sarfa
lüzum görülen otuz altı bin iki yüz kuruşun Ziraat Bankası’nın sülüsan temettu‘âtı fazlasından te’diyesi hakkında bazı ifadeye hâvî Orman ve Maden ve Ziraat Nezâret-i celîlesinden vârid olan 26 Rebîülâhir sene [1]326 tarihli ve 97 numrolu tezkire melfufuyla
ma‘an ve matbuan savb-ı âlîlerine tisyâr kılınmış olmakla iktizasının ifa ve inhasına ve
melfufların iadesine himmet.
Bâ-işaret hazret-i müsteşarî
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BEO. 3325/249363 – 1 Cemaziyelevvel 1326 / 1 Haziran 1908

2 .1 . i m ar

Bağdat ile Halep arasında oluşturulmasına karar verilen otomobil postası için
Zor Sancağı dahilindeki yolların otomobil işletilmesine müsait olduğu, Bağdat ve
Halep dahilindeki yolların ve köprülerin ıslahı ve tamiri için gereğinin yapılması.

TELEGRAMME
Muhaberât-ı telgrafdan dolayı devlet hiçbir gûne mesuliyet kabul eylemez
Mahrec merkezi: Bağdad
Ahz tarihi: 27 Şubat [1]324 İşarat: Resmî İrsâl tarihi: 27
Şubat [1]324 İrsâl saati: 8 Mahâll-i numrosu: 50259
Sevk memuru: Kelime: 315
Aded: 142
Dahiliye Nezâret-i celilesine
C[evab] 22 Şubat sene [1]324.
Bağdad ile Haleb tarîkinin vilâyete aid kısmı Bağdad'dan Ebû-Kemal merkeziyle Ane arasındaki nokta-i mutavassıtaya kadar müntehî olub Bağdad ile nokta-i mutavassıta-i mezkûre
beyninde birisi Feluce-Ramadiye heyet-i hâdise Ane’den geçen ve diğeri de doğrudan doğruya
çöl tarîki ile Ane’ye ittisâl eden iki tarîk vardır. Nevâhî-i mezkûreden geçen yolun matlûb-ı
âlî dairesinde tesviye ve ıslâhı ve avarızın ref‘iyle köprüler inşası bir-iki seneye muhtac bulunduğu hâlde çöl tarîkinin müsâraaten ıslâhı pek kolay ve vilayetce kâbil-i taahhüd bir haldedir.
Mister Koris (?) isminde bir İngiliz bir buçuk mâh mukaddem bu çöl tarîkinden otomobil
ile Bağdad'a gelmiş ve güzergâhın ıslâhı pek cüz’î bir sa‘y ve himmete mütevakkıf bulunmuş
olduğu gerek mûmâileyhin ve gerek diğer erbâb-ı vukûf mühendislerin ifadelerinden anlaşılmış olduğundan postaya tahsîs kılınacak otomobillerden birisi Bağdad ile Ane arasına tahsîs
buyurularak postanın nehirden şemtorla (?) karşı yakaya geçirilerek aktarma edilmesi esas
kabul buyurulduğu takdirde fevkalâde müfîd olan şu teşebbüsun bu vilâyete aid hiçbir müşkilâtı kalmamış olur. Ane’den Haleb'e kadar olan tarîkin avarızı dahi kalîl olmakla beraber
el-yevm sır kavâfil olan yoldan başka Şam'a çölden otomobil işledilmesine///
daha müsaid bir yol bulunduğu yine mûmâileyh Mister Koris'in ifadesinden anlaşılmış ve
her ne kadar Bağdad'dan Ane’ye kadar olan mesafe Bağdad-Haleb tarîkinin sülüsü mesâbesinde bulunmuş ise de Zor Sancağı'yla Haleb Vilâyeti derûnundan geçen bu tarîkin sülüsü
Zor Livâsı ve sülüs-i ahîri de Haleb Vilâyeti tarafından tamir olunarak postanın Haleb'den
doğruca Ane’ye ve Ane’den aktarma edilerek Bağdad'a nakli ve kabul ve tatbik buyuruluğu
hâlde Basra ve Bağdad muhaberâtının deniz tarîkiyle naklinde bir resmî posta derecesinde
muamele ifa eden İngiliz postasının hemen bütün vâridâtı Osmanlı Postahânesi'ne intikâl
edeceğinden bir gûne müşkilât ve külfeti olmayan şu tesebbüsün bir an evvel mevki‘-i icraya
vaz‘ buyurulması ve ber-vech-i ma‘rûz çöl tarîkinin tesviye ve ıslahata teşebbüs edilmek üzere
keyfiyetin emr ve inbâsı ma‘rûzdur fermân.
Fi 25 Şubat sene [1]324
Vali
Necmeddin
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DH.MKT. 1301/38 – 27 Şubat 1324 / 12 Mart 1909

2 .1 . i m ar

Halep şehrinin imarı ve ıslahı için şehre giren gaz ve mallardan rüsum alınması talebi.

Haleb Vilâyeti
Meclis-i Umumisi
Aded
377
Dahiliye Nezâret-i celîlesine
Belediye nâmına duhûliye ve gaz resimlerinin tezyîdiyle karşılık gösterilerek bir istikrâz yapılmasına dair
Meclis-i Umumi-i Vilayetçe Haleb şehrinin müsta‘id olduğu terakkî ve umrânın mevkûfün-aleyhi bulunan esbâbın müzâkeresi sırasında memleketde muntazam caddelerin olmaması hasebiyle kışın çamurdan yazın toz ve toprakdan ahalinin çekmekde olduğu müşkilât ve münâkalât-ı
ticariyenin dûçâr ola geldiği te’hirât ve ale'l-husûs memleketin şark ve cenubu cihetlerindeki
mahallelerde mecârî-i umûmiyenin fıkdânından nâşi kehrîzlerin açıkdan cereyân ederek sıhhat-i
umûmiyeye îrâs etmekde bulunduğu mazarrat ve be-tahsîs şehrin günden güne tevsî‘ine ve ahalinin tekessürüne karşı hayat-ı beşerin mâyeü'l-kıyâmı olan halis suların azlığı yüzünden çekilen meşakkat câlib-i nazar-ı dikkat ve ehemmiyet olacak bir derecede görüldü. Şehir dahilinde
muntazam caddeler tesîsi ve tathîrât ve tanzîfât-ı mükemmele icrası ve münâkalât-ı umûmiyenin
teshîli ve ihtiyacât-ı ahalinin te’mini, belediyenin ehemm-i vezâif-i asliyesinden ise de lede't-tedkîk senevî beş-altı bin lirayı tecavüz etmediği görülen vâridât-ı hâzırasıyla ânifü'l-arz ihtiyacâtın
te’minine muvaffak olunamayacağı derkâr ve terekkiyât-ı zamaneye göre Haleb şehrinin dahi
haiz-i nisâb-ı umrân ve intizâm olması matlûb ve mültezim olub belediyenin ahval-ı ma‘rûzasıyla
daha birçok seneler te’min-i maksad edemeyeceği ve şu hâlin devamı ise Meşrutiyet idaremizin
icabât-ı aliyyesine hiçbir suretle tevâfuk etmeyeceği âşikâr olduğu cihetle bu bâbda bir tedbîr-i âcil
ittihâzı zarurî görülmüşdür.
Geçende şehrin ıslâh ve umrânını te’min eyleyecek tedâbîrin müzâkeresi yalnız Haleb Belediyesi vâridâtının esbâb-ı tezâyüdünün istikmâli için vilayetçe vücûh ve müncizân ve mu‘teberân-ı
tüccardan mürekkeb olarak suret-i mahsûsada teşkîl olunmuş olan komisyonca bi'l-müzâkere
kabul olunduğu veçhile gümrüklerden bi'l-mürûr şehir dahiline gelmekde olan gazların beher
sandukasından birinci ayda iki kuruş ve gazhanede durdukça her ay için beş para hesabıyla alına
gelen rüsûm-ı mukarrereye birer katık daha ilâvesiyle birinci ayda sağ akçe dörder kuruş ve aylar
tekerrür etdikçe onar para resim ahzı hâlinde senevî yüz bin kuruş râddesinde sağlam bir vâridât
te’min edilmiş olacağı ve bu yolda zamîmeten alınacak resmin tüccar tarafından bittab‘ gaz fiyatına zammıyla beyne'l-ahali inkısâm ederek müşterilerce mühim bir fark teşkîl edemeyeceği cihetle
gaz resminin bu suretle taz‘îfi ve şimendiferle ve kervan ve arabalarla haricden gelen emvâl-ı ticariye denklerinden veyahud beher yüz kilosundan Rumeli Vilâyeti'nde cârî olduğu veçhile yirmi
ila kırk para nisbetinde bir resm-i muayyen ahzı tüccar ve ahali için kerrât gelmeyerek oldukça
mühim bir menba‘-i vâridât te’min edilmiş olacağına ve erbâb-ı ihtikâr eline geçmiş olan ve
ahalinin yedinden çıkdığı hâlde belediye menfa‘a olamayarak şuna buna yarayan kantar ve kile
rüsûmunun da daha mu‘tedil tarifelerle belediyece idaresi hem halkın muamele-i ahz ve i‘tâsını
teshîl ve hem de belediyenin vâridâtını teksîr edeceğinden bunlar karşılık gösterilerek hükûmet-i
seniyyenin tasdîkine iktirân etmek şartıyla bir istikrâz akdi ve bununla mârrü'l-beyân ihtiyacât-ı
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beldenin bir vakt-i kalîlde te’miniyle meâsir-i mübeccele-i Meşrutiyetin şu suretle de ahaliye ibrâz ve
izharı meclis-i umûmice münasib görülmüş olduğundan icra-yı icabına müsaade buyurulmasını müsted‘âdır efendim hazretleri.
Fi 6 Saferü'l-hayr sene [1]328 ve fi 3 Şubat sene [1]325
(mühürler)
Haleb Valisi ve Meclis-i Umûmî Reisi, Hüseyin bin Fahri, Reis-i sânî, Âli Abdussabur, Azâ, Ahmed Tevfîk,
Azâ, Mehmed Murad, Azâ, Basil, Azâ, (silik, okunamadı), Azâ, Rafet, Azâ, Mehmed Vehbi, Azâ, Mustafa,
Azâ, (silik, okunamadı), Azâ, (silik, okunamadı), Azâ, Kostan, Azâ, Oseb Harlakyan, Azâ, Agob

DH.MUİ. 135/36 – 6 Safer 1328 / 17 Şubat 1910

2 .1 . i m ar

Bağdat-Halep ve Bağdat-Zor arasındaki yolların tamir ve ıslahları ile yol emniyetlerinin sağlanması.

Zor Sancağı Mutasarrıflığı
Aded
21
Dahiliye Nezâret-i celîlesine
Hulâsa: Bağdad –Zor arasındaki şose hakkında.
Devletli efendim hazretleri,
Haleb’den Bağdad’a kadar müntehî şosenin ıslahıyla selâmet-i mürûrun te‘mîni hakkında Bağdad
mebuslarından Mustafa Efendi tarafından verilen takrîr suretinin leffen gönderildiği beyân-ı âlîsiyle
icab-ı hâlin ifası Muhaberât-ı Umûmiye’nin İkinci Şubesi ifadesiyle şeref-tevârüd eden 1 Nisan sene
1326 tarihli ve on iki numrolu tahrirât-ı aliyye-i nezâret-penâhîlerinde irâde ve iş‘âr buyurulmuşdur.
Haleb-Bağdad güzergâhının livâya aid ve Şamiye kıt‘asında vâki kısmı konak başlarında bulundurulan birer karakolhâne ile el-yevm kâmilen taht-ı inzibât ve emniyetde ve’l-inkıta‘ bir suretde âmed
ve şüd eden yolcu ve kervanlar içinde buraya muvâsalat-ı acizîden beri yollarda tecavüze hedef olanlara
tesadüf olunmamakda ise de Bağdad ve Haleb vilâyetlerine merbût urbân-ı bedeviyenin güzergâhda
vâki aşâir-i mutî‘a-i livâya aralık aralık tecavüzât ve i‘tisâfda buluna geldiklerine mebnî kâfi mikdar müfreze-i seyyâre ikâme etdirilerek karakolhânelerin tahkîm ve ol bâbda ki tecavüzâtın katiyyen
men‘iyle güzergâhın bir emniyet-i dâimeye mazhar edilmesi derece-i vücûbda görülmüş ve binâenaleyh ve bu misillü icabât-ı zaruriyenin tesviyesine çare-sâz olmak üzere livada ârâm-sâz nizâmiye
taburunun Haleb’de bulundurulmakda olan iki bölüğünün buraya iade ve iki cebel topuyla teçhizi ve
müfreze eşirrânın nasb-ı lâyıkına iblâğı zımnında mübâya‘a kılınacak esterler esmânı karşılığı olmak
üzere iki yüz elli bin kuruşluk havalenâme i‘tâsı lüzumu 6 Nisan sene 1326 tarihli ve on üç numrolu mazbata ile Harbiye Nezâret-i celîlesine iş‘âr kılınarak livânın bu matlab-ı ehemmi tervîc ve is‘âf
buyurulduğu takdirde husûsât-ı ma‘rûza-i mühimmenin ceza-ârâ-yı muvaffakiyede îsâli esbabının
istikmâline müsâra‘at-ı tabî‘i bulunmuşdur.
Bu güzergâhda mürûru işgal edebilecek bir takım avârız bulunmakda ve ehemmi mühimine tercihen şose ve köprüler inşa oluna gelmekde ve livaca amele-i mükellefe usulünün mevki‘-i tatbik ve
icraya konduğu on üç-on dört seneden beri bütün kuvvet bu güzergâha sarf olunmuş ise de yalnız
bir mühendis bulundurula gelmesinden nâşi avârız-ı mevcûdenin şimdiye kadar bi-hakkın tayinine
muvaffakiyet elvermediği gibi evrak-ı keşfiyenin güftâr ve reftârındaki adem-i intizâm ve batâet ve
Nezâret-i Nâfiaca akdemce iltizâm olunmuş olan eşkâl ve necâlet bu mevâni‘-i tabîiyeyi idâme ve
binâenaleyh terakkî ve mamûriyet-i mahalliyeyi tahdîd eylemişdir.
Güzergâhın muhtelif mevâki‘inde başlanılacak inşaâtda ser-mühendise yardım etmek için bir mühendis muavininin tayin ve i‘zâmı hakkında sebk eden ma‘rûzât şimdiye kadar müntic-i muvaffakiyet olmadığı gibi en adi bir arızanın tesviyesi için mutlaka evrak-ı keşife yapılarak Nâfia Nezâret-i
celîlesinin ma‘rûz-ı tedkîkine bırakılması ve birçok muhaberât-ı zâide ile inşaâta en müsaid zamanın
elden kaçırılması gibi el-hâletü’l-hâzihî temâdî ede gelen müşkilât bu misillü urûk-ı hıyâniye-i servet
ve sâmânın pîş-i reftârında azîm bir mani kesilmiş ve maa-mâfîh bu sene vakit u zamanıyla evrak-ı
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keşife tanzim ve takdim ve şâyân-ı tesviye mevâki‘-i mühimme tayin olunduğundan evrak-ı keşifenin tasdik
ve iade ve ol bâbda muktezî havalename vakt u zamanıyla i‘tâ buyurulduğu takdirde avârız-ı mevcûdenin
elden geldiği mertebe tahfîf ve izâlesine sarf-ı nakdiye-i gayret-i mansûr bulunmuş olmakla ol bâbda emr u
fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fi 15 Cemâziyelevvel sene 1328 ve 11 Mayıs sene 1326
Zor Mutasarrıfı
(mühür: Mahmud Cemaleddin)

DH.MUİ. 84-2/22 – 15 Cemaziyelevvel 1328 / 25 Mayıs 1910

2 .1 . i m ar

Halep’te Darülmuallimin binası ve hükümet konağının pervaz ve süslemeleri ile
inşaat planlarını yapan Mimar Kemaleddin Bey'in istihkakının geriye kalan kısmının
ödenmesi.

Dahiliye Nezâreti: Umûr-ı Mahalliye Vilâyet Müdüriyeti
Evrak Numrosu:
Müsevvidi:
Kalem Numrosu:
Tesvid Tarihi:
Mübeyyizi:
Tebyîz tarihi: 21/8/[13]34
Haleb Vilâyet-i âlîsine
1332 senesinde Haleb’de bulunduğu sırada makam-ı âlîlerinin emriyle tersîm ve ihzâr eylemiş olduğu Darü’l-muallimîn binasının projeleriyle teferruât ve inşaât planları ve
hükûmet konağı binası projesiyle temel planları için henüz tesviye olunmayan beş yüz
seksen dört liranın te’min-i irsâli istid‘âsını hâvî Mimar Kemaleddin Bey tarafından verilen arzuhâl leffen gönderilmiş olmakla mûmâileyhin bakıyye-i istihkâkının bir an evvel
te’min-i irsâli zımnında icab edenlere evâmir-i lazime i‘tâ ve neticesinin inbâsı ve melfufun iadesi tavsiye olunur. Ol bâbda.
21/8/[1]334
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DH.UMVM. 13/52 – 21 Ağustos 1334 / 21 Ağustos 1918

2 .2 . de m iryolu

Halep'e yapılması kararlaştırılan demiryolunun keşif ve ölçümüne memur Mr.
Miknel ve refakatinde bulunan adamlarına kolaylık gösterilmesi.

Yazıla
Haleb Valisi’ne tahrirât-ı sâmiye,
Haleb’e yapılması mukarrer olan demiryolunun keşf ve mesâhası zımnında ol tarafda bulunan Mister Miknel ile rüfekasından olan adamlar haklarında riâyet-i muktezîye
ve işlerinde dahi teshîlât ve muâvenât-ı icâbiye icrâsı ifade ve iltimâs olunmuş olub bu
yolun inşası menâfi‘-i kesîreyi mûceb olacağı cihetle buna müteferri‘ olan musâlahalar
sür‘at-ı tesviyesi zımnında her türlü ikdâmâtın icrası ehemm-i umûrdan olmasına mebnî
bu maddeye müte‘allik memur-ı mûmâileyhin vâki olacak ifadât ve mütehassisânatın is‘âf
ve icrasıyla hakkında iktizâ eden hürmet ve riâyetin ifâsına himmet buyurulmak ricasında
şukka.
[1 Ca. 1273]
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HR.MKT. 173/7 – 1 Cemaziyelevvel 1273 / 28 Aralık 1856

2 .2 . de m iryolu

Mösyö Leyard'ın İskenderun'dan Halep'e ve oradan da Bağdat ve Basra'ya kadar
inşasını teklif ettiği demiryolunun, General Chesney'nin Süveydiye'den Halep'e kadar inşa edeceği demiryoluna tercih edilebileceğine dair Londra Sefareti tahriratı.

Makam-ı Nezâret-i celîle-i Hariciye'ye fî 11 Şubat 1864 tarihiyle müverrahan Londra
Sefâret-i seniyyesi tarafından vârid olan tahrirâtın tercümesidir:
İskenderun’dan Haleb’e ve oradan dahi Birecik ve Urfa ve Nizib ve Musul ve Kerkük tarîkiyle Bağdad ve Basra’ya kadar mümtedd olacak olan demiryolu hattı Süveydiye’den Haleb’e
kadar mümtedd olmak üzere Ceneral Çesni (General Chesney)’ye imtiyâzı verilen hatt müreccah bulunduğuna dair Mösyö Jorj Lesam (?) nâm kimesne tarafından tanzîm olunan lâyiha
ile bir kıt‘a harita bu defa Mösyö Layard canibinden savb-ı çâkeriye irsâl kılınmış olmakla
bunların leffen huzur-ı âlî-i cenâb-ı nezâret-penâhîlerine arz ve takdimle kesb-i fahr ederim.
Mûmâileyh Mösyö Lesam'ın tasavvuru emr-i ticaret ve maliyece ve bi’l-husus Devlet-i
Aliyyece mûmâileyh Ceneral Çesni’nin tasavvuruna müreccah bulunmuş ise de mûmâileyh
Mösyö Layard’a ifade eylediğim veçhile Haleb demiryolu için mûmâileyh Ceneral Çesni'nin
teşkil etmiş olduğu kumpanyaya imtiyâz verilmiş ve bu kumpanya ise kefâlet akçesini i‘tâ
etmiş olduğundan mûmâileyh Mösyö Lesam'ın teklifine ihale sem‘-i itibar olunamayacağı
derkârdır. Fakat Devlet-i Aliyye, mûmâileyh Mösyö Lesam'ın tasavvurunu bi’l-muayene Ceneral Çesni'nin tasavvur ve teklifine müreccah gördüğü ve ceneral-ı mûmâileyhin tasavvurunun ta‘dîlini veyahud iki kumpanyanın birleşdirilmesini arzu buyurduğu hâlde bu bâbda
ceneral-ı mûmâileyh nezdinde teşebbüsât-ı lazımeye ibtidâr etmekliğim için taraf-ı bendegâneme talimât-ı aliyye-i cenâb-ı nezâret-penâhîlerinin irsâl buyurulması lâzım geldiğinin arz
ve ifadesi ibrâz-ı müesser-i sıdk ve ubûdiyyete zerî‘a ittihâz kılındı.
Jurnal Numrosu: 13
Serî‘an tebyîz olundu. Fi 8 Za sene 1280
İskenderun’dan Haleb’e ve oradan dahi Bağdad ve Basra’ya kadar mümtedd olmak üzere
inşasını Mösyö Layard'ın teklif etdiği demiryolunun Ceneral Çesni'nin Selvis’den (Süveydiye) Haleb’e kadar inşa edeceği demiryoluna müreccah bulunduğuna dair Londra Sefâret-i
seniyyesinin tahrirâtı
Mehmed Şevki		

İsmail Cemal

Tebyîzi ile harita Meclis-i Hass'a konulmak üzere Kenan Beyefendi’ye takdim olunmuşdur. Fî 11 Za 1280.
Asılları Tahrirât-ı Hariciye Odası’na verilmişdir. Fî 19 Şevval sene 1282.
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HR.TO. 55/79 – 19 Şevval 1282 / 7 Mart 1866

2 .2 . de m iryolu

Trablusşam-Bağdat arasında demiryolu inşası için mühendisler tayini ve gereken
paranın yarısının Bağdat emvalinden, diğer yarısının da nakden verilmesi.

Huzur-ı âlî-i hazret-i Sadâret-penâhîye,
102
Ma‘rûz çâker-i kemîneleridir ki;
Trablusşam’dan Bağdad’a kadar yapılması musammem olan demiryolun Bağdad ve Trablusşam cihetlerinden birer baş mühendis ile maiyetlerine ikişer nefer maiyet mühendisi tayini
ve bunlara terfîk olunacak zabtiyelerin masârıfı cânib-i mirîden verilmek şartıyla işbu istikşâfât mukâbilinde kendisine yüz elli bin küsûr frank yani altı bin beş yüz yirmi iki Osmanlı
lirası i‘tâsıyla Mösyö Pressele'n bu işe memuriyeti müte‘allik buyurulan irâde-i seniyye-i hazret-i Padişahîden olduğu beyân-ı âlîsiyle mûmâileyhin serî‘an tayin ve i‘zâmları fî 17 Cemâziyelâhir sene [12]89 ve 9 Ağustos sene [12]88 tarihli ve iki yüz elli dört numrolu şeref-res-i
mevki‘-i ta‘zîm olan tezkire-i sâmiye-i vekâlet-penâhîlerinde emr u fermân buyurulmuş ve
mantûk-ı âlîsince icra-yı iktizâ-yı hâle müsâra‘at olunmak üzere zikrolunan altınların tehiyye
ve tertibi Maliye Nezâret-i celîlesine ihtar kılınmış ise de el-hâletü’l-hâzihî bir haber alınamamasıyla beraber malum-ı meâli melzûm-ı Sadaret-penâhîleri buyurulduğu üzere bu yolun
girizgâhı Trablusşam’dan Tedmur ve andan Habur nehrinin Fırat’a munsabb olduğu yerden
geçerek Tikrit ve andan Bağdad’a kadar müntehî olacağından bu iki cihetin yani Bağdad ve
Trablusşam cihetlerinin baş mühendisliklerine tayin kılınan Almanyalı mühendis Mösyö Şut
(?) ve diğer baş mühendis Avusturyalı Mösyö Çernik (?) olub iki takım olmak üzere bunlara
lüzumu kadar mühendisler terfîk olunup baş mühendislerden şâyed birisi hasta olur ise diğeri
icra-yı keşfiyât emr-i ehemmini tatil etmemek üzere birlikde azîmet edeceklerinden ber-minvâl-ı muharrer yanlarına terfîk olunacak zabtiyelerin masârıf-ı tarîkiyeleri mahalleri emvâllerinden tesviye ve i‘tâ buyurulmak üzere muâvenet saire mahalliye icrası zımnında güzergâhda
bulunan mahaller vülât-ı azamına evâmir-nâme-i sâmî-i vekâlet-penâhîlerinin tastîriyle seviyy-i abîdâneme irsâli ve bir de Trablus'dan Arazi-i Basitaya'ya kadar olan mahaller dağlık
olarak müşkilât-ı keşfiye bulunduğu muahharen anlaşılmış ve bunlara iki yüz kilometre kadar
memâlik-i keşfiyât-ı ibtidâiyesi icra olunacağından beheri dört yüz ellişer frankdan doksan
bin frank ve Bağdad'a kadar dahi bin kilometre mikdarı yerlerin keşfiyâtı icra kılınacağından
beheri yüzer frankdan yüz bin frank ki zikrolunan keşfiyât masârıfı için maktû‘an yüz doksan
bin frank i‘tâsı lâzım geleceği cihetle masârıf-ı keşfiye olarak Mösyö Pressele i‘tâsı muktezâ-yı
irâde-i seniyye-i hazret-i Padişahîden bulunan yüz elli bin frankın üzerine kırk bin frank daha
yani altı bin beş yüz yirmi iki liraya bin yedi yüz otuz dokuz lira daha ilâvesi umûr-ı zarûriyeden göründüğünden ber-minvâl-i muharrer altı bin beş yüz yirmi iki liranın cem‘an sekiz
bin iki yüz altmış bir liraya bi'l-iblâğ nısfının Bağdad Vilâyet-i celîlesi emvâlinden havâlesiyle
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diğer nısfının dahi buradan nakden ve serî‘an i‘tâsına himmet buyurmaları hususunun dahi Maliye
Nezâret-i celîlesine emr ve iş‘ârı temennisine ibtidâr olunmağın ol bâbda emr ve fermân hazret-i
men lehü'l-emrindir.
Fî 19 Receb sene [1]289 ve fî 20 Eylül sene [1]288.
(mühür: İbrahim Edhem)

İ.MMS. 133/5700 – 19 Receb 1289 / 22 Eylül 1872

2 .2 . de m iryolu

Halep ile İskenderun arasında ve bir şubesi Üsküdar'dan Bağdat'a olmak üzere
bir demiryolu inşasına dair yazı.

Bâb-ı Âlî
Nezâret-i Celîle-i Hariciye
Tercüme Odası
Makam-ı nezâret-i celîle-i Hariciyeye fi 25 Mayıs 1872 tarihiyle Londra Sefâret-i Seniyyesi'nden gönderilen telgraf-nâmenin tercümesidir:
116 numrolu telgraf-nâme-i nezâret-penâhîleri alındı.
Devlet-i Aliyye'nin evvelki tasavvuru Haleb ile İskenderun'a ve yahud Süveydiye'ye bir
şubesi olmak üzere Üsküdar'dan Haleb tarîkiyle Bağdad'a ve Fırat vadisine bir demiryol
yaptırmak idi. Teshîl-i maslahat için parlamentonun teşkil etdiği komisyonda bu günkü
gün derdest-i tezekkür olan tasavvur icabınca İskenderun'dan Haleb'e ve oradan Bağdad tarîkiyle Basra'ya kadar bir demiryol yaptırılıb masârıfı yüzde dört faiz ve yüzde bir
re’sü'l-mâlına mahsub akçesi i‘tâ kılınmak üzere başa baş akd olunacak taahhüdü bir istikrâz ile tesviye edilmekdedir. Bu hâlde yapılacak demiryol saltanat-ı seniyyenin malı olacak
oldukdan başka suret-i âharla yaptırıldığı takdirde gidecek akçenin tesbitinden az bir masrafla hâsıl olacak olduğundan saltanat-ı seniyyece yine yalnız Üsküdar ile Haleb beyninde
yaptırılacak yolun inşası tedbirini düşünmekden başka bir şey kalmamış olur. Bir istikrâzı
taht-ı te’mine almak için parlamentonun muvâfakatını istihsâl-i müşekkel olmasına ve İngiltere Devleti ise mebhûsün-anh olan yolun te’min-i istikrâz suretinden başka bir tedbir
ile vücuda gelmesi arzusunda bulunmasına nazaran İngiltere Devleti'ne kendisince bazı
fevâidi müstelzim olacak ve istikrâzın suret-i muntazama ve mü’temende te’diyesini te’min
edecek bazı şerâit arz olunmak lâzım gelmişdir. Malum-ı âlî-i nezâret-penâhîleri olduğu
üzere şerâit-i mezkûre saltanat-ı seniyyenin ale'l-umûm istikrâzât vâkı‘ası için arz eylediği
şerâite müşâbih olub suret-i istisnâiyede bulunan şart İngiliz askerinin imrârı kaziyesidir.
Bu şart dahi devleteyn beyninde bir mukâvele-i mahsûsaya rabt olunup mesela def‘aten
on binden ziyade Devlet-i Aliyye mülkünde İngiliz askeri bulundurmak gibi bazı kuyûd
ile isti‘mâlini tahdîd etmek hukukunu saltanat-ı seniyyece mahfûz-ı kâbil olabiliyor.
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HR.TO. 118/117 – 25 Mayıs 1872

2 .2 . de m iryolu

İskenderun'dan Halep'e kadar demiryolu inşası için William Sola'ya imtiyaz verilmesi hakkında Nafia Nezareti'nin işarı üzerine Vükela Mazbatası'nın takdimi.

Üsküdar'dan Haleb'e kadar bir şose tarîk inşası için Wilyam (William) Sola Efendi tarafından ve Süveydiye'den Haleb'e ve oradan Bağdad'a bir demiryol te’sisi zımnında Sermimar-ı Devlet Serkiz Bey cânibinden başka başka imtiyâz taleb olunmakda olduğundan ve
bu iki teklifden müşârunileyh Serkiz Bey te’min-i temettu‘ akçesinden sarf-ı nazar eylediği
hâlde demiryolun inşası mûmâileyh Sola Efendi'nin yapacağı şoseye müreccah bulunduğundan bi't-tedkik icabının icrası hususunun Nâfia Nezâreti'ne havalesi mukaddemâ kararlaşdırılarak ol bâbda vuku‘u bulan tebligâta cevaben nezâret-i müşârunileyhâdan meb‘ûs tezkire-i
melfûf iki kıt‘a mukâvele müsveddesiyle beraber miyâne-i bendegânemizde kırâet ve mütâlaa
olundu.
Tezkerenin hulâsa-i meâli müşârunileyh Serkiz Bey te’min-i temettu‘ akçesi talebinden
ferâğat etmiş ve teklif-i sâbıkını Süveydiye'den Haleb'e kadar dar bir demiryol inşasına tahvîl
ile ol bâbda bir mukâvele lâyihası irsâl eylemiş ise de derpîş eylediği şerâitin kabulü caiz olamayıb mukâvele-nâmenin kenarlarında sürhle işaret olunan ta‘dîlâtı dahi müşârunileyh kabul
etmemiş ve Sola Efendi dahi şose inşasından sarf-ı nazarla hafif bir demiryol inşa etmek üzere
bunun Meskene'ye kadar tahdîdi için kendisine salâhiyet ve demiryoldan Antakya ve Ayntab'a kadar şubeler inşası için talebler zuhur edecek olur ise kendisine hakk-ı rüchân verilmesi
ve İskenderun'a veya Süveydiye'den Bağdad'a kadar geniş bir demiryol yapılması için taraf-ı
Devlet-i Aliyye'den diğer bir kumpanyaya imtiyâz verilecek olur ise kendisinin yapacağı yolu
o kumpanyanın iştirâ ve bir milyon frank tazminât i‘tâ etmesi şartlarının mukaveleye dercini
dermiyân ve Antakya şubesi bir büyük hat aksâmından olmadığından bir müddet-i muayyene
zarfında bunun için hakk-ı rüchân verilmesinde mahzur olmadığı gibi öyle geniş bir demiryol
inşası takdirinde mûmâileyhin yapacağı yola rekabet ederek metrûk ve mu‘attal kalmasını
mûceb olacağından o kumpanyanın bu yolu mübâya‘a etmesi tabiî bulunduğuna mebnî bu
bâbda mukâveleye bazı ahkâm derc edilmiş ise de Meskene şubesi Bağdad hattı aksâmından
olduğu misillü Ayntab şubesi dahi Diyarbakır hattı üzerinde bulunduğu cihetle ve bu hatların
karîb ve ba‘îd inşası tabiî olmasıyla aksâmından bulunan şubelerden biri için hakk-ı rüchân
verilmesi zuhur edecek taleblerin tebâüdünü müstelzim göründüğünden başka hükûmet-i
seniyyenin bu hususdaki ihtiyarını takyîd demek olduğundan gayr-ı caiz göründüğüne ve
hattıteyn-i mezkûreteyne dair istediği rüchân yerine bunlar için talebler zuhur eder ise hükûmet-i seniyyenin kendisine ihbar-ı keyfiyet eylemesinin şart-ı ittihâzı teklif edilmiş ise de
buna dahi muvâfakat edemeyeceğini beyân etmiş olduğundan ve mîr-i müşârunileyhin teklif
eylediği Süveydiye tarîkinin nakliyatca arzu olunan menâfi‘-i mahalliyenin tesrî‘-i istihsâline
sâlih görülemediği gibi Sola Efendi'nin dermiyân etdiği şerâit-i esâsiye dahi işi müşkilâta
düşürdüğünden nezâretce bunlardan birinin tercihi tarafına gidilemeyerak icra-yı icabı re’ye
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ta‘lîk olunduğu beyânından ibaret bulunmuş ve teshîl-i muvâredâtın menâfi‘ ve muhassenâtı
cây-ı bahs olmayıb Nâfia Nezâreti'nin mütâlaası veçhile Süveydiye'de liman olmadığı ve liman inşası hemen gayr-ı mümkün derecede masârıf-ı külliye ihtiyarına mütevakkıf olduğu
cihetle Süveydiye tarîkinden evvel İskenderun tarîkinin inşası ehem ve elzem bulunmasına
ve bu bâbda mûmâileyh Sola Efendi ile akd edilecek on üç maddeyi hâvî mukâvele-nâmede
münderic mevâdd-ı esâsiye mezkûr demiryolunu inşa etmek üzere verilecek fermân-ı âlî tarihinden itibaren yetmiş beş sene müddet-i imtiyâziye i‘tâ olunmak ve mezkûr hattın bi'l-cümle masârıf ve zarar ve hasarı tarafına aid olmak ve imalat-ı fermân-ı âlîsi tarihinden itibaren
bir sene zarfında ikmâl kılınmak ve bir de mukaddemâ inşasına mübâşeret olunan şose tarîkin
ve Muradpaşa köprüsünün tamir ve hüsn-i hâlde muhafazası sahib-i imtiyâza râci‘ olmak
ve halkın mürûr ve ubûruna asla muhalefet olunmamak şartıyla bunların lüzumu mikdar-ı
mahallerinden istifade eylemek ve demiryol ile nakl olunacak emti‘a ve eşyadan şart-nâme-i
umumiyede münderic tarife ve şerâite tevfîkan tanzim ve devletçe tedkik ve tasdik olunacak
tarife-nâme mûcebince ücret-i nakliye istifa etmek ve fakat asâkir-i şâhâne ve mühimmât-ı
harbiye ile devlete aid her nevi eşyadan ücret-i nakliyenin nısfını ahz etmek ve sahib-i imtiyâzın müddet-i muayyene içinde teşkiline me’zûn bulunduğu Osmanlı Anonim Kumpanyası'nın nizâmnâme-i dahilisi Devlet-i Aliyye'nin nazar-ı tedkîkine arz olunup ba‘de't-tedkîk
tasdik olunmadıkca tahvilât neşr u fürûhtuna salâhiyeti olmamak ve kefalet akçesi olarak üç
bin aded lira-yı Osmanî veyahud ol mikdar eshâm tevdî‘ eylemek ve şubeler müstesna olmak
üzere demiryolun yemîn ve yesârından elli kilometre mesafe dahilinde demiryola muvâzî
suretde veya andan geçmek üzere büyük bir hat inşası için taraf-ı Devlet-i Aliyye'den imtiyâz
verildiği hâlde kumpanya muhamminler vasıtasıyla tayin olunacak bedeli sahib-i imtiyâza
ve bir milyon frank tazminât ifa eylemek ve sahib-i imtiyâz taahhüdât-ı vâkı‘asını müddet-i
muayyene zarfında icra edemediği hâlde fesh olunarak imalat-ı mevcude ile kefalet akçesi
taraf-ı devletden zabt edilmek ve yalnız demiryol ile mevkıfları ve mukâvele ve şartnâme her
gûne teklif ve rüsûmdan muaf tutulmak maddelerinden ve mevâd-ı sairesi dahi şerâit-i müteferri‘adan ibaret olmasına mebnî müzâkerât-ı vâkı‘a buna hasr olunarak neticesinde mukâvelenâmenin dokuzuncu maddesinde "evrak-ı nakdiye" yerine "eshâm" lafzı derc edilmek ve
onuncu maddesinde muharrer olduğu veçhile Antakya'ya kadar bir şube inşasında sahib-i
imtiyâza hakk-ı rüchân i‘tâsıyla fakat Meskene ile Ayntab'a kadar hakk-ı rüchân verilmeyib
yalnız bu iki mahalle kadar demiryolu hattını temdîde sahib-i imtiyâz me’zûn bulunması kaydı ilâve olunmak üzere mukâvelenâmenin münderecât-ı sairesi muvâfık-ı maslahat görünmüş
ve bu ta‘dîlâta mûmâileyh Sola Efendi'nin muahharen muvâfakatı istihsâl olunarak Nâfia
Nezâreti'nin beyân eylediği müşkilâtdan Sola Efendi'nin mukâvelesine aid ciheti ber-taraf
olmuş idüğünden ve mukâvelenâme dahi ona göre tashih edildiğinden ol veçhile mûmâileyh
Wilyam Sola Efendi'ye imtiyâz i‘tâsı kararlaşdırılak mezkûr tezkire-i mukâvelenâmenin müsvedde-i musahhahası ile beraber lefen arz ve takdim olunmuş olmakla ol bâbda ve kâtıbe-i
ahvâlde emr ve fermân hazret-i veliyü'l-emr efendimizindir.
Fi [5] Ş[aban] sene [12]97
(mühürler:)		
Abdüllatif Subhi/
Ahmed Cevdet/
Zeynelabidin/		
Mehmed Rasim/
Hüseyin/
es-Seyyid Ahmed Arifi/ Mahmud Nedim/
Ahmed Esad/		
Kadri/		
es-Seyyid Mustafa Zihni/
Hasan Fehmi/		
Kâmil/		
es-Seyyid Ali Saib
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Y.A.RES. 6/60 – 5 Şaban 1297 / 13 Temmuz 1880

Y.A.RES. 6/60 – 5 Şaban 1297 / 13 Temmuz 1880

2 .2 . de m iryolu

Halep'i Şam'a bağlamak üzere bir demiryolu inşası imtiyazına dair.

Yıldız Saray-ı Hümâyûnu
Başkitâbet Dairesi
Avusturya Devleti Ticaret Müsteşarı Doktor Koh'un (?) Suriye’nin şimâlinde Haleb şehrini Şam’a rabt etmek üzere bir demiryol inşası imtiyazının gerek kendi gerek Paris’de vâki Patinbol (?) nâm inşaât şirketi nâmına olarak i‘tâsı hususuna dair olub havale buyurulan arîzası
üzerine cereyân eden müzâkerâtı hâvî Teftiş-i Askeri Komisyon-ı âlîsinden tanzim ve takdim
olunup manzûr-ı âlî buyurulan mazbata icabı arz-ı atabe-i ulyâ kılınmak üzere bâ-irâde-i seniyye-i cenâb-ı Padişahî evrak-ı müteferri‘asıyla lefen irsâl–i seviyy-i sâmî-i sadaret-penâhîleri
kılınmış olmakla ol bâbda emr ve fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 25 Muharrem sene [1]307 ve fî 9 Eylül sene [1]305 (21 Eylül 1889)
Serkâtib-i
Hazret-i Şehriyârî
Süreyya
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İ.DH. 1153/90106 – 25 Muharrem 1307 / 21 Eylül 1889

2 .2 . de m iryolu

İskenderun'dan Halep'e ve diğer belirlenen güzergaha demiryolu inşası.

Bâb-ı Âlî
Meclis-i Mahsus
Haleb'den İskenderun’a kadar bir şimendifer hattı inşası için imtiyâz istid‘âsında bulunan mu‘teberân-ı ticaretden Basmacızâde Ferid Bey ve şürekâsı ile Trablusşam’dan nikât-ı
malumeye demiryol temdîdi imtiyâzını isteyen Trablus ve Humus ve Hama Şose Yolu
Şirketi'nin müdürü Abdülkâdir Molla Bey ve Beyrut bankerlerinden Musa Karyiç Efendi’nin mutâlebi hakkında Ticaret ve Nâfia Nezâreti’yle muhaberât-ı şâmil tezkire ve ol
bâbda icra kılınan tedkikât ve makam-ı Seraskerî ile cereyân eden muhaberât üzerine
mûmâileyh Ferid Bey ve şürekâsı nâmına olarak tanzim olunan mukâvelenâme ve şartnâme lâyihalarıyla Meclis-i Nâfia’nın mazbatası takımıyla miyâne-i bendegânemizde kıraat
ve mütâlaa olundu.
Meâllerinden müstebân olduğu veçhile Abdülkâdir Molla Bey ile Musa Karyiç Efendi,
Trablusşam’dan başlayıb Humus ve Hama ve Haleb’den bi’l-mürûr Birecik veya Urfa’ya
kadar hatt-ı asli ve Humus’dan Şam-ı Şerif ’e şube olarak geniş demiryollar inşası mecburi
ve Haleb’den İskenderun veya Suveydiye’ye kadar bir şube temdidi dahi ihtiyarî olmak
üzere kilometre başına on üç bin frank te’minât ile imtiyâz talebinde oldukları hâlde
mûmâileyh Kâdir Bey ve şürekâsı İskenderun’dan bed’an ile Haleb’den geçerek Birecik’e
kadar hatt-ı asli ve Haleb’den başlayarak Hama ve Humus’dan bi’l-mürûr Şam-ı Şerif ’e
ve Humus’dan Trablusşam’a kadar iki şube olarak geniş demiryollar inşası mecburi ve
müddet-i imtiyâziyenin ibtidâ ki beş senesi zarfında hatt-ı aslîyi Antakya ve Ayntab’a
ve Kilis’e rabt etmek üzere üç şube inşası ihtiyarî olmak şartı ve şerâit-i saire ve doksan
dokuz sene müddet-i imtiyâziye ile bilâ-te’minât geniş demiryol inşasını taahhüd eylediği
ve mûmâileyh Ferid Bey ve şürekâsının istinâd etdikleri Heyet-i Maliye’nin münhasıran
Belçika ve İsviçre Heyet-i Maliye’sinden ibaret bulunduğu beyânıyla mezkûr mukâvele ve
şartnâme lâyihalarının gönderildiği dermiyân kılınmış ve suret-i iş‘ârına göre mûmâileyh
Kâdir Bey ve şürekâsı tarafından mevzû‘ bahs olan demiryolun evvelce imtiyâzı verilmiş
olan Akka demiryolu hattıyla iltisâk etmek ve Anadolu hatt-ı aslisinin Ankara ve Sivas’dan
geçerek Diyarbakır’a müntehî olacak kısmı inşa ve ikmâl olunmazdan evvel Birecik’den
ileriye geçmemek üzere inşasında Daire-i Askeriyece beis ve mahzur olmadığı anlaşılmış
olduğuna ve demiryolların devlet ve memleket için fevâid ve muhassenâtı bedîhî ve işbu
demiryol hakkında dermiyân edilen şerâit diğerlerinin teklifine müreccah ve te’minât taleb olunmaksızın inşası deruhde olunmasından dolayı menfeat-i Hazineye de muvâfık
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idüğü bahs ve tafsilden müstağnî bulunduğuna binâen esas mesele şâyân-ı kabul ve tervîc
olduğu gibi mezkûr mukâvele ve şart-nâme lede’t-tedkik bunların münderecâtı dahi numune-i asliye ve icab-ı maslahata muvâfık olub bazı mevâdınca lâzım gelen tashihât ve
ta‘dîlât dahi icra edilmesiyle zikrolunan demiryolların şerâit-i mukarrere veçhile inşası ve
işledilmesi imtiyazının mûmâileyh Ferid Bey ve şürekâsı nâmlarına i‘tâ ve ihalesi zımnında muamele-i lazimenin ifası hususunun nezâret-i müşârunileyhâya havalesi müttehiden
tezekkür olunarak mezkûr mukâvele ve şart-nâme lâyihaları ile muhabereli tezkire ve harita leffen arz ve takdim edilmiş olmakla muvâfık-ı emr ve fermân-ı hümâyûn hazret-i Padişahî olduğu takdirde ifası muktezâsı bâbında ve kâtıbe-i ahvâlde emr ve fermân hazret-i
veliyyü’l-emr efendimizindir.
Fi 15 Şevval sene [1]308 ve fi 12 Mayıs sene [1]307 (24 Mayıs 1891)
Sadrazam (mühür: Mehmed Kâmil bin Salih)/ Şeyhülislâm (mühür: Mehmed bin
Ömer Lütfi Bodrumi)/ Şûrâ-yı Devlet Reisi (mühür: Ahmed Arif bin Mehmed Şekib)/
Serasker (mühür: Ali Sâib bin İbrahim)/ Bahriye Nâzırı (mühür: Hasan Hüsnü bin Hüseyin)/ Dahiliye Nâzırı (mühür: es-Seyyid Ahmed Münir)/ Hariciye Nâzırı (mühür: Ahmed
bin Mehmed)/ Sadaret Müsteşarı (mühür: es-Seyyid Mehmed Tevfîk)/
Maliye Nâzırı
(mühür: Ahmed Nazif )/ Maârif Nâzırı (mühür: Münîf )/ Ticaret ve Nâfia Nâzırı (mühür:
Raif )/ Evkâf-ı Hümâyûn Nâzırı (mühür: es-Seyyid Mustafa Vehbi)/ Adliye Nâzırı (mühür: es-Seyyid Hüseyin Rıza)/ Meclis-i Vükelâya memur (mühür: Ahmed Cevdet)
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Sis

Maraş

Diyarbakır
Birecik

Adana

Urfa

İskenderun
Antakya
Süveydiye

Kilis
Halep

Lazkiye
Hama

Trablusşam

Humus

Şam-ı Şerif
Akka

Hatt-ı mecburi
Hatt-ı ihtiyari

Mikyas
1/4.000.000

Y.A.RES. 55/4 – 15 Şevval 1308 / 24 Mayıs 1891

Y.A.RES. 55/4 – 15 Şevval 1308 / 24 Mayıs 1891

2 .2 . de m iryolu

Şam'dan başlayarak Humus, Hama ve Halep'ten geçerek Birecik'e kadar temdid
ve inşa edilecek olan tren hattına dair.

Bâb-ı Âlî
Daire-i Sadâret
Âmed-i Divan-ı Hümâyûn
2141
Şam-ı Şerif ’den bed’an ile Humus ve Hama ve Haleb'den mürûr ederek Birecik'e
müntehî olmak üzere temdîd ve inşası imtiyazının Yusuf Matran Efendi uhdesine ihalesi
isticbâr olunan hattın Trablusşam’ın ticaret ve muvaredâtını sektedâr edeceğinden bahisle
Humus’dan Trablus’a bir şube inşasının şartnâmesine derci veyahut Trablus şirketinin tercihi hakkında bazı ifade ve müsted‘iyâtı hâvî müteaddid imza ile Trablusşam merkezinden
keşide olunan telgrafnâme manzûr-ı âlî buyurulmak için arz ve takdim kılınmış ve işbu
telgrafnâmenin imtiyâz-ı mezkûr aleyhinde bulunanların tahrikâtı ve teşvikâtıyla tertib ve
keşide edilmiş olduğu melhûz bulunmuşdur efendim.
Fi 8 Şevval sene [1]310, fi 13 Nisan sene [1]309 (25 Nisan 1893)
Sadrazam ve Yâver-i Ekrem
Cevad
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Y.A.HUS. 273/33 – 8 Şevval 1310 / 25 Nisan 1893

2 .2 . de m iryolu

Şam, Hama, Humus, Halep-Birecik arasında inşa edilecek demiryolu projesi.

Şam-ı Şerif ’den bed’an ile Humus ve Hama ve Haleb'den geçerek Birecik’e kadar inşası
mukarrer olan demiryol hattı sahib-i imtiyâzı Yusuf Habib Matran Efendi kullarının teşkil etdiği kumpanya matviyyen takdim kılınan krokide arz ve irâe olunduğu veçhile hatt-ı mezkûr
güzergâhı Şam-Beyrut demiryolu üzerinde ve Baalbek vadisinde kâin “Rayak” nâm mahalden
itibaren ve Cebel-i Lübnan ile Lübnan-ı Şarkî beyninde mütehassıl Baalbek vadisini takiben
Humus ve Hama ve oradan Birecik’e doğru tayin etmek istemekde olub hatt-ı mezkûrun
Baalbek vadisini takib ve Cebel-i Lübnan’a takarrüb etmesi ise siyaseten ve mülken mehâzîr-i
azîmeyi müstelzim olacağından mehâzîr-i mezkûreye mahal kalmamak ve hattın mamur ve
mahsuldâr araziden imrârı gibi muhassenât-ı matlûbe istihsâl edilmek üzere hatt-ı mezkûrun
Şam’dan bed’an ile güzergâhının Lübnan-ı Şarkî’nin şark eteklerini ve Haleb tarîkini takiben
Duma ve Kuteyfe ve Nebek üzerinden Humus’a ve oradan Hama ve Haleb ve Birecik’e îsâl
edilmesi lâzım geleceği ve Suriye Vilâyeti’nin mütâlaâtı dahi bu merkezde bulunduğu Beşinci
Ordu-yı Hümâyûnları kumandanlığından re’sen ve cevaben bâ-muharrerât iş‘âr olunmasına
ve hatt ma‘rûz güzergâhının ber-mûceb-i mukâvele şirket mühendisleriyle birlikde tayini için
ordu-yı hümâyûn-ı mezkûr kumandanlığının tensîbi üzerine irâde-i seniyye-i cenâb-ı Padişahîleri mantûk-ı celîli vechile tayin olunan Erkân-ı Harbiye Kolağası Ziyâ Bey kullarının
tanzim ve irsâl etdiği lâyihada münderic mütâlaât dahi kumandanlığın iş‘ârâtını müeyyed görünmesine mebnî keyfiyet makam-ı Seraskerî 'den bâ-tezkire Nâfia Nezâreti'ne iş‘âr olunmuş
olduğu gibi nezâret-i müşârunileyhâdan ahîren gelen tezkire ile Fen Müşavirliğine melfûf
raporda şirketin mezkûr güzergâh hakkında i‘tâ etdiği projelerin gerek fen ve gerek askerlik nokta-i nazarından kabul edilemeyeceği beyân olunmuş ve nezâret-i müşârunileyhâdan
mütakiben gelen diğer tezkerede mezkûr güzergâhın Baalbek'den imrârı hakkında Erkân-ı
Harbiye Dairesi'nden tanzim olunan harita mûcebince keşfiyât icra edildiği cihetle keşfiyât
haritalarının tasdiki mûmâileyh Matran Efendi kulları tarafından Nâfia Nezâreti'ne verilen
arzuhâlde istid‘â olunduğu beyânıyla Erkân-ı Harbiye'den şirkete verilmiş öyle bir harita olduğu hâlde suretinin irsâli iş‘âr olunması üzerine gerek güzergâhın Baalbek'den imrârına ve
gerek aksâm-ı sairesine dair Erkân-ı Harbiye-i Umumiye'den şirkete hiçbir harita verilmediği
cevaben nezârete yazılmış idi.
Bu kere tekrar gelen fi 11 Safer sene [1]312 tarihli tezkerede dahi hatt-ı mezkûr güzergâhı
hakkında şirketle Nâfia Nezâreti beyninde mütahassıl ihtilâfı ma‘rûzun faslı için buradan
mahalline bir Erkân-ı Harbiye zabiti tayin ve i‘zâmı sahib-i imtiyâz tarafından istid‘â olunduğu iş‘âr olunmasıyla bu iş için dahi Erkân-ı Harbiye-i Umumiye-i Şahaneleri Dairesi'nin
Üçüncü ve Dördüncü Şubeleri Müdürü Erkân-ı Harbiye miralaylarından Ömer Kâmil Bey
kullarının icra-yı memuriyeti bi't-tensîb makam-ı Seraskerîden atabe-i ulyâ-yı cenâb-ı zıllullahlarına derdest-i arz ve istîzân bulunmuş olduğu rehînü't-talâ‘-i alem-şümûl-ı âlî-i cenâb-ı
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hilâfet-penâhîleri buyurulmak üzere arz-ı keyfiyete ictisâr kılındı. Her hâlde emr ve fermân hazret-i
veliyyü'l-emr efendimizindir.
Fi 19 Safer sene [1]312 ve fi 9 Ağustos sene [1]310 (21 Ağustos 1894).
Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reis Vekili
abd-ı memlûkları
(mühür: İbrahim Edhem bin Mehmed)

Y.PRK.ASK. 99/76 – 19 Safer 1312 / 22 Ağustos 1894

2 .2 . de m iryolu

Hama-Halep şimendifer istasyonunun, şehrin şark tarafında vaki Karlık Mahallesi'nde inşası lüzumu.

Sadâret-i uzmâ Mektubî Kalemi
Numara: 60
Tarih-i Tesvîdi: 5 Cemâziyelâhir sene [1]323, 25 Temmuz sene [1]321 (6 Ağustos 1905)
Tarih-i Tebyîzi: 6-25
Ticaret ve Nâfia Nezâret-i celîlesine
Hama-Haleb şimendifer istasyonunun Haleb'in garb cihetinde kâin ve hristiyanlarla
meskûn ecânibin öteden beri musattah-ı enzârı olan Tılal ve Aziziye mahalleleri civarında
inşası kumpanyaca tasavvur edilmekde ise de bu hâlin ne gibi mahzurâtı ve hükûmet-i seniyyenin de ne suretle ızrârını müeddî olacağından bahisle mezkûr istasyonun şehrin şark
tarafında ve şimendifer güzergâhında vâki Karlık Mahallesi'nde inşası lüzumuna dair bazı
ifadât ve mütâlaâtı hâvî Haleb Vali-i Vekâletî'nin 23 Temmuz [1]321 tarihli telgrafnâmesi
leffen savb-ı devletlerine irsâl kılınmakla muktezâsının serî‘an ifa ve inbâsına ve melfûfun
iadesine himmet.
İş‘ârât-ı aliyye-i mektubî
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BEO. 2638/197807 – 5 Cemaziyelahir 1323 / 7 Ağustos 1905

2 .2 . de m iryolu

Rayak-Hama demiryolunun Halep'e kadar uzatılması.

Sadâret-i uzmâ Mektubî Kalemi
Numara: 97
Tarih-i Tesvîdi: 22 Cemâziyelâhir sene [1]323, 10 Ağustos sene [1]321 (22 Ağustos
1905)
Tarih-i Tebyîzi: 27-15
Ticaret ve Nâfia Nezâret-i celîlesine
Rayak-Hama demiryolunun Haleb'e kadar temdîdine dair Şam-Hama Demiryolu Şirket-i Osmaniyesi'yle mün‘akid 13 Rebîülevvel 1323 ve 5 Mayıs 1321 - 18 Mayıs 1905
tarihli mukâvele-i mutazamminenin sekizinci maddesi mûcebince şirketin Şam-Müzeyrib
hattından dolayı mevcud olan taleb ve davasından ferâğatını hâvî hükûmet-i seniyyeye
i‘tâsına mecbur olub ahîren ictimâ eden hissedârân-ı heyet-i umumiyesinin tasdikini mutazammın olarak şirket-i mezkûre tarafından ahîren i‘tâ ve 14 Cemâziyelâhir sene [1]323
tarihli ve 97 numrolu tezkire-i devletleriyle isrâ olunan ibrâ-nâme iş‘âr-ı âlîleri vechile Divan-ı Hümâyûn Kalemi'nde hıfz olunarak bunun kalem-i mezkurce musaddık bir
nüshası evvelce gönderilen muvakkat ibrâ-nâme ile beraber lefen savb-ı devletlerine irsâl
kılınmış olduğu beyânıyla tezkire.
İş‘ârât-ı aliyye ve mektubu mûcebince
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BEO. 2652/198870 – 22 Cemaziyelahir 1323 / 24 Ağustos 1905

2 .2 . de m iryolu

Halep vilayetinin elektrikle aydınlatılması ve elektrikli tramvay hattının kurulması.

Yıldız Saray-ı Hümâyûnu
Teşrifat-ı Umumiye Dairesi
Şam şehri için ihsân buyurulan ayn-ı şerâit ve müddet ile Haleb şehrinin elektrik ile
tenvîri ve elektrik ile cerr olunmak üzere tramvay hattı te’sis ve işledilmesi imtiyâzının
Felemenk Devleti tebaasısından Mösyö Con Buter (?) nâmına i‘tâsı hakkında irâde-i mekarim-âde-i hazret-i veliyyü'n-nimet-i bî-minnet-i a‘zamîlerinin âtıfet-i efzâ-yı sünûh ve
sudûr buyurulması istirhâm ve istid‘âsına cür’et kılındığı ma‘rûzdur.
Fî 17 Kanun-i sani sene [1]321
Abd-i memlûkları Ali
İbrahim kulları
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Y.PRK.TŞF. 7/115 – 17 Kanunusani 1321 / 30 Ocak 1906

2 .2 . de m iryolu

Anadolu, Halep ve Bağdat demiryollarının inşa ve temdidi hakkında.

Ticaret ve Nâfia Nezâreti
Anadolu hattının suret-i temdîdi hakkında Anadolu Demiryolu Şirketi Müdürü Mösyö Hugenin (Huguenin) tarafından takdim kılınan tezkerenin tevdî‘iyle cânib-i Bâbıâli'den tebliğ kılınan irâde-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhîleri mantûk-ı âlîsi üzere ol
vakit mûmâileyh ile cereyân eden müzâkerâtın tafsilâtı 4 Mart sene [1]324 tarihli tezkire-i
acizî ile Bâbıâli'ye iş‘âr kılınmış idi. Bu kere şerefyâb-ı telakkub olduğum emr u fermân-ı
hümâyûn-ı hazret-i hilâfet-penâhîlerine imtisâlen şirket memurlarıyla tekrar müzâkere
olunduk da hulâsa-i ifadeleri tezkere-i mezkûrede dahi iş‘âr olunduğu üzere Düyûn-ı
Umumiye'ye muhassas vâridât fazlasının tezâyidinden ve bunun Bağdad demiryolunda
temdîdi masârıfına ihtisâsından ve Bulgurlu'dan Haleb'e kadar dört yüz doksan kilometre
ve memâlik-i menâ‘at-ı mevki‘esi cihetiyle orada demiryol hattı inşası masârıf-ı külliyeye
muhtac olub ber-mûceb-i mukâvelenâme beher kilometrenin inşaâtı için senevî muayyen
olan on bir bin frank te’minât akçesi kifayet etmeyeceğinden bahisle Bulgurlu'dan Haleb'e kadar dört yüz doksan kilometre mesafenin masârıf-ı inşâiyyesi için kilometre başına
senevî on üç bin beş yüz on yedi frank tahsîsiyle bunun on bir bin frankdan fazlası olan iki
bin beş yüz on yedi frankın Haleb'den ileriye dört yüz doksan kilometre ve hatt inşasında
onların te’minât akçesinden mahsûbu ve surete muvâfakat olunmadığı hâlde Haleb'den
Mardin civarında Halif nâm mevki‘e kadar inşa olunacak hatt, masârıfı bi'n-nisbe ehven
idüğünden bu kere inşa olunacak hattın Bulgurlu'dan mezkûr Halif'e kadar sekiz yüz
kilometre olarak inşası ve bu hâlde ber-mûceb-i mukâvele beher kilometre için on bir
bin frank hesabıyla sekiz yüz kilometrenin masârıf-ı inşâiyyesi için üç yüz seksen yedi
bin iki yüz lira ve beher kilometresi dört bin beş yüz frank hesabıyla işletme masârıfı için
yüz elli sekiz bin dört yüz lira ki, cem‘an senevî beş yüz kırk beş bin altı yüz lira tahsîsi ve
bundan Düyûn-ı Umumiye'ye muhassas vâridât fazlası olan üç yüz altmış sekiz bin lira
ba‘de't-tenzîl üst tarafı olan senevî yüz yetmiş yedi bin altı yüz liranın Hazine-i celîlece
başkaca karşılık irâesiyle te’min-i tesviyesi suretlerinden ibaret olub hattın temdîdi gerek
hükûmet-i seniyyenin gerek şirketin menâfi‘-i muktezâyâtından ise de mukaddemâ Konya'dan Bulgurlu'ya kadar inşa olunan iki yüz kilometre hattın masârıfı pek hafif olarak
birinci teklif vechile Haleb'e kadar inşa olunacak dört yüz doksan bir kilometre kısım
masârıf-ı inşâiyyesi ziyadece ise Bulgurlu hattı masârıf-ı inşâiyyesinden tasarruf edilmiş
olması tabiî olan akçenin ve ileride Haleb'den öteye yapılacak düz mahaller masârıf-ı
inşâiyyesinden kalacak akçenin karşılık ittihâzıyla hükm-i mukâvelenin muhafazası iktizâ
edeceği ve Bulgurlu'dan Haleb'e kadar yapılacak hatt için te’minât akçesi olmak üzere
kilometre başına senevî on bir bin frank yerine on üç bin beş yüz on yedi frank i‘tâsı
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hâlinde ber-mûceb-i mukâvele muayyen olan inşaât ve işletme masârıfından fazla beher
kilometre için iki bin beş yüz on yedi frank hesabıyla senevî elli dört bin bu kadar lira
i‘tâsı lâzım gelerek eğerçi işbu iki bin beş yüz on yedi frank ileride yapılacak hatların
te’minât akçesinden tenzîl edilecek yani ileride yapılacak dört yüz doksan bir kilometre
hattın inşasında beher kilometresi için on bir bin frank yerine sekiz bin dört yüz seksen
üç frank verilecek ise de ilerideki hattın inşası zamanına değin açıkdan senevî elli dört
bin bu kadar lira fazla verilmiş olacağı ve bu akçenin mahâll-i mahsûbu dahi kalmayacağı
gibi hattın vâridât-ı cedîde bulundukça kısım kısım inşası mukarrer olmasıyla ikinci teklif
veçhile Düyûn-ı Umumiye'den muhassas vâridât fazlasından başka Hazine-i celîleden de
senevî yüz yetmiş yedi bin altı yüz liranın karşılık irâesiyle te’min-i tesviyesi ise muvâfık-ı
hâl ve maslahat olamayacağından bahisle hattın ikinci teklif vechile Halif nâm mevki‘e
kadar sekiz yüz kilometre temdîdi takdirinde beher kilometresi içir ber-mûceb-i mukâvele
on bir bin frank hesabıyla senevî üç yüz seksen yedi bin iki yüz lira tahsis-i iktizâ edip
bundan Düyûn-ı Umumiye'ye muhassas vâridât fazlası olan salifü'z-zikir üç yüz altmış
sekiz bin liranın tenzîli hâlinde on dokuz bin bu kadar lira açık kalacağı ve bunun da
Hazine-i celîlece karşılık irâesiyle te’mini kabil olacağı misillü işletme masârıfı olan yüz
elli sekiz bin dört yüz liranın dahi nısfının inşa olunacak hattın şirketçe istifa olunacak
işletme hâsılâtından tesviyesi ve diğer nısfının hattın ikmâl-i inşası sekiz sene kadar zamana muhtac olduğundan o vakte kadar Düyûn-ı Umumiye'ye muhassas vâridâtın şimdikine nisbetle tezâyüd edecek mikdarıyla Konya ovasının irvâ ve iskâsından dolayı Konya
hattının tezâyüd edecek hâsılâtından hükûmet-i seniyyeye aid hisseden karşılık irâesiyle
te’mini mümkün olabileceği taraf-ı acizânemden dermiyân olunması üzerine bu suret-i
muvâfık hak ve hakikat olduğunu itiraf ile beraber işletme masârıfı karşılığı dahi şimdiden hükûmet-i seniyyece te’min olunmadıkça tahvilât ihracı kâbil olamayacağı beyânıyla
hattın Bulgurlu'dan Halif'e kadar ber-mûceb-i mukâvele beher kilometresi için on bir
bin frank te’minât akçesi verilmek üzere inşa olunmak ve şu kadar ki, Bulgurlu'dan Haleb'e kadar olan kısım için beher kilometresine on üç bin beş yüz on yedi frank verilmek
ve kısım için fazla verilecek iki bin beş yüz on yedi frank Haleb'den Halif'e kadar inşa
olunacak kısmın masârıf-ı inşâiyyesi karşılığı hükûmet-i seniyyece her ne vakit tedarik ve
te’min olunur ise fazla verilen iki bin beş yüz on yedi frank o kısmın te’minât akçesinden
tenzîl edilerek o kısım dahi şirketçe inşa edilmek hususu şirket memurları tarafından irâd
olunmuş ve bu suret-i teklif evvelin ayni idüğünden taraf-ı çâkerânemden tekrar i‘tâ-yı
izahât edilmiş ise de bu hususda irâe-i sebat olunmasına ve izahât-ı ma‘rûzeye nazaran
helâl-i mu‘dilât-ı umûr olan re’y ve fermân keramet-unvan hazret-i hilâfet-penâhîleri her
ne veçhile şeref-sudûr buyurulur ise isabet onda olmakla kâtıbe-i ahvâlde emr ve fermân
hazret-i veliyyü'l-emr efendimizindir.
Fi 2 Rebîülâhir sene 1326 ve fi 20 Nisan sene [1]324.
Ticaret ve Nâfia Nâzırı
abd-ı memlûkları
Zihni
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Y.PRK.TNF. 9/20 – 2 Rebiulahir 1326 / 4 Mayıs 1908

Y.PRK.TNF. 9/20 – 2 Rebiulahir 1326 / 4 Mayıs 1908

2 .2 . de m iryolu

Bağdat Demiryolu'nun doğrudan doğruya Halep'ten geçirilmesi.

Bâbıâli
Meclis-i Mahsûs
3594
Bağdad demiryolunun ahali-yi mahalliyenin istid‘âsı veçhile doğrudan doğruya Haleb'den geçirilmesi münasib ise de mezkûr demiryol mukâvelenâmesinin birinci maddesine nazaran hatt-ı aslînin madde-i mebsûtada muharrer nikâtdan inhirâf ile diğer
bir istikâmet takib etmesi şirketin istihsâl-i muvâfakatına mütevakkıf olduğundan evvel
emirde şirketle müzâkere-i keyfiyet olarak neticesinin inbâsı hakkında sebk eden karar ve
iş‘âr üzerine Ticaret ve Nâfia Nezâreti'nden vârid olub melfûfuyla miyâne-i acizânemizde
kırâet olunan tezkerede bu husus hakkında tekrar tedkikât-ı lazime icra ve hattın tûlu uzayıb da te’minât akçesi yüzünden hükûmetin fazla taahhüd altına girmemesi ve demiryol
ile nakl olunacak eşya için dahi fazla ücret verilmemesi cihetleri nazar-ı itibara alınarak
haritalarda muhtelif istikâmetler tedkîk olunduk da, hattın Katme-Müslimye tarîkıyla imrârı ve yine Müslimye tarîkıyla Bağdad cihetine istikâmet eylemesi muvâfık ve bu istikâmetin eski güzergâha nazaran yedi buçuk kilometre kısa olacağı anlaşılarak bi'l-müzâkere
şirketin muvâfakatı dahi istihsâl kılındığı ve istihsâl kılındığı ve esasen hattın Haleb'den
imrârında mahzûr-ı askerî olmadığının bi'l-muhabere Harbiye Nezâreti'nden bildirildiği
beyânıyla ifa-yı muktezâsı dermiyân olunmuş ve cümle-i iş‘ârdan bulunduğu veçhile bu
kere tensîb edilen istikametde mukâveleten muayyen nikâtdan yalnız Telü'l-Habeş noktası haric kalmakda ise de Haleb gibi bir merkez-i mühimin bu suretle doğrudan doğruya
güzergâha tesadüf etdirilmesi bi'l-vücuh haiz-i muhassenât göründüğünden inşaâtın o
vechile icrası için şirkete tebligât ifasının nezâret-i müşârunileyhâya iş‘ârı bi't-tezekkür
salifü'l-beyân tezkire melfûfuyla arz ve takdim kılınmış olmakla kâtıbe-i ahvâle emr ve
fermân hazret-i veliyyü'l-emr efendimizindir.
Fî 29 Zilkade sini [1]328, fî 18 Teşrîn-i Sânî sene [1]326
Sadrazam (imza: İbrahim Hakkı), Şeyhülislâm (imza: Musa Kâzım), Evkâf-ı Hümâyûn
Nâzırı (imza: Ali Haydar), Adliye Nâzırı ve Şûrâ-yı Devlet Reisi (mühür: Mehmed Necmeddin), Hariciye Nâzırı (imza: Rıfat), Dahiliye Nâzırı (imza: Talat), Harbiye Nâzırı
(imza: Mahmud Şevket), Maliye Nâzırı (Cavid Bey, bulunmadı), Bahriye Nâzırı (imza:
Mahmud), Maârif Nâzırı (imza: Emrullah), Ticaret ve Nâfia Nâzırı (imza: Halaçyan),
Orman ve Ma‘âdin ve Ziraat Nâzırı (imza: )
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İ.TNF. 22/27 – 29 Zilkade 1328 / 2 Aralık 1910

Tel-Habeş
Dersaadet ciheti

Katme

Eski güzergâh ve Tel-Habeş-Haleb Şubesi
Müslimye (?)
Yeni teklif olunan güzergâh
Haleb

Bağdad ciheti

İ.TNF. 22/27 – 29 Zilkade 1328 / 2 Aralık 1910

2 .3 . s u yol l ar ı

Halep'te Hilan karyesindeki su yollarının tamiri için Halep muhassıllık malından
sarf olunan mebaliğin Halep Kadısı Mehmed'in keşf defteri mucebince irad ve masrafına dair suret-i ruznamçe.

Sahh
Hazine ola buyuruldu
			Be-cihet ___________________________i
Tamir ve ta‘zîl-i râh-ı âb-ı Kanat ki an-karye-i Haylan be-medîne-i Haleb, cereyângerde ve mecrâ-eş beher sene an-cânib-i Muhassıl-ı Haleb tamir ve ta‘zîl şüden
âdet-i kadîme bûde ve der-sene 1119 bâyin kadar meblağ an-mal-ı Muhassıllık-ı Haleb
an-vâcib sene 1119 be-ma‘rifet-i el-Hâc Veli Ağa, Muhassıl-ı Haleb, tamir ve ta‘zîl şüde
ve hâlâ berây-ı irâd ve masraf an-cânib-i Muhasebe-i Evvel tezkire-i Hazine nüvişte
ber-mûceb-i hüccet-i şer‘iyye keşf-i Mevlana Mehmed, kadı-i Haleb, fî 9 Rebîülevvel
sene 1119 ve derkenar ve telhis ve fermân-ı âlî ve bâ-fermân-ı şerif
			guruş-ı esedi
			

450

fi: 160

			[Yekûn] 72000
Yalnız dört yüz elli kuruş ki yüz altmış akçeden yalnız yetmiş iki bin akçedir
Tahrîren fi 10 Muharrem sene 1120
Mahsûb _________________
Fî gurre-i S sene 1120 an-akçe-i Mukâtaât-ı
Muhassıllık-ı Haleb, vâcib sene 1119 an-yed-i Osman Çelebi an-cânib-i
Mustafa Efendi Muhasebe-i Cizye
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İE.EV. 70/7546 – 10 Muharrem 1120 / 1 Nisan 1708

2 .3 . s u yol l ar ı

Sultan Süleyman'ın Halep İç Kalesi’nde bina eyledikleri Satura nam sebilin nezaretinin ber-muceb-i şart-ı vakıf uhdesine tevcihi hakkında Halep Dizdarı Mustafa tarafından yazılan ve beratı merbut istida.

TUĞRA
(Süleyman bin İbrahim Han muzaffer daima)
Nişan-ı şerif-i âlîşân-ı sâmî-mekân-ı sultanî ve tuğrâ-yı garrâ-yı cihân-sitân-ı hâkânî
nüffize bi’l-avni’r-rabbânî ve bi’s-savbi’s-samadânî hükmü oldur ki;
Akzâ-yı kuzâtü’l-müslimîn Haleb Kadısı Mevlana Ebubekir zîde-fezâili Divan-ı
Hümâyûnuma arz gönderib, Haleb’de vâki merhûm ve mağfûrunleh Sultan Süleyman
Han tâbe-serâhunun Haleb’in İçkalesinde bina eylediği Satura demekle ma‘rûf olan
sebîlin nezâreti kale-i mezbûre dizdarı olanlara meşrût sebîl-i mezbûrun suyunu çeken
katırlarının alîk ve kendir ve sair levâzım ve mühimmâtına tayin olan Cebel-i Sem‘an
nahiyesinde vâki Anari nâm karye sebîl-i mezbûr nâzırı olan dizdar zabt ve tasarruf idib
hâsıl olan mahsûldan şart-ı vâkıf üzere sebîlin mühimmâtına sarf ede gelmekle hâliyâ
kale-i mezbûre dizdarı işbu râfi‘-i tevkî‘-i refi‘ü’ş- şân-ı hakanî fermân-ı yarlığ-ı beliğ-i
mükerremet-unvan-ı tâcdârî Kaya Mustafa zîde hıfzıhu karye-i mezbûre reâyâsına
tohum ve akçe verib mamûr ve abâdân idib hizmet-i lazimesin kemâ-yenbağî edâ
eylediğinden gayrı karye-i mezbûre reâyâsı ef‘âl ve akvâlinden rızâ ve şükran üzere
iken medine-i Haleb sükkânından Bağdadîzâde Ahmed nâm kimesne hilâf-ı inhâ ile
nezâret-i mezbûreyi üzerine berât etdirib dizdar-ı mezbûr Kaya Mustafa’ya küllî gadr
etmeğin zikrolunan nezâreti, mezbûr Kaya Mustafa zîde hıfzıhuya tevcîh olunmak
bâbında inâyet rica etmeğin Hazine-i Âmiremde mahfûz olan Başmuhasebe defterlerine
nazar olunduk da nezâret-i mezbûr Bağdadîzâde üzerinde olduğu derkenar olunup
arz olunduk da hakkında mezîd-i inâyet-i padişahanem zuhûra getirip mevlana-yı
mûmâileyhin arzı ile kadîmden ola geldiği vech üzere yine kale dizdarı Mustafa’ya
tevcîh olunmak fermânım olmağın bin yüz iki Rebîülâhirinin yirminci gününden
bu berât-ı hümâyûn-ı izzet-makrûnu verdim ve buyurdum ki; mezkûr Mustafa varıb
sebîl-i mezkûreye nâzır olub ve karye-i mezbûreyi emr edile geldiği üzere zabt idib ve
hâsıl olan mahsûlât ve rüsûmâtı sebîlin suyunu çeken katırların alîk ve kendir ve sair
levâzım ve mühimmâtına şart-ı vâkıf üzere kemâ-yenbağî harc u sarf eyledikden sonra
zikrolunan Bağdadîzâde Ahmed ve âhardan hiç âhad mâni ve mezâhim olmayıb dahl
ve taarruz kılmaya, şöyle bileler alâmet-i şerifime itimad kılalar.
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Tahrîren fi’l-yevmi’l- tasi‘ ve’l-işrîn şehr-i Rebîülâhir sene isna ve mie ve elf
Mahrusa-i Kostantiniye
Dizdarlık kaydı derkenar ola
Sahh
Haleb Kadısı Mevlana Ebubekir, Divan-ı Hümâyûnuma arz gönderib, Haleb’de
vâki [merhûm ve mağfûrunleh Sultan] Süleyman Han tâbe-serâhun Haleb’de
İçkalesinde bina eylediği Satura demekle ma‘rûf sebîlin nezâreti kale-i mezbûre dizdarı
olanlara meşrûta olmakla sebîl-i mezbûrun suyunu çeken katırların alîk ve kendir
ve sair levâzım-ı mühimmât tayin olan Cebel-i Sem‘an nahiyesinde vâki Anari nâm
karye-i sebîl-i mezbûr nâzırı olan dizdar zabt ve tasarruf idib hâsıl olan mahsulatı
şart-ı vâkıf üzere sebîlin mühimmâtına sarf ede gelmekle hâlâ kale-i mezbûre dizdarı
Kaya Mustafa, karye-i mezbûre reâyâsına tohum ve akçe verib mamûr ve abâdân idib
hizmet-i lazimesin kemâ-yenbağî eda eylediğinden gayrı karye-i mezbûre reâyâsı ef‘âl
ve akvâlinden rızâ ve şükran üzere iken medine-i Haleb sükkânından Bağdadîzâde
Ahmed nâm kimesne hilâf-ı inhâ ile nezâret-i mezbûreyi üzerine berât etdirdib
dizdar-ı mezbûr Kaya Mustafa’ya küllî gadr etmeğin zikrolunan nezâreti, mezbûr Kaya
Mustafa’ya tevcîh olunmak bâbında inâyet rica etmeğin nezâret-i mezbûr Bağdadîzâde
üzerinde olduğu derkenar olunduk da kadîmden [ola geldiği vech üzere yine kale dizdarı
Kaya] Mustafa’ya tevcîh olunmak fermân-ı âlî sâdır olmağın fî 20 R sene 1102 berât
verildiği defterde mestûrdur. Fermân devletli sultanımındır.
Fî 8 Ra sene 1122
		
Ber-mûceb ___ i
		
Defter-i Hazine-i âmire
Cemaat _____________________-i
		
Mustahfızân-ı Kale-i Haleb
			Abdurrahman
			Dizdar
			Yevm
			40
	Ref‘-şüd _____________________
becâ-yı sahib-i evvel Mustafa âmed idare-i
sebîl ki hilâf in dizdarı Abdurrahman
ilgâ-şüd bâ-mukabili-i ulufe-i mahlûl-ı sipah
ve silahdar yevm 151 ki hazine-mande şüd ber-mûceb-i arzuhâl
ve bâ-rüûs-ı hümâyûn el-vâki fi 24 M sene 1122
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Vech-i meşrûh üzere dizdarlığı mezbûr yevmî kırk akçe ulufe ile mezbûr Mustafa’nın
üzerinde ve abâ an-ced babası dirliği olup azl icab eder hali yok iken âhardan
Abdurrahman, hazine mande eylediği yüz elli akçe ulufe mukâbelisinde üzerine alub
gadr etmekle merkûm Mustafa sahib-i evvel olmakla sipah mahlûllerinden tedarik
eylediği yüz elli bir akçe sipah esâmîleri hazine-mande ve mukâbilisinde ulufesin vermek
şartıyla Abdurrahman ref‘inden tevcîh etmiş olunup bin yüz yirmi iki [Muharreminin
yirmi] dördüncü günü verilen rüûs-ı hümâyûn mûcebince mahalline kayd olundu.
Tarih-i mezbûrda Mustafa’ya [belge kopmuş] fermân devletli sultanım hazretlerinindir.
Fi 13 Ra [belge kopmuş].
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Havlan köyünden Halep'e akan su yollarının tamiri için Halep muhassılının muhassıllık malından verdiği mebaliğin irad ve masraf tezkeresinin verilmesi.

		
		

Sahh
Telhisi mûcebince tezkiresiyle verilmek buyuruldu.
4 C sene [1]150

Arz-ı bendeleridir ki;
Haleb kurbunda vâki Havlan (Haylan) karyesinden nefs-i Haleb'e cereyân eden
Kanat suyunun yolları tamir için beher sene Haleb Muhassıllığı malından dört yüz kuruş
verile gelmekle yüz kırk dokuz senesinde dahi masârıf-ı mezkûru müş‘ir Haleb kadısının
verdiği hüccetler mûcebince meblağ-ı mezbûr muhassıl-ı merkûmun hesabına mahsûb
için irâd ve masraf tezkiresi verilmek bâbında fermân devletli saadetli sultanım hazretlerinindir.
		
		

Tezkire dâde
Fi 9 C sene [1]150

		
Ücret-i katibe
		Es-seyyid mahâll-i vâkıf el-Kadı bi-medîne-i Halebü'l-mahrûsa
		
nemekahu el-fakir ileyhi azze şânühü
		
gufire leh
		 (mühür)
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Berâ___________________________ yı
masârıf-ı tamirât bazı mevâzi‘-i râh-ı âb-ı Kanat an-karye-i Havlan
be-Haleb cereyân-gerde ve bazı mevâzi‘-eş ber-vech-i mu‘tâd beher sene
an-cânib-i muhassıl-ı Haleb tamir ve termîm ve masârıfeş an-mal-ı mezbûre
ber-vech-i ocaklık tayin-şüd
fî sene
kuruş
400
An-mal _________________ ı
Muhassıllık-ı Haleb ber-vech-i ocaklık
Tayin-şüde fermûde

Zikrolunan Havlan karyesinden Haleb'e cereyân eden mezkûr Kanat suyunun yollarının bazı mevâzi‘lerini ber-vech-i mu‘tâd beher sene Haleb Muhassıllığı taraflarından
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tamir ve termîm olunup ve masârıfı Haleb Muhassıllığı malından ber-vech-i ocaklık tayin
ve masârıfını müş‘ir Haleb kadılarının verdiği hüccet-i şer‘iyye mûceblerince muhassıl-ı
merkûmun malından mahsûb ve irâd ve masraf için meblağ-ı merkûm hazine tezkiresi
verildiği mukayyeddir. Fermân devletli inayetli sultanım hazretlerinindir.
Fi 3 C sene 1150
Telhisi
Sebeb-i tahrîr-i kitab-ı sıhhat-nisab oldur ki;
Medine-i Haleb'de muhassıl-ı emvâl-i sultaniye olan kıdvetü'l-emâcid ve'l-ekârim
Yeğen Ahmed Ağa dâme-mecdühûnun umûrunu rü’yete tarafından vekil olan mefharü'l-ayân Hasan Ağa tarafından husûs-ı atîü'z-zikir vekil olduğu nehc-i şer‘î üzere sâbit
olan Ali Ağa ibn-i Ahmed Çelebi, meclis-i şer‘-i hâtır-ı lazımü't-tevkîrde takrîr-i kelâm
ve bast-ı ani'l-merâm idib medine-i mezbûreye cereyân eden mâ-i lezizin Kunvat (Kanat)
müsennâtını kadîmden Haleb Muhassılları tamir ve termîm idib hîn-i hesabda muhasebelerine mahsûb olmak üzere kifâyet mikdarı akçe sarf etmek mu‘tâd olmağın işbu bin yüz
kırk dokuz senesinde bi'l-cümle su yolcular ve sair ehl-i vukûf muvâcehelerinde ma‘rifet-i
şer‘le keşf olunduk da sair senelerden ziyade şiddet-i şitâ sebebiyle ekser mevâki‘ münhedim ve sular arazi-i hâliyeye cereyân etmekle Kunvat-ı mezkûre ber-mu‘tâd-ı kadîm tamir
ve termîme eşedd-i ihtiyac ile muhtac olduğu lede'ş-şeri‘ü'l-mathar zâhir ve mukarrer olub
hâlî üzere terk olunur ise bi'l-külliye münhedim ve cevâmi‘ ve mesâcid ve medâris ve hamamlara cereyân eden su münkatı‘ ve ibâdullahın havâyic-i zaruriyyeleri mu‘attala olmağa bâdî olması emr-i muhakkak olduğunu su yolcular ve sair ehl-i vükuf ihbâr etmeleriyle
mâ-i leziz-i mezbûrun Kunvat ve üç aded havuzlarıyla bazı mecrâlarını tamir ve termîm ve
Sultan Selim Han aleyhir-rahmeti ve'r-rıdvan hazretlerinin nehr-i Kuveyk suyundan mâ-i
cârî mezkûre zamm ve ilhâk eyledikleri Maksem nâm mahallin mecrâsını tamir ve termîm
ve sularını tecdîd etmiş idim. Hâlâ kıbel-i şer‘iden üzerlerine varılıb ba‘de'l-keşf müvekkilim mumaileyh Hasan Ağa'nın emriyle mevâzi‘-i mezbûrenin tamirât ve termîmât ve
sularına mikdar-ı masrûfum muayyen olmak için tahmin-i sahîh ile tahmin ve takdim ve
yedime vesika-i şer‘iyye i‘tâ olunması matlûbumdur dedikde husûs-ı mezbûrda bizzat bu
fakir medine-i mezbûrenin ulemâ ve ayân ve meşâyih ve şabbânı ile mevâzi‘-i mezbûrenin
üzerlerine varıb ba‘de'l-müşâhede tarafımızdan tayin olunan keşf katibi Mustafa Efendi
ve medine-i mezbûrede Hassa Mimarbaşı el-Hâc Mehmed ve sair husûs-ı mezkûre vukuf
nâmları olan su yolcular ve su ahsebiler bî-garaz müslimîn ile mevâzi‘-i mezkûreyi ferden
bir ferd mesâha ve tahmin eyledik de fi'l-vâki vekil-i merkûm Ali Ağa, Haylan nâm karye
önünde olan havuz ile mecrâsının bazı mahallerini ve maksem-i mezbûrun mecrâsının iki
tarafında olan duvarlarının ekserini ve teveffur ihavuzunun mecrâsının bir kıt‘aiyyesini ve
Şeyh Halil havuzunun bir kıt‘a duvarını ve Şeyh Halil havuzundan Bâ‘deyn bağçelerinin
köşe duvarlarına varınca dek Kunvat-ı mezbûrenin iki tarafında olan duvarlarını ve Ammiye (?) nâm mahallin bazı kuyularını ve Müşerrah nâm mahallin bazı mevâzi‘ni ve yol
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üzerinde olan bacaları tamir ve termîm ve dokuz aded harkını sed idib bi'l-cümle tamir ve
termîm eylediği mevâzi‘-i mezkûre bina zirâ‘ıyla bi-hesab-ı terbî‘ yedi yüz elli zirâ‘a bâliğ
olmakla beher zirâ‘ı kireç baha ve levâzımât-ı saire ve ustâdiyesiyle ma‘an kırkar akçeden
otuz bin akçe ve yine mâ-i mezbûrun Şeyh Halil havuzundan Bâ‘deyn bağçelerinin köşe
duvarına varınca dek Kunvat-ı mezbûrenin iki tarafında olan duvarlarının su inâle mevâzi‘ bina zirâ‘ıyla bi-hesab-ı terbî‘ üç yüz altmış altı zirâ‘a bâliğ olub beher zirâ‘ı musâdif
mezkûre ve ustâviyesiyle ma‘an ellişer akçeden on sekiz bin üç yüz akçe min-haysü’l-mecmû‘ kırk sekiz bin üç yüz akçeye bâliğ olmağın beher yüz yirmi akçesi bir kuruşdan dört
yüz iki buçuk kuruş masraf ile ancak vücuda gelir deyu bi'l-ittifak-ı tahmin-i sahîh ile
tahmin ve takdim eylediklerini mahallinde tahrîr ve ba‘dehû ma‘an bâ‘is olunan ümenâ-i
şer‘ ve cemaat-ı mezkûrûn ile tekrar meclis-i şer‘e gelip alâ-vuku‘a inhâ ve takriz etmeğin
mâ-vak‘a bi't-taleb ketb olundu.
Fi'l-yevmi'l-hâdî ve'l-işrîn min Saferü'l-hayr li-senete hamsîn ve mi'e ve elf.
Şuhudü'l-hâl
Es-Seyyid Ahmed bin es-Seyyid Hasan Efendi, El-Hâc Şahin bin Mahmud .., Şeyh
Süleyman bin Salih .., Şeyh Ali ibn-i Şeyh Fethullah, Şeyh Hasan bin el-Hâc Ali, Mustafa
Ağa, emin-i beytülmal, Ahmed Beşe ibn-i Mehmed Hoca, ve gayrühu ..,
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Halep Kalesi’nde Sultan Süleyman'ın bina eylediği sebile mevkuf karyeler reayası
fazla tekalif vesair taaddi yüzünden dağılmış ve ahalinin muhtaç olduğu sebil bakımsızlıktan haraba yüz tutmuş olduğundan, bunlara verilen serbestinin teyidi ve sebilin
ihyası hakkında kale dizdarı Hüseyin imzasıyla tahrirat.

			
			

Sahh
Telhisi mûcebince ola buyuruldu.
7 C sene [1]208

Arz-ı bendeleridir ki;
Haleb Dizdarı Hüseyin Ağa kullarının takdim eylediği işbu arzuhâli mefhûmunda
Halebü'ş-Şehbâ’nın İçkalesinde vâki merhûm ve mağfûrunleh Sultan Süleyman Han
tâbe-serâhu hazretlerinin bina ve ihyâ buyurub el-haletü'l-hâzihî kale-i mezbûre sükkânının muhtac-ı ileyh oldukları Satura tabir olunur sebîlin iniş katırları ve urgan bahası
ve masârıf-ı sairesi için vakf eyledikleri Haleb kazasına tâbi Cebel-i Sem‘an nahiyesinde
kâin Anadi nâm karyeye Haleb kazası tarafından ziyade tekâlif tarh ve tahmîl ile zulüm
ve ta‘addîye ibtidâr olunup ol veçhile karye-i mezbûre ahalisi perişan ve sebîl-i mezkûr
mu‘attal olmakla karye-i mezbûrenin umûr-ı şer‘iyyeleri ve mukayyed olan dört aded
hâne-i avarız ve nüzülleri kazâ-i mezbûrdan ifrâz ve civarlarında vâki İdlib kazasına naklolunmak üzere emr-i şerif verilib ecânibden dahl ve taarruz olunmak icab etmez iken
hâlâ Haleb Muhassılı emr-i şerif-i mezkûre adem-i itaat birle kemâl-i noksaniyet ve tama‘-i hâmından nâşi hilâf-ı şürût-ı serbestiyet ve muğâyir-i fermân-ı âlî-i evvelkiden berter tekâlif-i nâ-hem-vâr mütâlebesiyle hadden efzûn-ı zulüm ve ta‘addîye ictisâr etmekle
karye-i mezbûre ahalisi perakende ve perişan olub ziraat eder kimesne kalmadığından
sebîl-i mezkûrun ta‘tîl ve ibtâline bâ‘is ve sükkân-ı kalenin bi'l-zarûre hilâf-ı kanun haric-i kalede tavattunlarına bâdî ve bu husûs hâlî üzere terk olunur ise encâmında bir fesadı müeddî olacağını beyân birle sükkân-ı kale ve ahali-yi karye-i mezbûrenin hallerine
merhameten fîmâ-ba‘d karye-i mezbûrenin hisse-i tekâlîfleri dahi İdlib kazası ahalisiyle
ma‘an edâ olunmak ve muhassıl-ı mûmâileyhin ber-vech-i muharrer vâki olan zulüm
ve ta‘addîsi men‘ ve def‘ etdirilmek üzere emr-i şerif sudûrunu inhâ ve istid‘â ve Haleb
kadısının verdiği ilâmı ibrâz eder derkenara havale olunduk da merhûm ve mağfûrunleh
Sultan Süleyman Han tâbe-serâhu hazretlerinin kale-i mezbûrede bina ve ihyâ eyledikleri
Satura tabir olunur sebîlin iniş katırları ve urgan bahası ve masârıf-ı sairesi için Haleb
kazasına tâbi Cebel-i Sem‘an nahiyesinde kâin Anadi nâm karyeyi vakf ve şart eyleyib
sükkân-ı kale-i mezbûrenin muhtacı-ileyh oldukları sebîl-i mezkûr, karye-i mezbûrenin
gallesiyle idare ve rü’yet ile sükkân-ı merkûme zaruret-i mâ’dan sâlim ve devam-ı Devlet-i
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Aliyye da‘vâtına müdâvimler iken bir müddetden beri Haleb kazasından Cebel-i Sem‘an
Nahiyesi’nden hadden bîrûn tekâlîf ve mezâlim gûnâ-gûn tarh ve tahmîl olunduğundan
karye-i merkûme ahalisi ber-vechile tâb-âver-i tahammül olamayub nısfından ziyadesi
müteferrik ve perişan ve mâadâsı dahi müteheyyi-i terk-i evtân olub sebîl-i mezkûr mu‘attal olduğundan sükkân-ı kale-i merkûme dahi teneşşut ve teferruka muhtac olduklarına mebnî karye-i mezbûrenin umûr-ı şer‘iyyesi Haleb kazasından ifrâz ve İdlib kazasına
eğerçi nakl olunup ancak yine hâne-i avarız ve nüzülleri malı tekâlîf-i sairesiyle Haleb
tarafına verilmek takrîbiyle mezâlim ve ta‘addîyâtdan vâreste ve masûn olamayıb belki
noksaniyet ile evvelkiden ziyade zulme ictisâr olunarak karye-i merkûmenin külliyyen
harâb ve perişanlığına ve ol cihetle sebîl-i mezkûrun ta‘tîline bâdî olacağı zâhir olmakla
ba‘d-ezîn karye-i mezbûrenin mukayyed olan dört aded hâne-i avarız ve nüzülleri Haleb
kazası avarızı topundan tenzîl ve ihrac ile maarrü’z-zikr İdlib kazası avarız hânesine zam
ve ilhâk ve hisse-i tekâlîfleri dahi İdlib kazası tarafından tarh olunup Haleb kazasından
tekâlîf mutâlebe olunmamak üzere tanzimi hususunu bundan akdem kale-i mezbûre sükkân ve zâbitânı bâ-ilâm ve arzuhâl lede'l-istid‘â bir kazaya tâbi iken âhar kazaya nakl ve
ilhâk olunan kurâ ahalileri mahallinde ma‘rifet-i şeri‘ ve cümle marifetle tanzim olunan
tevzî‘ defteri mûcebince isabet eden hisse-i tekâlîflerini kadîmi kazası ahalileriyle bi'l-maiyye eda eylemeleri şürût-ı mer‘iyyeden olmakla o makûle kurâ-i menkûle ahalileri bizim
umûr-ı şer‘iyyemiz ve hâne-i avarızımız âhar kazaya nakl olunmuşdur deyu hisse-i tekâlîflerini kadîmi kazasıyla irâde ta‘allül ider ise kadîmi kazası ahalilerine gadr olacağına mebnî kadîmi kazasından âhar kurâya nakli mahzuru mûceb olub lâkin fakat hâne-i avarızıyla
umûr-ı şer‘iyyelerinin âhar kazaya naklinde mahzur olmadığı derkenar olmakla ol bâbda
sâdır olan hatt-ı hümâyûn şevket-makrûn mûcebince şürût-ı mer‘iyye-i kadîmeye riâyet
birle hisse-i tekâlîflerini kadîmi kazasıyla irade ta‘allül ve muhalefet olunmamak şartıyla
salifü'z-zikir Anadi karyesinin avarızı Haleb kazası topundan tenzîl ve ihraç ile İdlib kazası
avarızına zam ve ilhâk olunmak üzere iki yüz yedi senesi evâil-i Rebîülâhirinde verilen suret ve emr-i şerif kayıdları ba‘de'l-ihrac muktezâsına sual olunduk da mukaddemâ Haleb
ve hâlâ İdlib kazasına tâbi Anadi karyesinin kadîmi kazası Haleb kazası olmakla Haleb
kazasına evâmir-i aliyye ile vâride olan tekâlîfden ma‘rifet-i şer‘le ber-vech-i ta‘dîl tanzim
olunan tevzî‘ defteri mûcebince karye-i merkûmenin tekâlîfleri Haleb kazasıyla bi'l-maiyye eda olunmak ve tekâlîf nakli mümkün olamayacağı verilen emr-i şerifde dahi mezkûr
olmakla bu makûle vücûh yere vakf olub hâne ve umûr-ı şeriyyeleri âhar kazaya nakl
olunan kurâya kadîmi kazası tarafından icra-yı arz ile haric ez-vus‘ tekâlîf tahmîliyle iz‘âc
olunmayıb kadîmisi üzere amel ve hareket olunmak üzere emr-i şerif-i mezkûrun te’kîdini
hâvî emr-i âlî i‘tâsı iktizâ eylediği Mevkufat'dan derkenar olunmuşdur. Bu suretde tekâlîf
nakli memnû‘ olduğu beyânıyla mukaddem verilen emr-i şerifin derkenarı mûcebince
emr-i şerif tahrîri manût-ı dâ‘î-yi âlîleri idüğü malum-ı devletleri buyurulduk da emr u
fermân devletli saadetli sultanım hazretlerinindir.
Tezkire-i emr-i dâde
Fi 7 C sene [1]207
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Nakl olunmuşdur deyu hisse-i tekâliflerini kadîmi kazasıyla edâ da hilâf-ı şürût-ı
mer‘iyye ta‘allül ederler ise kadîmi kazası ahalilerine gadr olunacağına mebnî eğerçi kadîminden kazâ-i âhara kurâ nakli mahzuru mucib olub ancak fakat hâne-i avarızıyla umûr-ı
şer‘iyyelerinin âhar kazaya naklinde mahzûru olmadığı Mevkufat'dan derkenar olmakla
bu suretde şürût-ı mer‘iyye-i kadîmeye riâyet birle hisse-i tekâlîflerini kadîmi kazasıyla
edaâda ta‘allül ve muhalefet olunmamak şartıyla avarızları Haleb kazası topundan tenzîl
ve ihrac ile İdlib kazası avarızına zam ve ilhâkı hususunda mahzûr olmadığı mevhûma
derkenardan müstebân olub ancak husus-ı mezbûr manût-ı re’y-i âlîşânım olan mevâdımız olduğu takrîr lede'l-arz takrîr-i mezkûr rikâb-ı hümâyûna arz olunduk da -Takrîri
mûcebince tanzîm oluna- deyu hatt-ı hümâyûn şevket-makrûn şeref-yâfte-i sudûr olmakla ber-mantûk-ı hatt-ı hümâyûn amel ve hareket olunmak bâbında sâdır olan fermân-ı
âlî mûcebince Mevkufat'a kayd olunup -Suret ve emri yazıla- deyu fermân-ı şerif sâdır
olmağın mûcebince mahalline kayd olunmakla fi 9 R sene 1207 tarihinde suret ve emr-i
şerif verildiği mukayyeddir. Fermân devletlü saadetlü sultanım hazretlerinindir.
Fi 18 Ca sene 1208
Mevkufatdan muktezâsı derkenar
Mukaddemâ Haleb ve hâlâ İdlib kazasına tâbi Anadi karyesinin kadîmi kazası Haleb
kazası olmakla Haleb kazasına evâmir-i aliyye ile vâride olan tekâlîfinden ma‘rifet-i şer‘le
ber-vech-i ta‘dîl-i tanzim olunan tevzî‘ defteri mûcebince karye-i merkûmenin hisse-i
tekâlîfleri Haleb kazasıyla bi'l-maiyye eda olunmak ve tekâlîf nakli mümkün olamayacağı
mukaddemâ ısdâr ve derkenar olunan emr-i âlîşânda dahi mezkûr olub bu makûle vücûh
yere vakf olub hâne ve umûr-ı şeriyyeleri âhar kazaya nakl olunan kurâya kadîmi kazası
tarafından icra-yı arz ile haric ez-vus‘ tekâlîf tahmîliyle iz‘âc olunup serbestiyete kadîmden
beri ahali-i kazâ tevcihle riâyet ede gelmişler ise yine kadîmisi üzere riâyet olunup vali ve
muhassıl ve sairleri tarafından bida‘-i mezâlim ile ta‘addî olunmamak üzere derkenar da
mastûr emr-i şerif-i âlîşânın te’kîdini hâvî emr-i şerif i‘tâsı hususunda fermân devletli saadetli sultanım hazretlerinindir.
Fi 25 Ca sene 1208
Telhis

408

C.BLD. 120/5961 – 7 Cemaziyelahir 1208 / 10 Ocak 1794

2 .3 . s u yol l ar ı

Halep'e akan içme suyu yolunun temizlenmesi.

Seniyyü'l-himemâ kerîmü'ş-şiyemâ devletli inâyetli âtıfetli übbehetli efendim hazretleri;
Medine-i Haleb'e cereyân eden suyun tathîr-i tarîki zımnında senevî Haleb Muhassıllığı emvâlinden dört yüz kuruş müretteb olarak zuhur eden fazla masârıfı dahi bazı ashâb-ı
hayr ve sair kesân taraflarından ifa ve tesviye oluna gelmiş ve birkaç seneden beri galâ-yı
es‘âr münasebetiyle tarîk-i mezkûrun tesviyesi yirmi bin kuruş masârıfa bâliğ olmakda
bulunmuş ve masârıf-ı mezbûre için meclisce bi'l-müzâkere bu defa emvâl-i mezkûreden
iki bin kuruş i‘tâ ve üst tarafı dahi bazı mahallerden istîfâ olunarak mezkûr su yolları
tathîr etdirilmiş olduğundan emvâl-i mezkûreden müretteb olan salifü'l-beyân dört yüz
kuruşun sadaka-i ser-hümâyûn-ı mülûkâne olmak üzere altı yüz kuruş zammıyla bin kuruşa iblâğ olunması ve İdlib kasabası ahalisinden beyne'l-ahali neşr-i makâsıd ve erâcife
mütecâsir olan Çâker ve Lütufoğlu Ahmed nâm iki nefer eşhâs şimdilik haps etdirilmiş
idüğünden merkûmların li-ecli't-tedib bir mahalle nefy ve iclâ veyahud paranga-bend olarak hidemât-ı sefîlede istihdâmıyla haklarında icra-yı ceza kılınması istîzânına dair Haleb
valisi atûfetli Esad Paşa hazretlerinin vârid olan bir kıt‘a şukkası Haleb Meclisi mazbataları
ve ilâmât-ı şer‘iyye ile beraber manzûr-ı âlî-i cenâb-ı cihân-bânî buyurulmak üzere arz ve
takdim kılınmış ve mezkûr su yollarının tathîr ve tesviyesi umûr-ı hayriyeden olmasıyla
müşârunileyh hazretlerinin iltimâs ve inhâsı veçhile maarru’z-zikir dört yüz kuruşun ba‘dezîn sadaka-i hümâyûn olmak ve ahali ve fukarânın da‘vât-ı hayriyeleri isticlâb olunmak
üzere bin kuruşa iblâğı ve merkûmların dahi bilâ-müddet Maraş'a nefy ve iclâ olunmaları münasib gibi mütâlaa olunmuş olmakla muvâfık-ı emr u irâde-i isabet-âde-i cenâb-ı
tâcdârî buyurulur ise meblağ-ı mezbûrun emvâl-i mezkûreden sene be-sene i‘tâsı hususu
müşârunileyh hazretlerine iş‘âr ve merkûmların nefy ve iclâlleri bâbında lâzım gelen emr-i
âlî ısdâr ve tisyâr olunacağı beyânıyla tezkire-i senâverî terkîm kılındı efendim.
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki,
Hâme-pîrâ-yı tekrîm olan işbu tezkire-i sâmiye-i Âsafâneleriyle zikrolunan şukka ve
mazbatalar ve ilâmât-ı şer‘iyye manzûr-ı meâli-i mevfûr hazret-i şahane buyurulmuş ve
inhâ ve istîzân olunduğu veçhile mezkûr dört yüz kuruşun altı yüz kuruş zam olunarak
bin kuruşa iblâğıyla meblağ-ı mezbûrun sene be-sene emvâl-i mezkûreden i‘tâsı hususunun vali-i müşârunileyh hazretlerine iş‘âr ve merkûmların dahi bilâ-müddet Maraş'a
nefy ve iclâlleri bâbında lâzım gelen emr-i aliyyenin ısdâr ve tisyâr olunması müte‘allik ve
şeref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-ı mülûkâne icab-ı âlîsinden bulunmuş ve
zikrolunan şukka ve mazbatalar ve ilâmât yine leffen savb-ı âlîlerine iade ve irsâl kılınmış
olmakla ol bâbda emr ve fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
[6 C. 1258]
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İ.DH. 63/3126 – 6 Cemaziyelahir 1258 / 15 Temmuz 1842

2 .3 . s u yol l ar ı

Halep şehrinde cereyan eden su mecralarının temizlenmesi için muhasıllık emvalinden müretteb dört yüz kuruşun bin kuruşa yükseltildiği.

Fi 8 Ş sene [12]58
Haleb Müşirine
Medine-i Haleb'e cereyân eden suyun tathîr-i tarîki zımnında senevî Haleb Muhassıllığı emvâlinden dört yüz kuruş müretteb olarak zuhur eden fazla masârıfı dahi bazı ashâb-ı
hayr ve sair kesân taraflarından ifa ve tesviye oluna gelmiş ve birkaç seneden beri galâ-yı
es‘âr münâsebetiyle tarîk-i mezkûrun tesviyesi yirmi beş bin kuruş masârıfa bâliğ olmakda
bulunmuş ve masârıf-ı mezkûre için meclisce bi'l-müzâkere bu defa emvâl-i mezkûreden
iki bin kuruş i‘tâ ve üst tarafı dahi bazı mahallerden istîfâ olunarak mezkûr su yolları
tathîr etdirilmiş olduğundan emvâl-i mezkûreden müretteb olan salifü'l-beyân dört yüz
kuruşun altı yüz kuruş zammıyla bin kuruşa iblâğ olunması hususu selef-i müşirileri devletli Esad Paşa hazretleri tarafından akdemce bâ-tahrirât inhâ ve iş‘âr olunmuş ve mezkûr
su yollarının tathîr ve tesviyesi umûr-ı hayriyeden olmak mülâbesesiyle müşârunileyhin
iş‘ârı veçhile marrü'z-zikir dört yüz kuruşun ba‘d-ezîn sadaka-i ser-şahane olmak ve ahali
ve fukarânın da‘vât-ı hayriyeleri isticlâb kılınmak üzere bin kuruşa iblâğı hususuna irâde-i
seniyye-i mülûkâne müte‘allik buyurularak keyfiyet kayd-ı atiki mahalline şerh verilmiş
olmağın ber-mûceb-i irâde-i aliyye mezkûr su yollarının masârıf-ı tathîriyesi olmak üzere
işbu elli sekiz senesi Mart'ından itibaren ba‘demâ Haleb Eyaleti emvâlinden sâl be-sâl bin
kuruş i‘tâ ve bu defalık verilmiş olan iki bin kuruşla beraber defter-i masârıfa idhal ve imlâsı hususuna himem-i aliyye-i müşirileri derkâr buyurulmak temennâsıyla nemîka-i acizî
terkîmine ibtidâr olunmuşdur. Ol bâbda irâde efendimindir.
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C.BLD. 109/5430 – 8 Şaban 1258 / 14 Eylül 1842

2 .3 . s u yol l ar ı

Halep şehri su yollarının tamir edilmesi.

Atûfetli efendim hazretleri
Şûrâ-yı Devlet'in mazbata-ı ma‘rûzası meâlinden müstebân olduğu veçhile Haleb şehri
su yollarının münhedim ve harâb olan mahallerinin keşf olunan iki yük on bin kuruş
masârıf-ı tamiriyesinden sekene-i memleketin ve sair ashâb-ı emlâkin hisse-i musîbeleri taraflarından tesviye olunacağı gibi emlâk-i mîrîyeye isabet eden yirmi bin kuruşun
dahi cânib-i Hazineden ifası tabiat-ı maslahatdan olmakla bunun mahâlli malsandığından tesviyesi zımnında Hazinece ifa-yı muktezâsının Maliye Nezâret-i celîlesine havalesi
tezekkür kılınmış ise de ol bâbda her ne veçhile emr u irâde-i seniyye-i hazret-i şehinşâhî
müte‘allik ve şeref-sudûr buyurulur ise ona göre hareket olunacağı beyânıyla tezkire-i
senâverî terkîmine ibtidâr olundu efendim.
Fi 23 Muharrem sene [12]85.
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i tazîm olan işbu tezkire-i sâmiye-i Âsafâneleriyle mazbata-i ma‘rûza
manzûr-ı şevket-makrûn hazret-i Padişahî buyurulmuş ve meblağ-ı mezbûrun tezekkür ve
istîzân olunduğu veçhile tesviyesi zımnında Hazinece ifası muktezâsının nezâret-i müşârunileyhâya havalesi müte‘allik ve şeref-sudûr buyurulan emr u fermân-ı hümâyûn-ı cânib-i mülûkâne mantûk-ı münîfiden olarak mazbata-i merkûme yine savb-ı sâmî-i Sadâret-penâhîlerine iade kılınmış olmakla ol bâbda emr ve fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fi 24 Muharrem sene [12]85.
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İ.ŞD. 3/141 – 24 Muharrem 1285 / 17 Mayıs 1868

2 .3 . s u yol l ar ı

Halep'teki Ebu Derce ve Ebu Haşye çeşmeleri su yollarının tamir edilmesi.

Bâbıâli
Daire-i Sadâret
Amedî-i Divan-ı Hümâyûn
1966
Atûfetli efendim hazretleri
Evkâf-ı Hümâyûn Nezâret-i celîlesinin Şûrâ-yı Devlet'e havale olunan tezkiresi üzerine
Maliye Dairesi'nden tanzim ve leffen arz ve takdim kılınan mazbatada evkaf-ı mazbûtadan Haleb'de kâin Ebu Derce (?) ve Ebu Haşye (?) çeşmelerinin su yolları muhtac-ı tamir
olmasına mebnî mezkûr yollardan Kastalü's-Sultan mevkiine kadar olan mahallinin tamiri ber-mûceb-i keşf ve münâkasa râyic akçe hesabıyla sekiz bin dört yüz kuruşda takarrur
edip ondan ötesinin keşf ve münâkasası derdest bulunduğu beyânıyla meblağ-ı mezbûrdan akçe farkı bi't-tenzîl mütebâkî altı bin dokuz yüz kuruşun üç yüz on altı senesi büdçesi dahilinde tesviyesi hususunun nezâret-i müşârunileyhâya havalesi lüzumu gösterilmiş
olmakla ol bâbda her ne veçhile irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhî şeref-müte‘allik
buyurulur ise mantûk-ı âlîsi infaz edileceği beyânıyla tezkire-i senâverî terkîm olundu
efendim.
Fi 4 Receb sene [1]318, fi 15 Teşrîn-i Evvel sene [1]316.
Sadrazam
(imza)
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i ta‘zîm olub melfûfâtıyla manzûr-ı âlî buyurulan işbu tezkire-i sâmiye-i
Sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhî şeref-müte‘allik buyurulmuş olmakla ol bâbda emr ve fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fi 17 Receb sene [1]318 ve fi 28 Teşrîn-i Evvel sene [1]316.
Serkâtib-i Hazret-i Şehriyârî
(imza: Tahsin)
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İ.EV. 26/23 – 17 Receb 1318 / 10 Kasım 1900

2 .3 . s u yol l ar ı

Halep Vilayeti'nin bazı kaza ve kuralarında, abar nakurya denilen burgu borularla
su çıkarma tekniğinin uygulanabilmesi için gerekenin yapılması.

Dahiliye Mektubî Kalemi
Evrak Numarası: 293/26 Müsevvidi İsmi:
Tarih-i Tesvîdi: 5 Mart sene [1]317
Tarih-i Tebyîzi: Arabi 12 Muharrem sene [1]319, Rumi: 18 Nisan sene [1]317
Ticaret ve Nâfia Nezâret-i celîlesine
Orman ve Ma‘âdin ve Ziraat Nezâret-i celîlesine
Vilâyet dahilinde bulunan bazı kazâ ve kurâ ahalisi sarnıçlarından başka içecek ve mevâşîlerine verecek suları bulunmadığı için havaların kurak gitdiği zamanlarda susuzlukdan fevkalâde müzâheme dûçâr olmakda ve vilâyetin şark ve cenûb cihetlerindeki ekser arazide su
menbaları sath-ı zemine pek yakın ve kâbiliyet-i zirâiyesi gayet kuvvetli olduğu hâlde vesâit-i
iskâiyyenin fıkdânından dolayı lâyıkıyla istifade edilememekde bulunduğu gibi bir takım
kurâ ahalisi dört-beş saat mesafeden Haleb'e kadar gelerek mevâşîlerine su vermekde ve susuzlukdan birçok arazi ziraat ve felâhâtdan hâlî kalmakda olduğundan ve bazı vilâyât-ı şahanede isti‘mâl ile muhassenâtı görülen ve "Âbâr nâkûrya" tabir olunan burgulu borularla su
çıkarmak usulü Haleb'de de ta‘mim olduğu hâlde ne derece mûceb-i menfaat olacağından
bahisle mezkûr boruların on metreden elli metreye kadar derinlikden su çıkarır nev‘ilerinden
numunelik olarak her âlâtıyla bir takımının esmânı Ziraat Bankası fazla-i hâsılâtından tesviye
(11) olunan Orman ve Ma‘âdin ve Ziraat Nezâret-i celîlesi vasıtasıyla bi'l-mübâya‘a bir usta
ile beraber irsâli esbâbının istikmâli Haleb Vilâyet-i behiyyesinden alınan tahrirâtda izbâr
kılınmış ve mezkûr boruların esmânıyla oraya kadar bir ustanın i‘zâmı masârıfı kaç kuruşdan
ibaret olacağı nezâret-i müşârunileyhâdan istifsâr olduğundan nezâret-i celîle-i behiyyede iktizâsının ifa ve inbâsı hususuna himem-i aliyye-i dâverîleri derkâr buyurulmak bâbında.

Orman ve Ma‘âdin Nezâretine
(11) olduğundan bahisle bazı vilâyât-ı şahanede isti‘mâl olunan fevâid ve muhessenâtı
görülen ve "Âbâr nâkûrya" tabir olunan burgulu borularla su çıkarmak usulü oraca da tatbik edilmek üzere mezkûr boruların on metreden elli metreye kadar derinlikden su çıkarır
nev‘ilerinden numunelik olarak her âlâtıyla bir takımının Ziraat Bankası fazla-i hâsılâtından
tesviye-i esmânıyla nezâret-i celîleleri ma‘rifetiyle bi'l-mübâya‘a suret-i isti‘mâlini bilir bir usta
ile birlikde irsâli lüzumu Haleb Vilâyeti'nden alınan tahrirâtda izbâr ve keyfiyet Ticaret ve
Nâfia Nezâret-i celîlesine iş‘âr kılınmışdır. Mezkûr boruların esmânıyla oraya kadar bir ustanın i‘zâmı masârıfı kaç kuruşdan ibaret olacağının tahkîk ve iş‘ârı hususuna himem-i aliyye-i
dâverîleri derkâr buyurulmak bâbında.
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DH.MKT. 2479/76 – 12 Muharrem 1319 / 1 Mayıs 1901

2 .3 . s u yol l ar ı

Halep şehrinin bazı mahallerine gelen su gayet az olduğu ve mecraları uzun süredir temizlenmediğinden sıhhate muzır bir hale geldiği, bu yüzden Halep'e iki saat
mesafedeki Hilasa membaından kargir ve kapalı mecralarla şehrin bütün mahallerine
su isalesi ve bazı yerlere çeşme yapılması için çalışmalara başlandığı.

Dahiliye Mektubî Kalemi
Evrak Numarası: 512/25
Müsevvidi İsmi: Mehmed Fuad
Tesvîdi Tarihi: 25 Ağustos sene [1]323
Tarih-i Tebyîzi: Arabi Gurre-i Şaban sene [1]325, Rumi: 27 Ağustos sene [1]323
Huzur-ı âlî-i hazret-i sadâret-penâhîye
Haleb şehrinin bazı mahallâtına cârî su gayet az olmakla beraber mecrâları birçok zamandan beri tathîr olunmamak yüzünden sıhhate muzır bir hâle geldiği anlaşılması üzerine Haleb'e iki saat mesafede kâin Hilasa nâmındaki menba‘lardan kârgir ve mestûr
mecrâlarla şehrin kâffe-i mahallâtına su isâlesi ve bazı mevâki‘e çeşmeler inşası zımnında
teşebbüsât-ı lazimeye tevessül kılınarak cülûs-ı hümâyûn-ı meyâmin-i makrûn-ı hazret-i
hilâfet-penâhîye şeref-müsâdif rûz-ı fîrûzda ameliyâta bed’ olunduğuna ve bu vesile ile
de da‘vât-ı mefrûza-i cenâb-i Padişahî umum tarafından tekraren edâ edildiğine dair Haleb Vilâyet-i behiyyesinden alınan telgrafnâme manzûr-ı sâmî-i fahîmâneleri buyurulmak
üzere leffen takdim kılındı. Ol bâbda.
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DH.MKT. 1197/86 – 1 Şaban 1325 / 9 Eylül 1907

2 .4 . t e lg r af

Beyrut'tan Halep'e kadar inşası kararlaştırılan telgraf hattı için gerekli kerestenin
Halep'teki ormanlardan sağlanması.

Haleb Valisi hazretlerine
Beyrut'dan Haleb’e kadar inşası mukarrer olan telgraf hattı için yedi yüz elli adedi
meşe ve bir o kadar daha çam vesairenin lüzumu bulunduğundan bunların Haleb Eyaleti
dahilinde kâin ormanlardan kat‘ etdirilmesi lâzım geleceği saadetlü Ebru Efendi tarafından iş‘âr olunmuş ve muhaberâtın vasıta-i acile-i nakl ve teâtisi bulunan telgraf hutûtuna
aid mesâlihin tesrî‘ ve tesviyesi lazimeden olarak suret-i ifadeye nazaran bu madde efendi-i
mûmâileyh cânibinden mukaddemâ savb olanların dahi bizzat olmakla salifü'z-zikir direklerin ber-vefk-i matlûb kat‘ıyla mevâki‘-i muktezîyeye tenzîl ve îsâl edilmesi hususuna
himmet buyurulması bâbında şukka.
[1 Z. 1278]
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A.MKT.UM. 571/20 – 1 Zilhicce 1278 / 30 Mayıs 1862

2 .4 . t e lg r af

Diyarbakır'dan Halep'e kadar inşa olunan telgraf hattı.

82
Nezâret-i Celîle-i Hariciye
Ma‘rûz-ı çâkerleridir ki,
Diyarbekir'den Haleb’e inşa olunmakda olan hatt-ı telgrafi bu kere dahi Urfa'dan Birecik'e kadar hüsn-i hitâm bularak icra-yı muhabereye bed’an mübâşeret olunmuş olmakla beyân-ı hâle ibtidâr kılındı. Ol bâbda ve her hâlde emr u fermân hazret-i men
lehü'l-emrindir.
Fi 23 Cemâziyelâhir sene [1]279 ve fi 3 Kânûn-ı Evvel sene [12]78
(imza: Kâmil)

Atûfetli efendim hazretleri
Saye-i muvaffakiyet-vâye-i hazret-i Padişahî Diyarbekir'den Haleb’e inşa olunmakda
olan hatt-ı telgrafi bu kere Urfa'dan Birecik'e kadar temdîd ve ikmâl olunarak icra-yı
muhabereye bed’an mübâşeret olunmuş idüğüne dair Telgraf İdare-i behiyyesinin bir kıt‘a
tezkiresi mücerred-i manzûr-ı âlî-i hazret-i şehinşâhî buyurulmak için arz ve takdim kılındığı beyânıyla tezkire-i senâverî terkîm olundu efendim.
Fi 26 C sene 1279
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki,
Enmile-i zîb-i ta‘zîm olan işbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleriyle mezkûr tezkire meşmûl-i li-hâzâ-i şevket-ifâza-i cenâb-ı şehriyârî buyurulmuş ve zikrolunan tezkireye savb-ı âlî-i Âsafânelerine iade kılınmış olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyy'ü'l-emrindir.
Fi 27 C sene 1279
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İ.HR. 197/11211 – 27 Cemaziyelahir 1279 / 20 Aralık 1862

2 .4 . t e lg r af

Halep'ten Adana'ya kadar inşa olunacak telgraf hattı.

Atûfetli efendim hazretleri
Adana tarafına sevki musammem olan fırka-i askeriyenin teâti edeceği muhaberâtın
telgraf vasıtasıyla cereyân etmesi icab-ı maslahatdan olmakdan nâşi Haleb'den Adana'ya
bir hatt-ı telgraf ivaz‘ ve temdîdi ve bu hattın nihayet bir mâha kadar ikmâliyle memurlarının intihâb ve tayini elzem görünmüş ve hatt-ı mezkûrun mesafesi altmış saatden ibaret
olarak buna icab eden tel ve levazımat-ı sairenin esmânı otuz üç bin dört yüz on dört
frank kırk santime bâliğ olmasıyla edevât-ı mezkûre Paris'e sipariş olunmuş olduğundan
esmânı olan mebâliğ-i mezkûrenin Hazine-i celîleden ve iktizâ eden direklerin kat‘iye ve
rekziye masârıfının dahi mahallî emvâl sandığından tesviye etdirilmesi ve hatt-ı mezkûrun
umûr-ı inşâiye ve hesabiyesine bakmak üzere intihâb kılınan Haleb ciheti müfettişe Remzi Efendi'ye esnâ-yı keşt ü güzârında masârıf olarak on bin kuruş harcırah i‘tâsı ve Adana
ve İskenderun'a küşâd olunacak telgrafhanelerin memur ve hademe-i sairesi hitâm-ı hatda
hemen muhaberâta bed’an ve mübâşeret olunmak üzere şimdiden tayin ve i‘zâm olunacağından ve mezkûr telgrafhaneler memurları dördüncü sınıf itibar edileceğinden bu merkezlere bin altışar yüz seksen bir kuruşdan üç bin üç yüz altmış ve hattın muhafazasında
bulunacak yirmi nefer çavuşlara üçer yüzden altı bin ve ikişerden dört nefer mevsûl-ı
muharrerâta sekiz yüz kuruş maaş tahsisi hususuna dair Telgraf İdaresi'nin takrîri melfûf
pusula ile beraber arz ve takdim kılınmış olmakla ol bâbda her ne vechile irâde-i seniyye-i
hazret-i Padişahî müte‘allik ve şeref-sudûr buyurulur ise ona göre hareket olunacağı beyânıyla tezkire-i tezkire-i senâverî terkîm olundu efendim.
Fi selh-i Za sene 1281
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i tevkîr olan işbu tezkire-i sâmiye-i Âsafâneleriyle zikrolunan takrîr ve
pusula manzûr-ı meâl-mevfûr-ı hazret-i şehinşâhî buyurulmuş ve husus-ı mezkûrun ol
vechile icra-yı iktizâsı şeref-sünûh ve sudûr buyurulan emr u irâde-i seniyye cenâb-ı cihanbânî muktezâ-yı münîfinden olarak mezkûr tezkire ve pusulaya savb-ı sâmî-i Âsafânelerine iade kılınmış olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyy'ü'l-emrindir.
Fi gurre-i Z sene 1281
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İ.HR. 212/12277 – 1 Zilhicce 1281 / 27 Nisan 1865

2 .4 . t e lg r af

Halep ile Maraş arasına bir telgraf hattı çekilmesi.

Haleb'den Kilis ve Ayntab'a uğrayarak Maraş'a kadar inşa olunacak hatt-ı telgrafiyenin
keşf pusulasıdır.

Kilogram

Tel

Frank

Santim

20000

-

12000

-

2800

Fincan

2800

-

280

Makara

1260

-

14

Çavuş âlâtı

560

-

6

Makine

2700

-

250

Eleman

375

-

-

Sigorta

166

25

-

Tel navlun

2400

-

-

Tellerden mâadâsının nakliye ve sandık masârıfı

1050

-

23311

25

(Yekûn)

Memurîn maaşı
Neferan

Beheri

Kuruş

Maraş Müdürlüğü’ne

-

-

1250

Refakat Memuriyeti’ne

-

-

500

Hattın mahrâ olan Kilis ve Ayntab nâm kasabalarda küşadı icab
2
eden pusula merkez memurları

500

1000

Başçavuş

2

500

1000

Çavuş

14

350

4900

Telgrafhane-i mezkûr kavasları

2

200

400

(Yekûn)

9050
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İ.ŞD. 2/90 – 13 Muharrem 1285 / 6 Mayıs 1868

2 .4 . t e lg r af

Atûfetli efendim hazretleri
Şûrâ-yı Devlet'in mazbata-i ma‘rûzası meâlinden müstebân olduğu vechile Maraş'ın Haleb'e baîdiyeti cihetle hususât-ı mühimmenin muhaberesinde su‘ûbet çekilmekde olması
mülâbesesiyle bir telgraf hattı inşası lâzım gelmiş ve buna muktezî olan direkler ile masârıf-ı
rekziyenin tedarik ve i‘tâsına ashâb-ı servet ve memurîn taraflarından izhâr-ı taleb ve muvâfakat olunmuş ve telgrafhane dahi hükûmet konağı dahilinde ittihâz ve tehiye edilmiş idüğünden yalnız Avrupa'dan celb olunacak eşya esmânı olan yirmi üç bin üç yüz on bir frank yirmi
beş santim ile memurîn maaşı olan dokuz bin elli kuruşun cânib-i Hazineden ve Ayntab'dan
beri tarafa lüzumu olan direkler masârıfının dahi mahallî mal sandığından tesviyesi zımnında
ifa-yı muktezâsının Maliye Nezâret-i celîlesine havalesi ve Telgraf İdaresi'ne ve mahalline dahi
malumât verilmesi tezekkür olunmuş olmakla ol bâbda her ne vechile emr u irâde-i seniyye-i
hazret-i Padişahî müte‘allik ve şeref-sudûr buyurulur ise ona göre hareket olunacağı beyânıyla
tezkire-i senâverî terkîm kılındı efendim.
Fi 12 Muharrem sene [12]85
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i tevkîr olan işbu tezkire-i sâmiye-i vekâlet-penâhîleriyle zikrolunan mazbata
manzûr-ı nazar-ı mehâsin-eser-i hazret-i cihandârî buyurulmuş ve tezkire ve istîzân kılındığı
üzere eşya esmânıyla memurîn maaşının cânib-i Hazineden masârıf-ı merkûmenin dahi mahallî mal sandığından tesviyesi zımnında ifa-yı muktezâsının nezâret-i müşârunileyhâya havalesi ve Telgraf İdaresi'ne ve mahalline dahi malumât verilmesi şeref-sünûh ve sudûr buyurulan
emr u irâde-i seniyye cenâb-ı şehinşâhî iktizâ-yı âlîsinden olarak mârru'z-zikir mazbata yine
savb-ı sâmî-i hidivîlerine iade kılınmış olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyy'ü'l-emrindir.
Fi 13 Muharrem sene 1285
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2 .4 . t e lg r af

Halep Vilayeti dahilinde bir telgraf hattı küşadına dair.

Şûrâ-yı Devlet
Dahiliye Dairesi
Aded
1059
Harim kazasının cesâmet ve vüs‘atına ve mahsulât ve ihracâtının kesretine binâen masârıfı
ahali tarafından iânete-i tesviye olunmak üzere Ömerağa nâm mevkiden kazâ-i mezkûre bir
telgraf hattı temdîdi lüzumu mahallinden bâ-mazbata iş‘âr olunmakdan nâşi keyfiyet Telgraf
ve Posta Nezâret-i aliyyesine izbâr olunarak alınan cevabda bu hattın temdîdi hâlinde vuku‘u bulacak masrafla memur maaşına karşılık olmadığı beyânıyla tervîc-i iş‘ârın mümkün
olamayacağı dermiyân olunmuş olduğundan ve halbuki kazâ-i mezkûr a‘şârına Haleb'de ve
diğer mütecâvir kazalarda tâlib zuhur etmekde olması cihetiyle müzâyede zamanında karşılığı
müzâyede icrası için Harim heyeti ile mültezimleri Antakya Telgrafhanesi'ne kadar gitmeğe
mecbur olduklarından orada bir telgrafhane inşası musâlaha-i lâzım ve muhaberât-ı ticariye
ve mahalliyeye sühûlet-bahş olması cihetle de mültezim olub şimdilik orası için bir muhabere
memurunun kifayeti derkâr ve maaşına hâsılâtdan karşılık bulunabileceği bedîdâr olduğu
beyânıyla icra-yı icabı ifadesine dair Haleb Vilâyeti Meclis-i İdaresi'nden meb‘ûs mazbatanın
leffiyle ifa-yı muktezâsına dair Dahiliye Nezâret-i celîlesinin Telgraf ve Posta Nezâret-i aliyyesiyle muhabereyi şâmil tezkiresi melfûfâtıyla Şûrâ-yı Devlet'e tevdî‘ olunmakla Dahiliye
Dairesi'de mütâlaa olundu.
Telgraf ve Posta Nezâreti'nin cevabında; küşâdı taleb olunan merkezin memurîn maaşlarıyla masârıf-ı müteferrikası olarak senevî sarfı iktizâ eden on dört bin dört yüz kuruşla
yüz doksan iki frankın üç yüz beş senesi müvâzenesinde karşılığı olmadığı cihetle üç yüz altı
senesi için derdest-i tanzim olan büdçeye idhal kılınmış ise de telgrafhane ile hattın masârıf-ı
inşâiyesine ve mefruşât esmânıyla nakliye ücretine i‘tâsı lâzım gelen on üç bin dört yüz on
altı kuruşla eşya ve edevât esmânı bulunan iki bin sekiz yüz kırk iki frank on santimin ve
beheri altı buçuk metre tûlunda iki yüz elli aded ahşab direk taahhüd-i veçhile ahali tarafından tesviye ve i‘tâsıyla telgrafhane için dahi bir arsanın veyahud bedelinin tehiyyesi muktezî
olduğundan meblağ-ı mezbûrun nakden nezâret veznesine tisyâr ve direklerle arsanın tehiyye
ve ihzâr etdirilmesi hakkında cânib-i vilâyete tebligât i‘tâsı beyân ve Dahiliye Nezâreti'nin
cevabında; sebk eden tebligâta cevaben mezkûr telgraf hattının masârıf-ı inşâiyesi vesairesi
için ahaliden toplanılan yüz yirmi üç Osmanlı altınının gönderildiği ve iki yüz aded direkle
arsanın tehiyye ve ihzâr edildiği ve masârıf-ı sairesi için dahi on üç bin dört yüz on altı kuruş
cem‘ ve hıfz olunduğu ve ikmâl-i inşaâta kadar muvakkatan bir telgrafhane mahallî tedarik
kılındığı beyânıyla icab eden memurînin i‘zâmı kazâ-i mezkûr idare meclisinden bâ-mazbata
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iş‘âr olunarak mezkûr yüz yirmi üç altının Başmüdüriyet Sandığı'na teslim kılınmış olduğundan bahisle icra-yı icabı vilâyet-i mezkûreden izbâr olunduğundan ona göre iktizâ-yı hâlin
ifası dermiyân ve Telgraf Nezâreti'nin cevab-ı ahîrinde bu bâbda sarfı iktizâ edecek maaş ve
masârıf-ı daimiye müvâzenede karşılık olmadığından bahisle tafsilât-ı lazimeyi şâmil Meclis-i
İdare-i Nezâretden tanzim olunan mazbatanın evrak-ı müteferri‘ası ile gönderildiği ifade ve
ityân kılınmışdır.
Zikrolunan meclis-i idare-i nezâret mazbatasında hatt-ı mezkûr için bundan bir buçuk
sene evvel tanzim kılınmış olan keşf pusulasında eşya esmânı olarak gösterilen fiyat şimdi
hayli tezâyüd etdiği cihetle Mühendis Kalemi'nden yeniden yapılan keşf pusulasında eşya
bahası vesaire esmânı olarak gösterilen iki bin dokuz yüz seksen üç frank altmış beş santim
bedelden ahalinin iânesi olan yüz yirmi üç altının altı yüz otuz kuruş kadar noksanı görülüb
bu da cüz’iyât kabîlinden olmakdan nâşi münâkasası esnada işbu yüz yirmi üç altın dairesinde
eşyasının tedarik ve mübâya‘ası dahi kâbil-i imkân olduğuna ve ancak istihdâm olunacak memurînin şehrî bin kuruşdan on iki bin kuruş maaşla masârıf-ı sairesi olan üç bin iki yüz altmış
iki kuruş küsûr para için senevî vuku‘a gelecek sarfiyatına üç yüz altı senesi müvâzenesinden
tenzilât-ı icra olunmasından dolayı karşılık kalmadığına mebnî işbu maaş ve masârıf-ı dâimenin müvâzene-i mezkûreye zamîmeten tahsîsi iktizâ edeceği gösterilmiş ve Dahiliye Muhasebesi'nin müzekkeresinde gerçi Nezâret-i müşârunileyhânın evvelki cevabında masârıf-ı
merkûmenin üç yüz altı senesi müvâzenesine idhal edildiği beyân olunmuş ise de muahharen
mezkûr müvâzeneden tenzilât icra olunmakdan nâşi bunun müvâzenede karşılığı kalmadığı
Meclis-i İdare-i Nezâretden mazbatası münderecâtından menfehim olunmasına ve müvâzene
haricinde akçe sarfı katiyen memnû‘ bulunması cihetiyle sarfı zarurî olub da karşılığı olmayan
bir masrafın dairesi müvâzenesine dahil bulunan zuhûrât tertibinden tesviyesi muktezâ-yı irâde-i seniyye-i hazret-i Padişahîden bulunmasına nazaran icabının Şûrâ-yı Devletçe tezekkürü
beyân olunmuşdur.
Karar-ı sâbıkın müstenid olduğu müvâzenenin vukuât-ı ahire ile açıldığı siyâk hâlden anlaşılıb büdçe haricinde akçe sarfı da bâ-irâde-i seniyye memnû‘ ise de bunun ekser levazımına
mukabil olan akçe iâne-i ahali ile toplanmış ve suret-i iş‘ârdan telgrafhane mevkiinin de hazırlandığı anlaşılmış olduğundan üç yüz altı senesine aid olan masârıf-ı bakiye ve dâimesinin
Dahiliye Muhasebesi müzekkeresinde gösterildiği üzere üç yüz altı senesi zuhûrât tertibinden
tesviyesiyle aynısı da üç yüz yedi senesi müvâzenesine idhal kılınmak üzere mezkûr telgraf
hattının temdîdine dair Telgraf ve Posta Nezâreti'ne me’zûniyet i‘tâsının Dahiliye Nezâret-i
celîlesine havalesi tezekkür kılındı. Emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fi 18 Rebîülevvel sene [1]308 ve fi 20 Teşrîn-i Evvel sene [1]306.
(mühürler)
Şûrâ-yı Devlet
Dahiliye Dairesi Reisi, Akif bin Halilurrahman, Azâdan, Mehmed, Azâdan, Lütfü Efendi,
bulunamadı, Azâdan, Rıza, Azâdan, Mehmed Faik, Azâdan, Hüseyin, Azâdan, Süleyman,
Azâdan, (silik okunmuyor), Azâdan, es-Seyyid Ahmed Ziyâ, Azâdan, Sâmî Bey, bulunamadı,
Azâdan, Şükrü Sadık, Azâdan, Mehmed, Azâdan, Abdullah Paşa, bulunamadı, Azâdan, Said
Paşa, bulunamadı, Azâdan, es-Seyyid Ali Rıza
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İ.ŞD. 102/6109 – 18 Rebiulevvel 1308 / 1 Kasım 1890

2 .4 . t e lg r af

Halep'ten Zor Sancağı merkezi olan Deyr kasabasına kadar telgraf hattı çekilmesi.

Şûrâ-yı Devlet
Dahiliye Dairesi
Aded
2220
Haleb'den Zor Sancağı merkezi olan Deyr kasabasına kadar temdîdi muktezâ-yı irâde-i seniyye-i cenâb-ı Padişahî'den olan telgraf hattına muktezî olub bi'l-münâkasa tâlibi uhdesinde
takarrür eden tel ve saire esmânının sâl-i hâl muvâzenesi miyânında tesviyesi istîzânına dair
Meclis-i İdare-i Nezâretden tanzim olunan mazbata ile iki kıt‘a münâkasa pusulası ve ilânı
hâvî gazetelerin gönderildiği beyânıyla icra-yı icabı hakkında Telgraf ve Posta Nezâreti'nden
Dahiliye Nezâreti'ne meb‘ûs tezkire Şûrâ-yı Devlet'e i‘tâ olunmakla melfûfât-ı mezkûre ile
beraber Dahiliye Dairesi'nde kırâet olundu.
Mazbata-ı mezkûre meâlinde zikrolunan telgraf hattına muktezî otuz iki bin kilogram
dört milimetrelik demir tel ile dört bin dört yüz seksen aded orta model izolatör mevki‘-i
münâkasaya vaz‘ olunarak zuhur eden tâlibler müvacehesinde münâkasaları bi'l-icra şerâiti
vechile telin beher yüz kilogramı otuz iki frank yetmiş santim ve izolatörlerin beher adedi de
bir frank on altı santim fiyatla müteahhidlerden Boyacıyan Agop Efendi uhdesinde takarrür
ederek diğer tâlibler keff-i yed eylemiş olduklarına ve eşya-yı mezkûrenin fiyat-ı mukarreresi
bundan evvel icra kılınan münâkasada takarrür eden fiyata nazaran tellerin beher yüz kilosundan bir frank ve izolatörlerin beher adedinden altı santim ki cem‘an beş yüz seksen sekiz frank
kadar fazla görünmekde ise de bu da şu sırada her tarafda zuhur eden illet-i müdhişe hasebiyle
navl ve nakliyet masarifince tezâyüd vuku‘undan ileri geldiği ve eşya-yı mezkûrenin takrîr
eden fiyat ile mûmâileyhden mübâya‘ası zarurî göründüğü beyânıyla bunların mecmû‘ esmânı olan on beş bin altı yüz altmış frank seksen santimin üç yüz sekiz senesi muvâzenesi miyânında tesviyesi istîzân olunmuş ve siyâk-ı iş‘âra nazaran suret-i münâkasa usulüne muvâfık
olarak cereyân etdiği ve hatt-ı mezkûrun bir on evvel temdîdi ise eşya-yı mezkûrenin mübâya‘asına mütevakkıf olduğu anlaşılmış olmakla zikrolunan eşyanın ol veçhile mûmâileyhden
mübâya‘asıyla esmânı bulunan on beş bin altı yüz altmış frank seksen santimin ber-mûceb-i
istîzân muvâzene-i mezkûre miyânından tesviyesi için nezâret-i müşârunileyhâya me’zûniyet
i‘tâsının Dahiliye Nezâreti'ne havalesi tezekkür ve mezkûr münâkasa pusulaları teferruâtıyla
beraber leffen takdim kılındı. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fi 24 Cemâziyelevvel sene [1]310 ve fi 2 Kânûn-ı Evvel sene [1]308.
(mühürler)
Şûrâ-yı Devlet
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Dahiliye Dairesi Reisi, Akif bin Halilurrahman, Azâdan, Mehmed bin Abdullah, Azâdan, Mehmed, Azâdan, Rıza, Azâdan, Tahsîn bin Ali, Azâdan, Faik Bey, nâ-mizâc, Azâdan, Hüsnü Bey,
me’zûnen taşrada, Azâdan, es-Seyyid İsmet Süleyman, Azâdan, Ziyâ Bey, bulunamadı, Azâdan,
es-Seyyid Ahmed Ziyâ, Azâdan, Sâmî Bey, bulunamadı, Azâdan, Sadık bin Şükrü, Azâdan, Mehmed Aziz bin Vecihi, Azâdan, es-Seyyid Ali Rıza bin Seyda, Azâdan, Abdullah Paşa, me’zûn, Azâdan, Mehmed Said bin Abdülhalim, Azâdan, Mansûr, Azâdan, Mehmed Cemil,
Azâdan, Ali Haydar

İ.PT. 1/48 – 24 Cemaziyelevvel 1310 / 14 Aralık 1892

2 .4 . t e lg r af

Halep'in Bab ve Menbic kazalarına telgraf hattı çekilmesi talebi.

Dahiliye Mektubî Kalemi
Evrak Numarası: 115-31
Müsevvidi İsmi: İhsan
Tesvîdi Tarihi: 2 Eylül sene [1]311
Tebyîzi Tarihi: Arabi 29 Ramazan sene [1]313, Rumi: 7 Eylül sene [1]311
Telgraf ve Posta Nezâret-i aliyyesine
Merkez vilâyete mülhak Bâb ve Münbic kazalarının ehemmiyet-i mevki‘yelerinden ve
Bâb kazasınca altı bin küsûr kuruş iâne cem‘ edilebildiğinden bahisle birer telgraf hattı
temdîdi lüzumuna ve teferruâtına dair Haleb Vilâyet-i celîlesinden tevârüd eden 12 Ağustos sene [1]311 tarih ve yüz on beş numrolu tahrirât leffen tisyâr olunmağın iktizâsının
inbâsına himem-i aliyyeleri masrûf buyurulmak bâbında.
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DH.MKT. 430/55 – 29 Ramazan 1313 / 14 Mart 1896

2 .4 . t e lg r af

Halep'ten Bab kazasına uzatılan telgraf hattı açılışının yapıldığına dair Halep Vilayeti’nden alınan telgrafın takdimi.

Telgrafnâme
Muhaberât-ı telgrafdan dolayı devlet hiçbir gûne mesuliyet kabul eylemez
Geldiği Mahal: Maraş

Mürselin ileyh olan mahal: Dersaâdet

Mutavassıt olan: Dersaâdet

Numara: 1629 Kelime: 73

Tarihi: sene 13..,

mahreci: 12 Mayıs 1319,

Sınıf-ı mektub:

Gündüz veya gece:

Mahâll-i merkeziye teslimi:
İmzalar:

mevrudu: 12 Mayıs 1319

Saat: 4		

Mutavassıt-ı merkeze irsâli:

Hitâm-ı muhabere: 13 minhu

Gurub:
Dakika:
Bed’-i muhabere:

Sahibine irsâli: Vüsul numrosu:

Memur sevk mekâtib-i tarih: 13..

Vasıtasıyla:

Memur-ı nevbet:

Keşide eden memur: Ahz eden memur:
Dahiliye Nezâret-i celilesine
Saye-i muvaffakiyet-vâye-i hazret-i hilafat-penâhîde Haleb'den Bâb kazasına temdîdine müsaade-i seniyye-i cenâb-ı cihan-bânî erzân buyurulan telgraf hattının ameliyat-ı
temdîdiyesi bugün bi'l-ikmâl kazanın memurîn-i mülkiye ve askeriyesi ve bir hayli ahali
hâzır olduğu hâlde resm-i küşâdı icra ve muhaberâta ibtidâr ve bu vesile ile de ed‘iye-i
mefrûza-i hazret-i veliyy-i nimet-i a‘zamînin tekrar-dâde kılındığı iş‘âr-ı mahallî üzerine
ma‘rûzdur. Fermân.
Fi 11 Mayıs sene 1319
12 vusûlu
Haleb Valisi
Mecid

440

DH.MKT. 715/66 – 12 Mayıs 1319 / 25 Mayıs 1903

2 .4 . t e lg r af

Halep Posta ve Telgraf Merkezi binasına ait tamiratın tamamlandığı.

Haleb Vilâyeti
Encümen-i Dâimi Kalemi
Aded
Umum: 4526
Hususî: 48
Dahiliye Nezâret-i celîlesine
Nâzır Beyefendi hazretlerine
Umûr-ı Mahalliye-i Vilâyât Müdürüyeti ifadesiyle şeref-vârid olan 1582/400 numrolu 12 Teşrîn-i Evvel sene [1]331 tarihli emirnâme-i nezâret-penâhîlerine tevfîkan idare-i
hususiye akârâtından Haleb Posta ve Telgraf Merkezi Binası'nın tamirâtı icra ve ikmâl
etdirilmiş olduğu berâ-yı malumât arz olunur, Nâzır Beyefendi hazretleri.
Fi 15 Rebîülsânî sene [1]334 ve fi 6 Şubat sene [1]331
Haleb Valisi
(imza: Mustafa)

Dahiliye Nezâreti: Umûr-ı Mahalliye-i Vilâyât Müdüriyeti
Varak Numarası: Müsevvidi: (imza)
Mübeyyizi: (imza) Tarih-i Tebyîzi: 25

Tarih-i Tesvîdi: 23/12/[1]331

Posta ve Telgraf ve Telefon Nezâreti Vekâlet-i celîlesine
Hulâsa:
Levâzım Müdüriyeti Mebânî Kalemi ifadesiyle vârid olan 4 Teşrîn-i Evvel [1]331
tarihli 79646-193 numrolu tezkire-i devletleri üzerine sebk eden iş‘âra cevaben Haleb
Vilâyeti'nden alınan tahrirâtda Haleb Posta ve Telgraf Merkezi Binası'nın tamirâtı ikmâl
etdirilmiş olduğu bildirilmişdir. Ol bâbda.
Yazıla
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DH.UMVM. 60/29 – 25 Şubat 1331 / 9 Mart 1916

3. Yönetim

3 . YÖN E TİM

Halep, Rakka ve Anteb taraflarında sakin aşiretlerden hangilerinin hangi vilayete
bağlı oldukları ve bunların mükellefiyetleri hakkında.

Mûcebince yazıla
Hâlâ Rakka valisi vezirim el-Hâc Mehemmed Behram Paşa'ya ve Rakka naibine ve Barak
Aşireti'nin bulundukları mahallerin kuzât ve nüvvâbına hüküm ki;
Rakka Eyaleti Mukâtaatı tevâbi‘nden Barak Aşireti, öteden beri mâl-i mîrîlerini Rakka
cânibine eda ede gelmişler ise de bir müddetden beri aşiret-i merkûme intihâ-yı nehr-i Murad'ın beri tarafında kâin Haleb Eyaleti dahilinde olub Darbhane-i Âmirem tarafından zabt
ve hâlâ Haleb Valisi sadr-ı esbak vezirim Hurşid Ahmed Paşa'ya iltizâm ve ihale olunan Münbic Ravendan Mukâtaası'ndan ve Ayntab kurâsından vâfir kurâyı zabt ve iskân idib ancak
aşiret-i merkûme ahalisinden İbiş nâm şakâvet-pîşe avenesiyle şakâveti kendüye mu‘tâd ve
aşireti fesad ederek ebna-yı sebîli îsâl-ı hasara cesaret ve firari eşkıya makûlesine mu‘în olarak
bayağı hırsız yatağı olmuş ve bir suret-i haseneye idhalleri derece-i vücube ermiş olduğu ecilden müşârunileyh Hurşid Paşa, Haleb'e vürûdunda aşiret-i merkûmenin bir taht-ı nizâma
idhalleri zımnında asâkir-i vefîre ile kethüdâsı Mehmed dâme mecdühuyu üzerlerine sevk ve
tesyîr eyledik de bundan böyle şakâvetden ferâğat ve kendi hallerinde ikamet eylemek üzere
re’y ve emân teklif olunmuş ise de mütegallibâta hareket ve irâd şakâvetle Sicim Kalesi tabir
olunur mahalle-i tahassun ve muharebeye mübâşeret ve asâkir-i mersûle üzerlerine hücum
birle ehl-i şakâvetin bir mikdarı karîn-i tîg telef olmuş ser eşkıya olan İbiş ve avenesi firar etmiş ve baki kalan ehl-i ırz gürûhu teşebbüs-i dâmen afv olmalarıyla hanedan-ı aşiret-i merkûmeden Tiryakioğlu Mehmed nâm kimesneyi üzerlerine ağa nasb ve kethüdâlarına hilatleri
ilbâs olunarak yine Münbic Ravendan ve Ayntab kurâlarından iskân etdirilmiş ve bu suretle
aşiret-i merkûme suret-i nizâm-ı haseneye idhal birle ebna-yı sebîlin emniyetleri istihsâl olunmuş olduğuna binâen bazı esbâba mebnî Rakka aşâirinden İlbeyli Aşireti'nin Haleb'e ve Rişi
ve Kızık aşiretlerinin maden-i hümâyûnuma ifrâz oldukları misillü Barak Aşireti'nin Haleb
karyelerinde ikametleri münasebetiyle mal-ı mîrîleri Rakka'dan ifrâz ve Haleb cânibinden
verilmek üzere bir kıt‘a emr-i şerifim ısdârını müşârunileyh Hurşid Ahmed Paşa, bundan akdem lede'l-inhâ maarrü'z-zikir Barak Aşireti ma‘a zamâ’im senevî yüz on iki bin beş yüz kuruş
mal ile Rakka valileri taraflarından zabt ve idare olunmakda olan Eyalet-i Rakka ve tevâbi‘i
mukâtaatı tevabiinden olarak senevî dört bin kuruş mal-ı mukayyedi olub lâkin malikanelik
vechile kimesnenin uhdesinde olmadığı ve Rakka Eyaleti'nde kâin aşair ve kabâil bin yüz kırk
sekiz (1148) tarihinde tahrîr olunduğu üzere Barak Aşireti Rakka sâkini deyu tahrîr idüğü
mukayyed olduğuna binâen aşiret-i mezkûre perakendesinden ne mikdarı Haleb tarafındadır
ve mâl-i mîrîleri ne mikdardır ve Rakka Eyaleti'nde diğer perakendesi yok mudur ve inhâ
olunduğu üzere tanzim kılındığı suretde mahzuru var mıdır keyfiyeti ber-vech-i izah Dersaadetime inhâ olunmak bâbında isti‘lâmı hâvî sene-i sâbıka evâhir-i Ramazanında Haleb valisi
müşârunileyhe hitaben başka ve sen ki vezir-i müşârunileyhsin; sana hitaben başka evâmir-i
şerifem ısdâr ve tisyâr olunmakdan nâşi el-haletü'l-hâzihî cevab olarak tarafınızdan tevârüd
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eden tahrirâtınız mefhûmunda Rakka Eyaleti uhde-i müşîrâne ki tevcîh olunup azîmet etmek üzere iken Ayntab müftüsü ve aşiret-i merkûmeden merkûm Tiryakioğlu Mehmed nâm
mefsedet-pîşelerin tahrik ve iğfaline mebnî müşârunileyh Hurşid Ahmed Paşa külliyetli asâkir
gönderib aşiret-i mezbûreyi perişan etmiş olduğundan râh-ı rastda vâki Behisni havalisine
vürûdunda perişan olan Barak Aşireti fukarasından yüz elliden mütecâviz kimesne gelip istikbal ve keyfiyeti sana ihbar ile feryad ederek sen bizim valimiz iken Haleb valisi bizlere bu
vechile dahl ve taarruz eyledi diyerek iştikâ etmişler ise de valiler miyânında vâki olan hukuk-ı
kadîmiye mürâ‘ât zımnında fukarâ-yı merkûmeyi taltif ederek avdet etdirdikden sonra Rakka
Eyaleti hududuna vürûdunda müşârunileyh Hurşid Ahmed Paşa, ben Barak Aşireti'ni göçile
bu nizâma idhal etdim ve Tiryakioğlu'nu dahi tarafına götürdüm. Hatırımız için kürkünü
ilbas eyleyesiz deyu bu kürk alemdarı ile ma‘an tarafına irsâl etmiş olduğundan mücerred
ra‘iyyet hatırına binâen merkûm Tiryakioğlu'na kürk ilbas etmiş isek de makarr-ı hükûmet
olan medine-i merkûmeye duhûl edeliden bu ana değin merkûm Tiryakioğlu'nun tahrik ve
iğfaline mebnî müşârunileyh Hurşid Ahmed Paşa, aşiret-i merkûmeden el çekmeyüb kesr-i
nüfuz olur gûna-gûn tenbihât ve buyuruldular irsâliyle///
nehr-i Murad'ın öte yakasından bütün bütün kat‘-ı rişte-i hükûmet olunmuş ise de böyle
nüfuzunun şikesti Devlet-i Aliyyem tarafına râci‘ olacağından gayri aşiret-i mezkûrenin küllisi Rakka'da ve Rakka valilerinin ekser irâd ve tayyârâtı aşiret-i merkûmeye münhasır olub
aşiret-i mezkûre Rakka'dan ifrâz ve Haleb'e ilhâk olunsa Rakka Eyaleti eyaletlikden voyvodalık derecesini kesb ederek küllî mahzuru mûceb olacağını beyân birle kemâ-fi'l-kadim Rakka
valileri taraflarından zabt ve rabt olunmasını sen bir kıt‘a tahrirâtında ve Rûha naibi ilâm ve
ahalisi mahzarlarında başka ve bâlâda muharrer olduğu veçhile mukaddemâ müşârunileyh
Hurşid Ahmed Paşa tarafından memur olanların Barak Aşireti'yle vâki olan muharebede ser
eşkıya olan merkûm İbiş ve avanesi Rakka tarafına firar etmiş olduklarından hilâf-ı inhâdan
halî olmayacaklarını beyân ederek aşiret-i merkûmenin mal-ı mîrîleri mutlaka Rakka Eyaleti'nden ifrâzı hususuna müsaade olunmadığı suretde bundan böyle aşiret-i mezkûr Haleb
ve Ayntab kurâsında ikamet etdirilmeyib karşı tarafa Rakka Eyaleti dahiline îvâ ve iskân
olunmaları için bir kıt‘a emr-i şerifim ısdârını müşârunileyh Hurşid Ahmed Paşa bir kıt‘a
tahrirâtında başka inhâ eylediğiniz ecilden emr-i şerif-i mezkûr kaydı ihrac birle iktizâ-yı
hüsn-i nizâmı mu‘teberân-ı ricâl ve Devlet-i Aliyyemden hâlâ Darbhane-i Âmirem Nâzırı iftiharü'l-emacid ve'l-ekarim es-Seyyid Abdurrahman Bey dâme mecdühudan isti‘lâm olunduk
da ber-vech-i muharrer senin ve müşârunileyh Hurşid Ahmed Paşa'nın tahrîr ve iltimasınız
olan tanziminde bir gûne mahzur var mıdır ve emsali dahi mesbûk mudur, keyfiyet ve iktizâsı
tekrar kaleminden derkenar ve erbâb-ı vukûfdan dahi tahkike mütevakkıf mevâddan idüğünü ilâm eylediğine binâen ber-mûceb-i ilâm emsâli keyfiyetini ve muktezâsı sual olunduk
da Halebü'ş-Şehbâ civarında vâki külliyetli mal ve kalemiye ile mukayyed Hashâ-i Cemaat-i
İlbeyli Mukataası reâyâsına kâh Rakka valileri ve kâh Haleb muhassılları ve kâh Azaz ve Kilis voyvodaları taraflarından itâle-i dest-taarruz olunduğuna binâen faiz-i mukâtaa nâmıyla
mukâtaa mutasarrıfları bir akçesine dest-res olamadıklarından mal ve kalemiye ve cebelisinin
te’diyesi adimü'l-imkân olmak mülâbesesiyle emvâl-i mîrîyeyi telef ve ızâ‘atından vikâyete ve
mukâtaa mutasarrıflarını gadırdan himayete mukâtaa-i mezbûrenin mal-ı mukayyedleri olan
altı bin dokuz yüz on beş kuruş, iki yüz on beş (1215) senesinden itibar ile Haleb Muhassıllığı
malına ve icab eden kalemiyesi dahi muhassıllık-ı mezkûrun kalemiyesine zam ve ilhâk kılınarak muhassıllık malıyla ma‘an cânib-i mîrîye te’diye olunmak ve faiz-i kadîmi olan sekiz bin
kuruş dahi muhassıl tarafından senede iki taksit ile Dersaadetime irsâl olunup üç bin kuruşu

447

3 . YÖN E TİM

sa‘yü’l-mîrî Hazine-i Âmirem başkaca teslim ve beş bin kuruş dahi malikane mutasarrıfları
tarafına te’diye olunmak üzere zam ve ilhâk olunarak nizâma rabt ile iki yüz on beş (1215)
tarihinde başka ve Üsküdar'da vâki merhum Atîk Vâlide Sultan tâbet-serâhâ Evkafı'ndan
Yenil ve Türkmanân-ı Haleb Cemaati'nden Ayntab aklamından Göçer Ferik Kahramanoğlu
Kenan cemaati reâyâları kendi hallerinde olmayıb merkûm Kenan iki yüz nefer süvari ve
piyade eşkıya ile yek-dil ve yek-cihet olarak mürûr ve ubûr eden ebna-yı sebîl ve hüccac-ı
müsliminin yollarını kat‘ ve bazılarını katl ve idam ve mallarını gasb ve gâret ve sair gûne
mezâlim ve ta‘addîyâta ictisâr olduğundan mâadâ sair reâyâyı içlerine idhal ile mal-ı mîrînin
edâsında mümâna‘at eylediklerinden tahsili hayyiz-i imkanda olmadığı ecilden maarrü'z-zikir
Göçer Ferik Kahramanoğlu Kenan Cemaati, Harameynlikden ifrâz ile senevî mal-ı mîrîleri
olan bin dört yüz otuz kuruş beher sene Rakka valileri tarafından tahsil ve Hazine-i Âmirem
teslim etdirilmek üzere yüz altmış iki (1162) senesi Mart'ından itibaren Rakka Mukâtaatına
zam ve ilhâk olunup mukabelesinde Dağ Bahadırlısı Cemaati dahi tarih-i mezkûrdan itibar
ile mübâdele vechile ol mikdar mal ile Rakka Mukâtaatından ifrâz ve fîmâ-ba‘d Yeniil Hassı
Voyvodası tarafından zabt ve malları tahsil ve Harameyn Hazinesi'ne teslim olunmak şartıyla
Yeniil Hassı Mukâtaatı'na idhal olunmak üzere tanzim olunup bin yüz altmış bir (1161) tarihinde başka emsal olarak evâmiri ve iktizâ eden mahallere ilmuhaberleri verilmiş olduğu ve
bu makûle aşair ve kabâilden etraf ve eknâfa müteferrik ve perişan olanlar///
hâne ve zaman itibar olunmaksızın oturdukları mahallerden heyet-i mecmûalarıyla kaldırılıb asıl aşiretleri derûnuna îvâ ve iskân etdirilmek şürûtundan idüğü mukayyed olmakla bu
suretde zikrolunan Barak Aşireti ber-mûceb-i şürût oldukları mahallerden kaldırılıb mahâll-i
hükûmet olan Rakka'ya vâsıl cemaatleri derûnuna îvâ ve iskân etdirilmek üzere emri veyahud Haleb tarafında olanların inhâ olunduğu üzere senevî mukayyed olan dört bin kuruş
mal-ı mîrîleri ile dört yüz kuruş kalemiye akçesi Haleb Muhassıllığı'na zam ile Rakka'dan
ifrâz veyahud âhar vechile tanzimi menût re’y-i âlîşânım idüğü Başmuhasebe'den derkenar ve
bâ-takrîr lede'l-arz aşiret-i merkûme öteden beri Rakka Eyaleti dahilinde olduklarına mebnî
ber-mûceb-i şürût oldukları mahallerden kaldırılıb mahâll-i hükûmet olan Rakka'ya vâsıl cemaatleri derûnuna îvâ ve iskânları bâbında sana hitaben emr-i şerifim ısdârı hususuna irâde-i
seniyyem ta‘alluk etmekle ol veçhile amel ve harekete bezl-i cell-i himmet eylemek fermânım
olmağın hasseten işbu emr-i celîli'l-kadrim ısdâr ve ____ ile irsâl olunmuşdur.
İmdi vusûlunda keyfiyet-i ber-vech-i muharrer mantûk-ı emr-i şerifimden malumun
olduk da maarrü'z-zikir Barak Aşireti öteden beri Rakka Eyaleti dahilinde olduklarına binâen
ber-mûceb-i şürût oldukları mahallerden kaldırılıb mahâll-i hükûmet olan Rakka'ya vâsıl
cemaatleri derûnuna îvâ ve iskân olunmaları hususuna sarf-ı küll-i miknet ve bu bahane ile
âharın defterli reâyâsına iskân teklifi ve sair bahane ile iz‘âc-ı fukarâ-yı ra‘iyyeti mûcib ve ihtilâl-i nizâm-ı beldeyi müeddî-i hareket vuku‘undan be-gayet hazer ve mücânebet eyleyesin
ve siz ki kuzât ve nüvvâb-ı mûmâileyhimsiz, siz dahi mûceb-i emr-i şerifimle amel ve hareket
ve hilafı tecvizden ittikâ ve mübâadet eylemeniz bâbında fermân-ı âlîşânım sâdır olmuşdur.
Fi 3 C sene [1]234
Muhasebe-i [Evvel]L
5/5
Yazılmışdır
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Ayıntab ve Münbiç havalisindeki Barak aşireti Halep Vilayeti’nce sıkıştırılınca Rakka Vilayeti'ne ve Rakka Vilayeti’nce sıkıştırılınca Halep Vilayeti'ne tabi oldukları iddia
edilmekte ve bu suretle tekaliften kurtulmakla beraber şekavette bulunduklarından
bu aşiretin Halep'e bağlanması.

Devletlü saâdetlü re’fetlü mürüvvetlü dâver-i sa‘d-ı ahterim sultanım hazretleri,
Haleb civarında Barak Aşireti tabir olunur aşiretin vardıkları mahaller Ayntab ve Münbic Ravandan Mukâtaaları dahili olub umûr ve hâsılât Haleb tarafından rü’yet ve üzerlerine edâsı lâzım gelen emvâl-i mîrîleri Rakka Hazinesi'ne müretteb ve merbût olub
merkûmlar Rakka tarafından hasbe'l-iktizâ tehdid olunsa "Bizler Haleb'e merbûtuz"
ve Haleb'den tehdid olunsa "Bizler Rakka tarafına merbûtuz" diyerek mürûr-ı zamanla
derûnlarına erbâb-ı fesad hulûluyla etrafa ve sair makûlesiyle tasallut ederek fukarânın
emn ve rahatlarını selb etmekde idiler. Avn-ı inâyet-i Bârî ve himem-i seniyye-i cenâb-ı
cihandârî ile derûnlarından o makûle (silik, okunamadı) ve ebna-i sebîl umura ve rahat
oldukları kifayâtı bundan mukaddemce Bâbıâli'ye ifade ve iş‘âr kılınmışsa da madam
ki mîrîleri Rakka tarafına merbût olub merkûmlar bu hadiseden hâlî olmadıkları hesabıyla Rişi ve Kızık ve İlbeyli aşiretleri ez-kadim Rakka Eyaleti dahilinde iken rahatları
meslûb olduğu cihetle emvâl-i mîrîleri mahâll-i âhara verilmek üzere sarf ve tahvîl ile
el-haletü'l-hâzihî emn ve rahat üzere oldukları misillü üzerlerine edâsı lâzım gelen emvâl-i mîrîleri Rakka tarafından Haleb Eyaleti tarafına tahvîl olunmak niyazıyla aşiret-i
mezkûr kethüdâları ve sair söz sahibleri mahzar-ı güne arîza takdim eylemeğe keyfiyât-ı
mezkûreleri arîza-i merkûmeleri meâlinden (silik, okunamadı) ilmileri buyurulduk da
merkûmların niyazlarına müsaade-i seniyye-i erzâni buyurulmasına himem-i kâmileleri
nüzûl ve bî-dirîğ buyurulmak emniyesi zey‘-i zebire-i hulûs-verânemiz olmuşdur. İnşallahü teala lede'l-şerefü'l-vüsul minvâl-i meşrûh üzere himmet ve bundan böyle (silik,
okunamadı) tevcihat olan feyz-meşhûtlarından ib‘âd buyurulmaları (silik, okunamadı) -i
me’reb-i hulûs-verânemizdir.
Fi 17 B sene [1]234
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Atabe-i ulyâ-i adalet-unvân ve südde-i seniyye-i gerdûn-nişan lâ-zâlet aliyyeten ilâ yevmi’l-haşri ve'l-mîzân
Türâb-ı müstetâbına, Barak Aşireti ahalisi kullarının mahzar-ı gûne arzuhâl-ı sıdk-ı
makâllarıdır ki;
Barak tabir olunur aşiret (silik, okunamadı) beher sene mîrîlerimiz Rakka Hazinesi'ne
teslim oluna gelip müddet-i [me]dîdeden beri Haleb Eyaleti dahilinde vâki Münbic Ravendan karyelerinde ve Ayntab karyele[rinde] sâkin iken bundan akdem aşiretimizden
İbiş ve avenesi şakâveti mu‘tâd ve aşiretimizi karîn-i ihtilâl ve ifsâd edip ebnâ-yı sebîle
îsâl hasar ve ehl-i şakâveti kendilere hemkâr etmek misillü fezâhatları zuhur eylediğinden
aşiretimiz ehl-i ırzı bundan akdem eşkıya-yı merkûmenin üzerlerimizden def‘ini hâlâ Haleb valisi devletlü inayetlü Hurşid Ahmed Paşa hazretlerinden istirhâm etmiş olduklarımızdan vezir-i müşârunileyh dahi bundan akdem kethüdâsını asâkir-i vefîre ile eşkıya-yı
merkûme üzerlerine sevk ve îsâlinde muharebeye tasaddî etmeleriyle vezir-i müşarünileyhin askeri üzerlerine hücum ve eşkıya-yı merkûmenin bazıların idam ve İbiş ve avenesi
firar etmiş ve aşiretimizi suret-i nizâm-ı haseneye idhal edip el-yevm ebnâ-yı sebîle emn ü
rahat ve bizler dahi Haleb Eyaleti karyelerinde müsterîh olduğumuzdan mukaddemlerde
İlbeyli ve Kızık ve Rişi aşiretleri Rakka dahilinde iken rahatları olmadığından mîrîleri
âhar mahalle ifrâz olunduğu misillü bizlerin dahi mîrîlerimiz Rakka'dan ifrâz ve sâkin
(silik) Haleb Eyaleti tarafına i‘tâ olunması niyazlarımız olmakla niyaz ve istirhâmlarımız
karîn-i müsaade-i seniyye buyurularak mîrîmiz Rakka'dan [Haleb] Eyaleti'ne i‘tâ olunması bâbında emr u fermân lutf ve ihsân ve merhamet bî-pa-yan der-adlindir
(mühürler)
Bende, Osman, Kethüdâ-yı Aşiret-i [Bar]ak, Bende, Ahmed, Kethüdâ-yı Aşiret-i [Ba]
rak, Bende, Hasan, Kethüdâ-yı Aşiret-i Barak, Bende, Ali, Pirli-zâde, Bende, Mehmed,
Tiryakioğlu, Bende, Hüseyin, ihtiyar-ı aşiret, Bende, Derviş Mehmed, ihtiyar-ı aşiret,
Bende, Ali, ihtiyar-ı aşiret-i Barak
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Aneze aşairinin ve Kürtlerin ve kapısız eşhasın tasallut ve taaddilerinden dolayı
Halep vilayeti ahalisinden civar vilayetlere dağılmış olan ahalinin nakilleri tarihinden
itibaren on sene geçmemiş olanların vatan-ı aslilerine iadeleri.

İzzetli defterdar efendi,
Şürût-ı mûcebince emr-i şerif ısdâr etdirdesin deyu buyuruldu
Fi 25 B sene [12]42
Sahh
Haleb valisi saadetlü Yusuf Paşa hazretlerinin gönderdiği tahrirât mefhûmunda bundan akdem Anze urbanı tasallutu ve renciş-i ekrad ve kapısız ve mevadd-ı saireden dolayı
Haleb Eyaleti'nden külliyetli ahali terk-i evtân ile Adana ve Maraş ve Ayntab ve Rakka
ve Şam-ı Şerif ve Trablusşam taraflarına firar ve iskân eyledikleri ihbar ve tahkik olunmuş
ve bu keyfiyet-i saire sârî olarak bir müddet dahi ardı alınmamak lâzım gelir ise bi-hikmeti'llahi teâlâ bu sene-i mübarekede vuku‘u bulan kaht u galâdan nâşi ekserisinin dahi
perişanlıklarına bâdî olacağından başka o makûle firar ve terk-i evtân eden kimesnelerin
hisse-i tekâlîfleri dahi bakiye kalan fukarâ ve zu‘afâya tarh ve tevzî‘ olunarak böyle mevsim-i kahtda kendilere ziyadesiyle gadrı mûceb olduğundan bahisle o makûle müteferrik
ve perişan olan ahali iskân şürûtu üzere vatan-ı aslîlerine iskân etdirilmesi ve bunlardan
mâadâ üzerlerinden on sene mürür etmiş ise de bulundukları mahallerde hâne avarızına
kayd olunmamış reâyâdan kendi hüsn-i rızalarıyla Haleb Eyaleti'ne gelenlere dahi bir
tarafdan müdahale ve mümâna‘at olunmaması bâbında iskân şürûtu derciyle bir kıt‘a
emr-i şerif sudûrunu tahrîr ve inhâ eder. Sâdır olan fermân-ı âlîleri mûcebince kuyûda
müracaat ve şürûtu sual olunduk da Haleb Eyaleti'nde vâki nefs-i Haleb Kazası'nın iki
bin üç yüz yirmi yedi ve Antakya Kazası'nın yüz yetmiş buçuk ve Ma‘arrat'ül-Mısrî Kazası'nın elli dokuz ve Serçin (Sermin) Kazası'nın elli bir ve İdlib Kazası'nın yirmi dört ve
Eriha Kazası'nın yirmi bir ve Dirküş Kazası'nın elli ve Harim Kazası'nın kırk buçuk ve
Bakras Kazası'nın elli ve Münbic Kazası'nın on ve Şeyhü'l-Hadid Kazası'nın üç ve Tizin
Kazası'nın otuz beş buçuk ve Ma‘aretü'n-Numan Kazası'nın otuz ve Ravendan Kazası'nın
on üç ve Şugur Kazası'nın on aded nüzl ve avarız hâneleri olduğu ve ra‘iyyet ve ra‘iyyet
oğullarından olub kadimi sâkin oldukları kazâ ve kurâların terk ile âhar kazâ ve kurâya
nakl ve iskân edenlerin üzerlerinden on sene mürûr etmeyip ve tahrîr-i cedîd geçmemiş
ise o makûle reâyâ bulundukları kazalardan ma‘rifet-i şer‘ile ve zabiti ma‘rifetiyle kaldırılıb me’vâ-yı kadîmilerine îvân ve iskân etdirilmek şürût-ı iskândan olmakla bu suretde şürût-ı mezkûre ve müşârunileyhin inhâ ve iltimas üzere emr-i şerif i‘tâsı iktizâ eylediği Mevkufat'dan derkenar olunmuşdur. Manzûr ve malum devletleri buyurulduk da
ber-mûceb-i şürût emr-i şerif ısdârı hususunda emr u fermân devletlü saadetlü sultanım
hazretlerinindir.
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Halep'in çöl tarafında köyler kurulması ve Urban iskanı ve saireye dair Halep valisinin kaimesi.

Mübarek hâk-i pây -i merâhim-i ihtivâ-yı Sadâret-penâhîlerine ma‘rûz-ı abd-i kemîneleridir ki;
Haleb Eyaleti'nin çöl tarafında vâki bazı nevâhî ve kurâ ahalisi sinîn-i mütevâfireden
beri
Anze urbanının ta‘addiyât ve hasaratından cümleten perişan olarak haylice münbit
köyler harâb olub şenlikden hali kalmış ise de hamdu'llahi teâlî sâye-i muvaffakiyet-vâye-i
hazret-i şahanede âsâr-ı himem-i maâli-tev’em-i Âsafâneleriyle bu sene-i mübarekede urbân-ı merkûme eşkiyasına kuvve-i cebriye irâse ve lâzım gelen mahallere başıbozuk asker
ikamesiyle eyalet-i mezbûre hududuna ayak basdırılmamış ve geçen sene hüccac-ı müsliminin bir takım emvâl ve eşyasını nehb ü gâret eylemiş olan ve bunca senelerden beri
vârî-i şekavetde pûyân olarak taht-ı itaatden çıkmış bulunan Hadidi ve Mevali aşiretleri
dahi taht-ı itaate rû-gerdân ve tâlib-i afv ve emân olmalarıyla gâret eyledikleri emvâl ve
eşya ashâbına red ve i‘tâ etdirilerek fîmâ-ba‘d mugâyir-i rıza-yı âlî hâl ve harekete ibtidâr
etmemek ve kendi halleriyle meşgul olmak ve Hadidi Aşireti'nin elli yedi senesinden altmış bir senesine değin beş senelik terakim etmiş olan üç yük doksan altı bin beş yüz kuruş
mal-ı mîrîlerinin iki yüz elli bin kuruşa bu sene verilmek ve küsûru sene-yi âtiye mîrîleriyle beraber tamamen ifa kılınmak şartıyla gerek mezkûr Hadidi Aşireti ve gerek Mevali
Aşireti senedât-ı kaviyyeye rabt ve insab ve evladlarından dahi rehn-i ahz olunarak ol
vechile rây ve emân verilmiş ve zikrolunan iki yük elli bin kuruş tamamen tahsil olunarak
Haleb Mal Sandığı'na teslim kılınmış ve lillâhi'l-hamd ve'l-minne şimdilik Haleb Eyaleti
kemâl-i emniye ve istirâhat üzere bulunmuş ve urbanın ta‘addiyâtından perişan ve harâb
olan mahaller ki Anze ve urbân eşkiyasının zuhurlarında keşt ü güzâr eyledikleri Cebbûl
taraflarında ve Cebbûl ağzında arazisi münbit yerler olduğundan asr-ı bâhiri'n-nasr-ı hazret-i mülûkânede bu misillü arazi-i münbite-i vacibetü'l-imarın hâlî üzere terki gayr-ı caiz
görünmüş olmakdan nâşi mahâll-i mezkûre re’yü'l-ayn müşahede olunmak ve eyalet-i
mezkûre dahilinde bilâ-ziraat ve ticaret şurada burada serseri hayme-nişin sefalet olub
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sedd-i selem cû‘ ve intiâş zımnında kurâ ve zıyâ‘-i mezrûât ve sairelerine îsâl-i âbâdî-i hasâr
eden bazı hayme-nişîn aşâirin arazi-i mezkûre-i hâliyeye bi'l-iskân mahâll-i mezbûrenen
ziraat ve hırâsetle imarı ve aşâir-i merkûmenin bu vechile âbâdî-i mutatâvileleri mezrûât-ı ahaliden inkıtâ‘î ve zaman-ı ânide emr-i muhafazaları esbâbının şimdiden istihsâli
hususları mevki‘-i icabınca müzâkere kılınmak üzere Ramazan-ı şeriften on beş gün mukaddem Malmüdürü atufetli Mücib Beyefendi bendeleriyle Istabl-ı Âmire pâyelilerinden
ve meclis azâsından saadetli Şerif Bey ve pâye-i mezkûre ashâbından Haleb Mütesellimi
Abdullah Bey ve Müftü efendi kullarını ve sair lâzım gelenleri bi'l-istihsab Telli Sultan ve
Hamidiye ve Ebu Cebbar ve Memleha-i Cebbul'dan İlbeyli hududuna yanı Murad suyu
civarına değin azîmet olunarak keşt ü güzâr olunmuş ve mahâll-i mezkûre gayet metin
olduğundan başka çöl ağzında tesadüf eylediğinden ve mahâll-i mezkûrede şimdiye değin
zabt ve rabt-ı eşkıya zımnında başbozuk atlısı ik‘âd olunmakda ise de kurâ-i mezbûrenin
harâb olması ve imarına bakılmaması cihetiyle emr-i muhafaza dahi lâyıkıyla mümkün
olamadığından mahâll-i mezkûreye aşâir iskanıyla beraber mu‘tâd olan başbozuk askeri
yine ikâme olunduğu hâlde asâkir-i merkûmeye iskân kılınacak aşâir dahi kuvve-i zahr
olarak eşkıya gürûhu icra-yı şekâvete yol bulamayacaklarından Haleb Eyaleti sekenesi ve
mezrûaları ve ebna-yı sebîl urbân-ı merkûmenin mazarratından külliyyen vâreste olarak
aşâir-i merkûmenin iskânı cihetiyle merkûmların mezrûât-ı ahali haklarında vuku‘u bulmakda olan telefât ve hasârdan dahi ahali-i kurâ ve zıyâ‘-i masûn ve aşâir-i merkûme firari
olub temeddün ve ictimâları cihetle çöl taraflarının emr-i muhafazasına dahi medâr-ı küllî
olacaklarından fazla husûle gelecek mezrûât-ı aşâirinden cânib-i mîrîye menâfi‘-i vâfire
hâsıl olacağından ve bundan böyle dahi bu vechile dikkat ve ikdâm ve lâzım gelenler teşvik ve tergîb olundukça yani bu misillü hâlî yerlere dâima uygunsuzlukda kesret ve kendilere ve Devlet-i Aliyye'ye mazarratdan başka bir faideleri olmayan aşâir iskân kılındıkça
mezrûât-ı aşâirinden cânib-i mîrîye///
külliyetli menâfi‘ hâsıl olub hem de uygunsuzlukları bi't-tab‘ bertaraf olarak taht-ı
zâbıtaya idhal kılınacağından hemen arazi-i hâliyenin defteri tanzim ve iskân kılınacak
aşâirin mahalleri müzâkere ve tertib olunmakda idüğünden inşallahü teâlâ saye-i zıllıyet-i
pîrâye-i hazret-i mülûkânede tevcihat-ı aliyye-i Sadâret-penâhîleriyle mahâll-ı mezkûrenin suret-i imarı bundan sonraca âyine-i husûlda cilve-nümâ oldukda keyfiyet ber-tafsil
çâkeri âlî-i Âsafânelerine arz ve inhâ ve defteri takdim ve isrâ kılınacağı derkâr ise de
mahâll-i mezkûrenin dahi bu veçhile ber-vech-i sühûlet imarı madde-i nafiasının ser-
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nümâ-yı zuhûr olması mücerred kuvve-i tâlî farzında mütâli‘-i hazret-i cihandârî semere-i
feyz-i behresi iktizâsından olduğunu ve inşa'allahür-rahman bundan böyle dahi bu misillü iskân-ı ahali ve imar-ı mülk ve millet-i kazıyye-i matlûbesine kemaliyle sa‘y ve ikdâmda
tecvîz-i küsûr olunmayacağı beyân ve imâ ve meyâmin-i tevcihât-ı vâsia‘tü'l-berekât-ı Sadâret-penâhîlerinin hakk-ı kemterânemize kemâ-kân bekâsını niyaz ve istid‘â ma‘rûzunda
takdim-i arîza-i ubûdiyete ihtivâ kılındığı muhât-ı ilm-i âlim-i ârâ-yı Sadâret-penâhîleri
buyurulduk da emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fi 5 N sene [12]61
Bende
(mühür: Osman)
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Halep Eyaleti'nin ıslahat-ı mülkiyesine esas olmak üzere öncelikli olarak meclis-i
kebir teşkili ve Adana Malmüdürü Abdülnafi Efendi'nin reisliğe ve Halep kadısının
azalığa tayini hakkındaki karar vechile gerekli muamelenin ifası.

Haleb Eyaleti'nin ıslâhât-ı umûr-ı mülkiye ve sairesi derdest olub vukuât-ı malumeden
dolayı Haleb Meclisi'nin hüsn-i tanzimi icab-ı maslahatdan bulunduğuna ve eyalet-i merkûmede Defterdar olmayıb bulunan Malmüdürü dahi umûr-ı memuresini Meclis Riyâsetiyle
beraber icraya mütehammil olduğundan evvel emirde eyalet-i merkûme umûrunun ıslâhı
için oraya bir Meclis-i Kebîr teşkili icab eylediğine binâen ehliyet ve dirayeti cihetiyle Adana Malmüdürü sâbık Abdülnafi Efendi'nin riyâsetine memuriyeti ve azâlığına dahi Haleb
Kadısı efendinin imtisâli veçhile tayini ile Meclis Kitabiyetine lüzumu olacak ketebenin mahallinden tedariki ve meclis-i mezkûre müteferri‘ talimât ve evrak-ı sairesi cümleten bi'l-i‘tâ
eyalet-i merkûmenin usul-i cedîde-i tensîkât-ı hayriyeye tevfîkan idare olunması ve müteveffâ
Abdullah Bey'in Mütesellimlik nâmıyla yedi bin iki yüz kuruş ve meclis-i atîk azâsının dahi
on bin kuruş mukayyed maaşı olduğundan ondan riyâset için yedi bin kuruş tahsisiyle diğer
maaşların ve bundan kalacak iki yüz kuruşun ba‘dehû mahallinden vuku‘u bulacak iş‘âra göre
tesviye-i iktizâsına bakılması Meclis-i Vâlâ'da tezekkür ve tensîb ile lede'l-istîzân emr u irâde-i
seniyye-i hazret-i melikdârî dahi ol merkezde müte‘allik ve şeref-sudûr buyurularak icab-ı
keyfiyet cânib-i cenâb-ı Şeyhülislâmiye ve eyalet-i mezkûre valisi devletlü paşa hazretlerine
iş‘âr kılınmış olmakla ber-mantûk irâde-i seniyye-i Hazinece icra-yı iktizâsına himmet eylemek bâbında beyaz üzerine sâdır olan fermân-ı âlî mûcebince keyfiyet ve iktizâsı Masârıfât
Muhasebesinden lede'l-sual Haleb Eyaleti mütessellimiyle reis-i meclis ve azâlarına şehriye
mezkûrü'l-mikdar maaş tahsis olunduğuna mübeyyin tevârîh-i muhtelife ile başka başka suretleri ve ilmuhaberleri verildiği mukayyed olmakla eyalet-i merkûmeye Meclis-i Kebîr reisi
tayin olunan Abdünnafi Efendi'ye ber-mûceb-i pusula-i teşrifat-ı hümâyûn riyâset-i mezkûrenin tarih-i tevcihi olan altmış yedi senesi Saferü'l-hayrının yirmi altıncı gününde vâki altmış altı senesi Kânûn-ı Evvelinin on sekizinci gününden mahalline vusûluna kadar nısfı ve
hîn-i vusûlunda tamamı verilmek üzere şehriye yedi bin kuruş maaş tahsis olunduğuna mübeyyin tahrîr müceddeden sureti ve meblağ-ı maaş-ı mezkûr ber-mûceb-i suret mâh-be-mâh
ve Mütesellim Abdullah Bey'in tarih-i vefatına kadar ve meclis-i atîk azâlarının dahi muhassas
bulunan maaşları tarih kat‘îne kadar tamamen bi'l-i‘tâ takdim olunacak masraf defterlerine
idhali ve azâ-yı mûmâileyhin yedlerinde bulunan atîk suver battalda hızf olunmak üzere bu
tarafa irsâlini ve Haleb Kadısı efendinin emsali vechile azâlığa tayiniyeti ve Meclis Kitabetine
lüzumu olacak ketebenin mahallinden tedarikiyle gayr-ı ez-tahsisi küsûr on bin iki yüz kuruş
maaşın ba‘dehû icabına bakılmak üzere esâmî ve tahsisi lâzım gelen maaşın mikdar ve bidâyet-i istihdamlarının tarihi gösterilerek inhâsı zımnında Haleb Valisi devletlü paşa hazretlerine tahrirât tastiri için Mektubî-i Maliye Kalemi'ne ve keyfiyet-i malum olmak üzere Meclis-i
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Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye cânib-i âlîsine ve sair iktizâ eden mahallere ilmuhaberleri tahrîriyle tesviyesi
iktizâ eylediği derkenar olunarak mûcebince sureti ve ilmuhaberleri tahrîr olunmak fermân buyurulmağın mûcebince kayd olunup sureti ve ilmuhaberleri verilmekle ber-minvâl-i muharrer tahrirât
tastiri için Mektubî-i Maliye Kalemi'ne işbu ilmuhaber verildi.
Fi 16 Ra sene 1267
(mühür: es-Seyyid Abdülkadir Haşmet)
Vürûdu, fi 16 Ra sene [12]67
Âsım Bey, fi gurre-i R sene [12]67

C.DH. 16/786 – 1 Rebiulahir 1267 / 3 Şubat 1851
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Halep'te Ticaret Meclisi teşkil edilmesi.

Haleb Valisine
Nefs-i Haleb'de kesret-i ticaretden dolayı vuku‘u bulan de‘âvî -yi ticaretin vakt u zamanıyla fasl u rü’yeti zımnında bir Meclis-i Ticaret teşkiliyle mesâlih-i vâkı‘a-i ticaretin
kanunname-i ticaret ve adl u hakkaniyete tevfîkan tesviyesi istîzânına dair tevârüd eden
tahrirât-ı devletleri Meclis-i Vâlâ'ya lede'l-havale vâkı‘a eyalet-i merkûme mecma‘-i tüccar olarak orada bir meclis teşkili adl u hakkaniyeti mûceb olacağından bazı mu‘teberân
tüccardan mürekkeb olmak üzere meclis-i mezkûr teşkil olunarak Mahkeme-i Ticaretin
nizâm-ı müessesine dair varakadan bir suretinin irsâliyle onun ahkâmına tatbikan icra-yı
iktizâsına bakılması hususunun savb-ı vâlâlarına iş‘âr kılınması tezekkür ve tensîb ve hâk-i
pây-ı hümâyûn hazret-i Padişahî'den istîzân olunarak irâde-i isabetâde-i cenâb-ı mülûkâne dahi ol merkezde müte‘allik ve şeref-sudûr buyurulmuş ve mezkûr nizâmnâme leffen
gönderilmiş olmakla ber-muktezâ-yı emr u fermân-ı hümâyûn hazret-i şahane icabının
icrası hususuna himem-i behiyyeleri derkâr buyurulmak siyâkında şukka.
Fi 23 C sene [12]69
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Halep'te ticaret mahkemesi teşkil edilerek görevlilerin maaş tahsislerinin yapılması.

					Mazbata
					497
					90
Yazıla
Ticaret Nâzırı devletlü paşa hazretlerinin 22 Zilkade sene [1]277 tarihiyle Meclis-i
Vâlâ'ya havale buyurulan bir kıt‘a tezkiresine nazaran Haleb ve Midilli'de teşkili lâzım
gelen Ticaret Mahkemelerine mahallerince intihâb olunan daimi ve muvakkat azânın
esâmîsiyle Haleb'de daimi azâ olacaklara ve katib ve mukayyide tahsis olunacak maaşların
mikdarını mübeyyin tanzim olunan pusulası gönderildiği ve Midilli Mahkemesi'nin muvazzaf memurîn maaşları dahi ba‘d-ezîn vuku‘u bulacak hâsılâtı müvazene olundukdan
sonra ana göre tahsisi inhâ olunacağı beyânıyla icra-yı icabâtı mahallerinden istîzân olunmuş ve merkez-i ticaret olan mahallerde birer mahkeme-i ticaret teşkili karar-ı vâki-i iktizâsından olduğu gibi hâsılât-ı vâkı‘aya göre memurîne maaş tahsisi dahi muvâfık-ı maslahat görünmüş olmasıyla ber-mûceb-i istîzân ifa-yı muktezâlarının Nâzır-ı müşârunileyh
hazretlerine havalesi Meclis-i Vâlâ'da tezekkür kılınmış ise de ol bâbda emr u fermân.
[22 Zilkade 1277]
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Halep'in Sermin, Maaratü-Mısrin, Bab, Cebbul, İlbeyli ve Cebel-i Seman nahiyelerinin suret-i idareleri.

Mazbata
								

Bende, Mehmed Raif

Haleb Meclisi'nin vârid olub fi 29 N sene [12]80 ve 25 Şubat sene [12]79 tarihiyle
Meclis-i Vâlâ'ya havale buyurulan mazbatasında Haleb Eyaleti dahilinde kâin Sermin ve
Ma‘arratü-Mısrin ve Bâb ve Cebbûl ve İlbeyli ve Cebel-i Sem‘an nahiyeleri doğrudan
doğruya re’s-i eyaletden idare olunmakda ise de bunlardan Cebel-i Sem‘an Nahiyesi'nden
mâadâsı Haleb'e ba‘îd olmasıyla emr-i idarece müşkilât görülmekde olduğundan ve bu
nahiyelerin kasaba denilecek ve merkez kazâ ittihâz olunacak cesimce karyeleri ve Sermin
ve Ma‘arratü-Mısrin kasabalarının naibleri dahi bulunduğundan nevâhî-i merkûmenin
birer kazâ heyetine konulmak üzere mezkûr İlbeyli Nahiyesi'nin civar olan Münbic-i Tahtânî ve Bâb Kazası'nın Cebbûl Nahiyesi ile birleşdirilerek bunlara ve Sermin ve Ma‘arratü-Mısrin kazalarına muvâfakat-ı ahali ile vergiye ilâveten beşer yüz kuruşla müdür ve
ikişer yüz kuruş maaşla birer katib tayin kılınması ve işbu kazalarda mu‘teberân ahaliden
mürekkeb meclis teşkil olunması halkça ve cereyân-ı maslahatınca teshilat ve muhassenâtı
mûceb olacağı beyânıyla icra-yı icabı inhâ ve istîzân kılınmışdır.
Vâkı‘a nevâhî-i merkûmenin re’s-i eyalete ba‘îd mesafeleri cihetle idarelerinde müşkilât olacağından bunların ber-vech-i muharrer başka başka birer kazâ heyetine konularak
müstakillen idare etdirilmeleri mesâlih-i câriyye ve umûr-ı tahassulanın hüsn-i cereyanını
mûceb ve bu suret nevâhî-i merkûme ahalisini dahi hususat-ı vâkı‘aları için re’s-i eyalete
müracaatından müstağnî ederek mazhar-ı teshîlât olmalarını müstevcib olacağı cihetle suret-i ma‘rûza yolunda ve muvâfık-ı hâl ve maslahat görünmüş ve işbu teşkili beyân olunan
kazalar müdürleriyle müdür vekillerine i‘tâsı gösterilen mebalığın dahi vergiye ilâveten
tesviyesine ahalinin muvâfakatı istihsâl kılınarak bunun için Hazineye yeniden bir masraf
dahi açılmamış olduğundan bu maaşların ber-mûceb-i inhâ vergiye zamîmeten tahsîsiyle
mahâll-i mezkûreye iktizâ eden müdür ve azâ ve katiblerin dahi bi'l-intihâb tayin kılınarak kararının bâ-mazbata iş‘ârı zımnında Haleb Valiliği'ne emirnâme-i sâmîleri tastîriyle
Hazinece ifa-yı muktezâsının dahi Maliye Nezâret-i Celîlesine havalesi tezekkür kılındı
ise de ol bâbda.
[1 Şevval 1280]
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Halep'te Eriha kasabasının İdlib kazasına ilhakından dolayı işlerinin tesviyesinde
müşkilat çekmekte oldukları ve bu babda istirhamı şamil ahalinin bir kıta mahzarı.

Halep Vilayetine
Eriha Kazası'nın bu kere İdlib Kazası'na ilhâk olunmasından dolayı zuhura gelen müşkilâtdan bahisle sâbıkı veçhile idare olunması istid‘âsına dair vürûd eden mazbata-i umumiye inayeten ve leffen irsâl kılınmakla bi'l-etraf tahkikât ifa olunarak tebeyyün edecek
hâle göre iktizâsının icra ve neticesinin inhâsına himmet buyurulması siyâkında şukka.
[1 Safer 1284]
Mazbatanın bir kıt‘ası leff olunacak
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MVL. 1060/8 – 1 Safer 1284 / 4 Haziran 1867

3 . YÖN E TİM

Halep'in İdlib kazasına ilhak olunan Eriha kazasının önceden olduğu gibi müstakil
olarak idare edilmesi.

Makam-ı hazret-i fetva-penâhîye
Bu defa tertibat-ı cedîdede kasabımız olan Eriha Kasabası ile Kaza-i Haleb'e tâbi İdlib Kazası'na ilhâk ve kasabamızda olan müdür ve naibi lağv ve ibtâl olunduğundan yek
diğerinin zimmetinde olan alacağını tahsil veyahud mahkeme-i şer‘iye zamiren bi'z-zarûr
şahidleriyle beraber mezkûr İdlib Kasabası'na gitmek ve mahkemesinin numarası gelinceye değin birkaç gün ârâm ve istinzâr eylemekden elbette tahsil edeceği mebâliğdan ziyade
masârıfâtdan zarar-dîde ve hesabda dûçâr olunacağı ve bazı mahkeme sudûrunda nisâ-i
muhtarândan gelmekliği icab eylemekde bulunduğundan mesafe-i ba‘îdenin meşakkasından başka musâlahamız ve bey‘-i şirâmız ve deyn ve istidânemiz keyfiyeti dahilen ve
haricen bütün bütün tevkif olunarak ahvâlimiz izmihlâl ve hukukumuz telef ve alış verişimiz mu‘attal ve vâridâtı şer‘i-şerif tarafından tesviyesi muhtass olan cevâmi‘ ve hayrât
çeşmeleri kapanıb mu‘attal kaldığından beher yüzden ahvâlimiz muzmahill ve kemâl-i
mazuriyetle dûçâr ve bi'l-ahire harabımıza sirayet edeceği emr-i gayr-i mühim bulunmuş
idüğünden muhât-ı ilm-i âlî-i erhamileri buyurulduk da merâhim-i eltâf-ı âlî-i bî-nihâyelerinden mercû ve mutazarrı‘dır ki işbu mazûriyetden vikâyemizi ve sair emsâlimiz misillü
muamelemizi ve kemâ-fi's-sâbık terhin-i hâl olunmaklığımıza dair emr u irâde-i aliyyeleri
erzân buyurulmak istirhâmıyla ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fi 3 Zilkade sene [1]283
(mühürler)
Bende, ed-dâ‘î-i ulemâ, es-Seyyid Ahmed, Bende, ed-dâ‘î-i ulemâ, Mehmed, Bende,
ed-dâ‘î-i ulemâ, İbrahim, Bende, ed-dâ‘î-i ulemâ, Ahmed, Bende, vücuh-ı belde, Mehmed, Bende, vücuh-ı belde, es-Seyyid Mehmed Necib, Bende, vücuh-ı belde, Mehmed
Emin, ve diğer mühürler

470

MVL. 1060/9 – 29 Muharrem 1284 / 2 Haziran 1867

3 . YÖN E TİM

Taraf-ı âlî-i hazret-i Vekâlet-penâhîye
Aded: 5
Ma‘rûz-ı dâ‘î-i kemîneleridir ki,
Haleb Vilâyeti dahilinde kâin Eriha Kasaba'sı teşkilat-ı vilâyet icabınca İdlib Kazası'na
rabt ve ilhâk olunmuş ise de bu suret idarece müşkilâtı mûcib olmakda bulunduğundan bahisle tefrîkıyla müstakil müdürlük maiyetine konulması istid‘âsına dair kasaba-i
mezkûre ulemâ ve ahalisi taraflarından verilen mahzar yollu varaka leffen takdim-i pîşgâh-ı sâmî-i Vekâlet-penâhîleri kılınmış olmakla iktizâsının icrası menût ve mütevakkıf
re’y-i âlî-i Âsafâneleri bulunmağın ol bâbda emr u irâde hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fi 29 M sene [1]284
(imza)
Mehmed Refîk
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MVL. 1060/9 – 29 Muharrem 1284 / 2 Haziran 1867

3 . YÖN E TİM

Halep Valisi Derviş Paşa'nın gerçekleştirdiği ıslahat.

Atûfetli efendim hazretleri,
Haleb Vilâyeti Valisi devletlü Derviş Paşa hazretlerinin dahil-i daire-i vilâyetde bazı
kazalara azîmetle icra eylediği ıslahat keyfiyâtına dair tevârüd eden tahrirât-ı mufassalası
leffen arz ve takdim kılındı.
Revş-i iş‘âra nazaran kadimden beri Haleb'e cereyanı arzu olunan Sacur suyunun Kuveyk nehriyle birleşdirilerek ve cedvel küşâd ve noksanı-i cereyân izâle edilerek Haleb'in
mezkûr Kuveyk nehri suyu iki-üç misillü artdığı ve tahsil-i bakayaya ve memleket sandıklarının tevsî‘-i muamelâtına ve Maraş'da yapılmakda olan redîf deponun tesrî‘-i itmâmına
ve Akyün ve Gökboya gibi fiyatı ziyade olan mahsulat-ı araziyyenin zer‘ine teşebbüsle
beraber tanzîfât-ı belediye cümlesinden olan icraatın ve ıslahhanenin ikmâline ve Zeytun
Kazası'nda sebük-magzân ahalinin def‘-i fesadına ibtidâr ve Islahiye ve Hassa kazalarının
medeniyet ve mamuriyet yolunda görülen idare-i hâzırasında devamı mûceb olmak üzere
kaymakamlarına talimât-ı lazime icra kılındığı ve kışlaların tanzim hâlleri için lâzım gelenlere tenbihat ifa ve köprüler inşasına ve İskenderun bataklığının başlıca sebebi olan suyun İskenderun Kasabası'na cereyanı için yapılmakda bulunan harkın hitâmıyla meydana
çıkacak mahallere hâne ve saire inşası zımnında kelimat-ı teşvikiye irâdına mübâderet
edildiği ve harita ve yollar tanzimine itina ve kuraklardan dolayı zerra‘ ahaliden muhtac
olanlara tohum verilib mâadâsına verilmemesi hakkında takayyudât-ı lazime icra olunmakda bulunduğu ve sâye-i asayiş-vâye-i hazret-i mülûkânede vilâyet-i merkûmenin her
tarafınca emniyet ve asayiş ber-kemâl idüğü anlaşılmış ve icraat ve iş‘ârât-ı vâkı‘a yolunda
ve muvâfık-ı maslahat bulunmuş olduğundan vali-i müşârunileyh takdir-i ıslahatını mübeyyin cevabnâme yazılması hakkında her ne vechile emr u fermân hazret-i mülûkâne
şeref-sudûr buyurulur ise ona göre hareket olunacağı beyânıyla tezkire-i senâverî terkîm
kılındı efendim. Fi 13 L sene [1]287
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki,
Enmele-i zîb-i ta‘zîm olan işbu tezkire-i sâmiye-i Âsafâneleriyle tahrirât-ı merkûme
manzûr-ı âlî-i hazret-i mülûkâne buyurulmuş ve ber-vech-i istîzân vali-i müşârunileyh
takdir-i ıslahatını mübeyyin cevabnâme yazılması şeref-sudûr buyurulan emr u irâde-i
seniyye-i hazret-i şehinşâhî icab-ı celîlinden olarak tahrirât-ı merkûme yine savb-ı sâmî-i
Sadaret-penâhîlerine iade kılınmış olmakla ol bâbda emr ve fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fi 14 L sene [1]287
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İ.DH. 625/43491 – 14 Şevval 1287 / 7 Ocak 1871

3 . YÖN E TİM

Halep vilayeti dahilinde olup emlak-i Padişahiye ilave edilmiş olan mahaller.

Mevâd
Bulunduğu
Mahal

Kısm-ı Evvel Çiftlikat-ı Hümâyûn İdaresine Teslim
Olunan

İcâre-i senevisine
nisbeten
muaccelesi

İcâre-i
senevisi

Haleb Kazası

Bostane hamamı

39032

Kuruş/
Santim
4500

Haleb Kazası

Meydan bağçesi

49441

5700

Haleb Kazası

Gayr-i ez kahvetü’l-muallaka kasabiye-i müsakkafâtı

100616

11600

Haleb Kazası

Sûkü’l-harir, sûkü’l-zenne

35562

4100

Haleb Kazası

Antakya kapısı haricinde vâki Burc-ı Fahri

2602

300

Haleb Kazası

Babü’n-nasr haricinde bir bâb dükkân

1475

170

Antakya Kazası

Güzelburç kaleminden müfrez balıklağı

130722

15071

Antakya Kazası

Kantara bağçesiyle değirmeni

104952

12100

İdlib Kazası

Üç rub‘ bâğ üzüm

3252

375

İdlib Kazası

Üç rub‘ bâğ üzüm

1626

187,50

469280

54103,50

Kuruş/ Santim

Haleb Kazası

Bin Ubeyr bağçesi

İcâre-i
senevisine
nisbeten
muaccelesi
Kuruş/ Santim
44453

Haleb Kazası

Cami-i Kebîr Vakfı’ndan dekâkin vesaire

381645

44000

Kilis Kazası

Kahvehane

1301

150

İdlib Kazası

Hınta hanı

149622

17250

İdlib Kazası

Otuz dört aded dükkân

34695

4000

İdlib Kazası

Pirinç hanı

35129

4050

İdlib Kazası

Çiftlik tabir olunan arazi

30358

3500

İdlib Kazası

Ağa hamamı

46838

5400

Kilis Kazası

Hükûmet konağı ittisâlinde arzuhalci dükkanı

2602

300

Kilis Kazası

Hükûmet konağı ittisâlinde diğer arzuhalci dükkanı

1952

225

Kilis Kazası

Hükûmet konağı ittisâlinde diğer dükkân

1474

170

Kilis Kazası

Hükûmet konağı ittisâlinde diğer dükkân

651

75

730720

84245

1200000

138348,50

Bulunduğu Mahal

Kısm-ı Sânî Çiftlikat-ı Hümâyûn İdaresine Teslim
Edilmemiş Olan

Cem‘an Yekun
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İcâre-i senevisi
Kuruş/ Santim
5125

İ.DH. 943/74656 – 3 Cemaziyelevvel 1302 / 18 Şubat 1885

3 . YÖN E TİM

Mâbeyn-i Hümâyûn Başkitabeti
Hususiye
Haleb Vilâyeti dahilinde olub müzâyedesinde takarrur eden bir milyon iki yüz bin kuruş muaccele ile Hazine-i Hassa-i Şahanece bi'l-iştirâ emlâk-ı mahsus-ı hazret-i Padişahîye
ilâve edilmiş olan malumü'l-kıta‘ât emlâk-ı emîriyeden defter-i ma‘rûzunda gösterildiği
vechile kısm-ı evvelinin kemâ-kân Emlâk-ı Hümâyûn miyânında ibkâsıyla kısm-ı sânîsi
bulunan on iki kalem emlakın vakıf olması ve bazı ilişiği cihetle Hazine-i Maliye'ye bi'l-iade, bunların muaccelesi olan yedi yüz otuz bin yedi yüz yirmi kuruşun Hazine-i Maliye'den evvel be-evvel tesviye edilmek üzere Aydın Vilâyeti'ne icra-yı havalesinin Maliye
Nezâret-i Celîlesine ve emlâk-ı mezbûrenin bu suretle tashih kayıdları hususunun dahi
vergi-i emanet-i aliyyesine tebliği Hazine-i Hassa Nezâret-i Celîlesinden sureti melfûf
tezkiresi üzerine şeref-sudûr irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhî-i âlîsinden olarak keyfiyet nezâret-i müşârunileyhâya da tebliğ ve izbâr edilmiş olmakla ol bâbda emr u fermân
hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fi 3 Cemâziyelevvel sene [1]302 ve fi 6 Şubat sene [1]300
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İ.DH. 943/74656 – 3 Cemaziyelevvel 1302 / 18 Şubat 1885

3 . YÖN E TİM

Halep'te bulunan Meydan Bahçesi bitişiğindeki emlak-i Emiriye’den Gökmeydanı ile
diğer bir parça tarlanın emlak-ı mahsusa-i Padişahiye ilavesi.

Emlâk-ı mahsusa-i cenâb-ı Padişahî'den nefs-i Haleb'de vâki Meydan bağçesi ittisâlinde emlâk-ı emîriyeden ve Gökmeydanı demekle ma‘rûf bulunan bir kıt‘a tarla ile Haleb
mu‘teberânından Fethullah Hadari Efendi'nin işbu bağçe ve tarlaya muttasıl ve taht-ı
tasarrufunda diğer bir parça tarlanın dahi salifü'l-arz Meydan bağçesine ilâvesi hâlinde
mûceb-i menfaat ve muhassenât olacağı ve efendi-i mûmâileyhin uhde-i tasarrufunda
olan mezkûr mahallin on altı bin kuruş bedel mukabilinde iştirâsına muvâfakatı istihsâl olunduğu Haleb'de vâki Cebel-i İsa Çiftlikât-ı Hümâyûnu İdaresi'yle bi'l-muhabere
anlaşılmış olduğundan bunlardan efendi-i mûmâileyhin uhdesinde bulunan mezkûr bir
parça tarlanın Emlâk-ı Hümâyûn hâsılâtından tesviye olunmak üzere salifü'l-beyân on
altı bin kuruş muaccele mukabilinde bi'l-iştirâ emlâk-ı seniyye-i cenâb-ı cihandârî ilâvesi
ve arazi-i emîriyeden Gökmeydanı demekle ma‘rûf bulunan mahallin dahi otuz beş bin
yüz otuz kuruş bedel ile bi'l-iştirâ kezâlik emlâk-ı seniyyeye ilhâkıyla işbu bedelin Hazine-i Hassa-i Şahane'nin doksan dokuz senesi tahsisatından Kudüs-i Şerif Mutasarrıflığı'na
muhavvel mebâliğden bakiye-i matlûbu olub emr-i tesviyesi Hazine-i Maliye'ye müdevvir
olan iki yüz otuz beş bin yüz otuz kuruşdan muamele-i mahsubiyesinin icrası ve küsûr
iki yüz bin kuruşunun dahi üç yüz bir senesi emvâlinden evvel be-evvel verilmek üzere Hazine-i Celîle-i Maliyece mezkûr mutasarrıflığa icra-yı havalesi muktezâ-yı maslahat
görünmüş ise de emr u fermân-ı hümâyûn cenâb-ı cihandârî her ne vechile şeref-sünûh
buyurulur ise mantûk-ı münîfinin Maliye Nezâret-i Celîleye vergi-i emanet-i aliyyesine
tebliği ile seviyy-i acizîye dahi izbârı bâbında.
Fi 25 C sene [1]302
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İ.DH. 946/74912 – 25 Cemaziyelahir 1302 / 20 Mart 1885

3 . YÖN E TİM

Mâbeyn-i Hümâyûn Başkitabeti
Hususiye
Emlâk-ı mahsusa-i cenâb-ı Padişahî'den nefs-i Haleb'de vâki Meydan bağçesi ittisâlindeki emlâk-ı emîriyeden Gökmeydanı denilen bir kıt‘a tarla ile Haleb mu‘teberânından
Fethullah Hadari Efendi'nin işbu bağçe ve tarlaya muttasıl olub taht-ı tasarrufunda bulunan diğer bir parça tarlanın Hazine-i Hassa-i Şahane-i Nezâret-i Celîlesi'nin bir sureti
leffen savb-ı sâmî-i Sadâret-penâhîlerine irsâl kılınan tezkire-i ma‘rûzasında gösterildiği
vechile bi'l-iştirâ emlâk-ı seniyye-i mülûkâne ilâvesi ve mezkûr Gökmeydanına verilecek
otuz beş bin yüz otuz kuruşun Hazine-i Hassa'nın doksan dokuz senesi tahsisatından Kudüs-i Şerif Mutasarrıflığı'na muhavvel mebâliğden mahsubu muamelesinin icrasıyla üst
tarafı olan iki yüz bin kuruşun dahi tecdîdi havalesi ve suret-i hâlin Maliye Nezâret-i Celîlesiyle vergi-i emanetine hususlarına irâde-i seniyye-i hazret-i Padişahî şeref-müte‘allik
buyurulmuş ve keyfiyet Hazine-i Hassa Nezâret-i Celîlesine dahi tebliğ ve izbâr kılınmış
olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fi 27 Cemâziyelâhir sene [1]302 ve fi 1 Nisan sene [1]301
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İ.DH. 946/74912 – 25 Cemaziyelahir 1302 / 20 Mart 1885

3 . YÖN E TİM

Halep'te Cebel-i Seman nahiyesinin kaymakamlığa dönüştürüldüğü.

Evrak Numarası: 1966-16
[1]304

Müsevvidi İsmi: Abdülhalim

Tesvîdi Tarihi: 20 S sene

Tebyîzi Tarihi: 6 Receb Sene [1]304; 20 Teşrîn-i Sânî sene [1]302

Umum Numarası:

Haleb Vilâyet ve Maliye ve Adliye Nezâret ve Vergi Emanet-i Celîleleriyle İntihâb-ı
Memurîn Komisyonu’na ve Beylikçi-i Divan-ı Hümâyûn ile Sicill-i Nüfus İdare-i Umumiyesi Müdüriyeti’ne
Haleb Vilâyet-i Celîlesine
Vilâyet-i celîle-i Âsafâneleri dahilinde Cebel-i Sem‘an Nahiyesi’nin cesameti cihetiyle
kaymakamlığa tahvîli taht-ı lüzumda olduğu gibi bu teşkilâtın muhtaç olduğu maaşatı
tensîkât-ı tahririyeden husûle gelecek vâridât-ı dâimenin te’min edeceği cihetle nahiye-i
mezkûrede üçüncü sınıfdan bir kaymakamlık teşkiliyle muvakkatan münasebeti olan Dâretü’l-İzze Karyesi’nin merkez ittihâzı ve fazla verilecek maaşâta tensîkât-ı tahririyeden
hâsıl olacak vâridât-ı dâimenin karşılık tutulması zımnında
Vilâyet-i müşârunileyhâya
Vilâyet-i celilerine me’zûniyet i‘tâ ve teferruatının icrası tezekkar olunduğu Şûrâ-yı Devlet Dahiliye Dairesi’nden bâ-mazbata ifade kılınmış ve nahiye-i mezkûrenin kaymakamlığa
tahvîli hakkında gösterilen ehemmiyete nazaran sene-i hâliye Eylülü ibtidâsından itibaren
ifa-yı muktezâsı münasib görünmüş olmakla keyfiyet lede'l-arz ber-vech-i istîzân iktizâsının
ifasına irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî şeref-müte‘allik buyurulduğu beyân-ı âlîsiyle icra-yı icabı taraf-ı sâmî-i Sadâret-penâhîden bâ-buyuruldu-i âlî emr ve iş‘âr
Maliye ve Adliye ve Vergiye
Buyurularak icra-yı icabı vilâyet-i müşârunileyhâya beyân ve inbâ ve sair iktizâ edenlere de malumât i‘tâ kılınmış olmakla
İntihâb Komisyonu’na ve Divan-ı Hümâyûn ile Nüfus İdaresi’ne
Komisyonca da irâde-i seniyye mantûk-ı münîfine tevfîkan muamele-i lazimenin ifası
için işbu müzekkere terkîm ve i‘tâ olundu
buyurulmuş ve mezkûr Cebel-i Sem‘an Kaymakamlığı’na tarih-i istihdamından mu‘teber olmak üzere üç yüz iki senesinde verilecek mikdarının muvâzene açığına ve zuhurât
tertibi fazlasına ilâveten ve bin üç yüz üç senesi muvazenesine idhalen şehrî bin iki yüz
elli kuruş maaş tahsisi ve kaydı tesviye olunduğundan oraca da ol veçhile icabının icrası
hususunun savb-ı âlî-i dâverîlerine inbâ ve İntihâb-ı Memurîn Komisyonu’yla Maliye ve
Adliye Nezâret ve Vergi Emanet-i Celîlelerine ve Beylikçi-i Divan-ı Hümâyûn ile Sicill-i

484

Nüfus İdare-i Umumiyesi Müdüriyeti’ne malumât i‘tâsı bi’l-havale muhasebe-i nezâretden ifade
kılınarak iktizâsı ifa edilmiş olmakla ber-mantûk-ı irâde-i seniyye icra-yı icabına himem-i aliyye-i vilâyet-penâhîleri derkâr buyurulmak bâbında.
Battalı muhasebeye verilmişdir.

DH.MKT. 1382/47 – 6 Receb 1304 / 31 Mart 1887

3 . YÖN E TİM

Halep Sancağı'nda bazı köy, nahiye ve mezraların bağlanma veya yeniden teşkil
edilmeleri.

Evrak Numarası: 159-2

Müsevvidi İsmi:

Tesvîdi Tarihi: 4 Receb sene [1]304

Tebyîzi Tarihi: 15 Receb sene [1]304; 28 Mart sene [1]303

Umum Numarası:

Haleb Vilâyet-i Celîlesine
Haleb Sancağı dahilinde kâin Cisr-i Şuğur Kazası mülhakatından Cağsunye (?) ve Karalı karyeleriyle mezâri‘-i muharrerenin Antakya’ya ve Zurzor ve Amud karyeleriyle İshakiye Mezrası'nın dahi Cisr’e nakl ve tahvîl-i irtibâtları lüzumuna dair Meclis-i İdare-i
Vilâyet’den meb‘ûs 28 Ca sene [1]304 tarihli mazbata muhasebe-i nezârete lede’l-havale
husus-ı mezkûr için tahvîl-i irtibât veya müceddeden nahiye ve kazâ teşkili hakkında 15
Saferü’l-hayr sene [1]303 tarihinde umum sırasında yazılan tahrirât ahkâmına tevfîkan
icra-yı muamele olunması icab edeceğinin savb-ı âlî-i Âsafânelerine izbârı ifade kılınmış
olmağın ol bâbda.
Battalı muhasebeye verilmek
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DH.MKT. 1411/22 – 15 Receb 1304 / 9 Nisan 1887

3 . YÖN E TİM

Halep ve Bağdat'taki emlak ve arazi-yi mahsusa-yı Padişahî hasılatından Sultan Abdülhamid'e takdim edilen meblağ.

Bağdad’da vâki arazi-i mahsusa-i cenâb-ı cihanbânîleri hâsılâtından vârid olan bin aded
Osmanlı lirasının bank kaimesi olarak mazrûfen hâkî-pây-i cenâb-ı zıllullahîlerine arz ve
takdimine cür’et kılındığı muhât-ı ilm-i alem-ârâ-yı hazret-i şehinşâhîleri buyurulduk da
kâtıbe-i ahvalda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emr ve’l-ihsân efendimizindir.
Fi 16 Rebîülevvel sene [1]304 ve fi 31 Kânûn-ı Evvel sene [1]302
Kulları
(mühür: Agob)

Haleb’de vâki emlâk-ı mahsusa-i cenâb-ı cihanbânîleri hâsılâtından vârid olan bin iki
yüz elli aded Osmanlı lirasının bank kaimesi olarak mazrûfen hâkî-pây-i şevket-ihtivâ-yı
cenâb-ı zıllullahîlerine arz ve takdimine cür’et kılındığı muhât-ı ilm-i alem-ârâ-yı hazret-i
Hilâfet-penâhîleri buyurulduk da kâtıbe-i ahvalda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emr
ve’l-ihsân efendimizindir.
Fi 16 Kânûn-ı Evvel sene [1]302
Kulları
(mühür: Agob)
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Y.PRK.HH. 17/70 – 16 Rebiulevvel 1304 / 13 Aralık 1886

3 . YÖN E TİM

Halep vilayeti dahilinde bulunan ormanların korunması için bir orman memuru ile
bir katip ve altı nefer kolcunun istihdam edilmesi.

Evrak Numarası: 303-5
Müsevvidi İsmi: Abdülhalim
Tesvîdi Tarihi: 7 Teşrîn-i Sânî sene [1]303
Tebyîzi Tarihi: 5 Ra sene [1]305 ve fi 9 Teşrîn-i Sânî sene [1]303
Umum Numarası:
Maliye Nezaret-i Celîlesine
Memâlik-i Mahrusa-i Şahane’de vâki ormanların hıfz ve sıyanetleriyle beraber harîk
vuku‘una meydan verilmemesi ve tedâbîr-i saire-i tahaffuziyenin hüsn-i ittihâz ve icrası
esbâb ve vesâilinin vücûb-ı istihsâli hakkında bâ-irâde-i seniyye ta‘mimen sebk eden tebligâta cevaben Haleb Vilâyeti’nden keşide olunup leffen irsâl-i seviyy-i âlî-i Âsafâneleri
kılınan telgrafnâmede dahil-i vilâyetde bulunan ormanların hüsn-i muhafazası için ileride lüzum görünüyorsa tezyîd olunmak üzere şimdilik bir orman memuruyla maiyetinde
bir katibin tayin ve i‘zâmı ve altı nefer da kolcunun istihdamı icab edeceği ve teferruâtı
dermiyân olunmağın iktizâsının ifasınaa himem-i aliyye-i nezâret-penâhîleri derkâr buyurulmak bâbında.
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DH.MKT. 1465/17 – 5 Rebiulevvel 1305 / 21 Kasım 1887

3 . YÖN E TİM

Bilan kazasının nahiyeye tahvil edileceği duyulduğundan eski halinde devam etmesi talebini havi ahali-i muteberenin istirhamnamesi.

Şûrâ-yı Devlet Riyâset-i Celîlesine
407
Ma‘rûz-ı çâkereleridir ki,
Bilan Kazası'nın İskenderun'a ilhâken müdürlüğe tahvili ve Haleb ile İskenderun arasında
nokta-i mutavassıtası olan Ömerağa Karyesi'nde bir hükûmet konağı inşa ve orasının merkez
ittihâzıyla Bilan'daki kaymakamlık heyetenin oraya nakli ve bir kazâ teşkili ve daha bazı ifadeyi hâvî Meclis-i İdare-i Vilâyet'den Dahiliye Nezâret-i Celîlesine takdim kılınan mazbatadan
bahisle ol bâbdaki mütâlaa-i acizânemin arz ve iş‘ârı 31 Teşrîn-i Evvel sene [1]303 tarihli ve on
numaralı şeref-vârid olan tahrirât-ı aliyye riyâset-penâhîlerine emr u izbâr buyurulmuşdur.
Dersaadet'den Haleb'e gelirken râh-ı rast olan mezkûr Bilan Kazası'nın merkezi olan Bilan
Kasabası'na uğradığımda vaktiyle cennetmekan Sultan Süleyman tâbe serâh hazretlerinin ahd-i
saltanatlarında te’sis ve teşkil buyurulmuş olan kazâ-i mezkûrun şimdi müdürlükle tahvili hâlinde şirâze-i zabt ve rabtının ihlalini ve mamuriyet-i müktesebesinin inderâsını mûceb olacağı
cihetle bunun alî hâle ibkâsı ahalisi tarafından kemâl-i söz ve kirârla istirhâm olunmuş idi.
Ahîren (kopuk) ? muvâsalat-ı acizânemde mazbata-i müteferrika keyfiyeti lede'l-tedkik selef-i acizînin devren mezkûr Ömerağa Karyesi'nde bulunduğu sırada kâbiliyet-i mevki‘esi cihetiyle Bilan Kazası heyetinin oraya nakli hâlinde hükûmet dairesi için sarfı keşf ve tahmin
etdirilen beş-altı yüz liranın ahali cânibinden iâne suretiyle i‘tâsına muvâfakat ve pek ziyade
izhâr-ı rağbet olunması üzerine Meclis-i İdare-i Vilayetçe tertibat-ı marûfe tezekkür olunmuş
ise de fakat malum-ı âlî-i riyâset-penâhîleri buyurulduğu üzere geçen sene Anadolu Vilâyet-i
Şahanesi'nin bir kısmına ârız olan kuraklığın sademâtı mesâib-i kahta dûçâr olmayanları bile
kısmen taht-ı tesirinde bırakmış ve ahaliden zî-kudret olanların bu sene bezl-i iâne hususunda
birçok âsâr-ı hamiyet ibrâzına mecburiyet hâsıl olacak derecede teşvikât-ı müessireye dûçâr
edilmiş olduğuna nazaran şimdiki hâlde âsâr-ı umrândan hâlî olub husûl-ı mamuriyeti epeyce
vakte tevakkuf eden mahâll-i mezkûrun bir kazâ hâline konulmak üzere bir hayli masrafa ihtiyacı derkâr ve bunun ahaliden istihsâli ise hâl-i hâzır iktizâsınca haklarında cebr ve tazyik-i
muamelelerini istilzâm edeceği zâhir ve bedîdâr olarak merhamet ve şefkat-ı seniyye-i hazret-i
Hilâfet-penâhînin (kopuk) ? bir suretle rencide-i ahali ve fukaraya cevâz vermeyeceği maslahatdan bulunmasına ve fi'l-hakika ahali-i kazanın sızlandıkları vechile Bilan'ın tağyîr-i idaresi
mamuriyet-i mevki‘esinin zevâliyle beraber zabt ve rabtına ve asayiş-i mahalliyeyi ihlâl tasavvurunda bulunan civar aşâirin tasallutâtına sebebiyet vermek gibi mahâzîri müstelzim olarak
istikrar-ı asayiş ve emniyet nokta-i nazarından tecvîz edilemeyeceğine nazaran mezkûr Bilan
Kazası'nın şimdilik hâlî üzere terki muvâfık-ı maslahat olmağın ol bâbda emr u fermân hazret-i
men lehü'l-emrindir.
Fi 8 Cemâziyelevvel sene [1]305 ve fi 9 Kânûn-ı Sânî sene [1]303.
Haleb Valisi
Bende (mühür: Hasan)
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ŞD. 2221/15 – 8 Cemaziyelevvel 1305 / 22 Ocak 1888

3 . YÖN E TİM

Halep'te tahrir esnasında teşkil olunup sonradan birleştirilen iki daire-i belediyenin
yeniden teşkili veya vilayetin nizamı gereği üçe taksimi talep olunduğundan, gereğinin
yapılması.

Evrak Numarası: 92-25
Müsevvidi İsmi:
Tesvîdi Tarihi: 25 Nisan sene [1]304
Tebyîzi Tarihi: 6 Şevval sene [1]305; fi 4 Haziran sene [1]304
Umum Numarası:
Haleb Vilâyet-i Celîlesine
Esnâ-yı tahrîrde teşkil olunan iki daire-i belediye ahîren inzibât ve intizam müzâyakasına mebnî tevhîd edilmiş ise de vilâyetin nüfus-ı hazıra ve ihtiyacât-ı vâkı‘asına nazaran daire-i mezkûrenin tevhîdi bir menfaat hâsıl etmeyip bilakis tanzifat ve tanzimat-ı belediye
bi-hakkın bakılamaması yüzünden mazarrat ihdâs eylemiş ve bu hâlin nizâm-ı mahfûza ve
arzu olunan terakkî-i intizama mâni ve muhalif bulunmuş olduğundan bahisle bâ-nizâmı
mûcebince vilâyetin üç daire-i belediyeye taksimi veyahud sâbıkı misillü iki daireye ircâ‘ı
işâ‘asına dair vilâyet-i celîlelerin mütehayyizân ve eşraf-ı ahalisi taraflarından makam-ı
sâmî-i cenâb-ı Sadâret-penâhîye takdim olunup havale ve tevdî‘ buyurulan arzuhâl leffen
seviyy-i âlî-i dâverîlerine irsâl kılınmış olmakla bi'l-mütâlaa icab-ı hâl ve maslahatın inbâsına himem-i aliyye-i vilâyet-penâhîleri derkâr buyurulmak bâbında.
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DH.MKT. 1512/78 – 6 Şevval 1305 / 16 Haziran 1888

3 . YÖN E TİM

Halep'te yeni kurulan Aziziye Mahallesi'nde inşa olunan binalardan emlak vergisinin yanı sıra icare-i zemin alınmasının, arazi ve ziraata elverişli olmadığından, uygun
olamayacağı.

Evrak Numarası: 268-5
Müsevvidi İsmi: Abdülhalim
Tesvîdi Tarihi: 7 Mayıs sene [1]304
Tebyîzi Tarihi: 9 L sene [1]305 ve fi 7Haziran sene [1]304
Umum Numarası:
Haleb Vilâyet ve Defter-i Hakanî Nezaret-i Celîlelerine
Haleb'de müceddeden teşkil edilen Aziziye Mahallesi arazisi sengistân ve ziraata gayr-ı
kâbil olmasıyla orada inşa buyurulan ebniyeye emlâk vergisi tarh ve tevzî‘ olunarak menfaat-ı
Hazineye hâsıl olmuş iken bir de icâre-i zemin istenilmesi mağduriyetlerine mûceb olacağı
cânib-i ahaliden istid‘â olunup eğerçi arazi-i emîriye üzerine müceddeden teşkil ve te’sis olunan mahalle ve karye ahalisinden alınacak öşre muadil senevî icâre-i zemin takdir ve tahsis
arazi-i kanunî ahkâmından ise de kanun-ı mezkûrun dokuzuncu maddesinde arazi-i emîriye
ziraat ve hırâsete kabil ve her türlü şeyi zer‘a müsta‘id arazi-i münbite demek olduğu ve otuz
ikinci maddesinde dahi icâre-i zemin öşre muadil yani istifadeye mukabil bir kayd ile takyîd
olunduğu hâlde mine’l-kadim kâbil-i ziraat olmayan ve taşlıkdan ibaret olan mahâll-i mezkûr
için icâre-i zemin talebi adalete münâfî idüğü beyânıyla istifsâr-ı muameleyi hâvî vilâyet-i
celîleleri/ Haleb Vilâyet-i Celîlesi Meclis-i İdaresi'nden tanzim ve tesyîr olunan mazbata Şûrâyı Devlet'e lede'l-havale ol bâbda Defterihakani Nezâret-i Celîlesiyle/ Nezâret-i Celîlerine
cereyan eden muhabere cevabında üzerine ebniye inşa olunan arazi-i hâliyenin ziraata gayr-ı
kâbil olmasından dolayı icâre-i zemin takdirinden istisnâiyyetine delâlet edecek bir kayd-ı
kanunî olmadığı cihetle mahâll-i mezkûre ale'l-usul icâre-i zemin takdiri lüzumu gösterilmiş
ise de Arazi Kanununun münderecatı ahkâm-ı fıkhiyeye müstenid olmasıyla tefsir ve izahı
zımnında dahi kavâ‘id-i fıkhiyyeye imtisâl-i lazimeden olduğundan keyfiyet-i makam-ı fetva-penâhîden dahi lede'l-istifsâr gelen cevabda arazi-i mezrû‘a üzerine ebniye inşa veyahud
âhar suretle ziraatdan tatil olundukda ol arazinin mezrû‘âtı hâlinde cânib-i mîrîye vermekde
olduğu öşr zâyi olacağı vechile ona bedel icâre-i zemin tahsisi lâzım gelip halbuki mazbata-i
mezkûrede beyân edildiği üzere arazi-i mebhûsün-anh fi'l-asl sengistân ve ziraata gayr-ı sâlih
olması cihetiyle üzerine ebniye inşasından dolayı mîrîce bir şey zâyi olmayacağından icâre-i
zemin tahsisatın adem-i lüzumu Mecelle cemiyetince tezekkür kılındığı gösterilmiş ve bu
suret-i muvâfık maksad-ı adalet olmakla beraber mahâll-i mezkûre ebniye inşasından dolayı
emlâk vergisi alınarak menfaat-ı Hazine hâsıl olmuş idüğünden makam-ı fetva-penâhînin
tezkire-i cevabiyesinde beyân kılındığı vechile mahâll-i mezkûre icâre-i zemin
Nezâret-i celilerine / ve Defter-i Hakanî Nezâret-i Celîlesi'ne de malumât i‘tâsı tezekkür
olunduğu Şura-yı mezkûr Tanzimat Dairesi'nden kaleme alınıp sureti taraf-ı sâmî-i Sadâret-penâhîdin bâ-buyuruldu-i âlî tevdî‘ buyurulan mazbatada ifade olunarak icabı icra kılınmağın nezâret-i celîlelerince de ifa-yı muktezâ-yı hâle himem-i aliyye-i dâverîleri derkâr buyurulmak bâbında kılınmış ve nezâret-i müşârunileyhâya da i‘tâ-yı malumât edilmiş olmakla
oraca da icra-yı icabına himem-i aliyye-i vilâyet-penâhîleri derkâr buyurulmak bâbında.
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DH.MKT. 1513/108 – 9 Şevval 1305 / 19 Haziran 1888

3 . YÖN E TİM

Halep’ten İskenderun’a kadar yapılan şose yolun mamuriyeti ve ziraat için Merkezi
Ömerağa karyesi olmak üzere ve Selimiye namıyla isimlendirilmek üzere bir kazanın
teşkiline ve Bilan kazasının dahi nahiyeye tefrikine dair istizan.

Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
(mühür: )
95
Sâye-i şerefyât-vâye-i hazret-i Padişahîde Haleb’den İskenderun’a kadar inşa ve ikmâl olunan
şose yolu Cum nahiyesine ve Amîk ovasına uğrayarak ve Bilan dağı eteğinden dolaşarak geçdikden gerek yolun devam-ı intizam ve emniyesine ve gerek etrafının tezâyüd-i mamuriyet ve
tevessü‘-i ziraatına sebeb müstakil olmak mütâlebesiyle Haleb ile Bilan arasında bir kazâ teşkil ve
te’sisi lüzumu tarîkin ehemmiyeti nisbetinde tayin edip eğerçi tarîkin birer tarafında Cum ve Reyhaniye müdürlükleri varsa da bunlar menâfi‘-i me’mûle ve fevâid-i matlûbenin husûlünü te’mine
kâfi görülemediğinden ol bâbda cereyân eden müzâkerât neticesinde Haleb Sancağı’na tâbi Bilan
kazasının İskenderun kazasına üç saat mesafe yakınlığında vâki ve zâten dairesi gayr-i vasi olması
cihetle İskenderun'a ilhâken müdürlüğe tahvîli ve Haleb ile İskenderun iskelesi arasının nokta-i
mutavassıtası ve Kilis kazasına tâbi Cum ve Harim kazasına mülhak Reyhaniye nahiyelerinin
nokta-i iltisâkı ve şosenin reh-i rastı olan ve Hamam nâm mevkide bulunan Ömerağa karyesinde
bir hükûmet konağı inşasıyla oranın merkez-i bi'l-ittihâz Bilan heyet-i hükümetinin oraya nakli
ve Cum nahiyesiyle Reyhaniye nahiyesinin tâbi oldukları kazalardan fekk-i irtibâtıyla bu kazaya
ilhâkı ve kezâlik Bilan kazası muzâfâtından bazı kurânın da münasebet ve kurbiyet-i mevkileri
cihetle Bilan'dan fekkiyle yine bu kazaya telhıkı ve işbu kazanın şehzade-i civan-baht devletlü
necabetlü Selim Efendi hazretlerinin nâm-ı âlîsine nisbeten (Selimiye) tesmiye kılınması ve bir de
Harim kazasının kaymakamlık merkezi olan nefs-i Harim kasabasının vehâmet-i havası cihetle
memurîn-i hükûmet dâima hastalıkdan baş kaldırımamakda ve bu hâl hakkıyla ifa-yı memuriyete
mâni olmakda olub zâten şimdiye kadar orasının merkez ittihâzı nokta-i mutavassıta olmasına mebnî olub ber-vech-i ma‘rûz Reyhaniye nahiyesinin oradan fekk-i irtibâtı hâlinde merkez
hükûmet kazasının bir ucunda kalub kasaba-i mezkûre nokta-i mutavassıta kalmayacağından havası mu‘tedil ve şu teşkilata göre mutavassıt olan Ermenaz kasabasına kaldırılması ve işbu kazâ-yı
cedîdin merkezi ittihâz olunacak Ömerağa karyesi Cum nahiyesinin müdürlük merkezine beş-altı
saat ise de Reyhaniye nahiyesinin merkezine iki saat mesafede olub onun kaymakamlık tarafından
doğrudan doğru idaresi mümkün olduğundan müdür-i vekâletinin Bilan'a nakliyle nahiye olarak İskenderun kazasına rabt olunması kararlaşdırılmış ve memurînin ikameti için kazâ-yı cedîd
merkezi olan Hamam mevkiinde hükûmet konağının inşasına muktezî olduğu tahmin kılınan
altı yüz lira-yı Osmanîyi kendi hâhişleriyle iâneten tesviye edeceklerini oranın hanedân ve ileri gelenleri taahhüd eylemiş ve kazâ-yı cedîdin mevki‘-i coğrafîsini mübeyyin çizdirilen harita zîrinde
ona ilhâk edilecek Cum ve Reyhaniye nahiyeleriyle Bilan'dan tefrîk olunacak köylerin mikdar-ı
nüfusları murakkam olduğu hâlde leffen takdim kılınmışdır.
İmdi tafsilât-ı ma‘rûza ile haritanın mütâlaasından anlaşılacağı vechile (Selimiye) nâm âlîsiyle teşkil olunacak kazâ merkezine iki saat mesafede bir nahiyenin vücudu bahs olduğu gibi
İskenderun kazasının üç saat ilerisinde Bilan kazasının bulunması nisbetsiz idüğü cihetle şosenin
nokta-i mutavassıtası olmakla az zamanda tevessü‘ ve terakkîye müstaid bulunan ve her suretle
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kazâ ittihâzına elverişli görülen mezkûr Hamam mevkiine yani Ömerağa karyesine Bilan kazası heyet-i
hükümetinin nakli ve hasbe'l-hâl yeniden masraf ve tahsisât talebine meydan kalmamak için doğrudan
doğruya teşkil olunacak kazâ idaresinde bulunması iktizâ eden Reyhaniye Müdürlüğü'nün de hâliyle
Bilan'a nakliyle İskenderun'a ilhâkı neticesinden ibaret olan tasavvur-ı ma‘rûzun hazine-i devletçe masraf-ı ihtiyarını müstelzim olmamak cihetiyle kabul ve tasdik buyurulması me’mûl ve hemen icab-ı hâl
icra olunmak üzere irâde-i seniyyesinin istihsâli müsaade-i celîle-i nezâret-penâhîlerine mütevakkıf ve
merhûn olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 17 Muharremü'l-haram sene [1]305 ve fî 22 Eylül sene [1]303
(mühürler)
Vali-i Vilâyet-i Haleb, (mühür: Osman Nuri bin Ahmed), Ed-dâ‘î-i naib, (mühür: es-Seyyid Mustafa), Defterdar, Mektubî, (mühür: Pertev), Ed-dâ‘î-i müftü, (mühür: …?), Ed-dâ‘î-i hahambaşı, (imam-ı
mahsusları olduğu), Azâ, (mühür: Rızkullah), Azâ, (mühür: Ahmed Münir bin Muhammed ..?), Azâ,
(mühür: es-Seyyid Muhammed …?), Azâ, (mühür: Seyyid .?. Said), Azâ, (imam-ı mahsusları olduğu),
Azâ, (bulunmadı), Serkâtib (mühür: Sâmî),
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3 . YÖN E TİM

Osmanlı-Rus Harbi’nde Harp tazminatına teminat olarak gösterilen Halep vilayetinin senelik aşar rusumunun tahsili meselesi.

Bâbıâli Tercüme Odası, numara: 24 Mütercim: Hüseyin Agâh, 15 Mayıs sene 1305
Musahhih: 			

Nev‘-i tercüme:
Rusya tazminât-ı harbiyesine dair

Nezâret’de fi 25 Mayıs [12]89 tarihiyle Rusya Sefâreti’nden vârid olan takrirlerin tercümesidir.
Devlet-i Aliyye’nin en mamur eyaletinden biri olan Haleb Vilâyeti mukâvele-nâmenin
bidâyet-i icrasında tazminât-i harbiyeye mahsub tekâsîti muntazaman te’diye etmekde
iken üç seneden beri te’diyât-ı mezkûre envâ‘-i teşvîşâta dûçâr olmakda olduğundan bu
bâbda cidden nazar-ı dikkat-i Âsafânelerine calibetmeği vazifeden addeyledim.
Vilâyet-i müşârunileyhânın ağnâm rüsumu hâsılâtından tazminâta mahsûben senevî
otuz iki bin lira-yı Osmani i‘tâsı lâzım geldiği hâlde Bank-ı Osmanî icmâl defterlerinden
müstebân olduğu üzere 1889 senesi ibtidâsından fi 13 Mayıs sene [12]89 tarihine kadar ağnâm rüsumundan yalnız şehr-i Nisanda verilen iki bin iki yüz yirmi dokuz lira-yı
Osmani altmış beş kuruşdan başka te’diyât vuku‘u bulmamışdır. Halbuki şimdi rüsûm-ı
mezkûrenin en hasılatlı zamanı olub sinîn-i sâbıka ahvalına nazaran ilkbaharın gayr-ı müsaid te’diyâtı ileride gereği gibi uyuşacağı pek de ümid olunmaz. Binâen aleyh 1883 senesinden 1887 senesine kadar mütarikim açıkları istilzâm eden usul-i sakîm ümitdar ediyor
demekdir. İşbu hâl-i iğtişâş Rusya Maliye Nezâreti’nce bi-hakkın telaşı mûceb olmakda
olduğundan bize mahsus meblağın muntazaman te’diyesini li-ecli’l-te’min memurîn-i
hükûmet-i seniyye tarafından mahallinde takayyüdât-ı şedîde icrasını talebe memurum.
Bir de tazminât-ı harbiye maddesinin “vülât-ı i‘zâm-ı hazerâtının mesuliyet-i zâtîyeleri
tahtına” vaz‘ olunacağına dair fi 22 Temmuz sene [12]88 tarihiyle ve 35 numaralı müzekkere-i aliyye-i Âsafânelerinde münderiç elfazı ihzâra müsâra‘at ederim. Bu şartın Haleb
valisi hakkında dahi///
cidden tatbik ve icrasını taleb ile beraber vali-i müşârunileyhin idare-i mahalliye tarafından kasden vuku‘a getirilen kaydsızlığın esbâb-ı mucibesi hakkında izahât i‘tâsına icbâr
edilmesini rica eder ve tebligât-ı vâkı‘aya Nezâret-i Hariciye tarafından vakt u zamanıyla
i‘tâ olunacak cevaba intizaren tecdîd-i te’minât-ı ihtirâmkâriye ibtidâr eyledim.
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HR.SYS. 1241/69 – 15 Mayıs 1305 / 27 Mayıs 1889

3 . YÖN E TİM

Halep vilayeti merkez sancağına tabi Menbic kazası dahilinde bulunan Kültü'l-Bevadır karyesinin Maarra kazasına ilhakı.

Bâbıâli
Daire-i Sadâret
Amedî-i Divan-ı Hümâyûn
Devletlü efendim hazretleri,
Haleb Vilâyeti merkez sancağına tâbi Münbic Kazası dahilinde bulunan Kültü’l-Bevâdır (?) Karyesi’nin kurbiyeti cihetiyle gelecek üç yüz yedi senesinden itibaren umûr-ı maliye ve mülkiyesinin Maarra Kazası’na ilhâkı hakkında Şûrâ-yı Devlet Dahiliye Dairesi’nin
Meclis-i Mahsus-ı Vükelâ’dan müzeyyel mazbatası leffen arz ve takdim kılınmakla ol bâbda her ne irâde-i seniyye-i cenâb-ı Padişahî şeref-müte‘allik buyurulur ise mantûk-ı âlîsi
infaz edileceği bihîniyle tezkire-i senâverî terkîm kılındı efendim.
Fî 9 Safer sene [1]308, fî 12 Eylül sene [1]306.
Sadrazam
Kamil
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i ta‘zîm olub melfûfuyle manzûr-ı âlî buyurulan işbu tezkire-i sâmiye-i
Sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-ı Hilâfet-penâhî şeref-müte‘allik buyurulmuş olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 10 Safer sene [1]308 ve fi 13 Eylül sene [1]306.
Serkâtib-i Hazret-i Şehriyârî
Bende
Süreyya
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İ.MMS. 115/4946 – 10 Safer 1308 / 25 Eylül 1890

3 . YÖN E TİM

Rakka Kazası'nın Halep'e uzak olması sebebiyle Zor Sancağı'na tahvil-i irtibatı hakkında ahali vekili Silas tarafından çekilen telgrafnameye göre gereğinin yapılması.

DahiliyeMektubi Kalemi Müsveddesine Mahsusu Varakadır
Evrak Numarası: 1858-22
Müsevvidi İsmi: Mehmed İhsan
Tesvîdi Tarihi: 24 Kânûn-ı Evvel sene [1]310 ()
Tarih-i Tebyîzi:
Arabi: 13 Receb sene [1]312
Rumi: 29 Kânûn-ı Evvel sene [1]310
Haleb Vilâyet-i Celîlesine
Rakka Kazası’nın Haleb’e ba‘îd-i mesafesinden bahisle kemâ fi's-sâbık Zor Sancağı’na
tahvîl tedirilmesi hakkında bazı ifade ve iş‘ârı hâvî "Ahali vekili Şilas" imzasıyla çekilen
telgrafnâme leffen irsâl-i savb-ı âlî-i dâverîleri kılınmış olmakla bu bâbdaki malumât ve
mütâlaât-ı aliyye-i vilâyet-penâhîlerinin inbâsı bâbında.
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DH.MKT. 330/55 – 13 Receb 1312 / 10 Ocak 1895

Merkez kazâ olan Bilan’a
ba‘îd mesafesi, saat

Harim Kazası’nın
merkez hükûmeti olan
Kefer-Taharim’e ba‘îd
mesafesi, saat

3 . YÖN E TİM

Halep vilayeti dahilinde Dedeçınar karyesiyle diğer on karyenin Bilan kazasına
ilhakı.

Esâmî-i kurâ

Mülâhazât

18

6

Bozhöyük Karyesi

Karye-i mezkûre Bilan’a kurbiyeti
valası Bilan kurasının vüsatında
bulunması cihetiyle Harim’den
fekk-i irtibâtıyla Bilan’a ilhâkı tensîb
edilmişdir

18

7

Karayapu Karyesi

Keza

18

6

Dedeçınar Karyesi

Keza

18

6

Pertelli Karyesi

Keza

Yassıyurt ve Yalankoz
karyeleri

Mezkûr karyelerin Kürdnasır nâmıyla
aşairi Bilan Kazası’na aid olub vergi
ve nüfus ve saireleri Harim Kazası’nda
istifa olunmakda bulunduğu cihetle
gerek kurbiyeti ve gerek muamelâtının
tevhidi zımnında Bilan’a ilhâkı
münasib görülen

Zengiharabesi Karyesi

Karye-i mezkûrenin gerek kurbiyeti
ve gerek Bilan’ın arasında bulunması
hasebiyle Harim’den fekk-i irtibâtıyla
Bilan’a ilhâkı muktezî görülen

10

12

6

6
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Bilan Kazası merkezine ba‘îd
mesafesi, saat

Hassa Kazası merkezine ba‘îd
mesafesi, saat

Esâmî-i kurâ

Mülâhazât

6,5

0,5

Çamsarı Karyesi

6,5

5,5

Tosunhöyüğü Karyesi

6

5

9,5

4,5

10

6

12

6

Karye-i mezkûrun aşairi Bilan Kazası’na
vergi ve nüfus ve sairesi Hasa Kazası’na
aid bulnmakla muamelâtının tevhidi
zımnında Bilan’a ilhâkı münasib
görülen
Bu dahi,
muamelâtının tevhidi
zımnında Çamsarı gibi vergi ve

nüfusunun dahi Hassa’dan tefrîkiyle
Bilan’a rabtı muktezî görülen
Karye-i mezkûre her ne kadar
Hassa’ya merbût ise de mesafece
Bilan’a kurbiyetinden başka Hassa
Kazası kurâsıyla arasında Cebel-i
Bereket olmak münasebetiyle Bilan
karyeleri miyânında müteferrid kalıb
Karamankaşı Karyesi
ahalisinin hırsızlıkla me’lûf olmaları
hasebiyle suret-i dâimede Amîk ovasına
tasallutla Hassa cihetine firar etmekde
olduklarından nâşi hukuk-ı ibâdın
te’min-i muhafazası zımnında Bilan’a
rabtı münasib görülen.
Güzelce Karyesi
Bu dahi
Mezkûr karyelerin Kürdnasır nâmıyla
aşairi Bilan Kazası’na aid olub vergi
ve nüfus ve saireleri Harim Kazası’nda
Yassıyurt ve Yalankoz
istifa olunmakda bulunduğu cihetle
karyeleri
gerek kurbiyeti ve gerek muamelâtının
tevhidi zımnında Bilan’a ilhâkı münasib
görülen
Karye-i mezkûrenin gerek kurbiyeti
ve gerek Bilan’ın arasında bulunması
Zengiharabesi Karyesi
hasebiyle Harim’den fekk-i irtibâtıyla
Bilan’a ilhâkı muktezî görünse
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3 . YÖN E TİM

Zeylen şeref-vürûd eden fi 16 Eylül sene [1]311 tarih ve yüz kırk üç numaralı emirnâme-i
vilâyet-penâhî üzerine meclis-i acezenemizce edilen tedkikât üzerine isimleri bâlâda muharrer
kurânın Bilan ve Hassa ve Harim’e ba‘îdiyet mesafeleriyle münasebat-ı mevki‘ye ve esbâb-ı
icabıyeleri sütun-ı mahsuslarında gösterildiği vechile olduğunu musaddak işbu mahalle şerh
ile tasdik kılınnışdır, fermân.
Fi 4 Teşrîn-i Evvel sene [1]311
(mühür: Meclis-i İdare-i Kaza-i Bilan)
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İ.DH. 1338/23 -28 Rebiulevvel 1314 / 6 Eylül 1896

3 . YÖN E TİM

Bâbıâli
Daire-i Sadâret
Amedî-i Divan-ı Hümâyûn
1061
Atûfetli efendim hazretleri,
Haleb Vilâyeti dahilinde vâki olub kadîmen tekâlîf-i emîriyeleriyle ahz ve i‘tâları Harim Kazası'na ve a‘şâr ve ağnâm rüsumu Hassa Kazası'na merbût bulunan Dedeçınar Karyesi'yle diğer muharrerü'l-esâmî on karyenin mezkûr kazalardan fekk-i irtibatlarıyla Bilan
Kazası'na rabt ve ilhâkı lüzumuna dair Şûrâ-yı Devlet Dahiliye Dairesi'nin Meclis-i Mahsus-ı Vükelâ'dan tenzîl olunan mazbatası melfûfuyla beraber arz ve takdim kılınmakla ol
bâbda her ne vechile irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî şeref-müte‘allik buyurulur
ise mantûk-ı münîfi infaz edileceği beyânıyla tezkire-i senâverî terkîm kılındı efendim.
Fi 23 Rebîülevvel sene [1]314, fi 21 Ağustos sene [1]312
Sadrazam
Kamil
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i ta‘zîm olub melfûflarıyla manzûr-ı âlî buyurulan işbu tezkire-i sâmiye-i
Sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-ı Hilâfet-penâhî şeref-müte‘allik buyurulmuş olmakla ol bâbda emr ve fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fi 28 Rebîülevvel sene [1]314, fi 26 Ağustos sene [1]312
Serkâtib-i Hazret-i Şehriyârî
Bende
Tahsîn

512

İ.DH. 1338/23 -28 Rebiulevvel 1314 / 6 Eylül 1896

3 . YÖN E TİM

Resülayn Bidayet Mahkemesi'nin lağvıyla muhassesatı karşılık gösterilerek Rakka Kazası'nda Bidayet Mahkemesi teşkilinin gerekli olduğu hakkındaki Halep Vilayeti tahriratının takdimi

Dahiliye Mektubî Kalemi
Evrak Numarası: 212-18
Tarih-i Tebyîzi:

Müsevvidi İsmi:

Tesvîdi Tarihi: 21 Şubat sene [1]321

Arabi: 11 Muharrem sene [1]324

Rumi: 28 Şubat sene [1]321

Adliye Nezaret-i Celîlesi cânib-i âlîsine
Zor Sancağı'na tâbi Re’sü'l-ayn Kazası Bidâyet Mahkemesi muamelât-ı adliyesinin kılletinden dolayı mahkeme-i mezkûrenin lağvıyla muhassasatı karşılık gösterilerek merkez
vilâyete merbût Rakka Kazası’nda Bidâyet Mahkemesi teşkili Nezâret-i celîle-i dâver-i
ekremîlerince mutasavver olduğu istihbâr kılındığından ve Rakka Kazası'nın muamelât-ı
adliyesi öteden beri merkez vilâyet muhâkemetce rü’yet olunmakda ise de kazanın merkeze ba‘îd olmasından dolayı ekser de‘âvî ashâbı takibâtda bulunamamakda ve binâenaleyh
hukuk zayâ‘a uğramakda olduğu gibi bazı cerâimin şühûd ve müdde‘îlerinin celb ve
istihzârınca da envâ‘-i müşkilât ve hukuk-ı umumiyece te’hirât vuku‘a gelmekde bulunduğundan bahisle Re’sü'l-ayn Mahkemesi'nin lağvıyla muhassasatı karşılık gösterilerek
Rakka Kazası'nda bir bidayet mahkemesi teşkili her vechile müstelzim-i muhassenât olacağına dair Haleb Vilâyet-i behiyyesinden alınan 2 Şubat sene [1]321 tarih ve iki yüz
on iki numaralı tahrirât leffen takdim kılındı. İfası muktezâsı merhûn dâ‘î-i âlî-i cenâb-ı
dâverîleridir, ol bâbda.
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DH.MKT. 1057/13 – 11 Muharrem 1324 / 7 Mart 1906

3 . YÖN E TİM

Cisr-i Şugur kazasına tabi Ordu nahiyesi merkezinin Kesb karyesine nakli.

Bâbıâli
Daire-i Sadâret
Mektubî Kalemi
Aded
2412
Tezkire-i ma‘rûza suretidir,
Haleb Vilâyeti’nde Cisr-i Şuğur Kazası’na tâbi Ordu Nahiyesi merkezinin Kesb Karyesi’ne nakli mûceb-i muhessenât olub cihet-i askeriyece de tasvîb-i keyfiyet edilmekde
olduğuna ve nahiye-i mezkûre merkezinde ikamesi lâzım gelen memurîn-i zabıtanın vilâyet-i mevcudeden tefrîk ve tayini çaresine bakılacağı bi’l-muhabere Dahiliye Nezâret-i
Celîlesi’nden bildirilmesine mebnî ber-mûceb-i iş‘âr Kesb Karyesi’nin nahiye-i mezkûreye merkez ittihâzı için muamele-i lazımenin ifası hususunu nezâret-i müşârunileyhâya havalesi hakkında Şûrâ-yı Devlet Maliye Dairesi’nden kaleme alınan mazbata arz ve takdim
olunmakla bu bâbda her ne veçhile irâde-i seniyye-i cenâb-ı Hilâfet-penâhî şeref-sünûh
ve sudûr buyurulur ise mantûk-ı münîfi infaz edileceği beyânıyla tezkire-i senâverî terkîm
kılındı efendim.
Fi 29 Ramazan sene [1]325, fi 23 Teşrîn-i Evvel sene [1]323.
Sadrazam
Ferid
Şeref-sudûr olan irâde-i seniyye-i cenâb-ı Hilâfet-penâhîyi mübelliğ-i hâmiş suretidir
Resîde-i dest-i ta‘zîm olub melfufuyla beraber manzûr-ı âlî buyurulan işbu tezkire-i
sâmî-i Sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-ı Hilâfet-penâhî şeref-müte‘allik buyurulmuş olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fi 11 Şevval sene [1]325, fi 4 Teşrîn-i Sânî sene [1]323.
Serkâtib-i Hazret-i Şehriyârî
Tahsîn
Usulüne mutabıkır (imza, mühür)
Suretleri bâlâda muharrer tezkire-i ma‘rûza ve şeref-sâdır olan irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhîyi mübelliğ-i hâmiş mûcebince taraf-ı vâlâ-yı Seraskerî ile Maliye ve
Defter-i Hakanî Nezâret-i Celîlelerine tebligât icra kılınmış olmakla Dahiliye Nezâret-i
Celîlesi’nden dahi ifa-yı muktezâsı himmet buyurulmak.
Fi 14 Şevval sene [1]325, fi 7 Teşrîn-i Sânî sene [1]323.
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DH.TMIK.S. 70/48 – 14 Şevval 1325 / 20 Kasım 1907

3 . YÖN E TİM

Halep'te Harim kazası merkezinin daha önce nakledilen Kefr-Taharim'de ibkası.

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’nden Haleb Vilâyet-i Celîlesi’ne vârid olan telgraf suretidir
Harim Kazası merkez ile redîf deponun Kefr-Taharim Kasabası’na nakli hususuna irâde-i seniyye-i cenâb-ı Hilâfet-penâhî şeref-müte‘allik buyurulduğu fi 26 Haziran sene [1]311 tarihli
tezkire-i sâmiye ile izbâr olunmuşdur. Fî 11 Temmuz sene [1]311.
Dahiliye Nâzırı
Rif‘at
Şûrâ-yı Devlet Riyâset-i Celîlesi cânib-i âlîsine
Devletli efendim hazretleri,
Suretleri bâlâda manzûr-ı Âsafâneleri buyurulan bazı malumât ve muhaberât-ı resmiye ile
geçende takdim etdiğimiz iki kıt‘a mufassal mazbata-i istirhâmiyeden keyfiyet-i müstebân buyurulacağı üzere Haleb Vilâyeti’ne tâbi Harim Kazası hükûmet merkeziyle redîf deponun el-yevm
bulunduğu Kefr-Taharim Kasabası’na lüzum-ı nakl ve inşalarını mukaddemâ icab etdiren hâlât
hiçbir suretle hilâf-ı vâkı‘a kanaatı mümkün olamayan ümerâ-i askeriye ve memurîn-i mülkiyeden üç yüz on bir senesinde Haleb Meclis-i İdaresi’nden teşekkül eden Muhtelit Komisyonun
ahval-ı arziye ve icabât-ı mevki‘ye-i idareye üzerine vikâye-i menâfi‘-i mülk ve millet noktasından
icra etdiği tedkikât-ı mükemmelenin gösterdiği lüzum-ı kat‘iyeden ibaret iken mücerred menâfi‘-i şahsiyeyi mazarrat-ı umûmiyede ârâbân ve servet-i mevcudeleri Hazine-i celîle ile fukarânın
hakk-ı meşrû‘undan ihtilâs ve ihtikâr suretiyle terâkim eden zevât-ı mütegallibenin geçen üç yüz
on bir senesinden evvel hükûmet merkezinin nefs-i Harim Karye’sinde bulunduğu müddetçe
te’min etdikleri nüfuz ve menfaat-ı mühimmeyi evladlarına dahi miras bırakmak emel-i hârisasıyla servet-i azîmelerinin müsaadesini rehber-i muvaffakiyet addederek merkez kazâ ile redîf
deponun tekrar nefs-i Harim Karyesi’ne nakline teşebbüs etmekde ve bazı menâfi‘-i resmiyeden
işbu iğfalata mütâbaatdan âsâr-ı faâliye-i resmiyeye tevessül edilmekde olduğu istihbâr eyledik
de nefs-i Harim Karyesi’nin mevki‘en, sıhhaten, idareten mahâzîr-i muzırrasası Kefr-Taharim
Kasabası’na muhessenât-ı adîdesi gayr-ı kâbil tezelzül bir hakikat-ı resmiye ile defaâtle sâbit olduğu cihetle bu kere arzına lüzum görmemekde isek de devâir-i mezkûrenin el-yevm bulunduğu Kefr-Taharim Kasabası’na nakli suretiyle hükûmet-i seniyyenin umum ahali-i kazâ-i garik-i
lücce-i meserret ve nimet eden âtıfet bî-nihâyesine iktidâ etmek üzere devâir-i mezkûre inşasına
muktezî beş-altı bin lirayı bir hizmet-i müftehire olarak takdim ve eser-i ubudiyetimizi isbat etmekle kalmayıb vâridât-ı devletin a‘şâr kısmında kasabamıza nakli tarihinden bu ana kadar senevî
beşer bin liradan şimdiye kadar elli bin lirayı mütecâviz bir meblağ-ı mühimmin te’min-i muvaffakıyetimiz hakkımızda râygân buyurulan işbu eser-i âtıfetin hüsn-i telakkisine istihkâkımızı
isbat eylemekdedir. Kazâ merkezinin Harim'de bulunduğu doksan yedi tarihinden üç yüz on bir
senesine kadar olan müddetde görülmeyen tekmilat-ı idareden yalnız hâl-i hâzır vâridât-ı öşriyesinin bu terakkisi servet-i umumiyeyi tezyîde hâdim şose, demiryolu, liman gibi kazamızda henüz
inşa olunmayan esbâb-ı mûcibe tesiriyle olmayub mücerred erbâb-ı ihtikârın Harim'de meşhûd
olan nakliyât-ı muzırrasına imkân bırakmayacak suretde sarf etdiğimiz mesâî-i ubûdiyet-kârâne neticesinde Hazine-i celîlenin pençe-i tağallübden kurtarılan hakk-ı sarîhidir. Ceffe'l-kalem
maruzat kabîlinden olmayıb kuyûdât-ı resmiyeye istinâden hakikat-ı riyaziye kadar kat‘î ve sarîh
olan bu eser-i ubûdiyetimize mukabil mükâfât-ı (silik, okunamadı) itmâmiye mazhariyetimizi
tasavvur etmekde olduğumuz bir sırada hukuk-ı mukaddes-i devlet ile beraber hayat-ı maneviye
ve maddiyemizi isbat-ı ubûdiyet sayesinde kazandığımız şeref ve itibarı umum ahali-i kazasının
hürriyet-i kanuniyesini mahv edecek eser-i mücessem sadakat olan o mebânî-i resmiyeyi tahliye
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ile mesâî-i vatan-perverânemizin yar ve ağyara karşı mahv eden tahvilini müstelzim olacak olan bu
emsâl-ı gayr-ı meşrû‘ayı hükûmet merkeziyle redîf deponun nakli suretinde görmek kadar müellim ve
şâyân-ı taaccüb bir eser-i mazarrat tasavvur edilemeyeceğinden ve mahâzîr-i vak‘anın sû-i tesiri değil
yalnız ahalinin menâfi‘-i meşrû‘asına idare-i umumiye-i devlete dahi râci‘ bulunduğundan teşvîşât ve
tasdî‘ât bî-nihayeye cevlan-gâh olacağı muhakkak olan bu iğfalâtın imkân-ı fi‘liyesine meydan verilmeyeceği her gün birer suretle tecelli iden âsâr-ı hayriye-i mehâmdânileri delâletiyle muhakkak olmakla
teşebbüsât-ı ibtidâiyesine meydan verilmemesi istirhâm ederiz. Ol bâbda vazife-i ahvâlde emr u fermân
hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 16 Şubat 1321.
(pul ve mühürler)
Keyyâni-zâde,

ŞD. 2242/12 – 16 Şubat 1321 / 1 Mart 1906

3 . YÖN E TİM

Halep'e bağlı Harim kazası merkezinin mülkiyece icrâ edilecek taksimât neticesine kadar hiçbir yere nakledilmeyerek mevcut hali üzere ibkâsı.

Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye Posta ve Telgraf Nezâreti
Telgrafnâme
Devlet muhaberâtı telgrafiyeden dolayı hiç mesuliyet kabul etmez
Mahrec Merkezi: Antakya
Mütavasıt Merkezi: Adana
Keşide eden memur: Ahmed
Ahz eden memur: Sadık
Ahz tarihi: 7 Mart sene [1]325 Saati: Jurnal numarası:
Sevk numarası: 418 İrsâl tarihi: 3 Mart sene [1]325 İrsâl saati: Sevk memuru: İsmail
Makam-ı Sadâret-penâhîye
Haleb Vilâyet-i celîlesine tâbi Karaman Harim Kazası'nın merkez hükûmeti kadîmden
beri kazanın mutavassıt noktasında bulunan Harim Kasabası'nda ittihâz olunmuş iken
Umûr-ı İdare-i Kaza mihver-i lâyıkında devran ve rahat-ı umumiye te’min edilmekde idi.
Muahharen bazı mütecâsirâtın vilâyetden izhâr eyledikleri fedakârlıklarıyla vilâyetin erkânını
iğfal, merkez-i hükûmeti üç yüz on bir senesinde kazanın en hûb köşesinde sa‘be'l-harur
dağlarla muhât nakliyet-ı harekât-ı askeriyeye gayr-ı müsaid bir noktada vâki Kefret-Harim
Kasabası'na nakl etdirmeğe muvaffak olmuşlar ise de merkezin her nahiyeye ba‘îd kalmasından ahalimizin cümlesi müracaat ve tesviye-i mesâlih hususunda pek çok müşkilâta dûçâr
oldukları ve bu yüzden kazanın her tarafında rahat-ı umumiye izmihlâla uğrayarak hukuk
mahv derecesine gelmişdir. Kurânın işbu ahvâlini müteessifânesini keşf ve müşahede buyuran vali-i sâbık Raif Paşa hazretlerini merkez hükümetin mahâll-i kadimi bulunan Harim
Kasabası'na iade buyurmakdaki muhassenâtı fi 18 Teşrîn-i Sânî sene [1]313 tarih, iki yüz elli
numaralı kararıyla ///
Dahiliye Nezâret-i celîlesine arz-ı defaatle te’kîd eylediği hâlde müracaat-ı vâkı‘ası semeresiz kalmışdır.
Ahîren vali-i sâbık Nâzım Paşa hazretlerine takdim kılınan istid‘âda, merkezin Harim'e
iadesiyle kazanın giriftâr olduğu hâl-i pür-melâlden inkazı takdirinde muktezî-i hükûmet konağıyla askeri depoyu inşa edileceği tahrîr olunup mezkûr istid‘â Erkân-ı Harbiye Heyeti'yle
Meclis-i İdare-i Vilâyet'den muamele-i lazimeden bi'l-icra fi 23 Şubat sene [1]321 tarih ve iki
yüz otuz altı numaralı karar ile de Dahiliye Nezâret-i aliyyesine arz ve inhâ kılınmış cevaben
nezâret-i müşârunileyhâdan beyân-ı mütâlaa taleb buyurulduğu hâlde şimdiye kadar havale
verilmeyib evrak-ı mezkûre vilâyetde kalmışdır.
Bu kere kazanın Reyhaniye Nahiyesi hanedanları merkez-i hükümetin nahiyelerine ba‘îdiyetden nâşi çekmekde oldukları mezâhim-i müşkilâtdan nahiyelerinin kazamızdan
fekk-i irtibatla âb u havası begayet vahim, bir damla içme suyu bile olmadıkdan mâadâ memurîn-i mülkiye ve askeriye süknâlarına mahsus bir hâne yeri de bulunmayan ve perdeden
ma‘mûl yirmi hâneyi hâvî Harim Karyesi'nde kaymakamlık teşkilini istid‘â ve istirhâm eylemişler ise de kazanın ekser kazası ba‘îd mesafece Reyhaniye karyelerinden ba‘îd mesafede
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bulundukları ve ahalinin hukuk-ı sarîhaları da Reyhaniye'nin hukukundan (kopmuş) ? zâyi olduğu
cümleye malum ///
olduğundan mûmâileyhin işbu iddiaları senevî Hazine-i celîleyi üç yüz bin kuruşa müretteb
beyhûde masârıfâta dûçâr edeceğinden salifü'l-arz valât-ı sâbıkının keşf ve kararları mûcebince merkezin Harim'e iadesi hâlinde umum kazamızın asayiş ve rahatı ber-kemâl olacağından ve tahrirât-ı
sâbıka üzerine muktezî hükûmet konağıyla askeri deponun inşası tahrir olunduğundan icabının
icrası adalet nâmına istirhâm eyleriz, fermân.
Harim'de Beremdazâde Ahmed, Beremdazâde Ali, Beremdazâde Esad, Beremdazâde Hasan, Sadık, Mustafa, Harimli Musa, Muhacirînden Ali, Çarçavuş, Mustafa

DH.MUİ. 24-3/9 – 7 Mart 1325 / 20 Mart 1909

DH.MUİ. 24-3/9 – 7 Mart 1325 / 20 Mart 1909

DH.MUİ. 24-3/9 – 7 Mart 1325 / 20 Mart 1909

3 . YÖN E TİM

Halep dahilindeki müftülükler için yapılacak müftü seçimleri.

Bâb-ı Fetva
Daire-i Meşihat-ı İslâmiye
Tahrirât Kalemi
Aded
143
Hulâsa: Suriye Vilâyeti dahilindeki müftüler hakkında tebligât-ı sabıkaya
tevfîk olunması lüzumunun ekîden izbârına dair.
Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
Devletlü efendim hazretleri,
13 Zilkade sene 1328 tarihli ve yüz otuz altı adedli tezkireye cevabdır.
Müftülerin eşraf ve ulema-ı mahalliyenin intihabıyla tayin olunmaları teâmül-i kadîm-i iktizasından ve teâmül-i âdât-ı meriyyenin bir kanun-ı mahsus ile ta‘dîl edilinceye
değin lüzum-ı meriyyeti Kanun-ı Esasî’nin yüz on sekizinci maddesi ahkâmından bulunmuş olmağı Tensik Komisyonlarının bu gibi memurinin tayinleri hususunda derece-i
salâhiyetlerine dair Meclis-i Mahsus-ı Vükelâ karaını mübelliğ vârid olan 9 Zilkade sene
1328 tarihli ve iki yüz adedli tezkire-i sâmiyede memurîn-i ilmiye ve adliye ve fenniye ve
maliye ve saire gibi ihtihab ve tayini bazı usul-ı şürûta tâbi ve mensub olduğu daireye râci‘
memurînin intihâb ve nasbı hususunun dairelerine izbârı lâzım gelip bu muamelât Tensik Komisyonlarının vezâif ve salâhiyetinden hariç olduğu ve bu yolda vilâyâta tebligât-ı
umumiye icrasının nezâret-i celîlelerine iş‘âr kılındığı ibar buyurulmuş ve binâenaleyh
usul-i kadîme-i meriyye dairesinde Suriye Vilâyeti dahilindeki müftülükler için intihâb
icrası hakkında evvel ü âhir sebk eden tebligâta tevfîk-i muamele-i zarurî bulunmuş olduğundan bir daha te’kîde hâcet bıraklmaksızın tebligât-ı sâbıka dairesinde ifa-yı muamele
olunması lüzumunun ekîden ve katiyyen vilâyet-i müşârunileyhâya tebliğine himmet buyurulması hususunun meclis intihâb ve sicill ifadesiyle savb-ı âlîlerine izbârına mübâderet
kılındı efendim.
Fi 17 Zilhicce sene 1328 ve fi 6 Kânûn-ı Evvel sene 1326
Şeyhülislâm
(imza: Musa Kâzım)
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DH.MTV. 9-1/86 – 17 Zilhicce 1328 / 20 Aralık 1910

3 . YÖN E TİM

Halep vilayetine bağlı "Cebel-i Seman" kazası isminin "Halep Merkez Kazası" şekline dönüştürülmesi.

Bâbıâli
Dahiliye Nezâreti
Muhaberât-ı Umumiye Dairesi
İkinci Şube
Dosya: 50273
Umum: 542
Müteferrika
Hulâsa: Haleb Vilâyeti’ne mülhak Cebel-i Sem‘an Kazası isminin
Haleb Merkez Kazası unvanına tahvili hakkında.
Haleb Vilâyeti’ne mülhak Cebel-i Sem‘an Kazası isminin Haleb Merkez Kazası unvanına tahvîli hususuna irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî şeref-sudûr buyurulduğu
bâ-tezkire-i sâmiye izbâr buyurulmuş ve keyfiyet ta‘mimen tebliğ edilmişdir efendim.
Fi 13 Muharrem sene [1]330 ve fi 21 Kânûn-ı Evvel sene [1]327.
Dahiliye Nâzırı nâmına
		

Müsteşar

Hukuk Müşavirliği’ne, fi 26
(mühür)
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DH.HMŞ. 29/128 – 13 Muharrem 1330 / 3 Ocak 1912

3 . YÖN E TİM

Halep'te teşkil edilecek altmış dokuz nahiye ile ilgili harita ve evrakların mühendislikçe tanzim edilerek takdim edildiği.

Haleb Vilâyeti
Mektubî Kalemi
Aded
71
Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
Hulâsa:
Devletlü efendim hazretleri,
İdare-i Umumiye-i Dahiliye Müdüriyeti ifadesiyle şeref-vârid olan 2 Şubat [1]329
tarih ve 87931/662 numaralı tahrirât-ı aliyye-i nezâret-penâhîleri cevabıdır.
Vilâyet dahilinde teşkili muktezî altmış dokuz nahiyeye mütallik cedâvil ile bu
işe müteferri‘ evrak bu kere Sermühendislikçe yeniden tanzim etdirilen harita ile beraber
takdim kılınmışdır. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fi 10 Cemâziyelevvel sene [1]332 ve fi 23 Mart sene [1]330.
Haleb Valisi
(imza)
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DH.İ.UM.EK. 87/47 – 10 Cemaziyelevvel 1332 / 6 Nisan 1914

3 . YÖN E TİM

Halep'e bağlı Menbic kazasından merkez kazasına ve Rakka kazasından Menbic'e bazı kura ve mezraın tahvil-i irtibatları.

Haleb Meclis-i Umumîsi
Encümen-i Vilâyet Kalemi
Aded
32
Makam-ı âlî-i vilâyet-penâhîye
Resmü’l-Hanadik Karyesi’yle mezara-i Ebu-Rücum ve Recemü'l-Hazaric ve Resmü'l-Magayir ve el-Muzayi ve Resmü'l-Tebabir karyesi Harayicü'ş-şems Halvetü'l-Müfekkir karyesi
Telşor karyesi Ebu-Deriha karyesi Uvucta'l-cana karyesiyle Malha mezrası Ebu Bedir karyesi
ve mezrası Akele Ebu Çura karyesi Ümmü Cura karyesi Ümmi Tineh karyesi Gıtıl karyesi
Arz-ı İlhan karyesi Kalkaü'ş-Şeyh karyesi ve mezrası Batuşa Ümmü'l-Âmed Cezzar karyesi Meskete karyesi Murabbaü's-selum karyesi Biri Cebara karyesi Resmü'l-Hramel karyesi
Kapudizgadi karyesi Resmü'l-Ahmer karyesi Ümmü Gıraf karyesi Ümmü'l-Hevte karyesi
Hamte'l-Hayl karyesi ve mezarıi Abdu Meşmaşe ve Cezardiye mezraları Aşid karyesi (?)
Menbiç Kazası'na muzâf olub bâ-tapu taht-ı tasarruf ve ziraatlarında bulunan esâmîsi
bâlâda muharrer yirmi beş karyenin Haleb'e ve merkez kazasına on-on iki saat ve Menbic
merkezine otuz ve otuz beş saat ba‘îd mesafede bulunmalarından dolayı hususat-ı mülkiye ve
adliyece envâ‘-i müşkilâta tesadüf edile geldiğinden ve bir cürüm vuku‘unda mütecâsirînin
derdesti mümkün olamadığı gibi emr-i inzibât da matlûb-ı vechile te’min edilememekde
olduğundan bahisle mamuriyyet ve terakkî ve tevsû‘-i ziraata medâr olmak üzere kurâ-yı
mezkûrenin Menbic Kazası'ndan fekk-i irtibatıyla merkez kazasına ilhâkı Cezzarzâde Necib
ve Naci Efendizâde Esad efendiler ve Sabbağzâde Feride Hanım ve saire imzalarıyla verilen
arzuhâl ile bu karyelerin Menbic'e ba‘îd ve merkeze karîb olmalarına binâen merkez kazasına
ilhâkı bi'l-vücuh dâ‘î-i muhassenât olacağına ve ahalisinin henüz sicill-i nüfusda mukayyed
olmadıkları cihetle cihet-i askeriyeden mütâlaa istifsârına da hâcet görülemediğine dair her
iki kazâ meclis-i idaresinden mevrûd mazbatalar Heyet-i Umumiyece lede'l-kırâe mefâd-ı
istid‘ânın marrü'l-arz mazbatalarla teyid ve istid‘â encümenince edilen tahkikâtla da tevsîk
edilmesine nazarın kurâ-yı mezkûrenin Menbic Kazası'ndan fekk-i irtibâtıyla merkez kazasına ilhâkına bi'l-ittifak karar verilmekle ifa-yı muktezâsına müsaade buyurulması ma‘rûzdur.
Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fi 7 Temmuz sene [1]329
Reis-i Sânî
(imza)
Sual kaleme, 7 m.
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DH.İD. 204/10 – 19 Eylül 1329 / 2 Ekim 1913

3 . YÖN E TİM

Haleb Vilâyeti
Tahrirât Kalemi
Aded
230
Dahiliye Nezâret-i Celîlesine
Resmü’l-Hanadik Karyesi’yle mezara-i Ebu-Rücum ve Recemü'l-Hazaric ve Resmü'l-Magayir ve el-Muzayi ve Resmü'l-Tebabir karyesi Harayicü'ş-şems Halvetü'l-Müfekkir karyesi
Telşor karyesi Ebu-Deriha karyesi Uvucta'l-cana karyesiyle Malha mezrası Ebu Bedir karyesi
ve mezrası Akele Ebu Çura karyesi Ümmü Cura karyesi Ümmi Tineh karyesi Gıtıl karyesi
Arz-ı İlhan karyesi Kalkaü'ş-Şeyh karyesi ve mezrası Batuşa Ümmü'l-Âmed Cezzar karyesi Meskete karyesi Murabbaü's-selum karyesi Biri Cebara karyesi Resmü'l-Hramel karyesi
Kapudizgadi karyesi Resmü'l-Ahmer karyesi Ümmü Gıraf karyesi Ümmü'l-Hevte karyesi
Hamte'l-Hayl karyesi ve mezarıi Abdu Meşmaşe ve Cezardiye mezraları Aşid karyesi (?)
Devletlü efendim hazretleri
Menbic Kazası'na tâbi olub kazâ-i merkezine otuz beş saat ba‘îd mesafede bulunan bâlâda
isimleri muharrer Resmü'l-Hadik karyesiyle diğer yirmi dört karye ve mezâri kazâ-i mezkûre
ba‘îdi cihetle hususat-ı mülkiye ve adliyece envâ‘-i müşkilâta tesadüf edile geldiğinden ve
bir cürüm vuku‘unda mütecâsirînin derdesti mümkün olamadığı gibi emr-i inzibâtın dahi
matlûb-ı vechile te’min edilememekde olduğundan bahisle kurâ-yı mezkûre ve mezârinin
işbu kazadan fekkiyle on-on iki saat ba‘îd mesafede bulunan Haleb merkez kazasına rabt ve
ilhâklarına ashâbı tarafından vuku‘u bulan müracaat ve her iki kazâ idare meclisinden gelen
mazbatalar üzerine Vilâyet Meclis-i Umumisince müttefikan karar verildiği ve kurâ-ı mezkûredeki ahalinin sicill-i nüfusda mukayyed olmayan urbandan ibaret bulundukları cihetle bu
bâbda cihet-i askeriyeden mütâlaa istifsârına hâcet görülemediği hakkında meclis-i mezkûrden i‘tâ kılınan mezkûre leffen takdim kılınmış ve fi'l-hakika kurâ-yı mezkûrenin Menbic
Kazası'na pek ba‘îd ve merkez kazasına daha karîb olmaları hasebiyle Menbic'den fekk-i irtibâtıyla merkez kazasına ilhâkları hukuk-ı hazinenin te’min-i istifası ve emn ü inzibâtın takriri
nokta-i nazarından mûceb-i muhassenât bulunmuş olmakla iktizâsının tesrî‘-i ifa ve inbâsına
müsaade buyurulması bâbında emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fi 18 Şaban sene [1]331 ve fi 9 Temmuz sene [1]329
Haleb Valisi Vekili
Kadı
(mühür:)
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DH.İD. 204/10 – 19 Eylül 1329 / 2 Ekim 1913

3 . YÖN E TİM

Numara
245

Haleb Meclis-i Umumîsi Encümen-i Vilâyet Reisi Sâbit tarafından makam-ı vilâyet-penâhîye yazılan merbût fi 7 Temmuz sene [1]329 tarihli ve 32 numaralı mezkûrede
gösterilen yirmi beş karyenin ahalisi ile Haleb Vilâyet-i Celîlesi tarafından Dahiliye Nezâret-i
Celîlesine yazılan fi 27 Temmuz sene [1]329 tarihli ve 272 numaralı mezkûrede gösterilen
yirmi beş aded kurânın ahalisi bu güne kadar muamele-i askeriye görmemekde bulundukları cereyân eden muameleden ve icra edilen tedkikâtdan anlaşılarak Menbic Kazası'na olan
mesafelerinin ba‘îdiyetine göre Menbic Kazası'nda kalıb ileride muamele-i askeriye gösterilir
ise ahz-ı asker ve redîf yoklamalarında suûbet çekileceği gibi hîn-i hâcetde tahkikâtı lüzum
görülecek efrâdın matlûb-ı vakt-ı muayyininde görülemeyceğinden kurâ–yı mezkûre Menbic
Kazası'ndan fekk-i irtibâtıyla merkez kazasına ilhâkına cihet-i askeriyece mahzuru olmadığı
Haleb Vilâyet-i Celîlesi tarafından Dahiliye Nezâret-i Celîlesine yazılan fi 24 Temmuz sene
[1]329 tarihli ve 267 numaralı müzekkerede gösterilen beş karye ile Elzahik (?) mezraları
Rakka'ya ba‘îd ve Menbic'e karîb olduğu gösterilmiş bulunmaları üzerine mezkûr kurânın
ahalisiyle mezra-i mezkûrenin ahalisi Rakka'da muamele-i askeriye görüb görmedikleri acizlerince mechûl bulunduğundan muamele-i askeriye görmemekde bulundukları tahakkuk ve
tebeyyün etdiği takdirde Menbic Kazası'na nakillerinde mahzuru olmadığı ve mezkûr kurânın ahalisi muamele-i askeriye görmemekde bulunduklarından oralara azîmet edilemediği
gibi haritası dahi tapuda mevcud bulunmadığından merkez kazaya ve Menbic'e olan mesafenin ba‘îd-i tehiyyeleri ile ve sınıfları acizlerince mechûl bulunduğundan taleb buyurulan basit
kroki tanzim edilemediği ma‘rûzdur.
Fi 19 Eylül sene [1]329
Mehmed Sadık

534

DH.İD. 204/10 – 19 Eylül 1329 / 2 Ekim 1913

3 . YÖN E TİM

Belediye reislerinin memuriyetleri tasdik edildikten sonra Meclis-i Umumi azası
olarak seçilmelerinde kanuni sakınca olmadığının Halep Vilayeti’ne bildirildiği.

Telgrafnâme
Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye Telgraf İdaresi
Ahz
Sıra numarası: 58

Vasıta Merkezi:

Memur imzası:

Tekrar keşide veya sevk

Tarih: 7 Mart sene [1]325
Mahreci: Haleb
Tarih:

Tarîk: 980

Tarih: 6 Şubat [1]330		
Memur imzası:

Keşide olunan merkez:

Mevrûdu:

-Numarası: 69266

Sevk numarası: 198
Kelimat: 40

İşaret-i muhtemele: Resmî
Dahiliye Nezâreti'ne

Belediye reisi oldukları sırada Meclis-i Umumi azalığına intihâb ve kanun-ı ahir mûcebince riyâsetleri tasdik kılınmış ve fakat muahharan mezkûr riyâsetden infikâk etmiş
olanlarla memuriyetleri tasdik edilmesinden nâşi riyâsetden infikâk edenlerin azâ sıfatıyla
Meclis-i Umumiye devamları caiz olub olmayacağı istîzân olunur.
Fi 10 Şubat [1]330
Haleb Valisi
Celâl
Umûr-ı Mahalliye Müdüriyeti'ne, fi 11 Şubat [1]330
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DH.UMVM. 62/36 – 11 Şubat 1330 / 24 Şubat 1915

3 . YÖN E TİM

1 Mart 1335 tarihinden itibaren Halep Vilayeti teşkilat-ı mülkiyesinin tadil ve tebdili ile bazı yerlerde müstakil yeni liva ve kazalar teşkili hakkındaki kanun suretleri.

Kânûnnâme Suretidir
Birinci Madde: Ayntab Livâsı'yla Malatya Livâsı'na Göksu, Urfa Sancağı'na Fırat nehirleri hadd-ı fâsıl ittihâz edilmişdir. Malatya Sancağı'na merbût Behisni Kazası'nın Göksu cenûbunda kalan aksâmı ile Urfa merbûtâtından olub Fırat'ın garb sahilinde kalan aksâmı Ayntab Livâsı'na ve Haleb merbûtâtından olub Fırat'ın şark sahilinde kalan aksâmı
Urfa Livâsı'na rabt olunacakdır.
İkinci Madde: Haleb Sancağı'na merbût Maarretü'n-Numan Kazası'yla Cisr-i Şuğur
Kazası merbûtâtından Muzık Nahiyesi mülhakâtıyla birlikde Hama Sancağı'na ilhâk
edilmişdir.
Üçüncü Madde: Haleb Livâsı; Cebel-i Sem‘an, Bâb, İdlib ve mücedden teşkil olunan
Hanasır, Oğuzhan, Meskene kazalarını ve Ayntab Sancağı; Behisni, Menbic ve yeniden
teşkil edilen Cinkefe, Nizib kazalarını ve Kilis Sancağı; yeniden teşkil eden İlbeyli ve Cum
ve İzziye kazalarını, Antakya Sancağı; İskenderun, Cisr-i Şuğur, Reyhaniye ve yeniden
teşkil edilecek Kırıkhan kazalarına müştemeldir.
Dördüncü Madde: Üçüncü Maddede zikrolunan dört liva dahilinde mevcud nevâhî
ilgâ edilmişdir. İşbu kanunun neşrini müteâkib her kazâ hududu dahilindeki kareyeler
karibiyet ve münasebetleri itibarıyla otuz nahiyeye tefrîk olunacakdır.
Beşinci Madde: İşbu kanun 1 Mart sene 1335 tarihinden itibaren mer‘î ü'l -icra olunacakdır.
Altıncı Madde: İşbu kanunun icrasına Heyet-i Vükelâ memurdur.
Fî 20 Cemâziyelevvel sene [1]336 ve fî 14 Mart sene [1]334
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Kânûnnâme Suretidir
Birinci Madde: Zonguldak, Ereğli, Devrek, Bartın kazaları Bolu Sancağı'ndan bi'ttefrîk merkezi Zonguldak olmak üzere gayr-ı mülhak bir liva teşkil olunmuşdur.
İkinci Madde: Çorum Sancağı'na merbût Hüseyinabad; Havran Sancağı'na merbût
Salhad; Ergani Sancağı'na merbût Ergani; Kengırı Sancağı'na merbût Koçhisar; Eskişehir
Sancağı'na merbût Seyyidgazi; İçil Sancağı'na merbût Silinti; Karesi Sancağı'na merbût
Balat; Kütahya Sancağı'na merbût Emed ve Tavşanlı; İzmit Sancağı'na merbût Hendek ve
Zor Sancağı'na merbût Sebha nahiyelerinde birer kazâ teşkil ve Koçhisar'ın ünvanı "Ilgaz"
ve Balat'ın "Dursunbey" tesmiye edilmişdir.
Üçüncü Madde: İşbu kanun İşbu kanun 1 Mart sene 1335 tarihinden itibaren mer‘î
ü'l-icra olunacakdır.
Dördüncü Madde: İşbu kanunun icrasına Heyet-i Vükelâ memurdur.
Meclis-i Ayân ve Mebûsânca kabul edilen işbu lâyihanın kanunluğu ve kavânîn-i devlete ilâvesini irâde eyledim.
Fî 15 Cemâziyelâhir sene [1]336 ve fî 28 Mart sene [1]334
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Birinci Madde: Fırat ve Dicle nehirleri arasında El-Cezîre'nin kısm-ı şimâlinde Cizre
ve Habur ve Sincar nâmlarıyla üç müstakil liva teşkil olunacakdır. Cizre Livâsı Cizre ve
Şırnak ve Zaho kazalarından ve Beytüşşebab'ın Kelbüküyan (?) kısmından mürekkeb ve
merkezi Cizre kasabası olacakdır. Habur Livâsı Resülayn kazasından ve Ümm-i Mevki (?)
mevki‘î dahil olduğu hâlde Zor Livâsı'nın aksâm-ı şimaliyesinden mürekkeb ve merkezi
Hasbeçe olacakdır. Sincar Livâsı ise Telafr ve Ümmü'z-Zeyban nahiyelerinden mürekkeb
ve merkezi Sincar Kasabası olacakdır.
İkinci Madde: Bu üç liva dahilinde lüzum görülecek yerlerde yeniden altı kazâ ve on
nahiye teşkili için Dahiliye Nezâreti'ne me’zûniyet verilmişdir.
Üçüncü Madde: işbu kanun bin üç yüz otuz beş senesi Mart'ından itibaren mer‘îü'l-icra olunacakdır.
Dördüncü Madde: İşbu kanunun icrasına Heyet-i Vükelâ memurdur.
Meclis-i Ayân ve Mebûsânca kabul olunan işbu lâyihanın kanunluğu ve kavânîn-i devlete ilâvesini irâde eyledim.
Fî 20 Cemâziyelevvel sene [1]336 ve fî 14 Mart sene [1]334
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Bâbıâli
Dahiliye Nezâreti
İdare-i Umumiye Dahiliye Müdüriyeti
Umumî: 213
Hususi:
20 Nisan [1]334 tarihli tahrirât-ı umumiye suretidir
1 Mart sene [1]335 tarihinden itibaren Haleb Vilâyeti teşkilat-ı mülkiyesinin ta‘dîl
ve tebdili ve Fırat ve Dicle nehirleri arasında El-Cezîre'nin kısm-ı şimâlinde üç müstakil
liva ve Zonguldak Kazası'nda müstakil bir liva ve bazı nahiyelerde kazâ teşkili hakkındaki
kavânîn suretleri bera-yı malumât leffen irsâl kılındı.
Aslına mutabıkdırl
Hukuk Müşavirliği Memuriyet-i âlîsine takdim, fî 16 Mayıs sene [1]334
(mühür)
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Halep'te mülkî teşkilâtın kuvvetlendirilmesi gerektiği hakkında Haleb Vilayeti ile
Dahiliye Nezareti arasındaki yazışma.

İdare-i Umumiye-i Dahiliye Müdüriyetine
Mürseli: Talat Paşa hazretlerinden
Evrak Kalemi numarası: 171
Tarih-i tesvidi: 2/9

Mürsel-i ileyhi: Haleb Valisi Bedri Bey'e

Kalem numarası: 16/85

Mübeyyizi:

Müsevvidi:

Tarih-i tebyizi: 13 Mayıs [13]34

Hulâsa: Mahrem
2 Mayıs [13]34 tarihli ve ___ numaralı telgrafnâme-i âlîleri cevabıdır.
Vilâyet teşkilat-ı mülkiyesinin ta‘dîl ve tebdili hakkındaki kanun vaz‘ı Haleb'de çöle
karşı idare ve inzibât itibarıyla kuvvetli bir hükûmet teşkili maksadına müstahsen olduğundan tedkikâtın ona göre ifası muktezî bulunduğu ve makam-ı âlîlerinin 12 Teşrîn-i
Sânî [13]32 tarihli ve 554 numaralı tahrirâtıyla merbût cedvelin suret-i musaddakasının
leffen gönderildiği beyânıyla tahrirât-ı muhtelife terkîm kılındı efendim.
(imza)
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Telgrafnâme
Dahiliye Nezâretine
Mahreci: Haleb

Numarası: 416

Kelimesi: 40

Tarihi: 5/2

C[evab]. İdare-i Umumiye-i Dahiliye 26 Mart [1]334 ve 114 tahrirât-ı vilâyet teşkilatı hakkındaki 14 Teşrîn-i Sânî [1]332 tarihli ve 554 numaralı tahrirât-ı mahrem olarak tanzim ve makam-ı nezârete takdim edilmiş olduğundan vilayetçe bu işe dair hiçbir
malumât bulunamamıştır. Teşkilatın kanun-ı ahir mûcebince bir an evvel tanzimi için
evrak-ı mezkûrenin ve buna müteferri‘ diğer malumât dosyaların âcilen irsâline icab edenlere emir buyurulması.
Fi 2/5/ [1]334
Haleb Valisi
Bedri
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Halep Vilayeti’nin yeni teşkilatına dair kanun layihası sureti.

Haleb Vilâyeti Teşkilat-ı Cedîdesine Dair Lâyiha-i Kanunîye Müsveddesidir
Madde- 1. Haleb Vilâyeti, merkez sancağıyla Ayntab, Kilis, Antakya livâlarını muhtevîdir.
Madde- 2. Merkez Sancağı; Merkez (Cebel-i Sem‘an), Bâb, İdlib, Hanasır, Oğuzhanı
ve Meskene kazalarını; Ayntab Sancağı merkez livayı teşkil eden kazadan mâadâ Behisni,
Cingefe, Menbiç, Nizib kazalarını ve Kilis Sancağı merkez kazasından mâadâ İlbeylü,
Cum, İzziye kazalarını ve Antakya Sancağı merkez kazasından mâadâ İskenderun, Reyhaniye, Cisr, Kırıkhan kazalarını ve bu kazalardan her biri merbût esbâb-ı mûcibe lâyihasında muharrer nevâhî ve kurâ ile müştemeldir.
Madde- 3. Bu kanunun icra-yı ahkâmına Heyet-i Vükelâ memurdur.
Madde- 4. Bu kanun tarih-i neşrinden itibaren mer‘îdir.

(sayfa: 1)
Bugünkü hâl
Liva
3

Kazâ
12

Nahiye
10

Nüfus
Haleb, Ayntab
Kilis, Antakya

Köy
2694
708.062

300.000
408.602

2694/12=214 ?
Ayntab Livasında

324

Antakya, Reyhaniye, İskenderun, Cisr, Bilan

541

Cebel-i Sem‘an, Kilis, Menbic, Bâb, İdlib

1712/5=3 ?

Ma‘arra

1839

Hama’ya

167

Urfa’ya

Rumkale: 74
Siirt:
51

127+30=167

125
167+125=292
2694+292=2902

Nizib’den

91
2902+91=2493

Behisni

105
2493+105=2598
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					Meclis-i Mebûsân
					Numara: 388
Devre-i İntihâbiye: 3		1333				İctima: 4
Haleb Vilâyeti Hudud ve Teşkilatının Ta‘dîli Hakkında Lâyiha-i Kanuniye
**
Hükümetin Esbâb-ı Mûcibe Lâyihası
Tezkire-i sâmiye tarihi: 3 Teşrîn-i Sânî 1333
Vilâyet ve liva teşkilat-ı mülkiyesinin muhtelif zamanlarda muhtelif nikât-ı
nazardan gösterilen lüzumlar üzerine icra edilmiş olmasından nâşi ilân-ı Meşrutiyeti
müteâkib ehemmiyet-i idareye ve iktisadiyesi tezâyüd eden vilâyet ve livalarda daha
esaslı ve yeknesak suretde teşkilat icrası iktizâ eylemişdi. Bu cümleden olarak Menteşe
ve Teke sancakları merbût oldukları vilayetlerdan bi’t-tefrîk ayrı ayrı kavânîn ile teşkilat-ı
mahsusaya tâbi tutulduğu gibi Karesi Sancağı teşkilatı da yenedin tedkik ve büdçenin
müsaadesi derecesinde ikmâl edilmiş ve işbu teşkilatın faide-bahş olduğu görülmüşdür.
El-yevm umûr-ı idaresi pek ziyade kesb-i ehemmiyet eden Haleb Vilâyeti’nde dahi
bu tarzda bütün vilâyet itibarıyla teşkilat-ı mülkiye icrasına lüzum görüldüğünden ve
vilâyet-i müşârunileyhânın şark ve şimâl hududlarının icabat-i tabiiye ve idareyeye göre
ta‘dîl ve ıslâhı da teşkilat-ı dahiliyesinin icrası sırasında yapılmak tabiî bulunduğundan
Haleb Vilâyeti ile Urfa Sancağı’na Fırat nehri ve yine Haleb Vilâyeti ile Mamuretü’lAziz Vilâyeti’ne Göksu nehri hadd-ı fâsıl ittihâz edilerek ve âtîde izah olunduğu üzere
Maarrütü’n-Numan Kazası’yla Muzık Nahiyesi de Suriye Vilâyeti’ne bırakılarak kısman
mu‘addel kısmen kadim hudud dahilinde kalan Haleb Vilâyeti, Merkez Sancağı ile
merkez kazaları da dahil olmak üzere dört liva ve yirmi bir kazaya taksim olunmuş ve işbu
taksimatın kabulünden sonra vilâyet dahilinde mevcud kurânın otuz nahiyeye tevzî‘-i
suretiyle idaresi mukarrer bulunmuşdur. Şu hâlde evvelce Haleb Vilâyeti merbûtâtından
olub Fırat nehrinin şarkına tesadüf eden ve melfûf (1) namaralı cedvelde esamisi muharrer
bulunan kurâ ve kasabât Urfa Livâsı’na ve liva-i mezkûr merbûtâtından olub Fırat’ın
garbına tesadüf eden ve (2) numaralı cedvelde esamisi muharrer bulunan kurâ ve kasabât
da Haleb Vilâyeti’ne rabt edilecek ve Urfa Livâsı’na bırakılan kurânın münasebetdâr
kazalara ilhâkı maddesi liva-i mezkûr Meclis-i Umumisi kararıyla ve İdare-i Umumiye-i
Vilâyât-ı Kanun-ı Muvakkatı’na tevfîkan yapılacak olub Haleb Vilâyeti’ne kalan karyeler
dahi merbût (3) numaralı cedvelde muharrer olduğu vechile münasebetdâr kazalara ilhâk
olunacakdır. Malatya Sancağı’na otuz iki ve Ayntab’a yirmi altı saat ba‘îd mesafesi olan
muamelât-ı adliyesi esasen Ayntab’a merbût bulunan Behisni Kazası halkının muamelatını
teshîl ve kazâ idare ve inzibâtının daha iyi ifasına te’min için bu kazâ dahilinden geçmekde
olan Göksu nehri///
(sayfa: 2)
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(Livâ)
Haleb
Ayntab
Antakya
Kilis
(Yekûn)

Kazâ
6
5
5
4
20

Köy
872
620
541
565
2598

hadd-ı fâsıl ittihâz olunarak nehrin şimâl cihetinde kalan ve Ayntab’a nisbetle Malatya’ya
kurbiyeti olan Tut Nahiyesi Hısnımansur ve Pervari ve Sivereki nahiyeleri de Malatya
merkez kazasına rabt ve ilhâk edilmiş ve kazanın Göksu cenûbunda kalan aksâmının
Ayntab’a ilhâkı Haleb Vilâyeti’nin işbu teşkilatına ta‘alluk olunmuşdu. Binâberîn kazâyı mezkûr dahi mütebâkî beş nahiyesiyle beraber Ayntab Sancağı’na ilhâk olunmuşdur.
Haleb Vilâyeti’nin kazaları miyânında muamelât-ı umumiyesi itibarıyla Haleb’den
ziyade Hama ile münasebetdâr olan ve merkez ve vilâyete merbût diğer kazalara nisbeten
mesafe-i ba‘îdede bulunan Maarra Kazası’yla Cisr-i Şuğur Kazası’nın Muzık Nahiyesi
Suriye Vilâyeti Meclis-i Umumisi’nin ve Haleb Vilâyeti’nin ol bâbdaki talebleri vechile ve
kurbiyet ve münasebet hasebiyle Hama Sancağı’na rabt olunmuşdur.
Haleb Vilâyeti’nde yeniden teşkili elzem görünen livalara gelince:
(1) Vilâyet-i müşârunileyhâ mülhakâtından olub müştemil olduğu altı yüz küsûr karye
ile pek vâsi bir liva şeklini izhâr etmekde ve kazâ hâlinde idaresi inkişâf ve terakkîsine
mâni olmakda bulunan Kilis Kazası’nın liva hâline ifrağı münasib görülmüşdür.
(2) Yine vilâyet-i mezkûrenin garb ve garb-şimâli kısmını teşkil edip kezâlik merkez
sancağına pek uzak ve hutût-ı muvâsalesi manidar olan ve merkeze merbût diğer kazalarla
birlikde idaresi müte‘assir ve terakkisine hâil bulunan Antakya Kasabası’nın ehemmiyet-i
mevki‘ye ve kâbiliyet-i imariye ve şöhret-i tarihiyesi hasebiyle liva merkezi ittihâzıyla
civarındaki Cisr-i Şuğur, İskenderun ve Reyhaniye kazaları bu livâya rabt olunmuşdur.
Vilâyet-i mezkûrede müceddiden teşkil edilecek kazalara gelince:
Fırat nehrinin şark sahiline tesadüf eden mahallerin Urfa Livâsı’na ve garb sahiline
tesadüf eden mahallen de Haleb Vilâyeti’ne rabt edilmiş olması hasebiyle Ayntab
Sancağı’na mülhak olub Fırat’ın şarkına tesadüf eden Rumkale Kazası merkezinin Urfa
Livâsı’na rabtı ve işbu kazaya mülhak olub Fırat’ın garbına tesadüf eden kısmını muhtevî
olmak üzere Cingefe Kazası ve yine Urfa Livâsı’na mülhak olan Birecik Kazası’ndan
Fırat’ın garbında kâin olan arazinin Haleb Vilâyeti hududuna idhal edilerek orada nahiye
hâlinde idare edilmekde olan ve ehemmiyet-i mevki‘esi bulunan Nizib Kasabası’na da kazâ
teşkili ve işbu kazanın da Ayntab Livâsı’na ilhâkı idareten münasib görülmüşdür. Haleb
merkez sancağıda mülhak Bâb Kazası merbûtâtından İlbeylü Nahiyesi kazâ merkezine
pek uzak ve doksan altı karyeyi muhtevî olmakla beraber vüs‘atı hasebiyle civarından terk
olunacak birkaç köyle başlı başına bir kazâ hâlinde idaresi elzem görüldüğünden mezkûr
nahiyede ve Kilis Kazası’nın livâya ifrağı hasebiyle muhtevî olduğu kurâdan iki yüzünün
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Cum Nahiyesi’ne ve iki yüzünün de İzziye Kasabası’na rabtı suretiyle oralarda birer kazâ
teşkili de zarurî olduğundan her üç mevkide birer kazâ teşkili ile Kilis Livâsı’na ilhâkı
münasib görülmüşdür. Vilâyetin aksâm-ı cenûbiyesinde çöle karşı Meskene ve Hanasır
cihetlerinde ve Hamidi istasyonu fevkinde birer kazâ teşkili hâlinde urbanın mamurelere
mu‘tâd olan tecavüzleri menedilerek buralara giren bedevilerin iskânına imkân husulüyle
o havalinin mamuriyeti esbâbından en mühimi te’min edileceği anlaşılmış olduğundan
Meskene ve Hanasır ve merkezi Hamidi istasyonunda olmak üzere Oğuzhan kazalarının
dahi bi’t-teşkil Haleb merkez sancağına ilhâkı muvâfık görülmüşdür. Haleb merkez
sancağına merbût olan Menbic Kazası’nın Ayntab’a daha yakın olduğu///
(sayfa: 3)
anlaşılmakla kazâ-i mezkûr merkez sancağından fekk edilerek Ayntab Livâsı’na ve Bilan
Kazası’nın karîb ve münasebetdâr olan köylerinin bir kısmı İskenderun’a ve bir kısmı da
Reyhaniye’ye ilhâk ve Bilan Kazası merkezi işlek bir cadde üzerinde ve mühim bir noktada
kâin ve pek müsta‘id-i terakkî olan Kırıkhan mevkiine nakl ile Antakya Sancağı’na rabt
edilmişdir.
Vilâyet-i müşârunileyhâdaki nahiye teşkilatına gelince:
Haleb Vilâyeti’nin bu teşkilat mûcebince takarrur edecek idaresine nazaran kırk
nahiyeye ihtiyac olub ancak yeniden nahiye teşkili için tahsisat kalmamasına mebnî on beş
nahiyenin kazaya terfî‘i hakkındaki diğer kanunun mevki‘-i tatbîka vaz‘ıyla hâsıl olacak
on beş nahiye tahsisatıyla iktifa-i zarurî görüldüğünden vilâyet kurâsının on beşi buradan
beşi Behisni’den ve onu Nizib ile birlikde Haleb’de mevcud nevâhî-i kadîme tahsisatından
olmak üzere cem‘an otuz nahiye merkezine rabtıyla idaresi lâzım gelmiş ve 1 Mart 1333
tarihinden itibaren tatbiki muktezî olan işbu teşkilat mûcebince mevcud nevâhî tarih-i
mezkûrede ilgâ edilerek işbu kanun ile muayyen kazalar hududu dahilinde yeniden teşkil
edilecek salifü’z-zikir otuz nahiyenin tayin-i hudud ve merâkizi İdare-i Umumiye-i Vilâyât
Kanun-ı Muvakkatı’nın üçüncü maddesinin fıkra-i saniyesine tevfîkan icra edilmek
mukarrer bulunmuşdur.
Dahiliye Encümeni Mazbatası
Encümene tevdî‘i: 5 Teşrîn-i Sânî 1333
Haleb Vilâyeti hudud ve teşkilatının ta‘dîli hakkındaki lâyiha-i kanuniye encümenimizde
müzâkere ve tedkik olundu. Umûr-ı idaresi kesb-i ehemmiyet eden Haleb Vilâyeti’nde
teşkilat-ı mülkiye icrasıyla hududunun ona göre ta‘dîli ve yeniden iki liva ve dokuz
kazâ teşkili hakkındaki teklif-i kanunî memleketimizde esasen noksan olan teşkilatının
tedrîcen ikmâli demek olmakla encümenimizce de muvâfık görülmüşdür. Ancak bir
vilâyet dahilindeki kurânın kazalara taksimi mahallerine aid mesâilden görülmesine mebnî
birinci maddeye münderic melfûf cedveller ibaresi tayy edilerek birinci madde ta‘dîlen ve
diğer maddelerde dahi yeniden teşkil edilecek liva ve kazaların esâmîsi dahi zikir edilerek
diğer maddelerde ona göre ta‘dîl edilmiş olmakla heyet-i umumiyeye takdim kılındı.
15 Kânûn-ı Evvel 1333
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Reis: Ankara mebusu Ömer Mümtaz, Mazbata muharriri: Karesi mebusu Mehmed
Vehbi, Mazbata katibi: Gümüşhane mebusu Veysel Rıza, Hakkari mebusu Mehmed
Münib, Bayezid mebusu Şefik,Sinob mebusu Ömer Lütfü, Kütahya mebusu Abdullah
Azmi, Bursa mebusu Memdûh, Asir mebusu Ali Haydar, Kudüs-i Şerif mebusu Said elHüseyni, Cebel-i Bereket mebusu Sezai, Bolu mebusu Rif‘at Kâmil
(sayfa: 4)
Muvâzene-i Maliye Encümeni Mazbatası
Encümene tevdî‘i: 16 Kânûn-ı Evvel 1333
Haleb Vilâyeti hudud ve teşkilâtının ta‘dîli hakkındaki lâyiha-i kanuniye ile Dahiliye
Encümeni’nin mazbatası Heyet-i Umumiye kararıyla encümenimize havale olunmakla
tedkik edildi.
Haleb Vilâyeti dahilinde bulunan Kilis ve Antakya kazalarının livâya tahvîli ve
Hanasır, Oğuzhan, Cingefe, Nizib, İlbeylü, Cum, İzziye, Kırıkhan’ın ki cem‘an dokuz
kazanın yeniden teşkili ve öilayet-i mezkûre dahilinde mevcud nevâhînin ilgasıyla liva ve
kazâ teşkilât-ı cedidesi üzerine otuz nahiye ihdâsı hükûmet tarafından teklif ve Dahiliye
Encümenince kabul edildiği anlaşılmış ve ancak Kırıkhan’ın da yeniden teşkil olunacak
kazalar miyânında zikrolunması el-yevm mevcud ve muhassasatı büdçede mevzû‘ olan
Bilan Kazası merkezinin oraya naklinden dolayı kazâ nâmını yeni almış olmasından
münba‘is bulunduğu tedkikât-ı vâkı‘adan müstebân olmuşudur.
Cihet-i Maliye tedkik edildikde iki liva ve sekiz kazâ ve otuz nahiye için bütçeye
senevî on beş, on altı bin lire kadar bir mikdarın ilâvesi icab edecek ise de işbu kanunun
Mart 1335 tarihinden itibaren mevki‘-i meriyyete vaz‘ı tensîb edildiğinden gelecek 1334
büdçesine bir şey ilâvesi icab etmeyecektir. Binâenaleyh lâyiha-i kanuniye bi’t-ta‘dîl
Heyet-i Umumiye’ye arz olunmuşdur. 		
23 Kânûn-ı Evvel 1333
Reis: Bağdad mebusu Sason, Mazbata muharriri: Haleb mebusu Hamid, Mazbata
katibi: Canik mebusu Mehmed Nihad, İstanbul mebusu Salâh Cimcöz, Trabzon mebusu
İzzet, Şam mebusu Hüseyin Avni, Sivas mebusu Mehmed Rasim, Kırkkilise mebusu Rıza,
Saruhan mebusu Mehmed Sabri, Trabzon mebusu Süleyman Servet
(sayfa: 5)
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Lâyiha-i Kanuniye
Numara: 835
Dahiliye
Encümeni’nin Teklifi

Hükümetin Teklifi

Muvâzene-i Maliye
Encümeni’nin
Teklifi

Madde: 1

Madde: 1
Haleb Vilâyeti’yle Mamuretü’l-Aziz Vilâyeti’ne Göksu, Urfa
Sancağı’na Fırat nehirleri hadd-ı fâsıl [ittihâz edildiğinden]
Malatya Sancağı’na merbût Behisni Kazası’nın Göksu
cenubunda kalan aksâmı ile Urfa merbûtâtından olub
Fırat’ın [garb sahilinde kalan melfûf (2) numaralı cedvelde
muharrer kura-i Ayntab ve Haleb merbûtâtından olub
Fırat’ın şark sahilinde kalan melfûf (1) numaralı cedvelde
esâmîsi muharrer kura Urfa Livâsı’na rabt edilecektir.
Haleb’e rabt edilen kazâ ile karyelerin Haleb mülhakatına
keyfiyet-i ilhâkı işbu kanuna merbût (3) numaralı cedvelde
muharrerdir. Urfa’ya kalan kurânın münasebetdâr kazalara
ilhâkı İdare-i Umumiye-i Vilâyât-ı Kanun-ı Muvakkat’ına
tevfîkan icra olunacaktır.]

[ittihâz edilmişdir.]

Madde: 2
Haleb Sancağı’na merbût Maaratü’n-Numan Kazası’yla
Cisr-i Şuğur Kazası merbûtâtından [Muzık Nahiyesi mülhak
karyeleriyle birlikde Suriye Vilâyeti’nin Hama Sancağı’na]
ilhâk edilmişdir.

Madde: 2
[Muzık Nahiyesi
mülhakâtıyla birlikde
Suriye Vilâyeti’nin
Hama Sancağı’na]

Madde: 2
[Muzık Nahiyesi
mülhakâtıyla
birlikde Hama
Sancağı’na]

Madde: 3
Kısmen ibkâ ve kısman mevâd-ı ânife mûcebince ta‘dîl
edilen hudud dahilinde olmak üzere Haleb Vilâyeti, merkez
livâsını ve Ayntab ve Kilis ve Antakya livâlarını muhtevidir.

Madde: 3
Haleb Vilâyeti,
merkez ve
Ayntab livalarıyla
müceddeden teşkil
olunacak Kilis ve
Antakya livâlarını
muhtevidir.

Madde: 3
Tayy edilmişdir.
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[garb sahilinde kalan
aksâmı Haleb
Vilâyeti’ne ve Haleb
merbûtâtından
olub Fırat’ın şark
sahilinde kalan
aksâmı Urfa Livâsı’na
[ve Kilis dahilindeki
[Kürddağı
Nahiyesi’nin Karasu
sath-ı mailindeki
aksâmı bir nahiye
teşkil edilerek Cebel-i
Bereket Livâsı’na rabt
olunacakdır.

Madde: 1
Dahiliye
Encümeni’nin
teklifi veçhile
kubul edilmişdir.
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(sayfa: 6)
Madde: 4

Madde: 4
Merkez Sancağı: Cebel-i Sem‘an, Bâb, İdlib, Hanasır,
Oğuzhan, Meskene kazalarını; ve Ayntab Sancağı: Behisni,
Cingefe, Menbic, Nizib kazalarını; ve Kilis Sancağı: İlbeylü,
Cum, İzziye kazalarını ve Antakya Sancağı: İskenderun,
Reyhaniye, Cisr-i Şuğur ve Kırıkhan kazalarını müştemildir.
İşbu kazaların merâkizi melfûf (3) numaralı cedvelde irâe
edilmişdir.

[Haleb Merkez
Livâsı] Cebel-i
Sem‘an, Bâb, İdlib
ve müceddeden
teşkil olunan
Hanasır, Oğuzhan,
Meskene kazalarını
ve Ayntab Sancağı
Behisni, Menbic
ve yeniden teşkil
edilecek Cingefe,
Nizib kazalarını
ve Kilis Sancağı
yeniden teşkil eden
İlbeylü ve Cum ve
İzziye kazalarını,
Antakya Sancağı
İskenderun, Cisr-i
Şuğur, Reyhaniye,
ve yeniden
teşkil edilecek
Kırıkhan kazalarını
müştemildir.

Madde: 3
[Haleb Livâsı]

Madde: 5
Madde: 5
[Haleb Vilâyeti’nde mevcud] nevâhî ilgâ edilmişdir. İşbu
kanunun neşrini müteâkib her kazâ hududu dahilindeki
karyeler [kurb ve münasebetleri itibarıyla otuz nahiyeye
tefrîk ve rabt ile idare edilecek ve işbu nevâhînin tayin-i
hududu İdare-i Umumiye-i Vilâyât-ı Kanun-ı Muvakkatı’na
tevfîkan icra olunacakdır.]

Madde: 4

[kurbiyet ve
münasebetleri
itibarıyla otuz
nahiyeye tefrîk
olunacakdır.]

[Üçüncü maddede
zikrolunan dört
liva dahilindeki
mevcud]

Madde: 5
Madde: 6

Madde: 6

İşbu kanun 1 Kânûn-ı Sânî 1335 tarihinden itibaren tatbik
olunacaktır.

Aynen kabul

İşbu kanun 1 Mart
1335 tarihinden
itibaren mer‘îü’licra olacaktır.
Madde: 6

Madde: 7

Madde: 7

İşbu kanunun icrasına Dahiliye Nâzırı memurdur.

Aynen kabul
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İşbu kanunun
icrasına Heyet-i
Vükelâ memurdur.
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3 . YÖN E TİM

Halep'in işgali dolayısıyla memurların şehirden çıkarıldığı ve bu sebeple şimendüfer nakliyatının tatil olduğuna dair Adliye Nezareti'ne tezkire.

Evveliyat: 16400
İdare-i Umumiye-i Vilâyât Müdüriyeti
Evrak numarası: İstanbul müteferrik 34
Kalem numarası: 9/349

Mübeyyizi:

Müsevvidi:

Tebyiz Tarihi: 28 minhu.

Tesvid Tarihi: 25 Kânûn-ı Sânî [1]335 Tashih eden da‘vât:

Hulâsa meâl:

				

Nazır vekili İzzet Bey’e

				

Adliye Nâzırı Arif Hikmet Paşa’ya		

Umûr-ı Cezaiye Müdüriyeti'nden muharrer 14 Kânûn-ı Sânî [1]335 tarihli ve
23061/27 numaralı tezkire-i aliyyeleri cevabıdır.
Memurların şehirden çıkarıldığı 23 Teşrîn-i Evvel [1]334 gecesinden sonra şimendifer münâkalâtının tatil olunduğu ve kendisi ile jandarma kumandanı ve polis müdürü
ise hükûmet konağı ile şehrin kısm-ı a‘zamı düşman tarafından işgal olunduktan sonra
Haleb’i terk etdiklerinden evrak-ı adliyenin çıkarılmasına imkân bulunmadığı sebk eden
istifsara cevaben Haleb Vali-i sâbıkı Mustafa Abdülhalık Bey’den alınan tezkirede bildirilmiş olmakla ol bâbda.
(imzalar)

Devletlü efendim hazretleri,
Memurların şehirden çıkarıldıkları 23 Teşrîn-i Evvel [1]334 gecesinden sonra şimendifer münâkalâtının tatil olunduğu ve acizleriyle jandarma kumandanı ve polis müdürü
ise hükûmet konağı ile şehrin kısm-ı a‘zamı düşman tarafından işgal edildikden sonra
Haleb’i terk etdiğimiz cihetle evrak-ı adliyenin çıkarılmasına imkân bulunmadığı İdare-i
Umumiye-i Dahiliye Müdüriyeti ifadesiyle şeref-vürûd olan 19 Kânûn-ı Sânî [1]335 tarihli ve dokuz numaralı emirnâme-i Nezâret-penâhîlerine cevaben arz olunur. Ol bâbda
emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fi 22 Kânûn-ı Sânî [1]335
Haleb Vali-i sâbıkı Mustafa Abdülhalık
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Halep'te bir şehbenderlik ihdas edilerek Talat Bey'in şehbender olarak tayin edildiği.

Türkiye Cumhuriyeti
İstanbul Mahkeme-i Asliye
İkinci Ticaret Dairesi
Aded
340/965
Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Murahhaslığı cânib-i vâlâsına,
Gözüm Şub‘û ve Şemâ‘ (?) Şirketi’nin Gabor Franko Efendi aleyhinde ikame eylediği davanın cereyân eden muhakemesinde Haleb’de Türk Şehbenderi bulunup bulunmadığının ve bulunmadığı takdirde Türkiye Cumhuriyet tebaasının himayesini deruhde
eden hangi devlet olduğunun makam-ı âlîlerinden isti‘lâmı karargîr olmakla ber-minvâl-ı
ma‘rûz Haleb’de Türk tebaasının menâfi‘ini himaye eden devletin iş‘ârı temennisiyle takdim-i tezkire-i acizî mübâderet kılındı efendim.
15 Mart [1]341
İstanbul Mahkeme-i Asliye İkinci Ticaret Dairesi
Reisi (imza)
		
9318/240 Cevab yazılmışdır.
(mühür)
Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekâleti
Dersaadet Murahhaslığı
210/15

Türkiye Cumhuriyeti
Hariciye Vekâleti İstanbul Murahhaslığı
Dosyası:	Evveliyat ve müzeyyelat:
Hulâsa:
Umum numarası: 9318
Hususi numarası: 240
Tarih: 16 Mart [1]341
210 gelen
Mübeyyiz ve tarih:		
Müsevvid:		
Müdür:
İstanbul Mahkeme-i Asliye İkinci Ticaret Dairesi Riyâset-i vâlâsına
15 Mart [1]341 tarihli ve 240/965 numaralı tezkire-i aliyyeleri cevabıdır.
Hükûmet-i Cumhuriyemiz tarafından Haleb’de ahîren bir şehbenderlik ihdâs edilmiş
ve mezkûr şehbenderliğe tayin olunan Talat Bey'in dahi yakında mahâll-i memuriyetine
müteheyyi’-i azîmet bulunmuş olduğu beyân ve bi’l-vesile te’yid-i ihtirâm olunur efendim.
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İNDEKS

A

A‘câm, 38
Abacılar, 90
Abalu Oymağı, 44
Abbasi, 34
Abdu Meşmaşe, 530, 532
Abdu’l-Hayy, 38
Abdullah bin Cafer Riâyet, 128, 132, 137
Abdullah el-Bâbinsî, 27
Abdullah el-Cenud bin Abud el-Hüseyin,
126, 128, 133
Abdurrahim, 36
Abdurrahman el- Kevâkibî, 28
Abdurrahman el-Mısrî, 38
Abdülhamid Paşa, 29
Abdülhayr Bey, 29
Abdülkâdir Geylanî, 10, 60, 154, 156
Abdülkerim Paşa, 29
Abdülnafi Efendi; Adana Malmüdürü, 17,
70, 460
Abdürrezak el-Esad, 29
Acarlu Oymağı, 44
Adad (Tanrı), 23
Adana, 14, 17, 27, 28, 31, 34, 42, 43, 44,
45, 52, 64, 66, 69, 70, 102, 108, 110,
168, 208, 328, 332, 348, 376, 426,
454, 460, 520
Adapazarı, 66
Adıyaman, 26, 43, 44, 45, 55
Adliye, 29, 38, 50
Adliye Caddesi, 256
Adliye Nezareti, 73, 564
Afrika, 35, 47, 49
Afrin suyu, 22
Afşarlu Eymiri Oymağı, 44
Afyon, 44, 66
Ağacık, 37
Ağca Koyunlu Oymağı, 44
Ağcalu Afşarı Oymağı, 44
Ahmed Ağa Berazi, 116
Ahmed b. Tolun, 24
Ahmed Cevdet Paşa, 88
Ahmed El-Hasan, 60, 158
Ahmed ibn-i Hamud el-Esved, 126, 133

Ahmed ibn-i Hamud en-Nevasi, 136
Ahmed ibn-i Hasan el-Ali, 126, 130
Ahmed ibn-i Hüseyin el-İsmail, 134, 137
Akabe, 35, 37, 180, 187
Akadlar, 22
Akbaz Nahiyesi, 110
Akdeniz, 22, 23, 34, 47, 49, 500
Akele Ebu Çura, 530, 532
Akka, 374, 376
Akyol, 35, 36, 41, 63, 180, 187, 306
Akyol Mahallesi, 13
Alaşehir, 66
Aleppo, 22
Ali bin Akub, 128, 133, 137
Ali el-Akub, 126
Ali ibn-i Ahmed el-Ali, 126, 133
Ali Paşa, 26, 27
Ali Rıza Bey, 29
Ali Şeriatlu, 35
Âl-i Zaibi, 156
Alivi bin Halil, 128, 132
Alivi ibn-i el-Halil, 126
Almanca, 22
Altunboğa, 38
Amanos Dağları, 22, 23
Amerika, 148
Amik, 22, 23, 32, 34
Amik Gölü, 23
Amik Ovası, 22, 23, 501
Amiki, 58
Amiki Aşireti, 104
Amud, 71, 486
Anadi, 406, 408
Anadolu, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 43,
44, 47, 51, 52, 62, 66, 67, 374, 388,
492
Anadolu Demiryolları Şirketi, 66
Anari Köyü, 67, 398, 399
Andırın Kazası, 110
Ane, 352
Aneze, 16, 28, 73, 259, 454
Aneze Arapları, 28
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Ankara, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 34, 44,
45, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 66, 67, 68,
69, 374, 554
Antakiye, 33
Antakya, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35,
43, 45, 51, 71, 72, 73, 106, 368, 374,
376, 432, 454, 476, 486, 500, 520,
538, 550, 552, 553, 554, 555, 556
Anter, 35, 36
Anze, 112, 236, 454, 456
Arablu Oymağı, 44
Arap, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 55, 61, 73
Arap Atları, 190
Arnavut Hasan, 49
Arsuz Nahiyesi, 10, 60, 152
Arşın Çarşısı, 57, 84
Arşidük Ferdinand, 26
Arz-ı İlhan, 530, 532
Asâkir-i Şahane Karakolhânesi, 256
Asi, 22, 62
Asur, 23, 34, 35, 59, 148
Asya, 22, 35
Aşid, 530, 532
At Meydanı, 56
At Pazarı, 257
Atavi-yi Kebir, 37
Atavi-yi Sağir, 37
Atlas, 49
Atruş, 38
Attarin, 39
Avrupa, 22, 25, 35, 47, 50, 65
Avusturya, 65
Ayastefanos Antlaşması, 71
Ayn, 37
Ayne’l-Bude, 259
Ayntab, 22, 23, 31, 45, 51, 72, 76, 104,
112, 336, 368, 374, 376, 428, 430,
446, 447, 450, 452, 454, 538, 550,
551, 552, 553, 555, 556
Aziziye, 13, 17, 64, 71, 180, 187, 328, 332,
382, 496
Aziziye Mahallesi, 13, 17, 64, 71, 332, 496

B

Bâb, 29, 32, 33, 35, 37, 39, 44, 72, 73, 104,
158, 172, 366, 374, 378, 438, 440,
466, 524, 538, 550, 552, 556
Bâb Kazası, 346
Baba Bayram Tekkesi, 9, 57, 98
Bâb-ı Hükûmet Caddesi, 256
Bab-ı Karaca, 35
Bâb-ı Kınesrin Mahallesi, 282
Babil, 34, 59, 148
Babu’l-Farac, 35
Bâbu’l-Makam, 35, 36
Bâbu’n-Nasr, 35, 36, 38, 230, 476
Bâbu’n-Neyreb, 38
Babü’l-Ferec, 63
Babü’l-Kanat, 35
Babü’n-Nasr, 35
Babülferec, 294
Babü’l-makam, 60, 150, 180, 187
Babün-nasr Kapısı, 12
Babü’n-Neyreb, 180, 187
Bağdadîzâde Ahmed, 67, 398, 399
Bağdat, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 34, 43,
47, 53, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 68, 148,
154, 156, 198, 204, 236, 296, 340,
342, 344, 352, 356, 362, 364, 366,
368, 388, 392, 395, 488, 554
Baharlu Oymağı, 44
Bahsita, 12, 35, 36, 38, 63, 180, 262
Bahsita Camii, 12, 63, 262
Bahti Cami, 63
Bailo, 48, 53
Bakras(z), 23, 32
Balabanlu Afşarı Oymağı, 44
Balat, 540
Balat-ı tahtâni, 180
Bâlis, 31, 33
Baltimor, 68
Banaluka, 65
Banene, 37
Bank-ı Osmanî, 61, 200, 202, 502
Bankusa, 35, 38, 39, 180, 187
Barak Aşireti, 70, 446, 447, 448, 450, 452
Barazi Aşireti, 110
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Barişa, 106
Basmacızade Ferid Bey, 66
Basra, 52, 60, 65, 66, 154, 156, 259, 352,
362, 366
Batuşa Ümmü’l-Âmed Cezzar, 530, 532
Bayad Oymağı, 44
Bayat, 43
Bayındır Oymağı, 44
Baziki Oymağı, 44, 45
Beçelü Oymağı, 44
Bedincik, 37
Beğdilü Oymağı, 44
Beğmişli Oymağı, 44
Behisni, 30, 72, 73, 447, 538, 550, 551,
553, 555, 556
Behista, 38
Behram Paşa, 26, 38
Belek b. Behram, 24
Belen, 23, 29, 34, 45
Belen Geçidi, 23
Belgrat, 26, 65
Belova, 65
Benan, 13, 298, 299
Berd Bey Han, 39
Berdbek, 38
Berlin Antlaşması, 54, 71
Beroia, 22, 23
Beyrut, 11, 16, 25, 28, 29, 30, 61, 69, 90,
91, 204, 206, 208, 374, 376, 380, 422
Beyt-i Muhib nam-ı diğer Bankusa, 36
Beytüşşebab, 542
Beyyada, 35, 36
Bezistan Çarşısı, 96
Bidayet Mahkemesi, 72
Bilan, 17, 18, 71, 72, 90, 108, 492, 498,
501, 508, 509, 510, 512, 550, 553, 554
Bilan Kazası, 71
Bilanköy, 108
Bîmarhâne, 63, 308
Binbaşı Muhiddin Bey, 28
Birecik, 15, 30, 31, 32, 66, 110, 362, 374,
376, 378, 380, 424, 552
Biri Cebara, 530, 532
Bitlis, 61, 198

Bolatı’t-Tahtanî, 37
Bolatu’l-Fevkanî, 37
Bosna, 52
Bostan, 38, 39
Bostanü’l-Küttâb, 37
Boyacıyan Agop Efendi, 436
Boylanlu Oymağı, 45
Bozdoğan-ı Zîr, 108
Bozhöyük, 72, 508
Brusa, 22
Bulanık, 110
Bulgaristan, 10, 146
Bulgur, 36
Burclar, 35
Büğdüz Oymağı, 44
Büyük İbâre Mezarlığı, 61
Büyükçekmece, 68
Büyükkarıştıran, 68

C
Cağsunye, 71
Cami-i Anber, 36
Cami-i Kebir, 12, 162, 180, 187, 266, 476
Cami-i Kebir-i Emevi, 12, 266
Canberdi Gazali, 25
Canbulat b. Kasım el-Kürdî, 26
Canbulatoğlu Ali Paşa, 26
Canbulatoğlu Aşireti, 26
Canbulatoğlu Hüseyin Paşa, 26
Caviliye Medresesi, 63, 264
Cebbul, 17, 29, 33, 104, 457, 466
Cebbul Kazası, 104
Cebbûl Nahiyesi, 70
Cebel-i A‘lâ, 23, 33
Cebel-i Bâdiye, 33
Cebel-i Berişa, 32, 33
Cebel-i Hâs, 299
Cebel-i İsa, 300, 302, 480
Cebel-i Sem‘an, 17, 18, 23, 29, 32, 33, 42,
57, 67, 70, 71, 72, 73, 102, 398, 399,
406, 466, 484, 526, 538, 550, 556
Cebeliye, 33
Cedîd Han, 39
Celal Bey, 29
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Celaliye Sokağı, 256, 257
Celikânlı Aşireti, 34
Cellum, 35, 187
Cellum-ı Kebir, 180
Cellum-ı Sagir, 180
Cellûm-ı Kübra, 41
Cellûmu’l- Kübrâ, 37
Cellûmu’s-Suğra, 37
Cemmasiye, 118, 124, 126, 128, 130, 131,
132, 133, 136
Cerid, 108
Cevdet Paşa, 9, 27, 28, 34, 53, 86, 88
Cevdetiye Sokağı, 256, 257
Ceyhan, 22, 42, 108
Ceyrud, 258
Cezardiye, 530, 532
Cin Kulesi, 91
Cinkefe, 73, 550, 552, 554, 556
Cisr, 29, 36, 37, 71, 72, 73, 106, 118, 119,
124, 126, 128, 133, 136, 326, 486,
516, 538, 550, 552, 555, 556
Cisr-i Kekese, 36
Cisr-i Şuğur, 29, 71, 72, 73, 106, 118, 119,
124, 126, 128, 133, 136, 486, 516,
538, 552, 555, 556
Cisr-i Zelâhik, 37
Cisrü’z-Zelahif, 35
Cizre, 542
Cudeyde, 35
Cumapazarı, 257
Cumapazarı Caddesi, 257
Curdekiye Medresesi, 39
Cübb-ü Esedullah, 35, 37
Cübbü Karaman, 37
Cüderi, 183
Cüdeyde, 35, 36, 38, 180, 187
Cümeyle, 38
Cüreyn, 60
Cüveyş Aşireti, 259

Ç
Çağala-zâde Sinan Paşa, 26
Çakallu Oymağı, 44
Çalışlu Oymağı, 44

Çamsarı, 72, 509
Çarşı Caddesi, 256
Çay Boğazı, 91
Çendoğlu, 108
Çepni Oymağı, 44
Çıbanlu Oymağı, 44
Çıplak Oymağı, 44
Çiçek, 180, 184
Çiçeklizâde Mehmed Ağa, 116
Çiftlikât-ı Hümâyûn, 480
Çoban Ahmed bin Hamud el-Esved, 128
Çoban Beğlü Oymağı, 44
Çolak Şibli ibn-i Ahmed eş- Şibli, 126
Çorlu, 68
Çorum, 540
Çömlekçi-zâde Kemal Çelebi, 25
Çubi Oymağı, 44
Çukur Kastel, 35, 36
Çukurcak, 35, 37

D
Dahiliye Nezâreti, 116, 166, 170, 196, 200,
206, 208, 224, 226, 258, 286, 338,
340, 348, 352, 354, 356, 432, 433,
440, 442, 492, 498, 516, 518, 520,
524, 528, 532, 534
Darende, 30
Da’ül-hanazir, 183
Debbağa-i Atik, 36, 37
Dedeağaç, 65
Dedeçınar, 18, 72, 508, 512
Değirmenderesi, 90
Dehriye, 36
Delikânlı Aşireti, 34
Dellâlîn, 35, 37
Demiryolları İdaresi, 65
Derbsak, 23
Dergûş, 32, 33, 106
Dersaadet, 56, 60, 98, 122, 152, 338, 394,
492, 566
Derviş Paşa, 34
Derviş Paşa Sacur, 70
Deyr, 12, 16, 63, 69, 258, 278, 296, 376,
436

573

Deyrgûş, 32
Dicle, 542, 544
Difteri, 180, 183, 184
Divriği, 30
Diyarbakır, 11, 16, 22, 43, 60, 66, 68, 176,
259, 340, 368, 374, 376, 424
Doğanlu Bayadı Oymağı, 44
Donanma-yı Osmanî Muâvenet-i Milliye
Cemiyeti, 61, 200
Döğerlü Oymağı, 44
Dudu, 35, 37
Dukakîn-zâde Mehmed Paşa Han, 39
Dünbüli Oymağı, 44
Dürzi, 26
Dürzi Emiri Maanoğlu Fahrettin, 26
Düsanteri, 183
Düyûn-ı Umumiye, 388

E
Ebrac, 37
Ebrek Han, 39
Ebu Bedir, 530, 532
Ebu Dürce Çeşmesi, 16, 63, 68, 294, 416
Ebu Haşye Çeşmesi, 16, 63, 68, 294, 416
Ebu Hüreyre, 259
Ebu Kalkal, 13, 310
Ebu Kalkal Şubesi İdarehanesi, 310
Ebu Ubeyde b. Cerrah, 24
Ebû-Kemal, 352
Ebu’l-Kasım Mahmud Zengi bin Aksungur,
162
Ebu’l-Muzâf (?) Yusuf bin Muhammed Nasır, 162
Ebu-Rücum, 530, 532
Ece Bey, 38
Ecnebi, 43
Ed-Difa Gazetesi, 29
Edhem Paşa, 65
Edirne, 16, 65, 68
Ekmekçilik Nizamnamesi, 114
Ekrad, 23, 27, 31, 35, 36, 43, 44, 45
Elbistan, 110
El-Cezîre, 24, 542, 544
Elmacı, 35, 36, 39, 180, 187

El-Muhyî Han, 39
El-Muzayi, 530, 532
Emed, 540
Emevi, 34, 63
Eminler, 49
Emir Faysal, 29
Emlâk-ı Hümâyûn, 300, 306, 310, 338,
478, 480
Emlak-i Padişahi, 17, 71, 476
Ereğli, 68
Ergani, 540
Eriha, 17, 23, 32, 33, 70, 106, 454, 468,
470, 472
Erkân-ı Harbiye, 380, 381, 520
Ermeni, 38, 42, 43, 57
Ermeni Katolik, 42, 57
Ermeni Kilisesi, 38
Ermeniyan, 33
Eski Hamam, 256, 257
Eskişehir, 26, 66, 540
Es-Seyyid Ahmed Mazhar, 286
Eşraf Kongresi, 29
Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti, 61, 67, 224,
248, 262, 264, 282, 290, 294, 304,
306, 320, 326, 330, 416
Eyüb Sultan, 88
Eyyübi, 24, 26, 34

F
Fakri Ahmed Dede, 62
Fatih Sultan Mehmed, 48, 67, 69
Faysal el-Haşimî, 28
Felemenk, 66, 386
Ferâfire, 35, 38, 41
Ferafra, 187, 246
Ferahra, 62, 180
Ferahra Mahallesi, 62
Ferdûs, 37
Ferhat Paşa, 25
Ferrâbin, 35
Fırat, 12, 13, 22, 24, 25, 26, 33, 51, 53, 54,
55, 62, 63, 66, 73, 258, 278, 296, 364,
366, 538, 542, 544, 551, 552, 555
Fırka-ı İslâhiye, 34

574

Fikdân-ı tağdi, 182
Filibe, 65
Filistin, 25, 29, 43
Flemenk, 49
Fransa, 11, 25, 29, 30, 47, 49, 61, 65, 66,
198
Fransızlar, 29, 30, 68
Fuhul, 182

G
Gabor Franko Efendi, 566
Garbiye Mahallesi, 276
Gattas, 36
Gâvur Dağları, 22
Gaziantep, 22, 51
Gazze, 31, 43
Geç Hitit, 23
General Chesney, 14, 362
General Gouraud, 29
Gerger, 30, 44
Gıtıl, 530, 532
Göç Beneklü Oymağı, 44
Göksu, 538, 551, 552, 555
Göllüce, 35
Gülhane Parkı, 68
Gümrük Han, 39
Gündüzlü, 32
Gürâz, 183
Gürgânlu Oymağı, 45
Güzelce, 509

H
Habur, 259, 364, 542
Hacılar Nahiyesi, 110
Hacra, 334
Haçin, 108
Haçlı Kontu Joscelin, 24
Hadidi Aşireti, 60
Hâfız Şeyh Marûf Efendi, 304
Halaviye, 39
Halaviye Camii, 10, 60, 162
Halaviye Medresesi, 39
Haleb Döğeri Oymağı, 44
Haleb İdâdisi, 202

Haleb Kadısı Mustafa, 76
Haleb Müftüsü Bahaeddin Efendi, 112
Haleb Valisi Fahri, 202
Haleb Valisi Mazhar Paşa, 232
Halebü’ş-Şehbâ, 230, 406, 447
Halep, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88,
90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 108,
110, 112, 114, 116, 119, 120, 124,
128, 130, 138, 140, 142, 144, 146,
148, 150, 154, 156, 158, 160, 162,
164, 166, 168, 170, 172, 174, 176,
178, 186, 188, 190, 192, 194, 196,
198, 200, 202, 204, 206, 208, 210,
212, 214, 216, 218, 220, 222, 224,
226, 230, 232, 236, 238, 240, 242,
244, 246, 248, 250, 252, 254, 258,
260, 262, 264, 266, 268, 270, 272,
274, 278, 280, 282, 284, 286, 288,
290, 292, 294, 296, 298, 299, 300,
302, 304, 306, 308, 310, 320, 322,
324, 326, 328, 330, 332, 334, 336,
338, 340, 342, 344, 346, 348, 350,
352, 354, 355, 356, 358, 360, 362,
366, 368, 372, 374, 376, 378, 380,
382, 384, 386, 388, 389, 392, 394,
396, 398, 399, 402, 403, 406, 407,
408, 410, 412, 414, 416, 418, 420,
422, 424, 426, 428, 430, 432, 436,
438, 440, 442, 446, 447, 448, 450,
452, 454, 456, 457, 460, 462, 464,
466, 468, 470, 472, 474, 476, 478,
480, 482, 484, 486, 488, 490, 492,
494, 496, 498, 499, 500, 502, 504,
506, 508, 512, 514, 516, 518, 520,
524, 526, 528, 530, 532, 534, 536,
538, 544, 546, 548, 550, 551, 552,
553, 554, 555, 556, 564, 566
Halep Bedesteni, 57

575

Halep Defterdarı, 25
Halep Gureba Hastanesi, 63
Halep Gümrük Emini, 48, 49
Halep Hükümet Konağı, 250, 288
Halep İdadi Mektebi, 61
Halep Kadısı Mehmed, 396
Halep Kalesi, 35
Halep Maarif Müdüriyeti, 61
Halep Mevlevihanesi, 12, 62, 248
Halep Türkmenleri, 43, 44
Halep Valisi Derviş Paşa, 474
Halep Valisi Celal, 72
Halep Valisi Kazım bin Osman, 60
Halep Valisi Mustafa Abdülhalık, 73
Halep Vilayeti, 64, 72
Halil Beğlü Oymağı, 44
Halil el-Huri, 9, 86
Halimî Han, 39
Halkatü’ş-Şerif, 36
Hallaba, 22
Halpa Krallığı, 23
Halvan, 22
Hama, 10, 11, 15, 29, 30, 31, 43, 44, 45,
59, 60, 66, 73, 112, 116, 117, 118,
120, 124, 129, 136, 154, 156, 194,
212, 214, 258, 374, 376, 378, 380,
382, 384, 538, 550, 552, 555
Hama Döğeri Oymağı, 44
Hamavî, 38
Hamdanîler, 24
Hamde Lülü, 60
Hamidiye, 116, 120, 176, 328, 338, 457
Hamikiye-Amikiye Oymağı, 44
Hammam, 39
Hamte’l-Hayl, 530, 532
Hamud ibn-i Musa, 128, 136
Hamza Bey, 35, 38
Hanasır, 72, 73, 538, 550, 553, 554, 556
Hânı’s-Sebil, 35, 37
Harab Han, 35, 37
Harâb Sultaniye Camii, 256
Harayicü’ş-şems Halvetü’l-Müfekkir, 530,
532
Harb Çarşısı, 63
Hâretu’l-Yahud, 38

Hâretü’l-İslam, 38
Harim, 18, 23, 33, 42, 69, 72, 106, 432,
454, 498, 500, 508, 509, 510, 512,
518, 520, 521
Harîm, 32
Harretü’l-bostan, 180, 187
Hâs, 23
Hasan ibn-i İbrahim el-Ma‘tûf, 126
Hasırcızade Mehmed Ağa, 112
Hasif Han, 39
Hassa, 34, 54, 70
Hassa Kazası, 34
Haşim Bey, 29
Hatay, 30, 65
Havlan, 402
Havlan Köyü, 67
Havran, 540
Havza, 68
Haydarpaşa, 65, 66
Hazine-i Hashâ-i Şahane, 51
Hazine-i Hassa, 146, 296, 300, 306, 310,
478, 480, 482
Hazret-i İbrahim, 63, 304
Hazret-i İmam er-Rüfâi, 60, 154, 156
Helenistik, 23
Hendek, 540
Herule Dede, 37
Hezaza, 36
Hınta Hanı, 274, 276
Hıristiyan, 27, 36, 40, 42, 57, 58, 102, 104,
110, 182, 186
Hilan, 15, 67, 396
Hilasa, 16, 68, 420
Hindistan, 49, 65
Hindiyan Tekkesi, 63
Hint, 25
Hirsch, 65
Hitit, 22, 23, 34, 35
Hoca Mahmud, 39
Hollanda, 49
Humma-i habisiye, 182, 186
Humma-i nifâs, 183, 186
Humma-i şibh-i tifo, 182, 186
Humma-i şibh-i tifoidi, 180

576

Humus, 15, 29, 30, 31, 43, 44, 45, 66, 259,
374, 376, 378, 380
Huveyz, 118, 120, 124, 126, 128, 130, 131,
132, 133, 136
Hülagu, 24
Hüseyin bin Muhammed el-Ali, 128
Hüseyin ibn-i Muhammed el-Ali, 126
Hüseyinabad, 540
Hüsrev Paşa, 26, 38, 64
Hüsrev Paşa Cami, 324
Hüsreviye Caddesi, 256
Hüsreviye Camii, 256

I

Ilgaz, 540
Irak, 24, 28, 29, 52, 55
Islahiye, 108, 110, 474

İ

İbni Malik, 35
İbni Reşid Aşireti, 29
İbni Yakub, 37
İbni’n-Nusayr, 38
İbrahim Hannanu, 30
İç Kale, 35, 63, 304
İdlib, 29, 56, 61, 63, 67, 70, 71, 72, 73,
78, 100, 106, 156, 188, 274, 276, 406,
408, 410, 454, 468, 470, 472, 476,
500, 538, 550, 556
İdlibi’s-Suğra, 32, 33
İğdir Oymağı, 44
İlbeyli, 17, 70, 72, 73, 446, 447, 450, 452,
457, 466, 538
İmam Hüseyin, 12, 63, 284
İnallu Oymağı, 44
İnfluanze, 183
İngiliz, 28, 51, 73
İngilizce, 22
İngiltere, 25, 47, 49, 65, 66
İran, 26, 27, 35, 39
İshakiye Mezrası, 71, 486
İskenderiye, 47
İskenderun, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 23,
26, 29, 30, 33, 34, 49, 59, 64, 65, 69,
70, 71, 73, 90, 108, 140, 152, 252,

296, 332, 336, 348, 362, 366, 368,
374, 376, 426, 474, 492, 498, 501,
538, 550, 552, 553, 556
İslahiye, 22, 34, 45, 54
İslam, 11, 23, 24, 25, 30, 42, 43, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 65, 66, 67, 71, 92,
102, 106, 110, 172, 182, 186, 218, 220
İslam Kıptiyan, 42
İsmail Canpolat, 27
İstanbul, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 36, 39,
45, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57,
59, 60, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
88, 112, 146, 162, 286, 554, 564, 566
İstanbul Antlaşması, 71
İstanbul Şehremaneti, 67
İstanbul Telgraf Merkezi, 68
İyaz b. Ganm, 24
İzmir, 25, 47, 66
İzmit, 65, 66
İzzeddin Beğ Ekrad Oymağı, 44
İzzeddin Bey Ekradı, 27, 43
İzzeddin Bey Oymağı, 27, 43, 44, 45
İzzeddin Sokağı, 256, 257
İzziye, 34, 42, 45, 55, 58, 59, 72, 73, 104,
142, 538, 550, 553, 554, 556

K

Kadıasker, 35, 37, 41, 180, 187
Kadı-zâde Ali Paşa, 26
Kahire, 27, 52
Kâhta, 30, 44
Kala-yı Muzık, 116, 118, 120, 124, 126,
130, 133, 136
Kale Caddesi, 256
Kaleb ibn-i Lokya, 234
Kale-i Muzık, 106, 128
Kalkaü’ş-Şeyh, 530, 532
Kânim Kayseriyeleri, 39
Kansu Gavri, 57
Memluk Sultanı, 25
Kanun-ı Esasî, 57, 100, 524
Kanuni Sultan Süleyman, 62
Kara Resul, 35
Karabaş-ı Fevkanî, 37
Karabaş-ı Tahtanî, 37

577

Karadağ, 10, 146
Karaisalı, 108
Karakeçili Aşireti, 60, 176
Karalı, 71
Karaman, 41, 54, 56
Karamankaşı, 72, 509
Karanlık Kapu, 35
Karasu, 22, 501, 555
Karayapu, 72, 508
Karayiğitoğlu Nahiyesi, 110
Kariyeteyn, 259
Karlık, 15, 35, 37, 41, 61, 66, 180, 187,
224, 226, 382
Karlık Mahallesi, 15
Karlık Mezarlığı, 61
Karmatîler, 24
Karsantı, 108
Kâsıla, 180
Kasım bin Muhammed es-Sabih, 128, 132
Kasîle, 38
Kassabiye, 49
Kastel-i İbni Maşat, 36
Kastelu’l-Haram, 36
Katme, 392, 394, 501
Katolik Süryani Kilisesi, 38
Kavânise, 37
Kavas, 36
Kâvi Oymağı, 44
Kayıtbay, 57
Kaypakoğlu Nahiyesi, 110
Kayseriye-i Dekte Civar, 35
Kazan b. Argun, 24
Kefer-Tâb, 32
Kefr-Laha, 156
Kejanlu Oymağı, 44
Keldani, 43
Kellâse, 35, 37, 41
Kellase Mahallesi, 13, 330
Keltaviye Medresesi, 39
Kengırı, 540
Kerimiye Camii, 282
Kesb, 72, 516
Kettân, 37
Keyâliye, 154, 156
Keyâlizâde es-Seyyid Mehmed Yahya Efendi,
156

Kıbrıs, 22, 47
Kılıçlu Oymağı, 44, 45
Kınesrin Mahallesi, 13, 63, 282, 308
Kınık Oymağı, 44
Kırıkhan, 73, 501, 538, 550, 553, 554, 556
Kırım Savaşı, 68
Kızamık, 180, 183, 184, 186
Kızık Oymağı, 44
Kızıl, 180, 183, 184
Kızıl Kapı, 35
Kızılca Oba, 36
Kızılkaya, 501
Kilis, 26, 27, 31, 33, 34, 44, 45, 55, 58,
64, 69, 71, 72, 73, 104, 112, 142, 336,
374, 376, 428, 447, 476, 498, 538,
550, 552, 554, 555, 556
Koçhisar, 540
Kolera, 180, 183, 184
Konstantiniyye-i Mahrûsa, 22
Konya, 22, 44, 52, 56, 62, 66, 76, 388
Kotan Oymağı, 44
Kozan, 28, 34, 42, 102, 108, 110
Kozanlı, 37
Köpeklü Afşarı Oymağı, 44
Kudüs, 22, 43, 214, 226, 304, 480, 482,
554
Kudüs Kralı II. Baudoin, 24
Kulaksızlu Oymağı, 44
Kumburgaz, 68
Kuneytara, 29
Kur’ân-ı Kerîm, 58
Kuseyr, 23, 32, 33, 36
Kutlu Şah Oymağı, 44
Kuveyk Nehri, 70
Kuveyne, 63
Kuveyne Bahçesi, 294
Kuvvâ-yı Milliye, 28, 45
Küçük Kellâse, 36
Küçükçekmece, 65, 68
Kültü’l-Beva, 72
Kürd Dağı, 104
Kütahya, 66, 540, 554
Küttâb Mezarlığı, 61
Kütüphane-i Umumi, 61

578

L

Latin, 43
Lazkiye, 23, 29, 43, 44, 45, 90, 376
Leben Han, 39
Leon Parvillee, 56
Levâzım Müdüriyeti Mebânî Kalemi, 442
Liverpool, 65
Londra, 362, 366
Londra Sefareti, 14, 65
Lübnan, 26, 27
Lüleburgaz, 68

M

Maan, 14, 64, 340
Maan Kazası, 340, 342
Maarra, 31, 32, 33, 550
Maarratü’l-Mısrîn, 32
Maattü’l-Mısrîn, 17, 33, 466
Mamuratü’l-Aziz, 22
Maârif-i Umumiye Nezâreti, 174, 192
Maarra, 18, 72, 504, 552
Maarra Kazası, 72
Maarretü’l-Mısrin, 106
Maarretü’n-Numan, 112, 538,551
Mâbeyn-i Hümâyûn, 164, 168, 292, 332,
478, 482
Mağribiye, 37
Mahmud Zengi, 24
Makâbir, 35, 37
Makamât, 37
Makam-ı Halil, 35
Malatya, 30, 43, 44, 66, 538, 551, 552, 555
Malha, 530, 532
Maliye Nâzırı, 238, 296, 375, 392
Maliye Nezâreti, 140, 144, 240, 242, 244,
266, 270, 272, 274, 364, 414, 430,
466, 478, 480, 482
Manchester, 65
Mankusa, 35
Mansuriye Medresesi, 12, 62, 246
Maraş, 16, 22, 23, 27, 28, 29, 34, 42, 43,
45, 51, 67, 69, 70, 102, 110, 112, 376,
410, 428, 430, 440, 454, 474
Maraşlı, 37
Mardin, 29, 43

Marie-AugustinAntoine Bourgeois, 56
Maryland, 68
Masâbire, 38
Maşârika, 35, 37
Maşatiye, 38
Matah, 33
Mâverdî, 35, 37
Me‘âdî, 35, 38
Meadi Mahallesi, 10, 150
Mecidiye, 39, 51
Meclis-i Ayân, 540, 542
Meclis-i Mebûsân, 540
Meclis-i Umumi, 72, 354, 536
Meclis-i Vâlâ, 96, 236, 238, 240, 242, 248,
250, 252, 460, 462, 464, 466
Medine, 22, 48, 132, 136, 403, 410, 412
Mehmed Bey, 37
Mehmed Süleyman, 116
Mehmet Mirat-el Hadi, 11, 172
Mehmet Mirat-el Hadi Efendi, 172
Mekâbirü’l-Gureba, 35
Mekke, 22, 132, 136
Melendi, 35, 37
Melikü’z-Zâhir, 24
Memleket Bahçesi, 63, 254, 256, 257
Memluk, 24, 25, 35, 39
Memlükler, 24
Menbic, 14, 16, 18, 23, 29, 32, 33, 44, 45,
64, 69, 72, 73, 338, 438, 504, 530,
532, 534, 538, 550, 553, 556
Mengli Boğa, 38
Mercidâbık Savaşı, 25
Mersin, 91, 108
Meskene, 72, 73, 259, 296, 368, 538, 550,
553, 556
Meskete, 530, 532
Meşarika, 180, 187
Meşâtî, 35
Mevâlî Aşireti, 29
Mevlana Celaleddin-i Rumi, 10, 60, 154
Mevlevi, 62
Meydanî, 38
Mısır, 24, 25, 34, 39, 47, 54, 61, 66
Mısırlı İbrahim Paşa, 27
Miâdî, 36

579

Mihirkâniye Oymağı, 44
Mihmandar, 38
Milli Aşireti, 60, 176
Millî Halep Partisi, 29
Millî İsyan Partisi, 29
Milli Mücadele, 8, 28, 45, 52
Milli Oymağı, 28, 34, 44, 45, 52, 55
Mimar Kemaleddin Bey, 14, 358
Mirlivâ Osman Paşa, 296
Misak-ı Millî, 8, 28, 29
Misis, 108, 348
Mister Koris, 352
Mösyö John Bouter, 66
Mösyö Leyard, 14, 65, 362
Mr. Miknel, 360
Muaviye b. Ebu Süfyan, 24
Muhammed Bey, 35, 180, 187
Muhammed bin Abdullah el-Muhammed,
128, 132
Muhammed bin Ahsen el-Hüseyin el-Ali
el-Bakir, 128
Muhammed bin Musa el-Ali, 132
Muhammed bin Şühûd Azavî, 132
Muhammed eş-Şemude, 126
Muhammed ibn-i Musa el-Ali, 126, 128
Muhammed ibn-i Mustafa el-İbrahim, 128,
136
Muhammed Köse, 60
Muhammed Naif ibn-i Hızır el-Mustafa,
130
Mukaddemiye Medresesi, 39
Murabbaü’s-selum, 530, 532
Murad Paşa, 252
Murani, 43
Musa Dağı, 23
Musa Karyiç Efendi, 374
Musabeğlu Oymağı, 44
Musâbin, 35
Musevi, 182, 186
Mustafa Abdülhalık Bey
Sabık Halep Valisi, 564
Mustafa bin Şeyh Ömer, 128, 133
Mustafa ibn-i Ömer Çoban, 126
Mustafa Mazhar Paşa, 234
Mustafa Nimet Bey, 29

Mustafa Zarif Paşa
Halep Valisi, 27
Musul, 34, 66
Muzık Nahiyesi, 538, 551, 552, 555
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, 29
Müfîd Gazetesi, 29
Mülhem Câsim, 29
Münbic-i Tahtani, 70
Müslim Verde, 29
Müslüman, 27, 40, 41, 42, 46, 58
Müstademiye, 38
Müstedam Beg, 38
Müşarefe, 61
Müze-i Hümâyûn, 59, 60,148, 152, 162,
192, 216
Müze-i Osmanî Müdürlüğü, 57, 98

N

Nâfia Nâzırı Hasan Fehmi Paşa, 66
Nafia Nezareti, 15, 368
Nâfia Nezâreti, 208, 368, 369, 380
Nakibanlu Oymağı, 45
Nakşibendi, 130, 132, 133, 134, 136
Nakşibendiye Şeyhi Abdülfettâh Efendi, 120
Nasıriye, 38
Nâşidiye Sokağı, 256, 257
Nâzım Paşa, 520
Necât-ı Cemiyet-i Vataniye, 29
Necib Efendi, 164
Nefs-i Berişa, 33
Nehr-i Afrin, 501
Nemçe, 49
Neyreb, 35, 38, 41
Niğde, 56, 76
Nihat Paşa, 29
Nikefhoros Phokas, 24
Nizib, 72, 73, 362, 538, 550, 552, 553,
554, 556
Nûhiyye, 35
Numune Tarlası Müdüriyet Dairesi, 350
Nur Dağları, 22
Nureddin Mahmud, 24
Nusayriye Dağları, 22
Nûsiye-Nûhiye, 37
Nüzhetiye Caddesi, 256

580

O

Oğul Bey, 35, 38
Oğuzhan, 73, 538, 550, 553, 554, 556
Okçu İzzeddin, 58
Okçu İzzeddinli Aşireti, 104
Okçu İzzeddinli Oymağı, 27, 34, 44, 45
Ordu Nahiyesi, 106, 516
Ordu-yı Hümâyûn, 238, 258
Orhaniye, 10, 59, 142
Oruç Ovası, 26
Osmaniye, 29, 42
Osmanlı, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34,
35, 36, 39, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 73
Osmanlı Devleti, 22, 33, 39, 43, 47, 51, 52,
56, 65, 67, 69, 71
Osmanlı Donanması, 61, 200, 202
Osmanlı Postahânesi, 352
Osmanlı-Rus Harbi, 18, 502

Ö

Ömer Paşa, 116
Ömerağa, 17, 71, 432, 492, 498, 499
Özdemir Han, 29, 39

P

Pare Mukataa, 49
Payas, 22, 23, 28, 34, 42, 43, 45, 90, 91,
92, 94, 102, 108, 110, 332, 348, 501
Pazarcık, 10, 59, 110, 142
Peçenek Oymağı, 44
Pehlivanlu Oymağı, 44
Pertelli, 72, 508
Protestan, 43

R

Rakka, 11, 16, 18, 45, 60, 70, 72, 174, 259,
446, 447, 448, 450, 452, 454, 506,
514, 530, 534
Ramazan bin Kasım el-Akub, 128, 130
Ramazanlu Oymağı, 44
Râvendân, 23, 32, 33
Rayak, 15, 380, 384

Re’sü’l-ayn, 13, 18, 63, 72, 259, 300, 514,
542
Recemü’l-Hazaric, 530, 532
Resmü’l-Hanadik, 530, 532
Resmü’l-Ahmer, 530, 532
Resmü’l-Hramel, 530, 532
Resmü’l-Magayir, 530, 532
Resmü’l-Tebabir, 530, 532
Resülayn Bidayet Mahkemesi, 18, 514
Reyhaniye, 29, 34, 42, 73, 106, 498, 499,
501, 520, 538, 550, 552, 553, 556
Reyhaniye Aşireti, 106
Reyhanlı, 34
Rûbiye Oymağı, 44
Rûc, 32, 44
Rum, 30, 31, 32, 42, 43, 57
Rum-Kala, 30, 31, 32
Rum Katolik, 42, 57
Rumeli, 25, 43, 53, 65, 67, 354
Rumeli Demiryolları İşletme Kumpanyası,
65
Rumkale, 110, 550, 552
Rusya, 66, 71
Rusya Maliye Nezâreti, 502
Rüşdiye Mektebi, 62

S

Saadeddin el- Cibavî, 154, 156
Sabliye-Sayliye, 38
Sabun Han, 39
Saçlı Hân-ı Fevkânî, 35, 37
Saçlı Hân-ı Tahtanî, 35, 37
Saçlı Kürd-i Şamî Oymağı, 44
Safed, 31
Safra (Sarı) Havrası, 38
Safsafa Sahtîn, 35
Sâhat-ı Altun Boğa, 35
Sahat-ı Biza Mahallesi, 13, 35, 36, 41, 324
Said Bey, 28
Salahiye Medresesi, 39
Salarlu Oymağı, 45
Salhad, 540
Samandağı, 22
Samuel Morse, 68
Saray-ı Hümâyûn, 112

581

Sarevî, 38
Sarımbey, 65
Sarıseki, 91
Sathâne, 37
Satura, 15, 67
Satura Sebili, 398, 399, 406
Sebağa, 39
Sebha, 540
Seffâhiye Medresesi, 39
Selahaddin-i Eyyübi, 24
Selânik, 65
Selanik Vapuru, 60, 152
Selçuklu, 24, 28, 34, 43, 47
Selçuklu Meliki Tutuş, 24
Selemiye, 31
Seleukos Nikator, 23
Selevkiler, 22
Selimiye, 17, 64, 180, 187, 322, 498
Selimiye Mahallesi, 64
Sergi-i Umumi, 80
Sermin, 17, 23, 32, 33, 70, 106, 454, 466
Seyfoğlu Emir Yusuf, 26
Seyyid Ali Mezarlığı, 61
Seyyid Hanı, 39
Seyyidgazi, 540
Sırkındı-i Zîr, 108
Silas, 72
Silinti, 540
Sillürie, 183, 186
Sincar, 542
Sirkeci, 65
Sis, 30, 31
Sis Kazası, 108, 376
Sivas, 374, 554
Siyecan Hoca Ahmed Efendi Vakfı, 13, 63,
290
Sofyalı Ali Çavuş, 45, 55
Su Nazırı, 67
Su Nezareti, 67
Suhna, 258
Sûk Çarşısı, 39
Sûku’l-Adl, 256, 257
Sultan Abdülaziz, 56, 57
Sultan Abdülhamid, 60, 61
Sultan Abdülmecid, 68, 234

Sultan II. Mahmud, 27, 69
Sultan Kansu Gavri, 25, 57, 98
Sultan Süleyman, 11, 15, 25, 26, 60, 67,
192, 398, 406, 492
Sultan Süleyman Han, 398, 406
Sultaniye Camisi, 12, 63, 268
Suriye, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
44, 45, 50, 52, 54, 55, 60, 61, 62, 72,
112, 118, 124, 126, 129, 154, 156,
198, 212, 214, 258, 372, 380, 524,
551, 552, 555
Suruç, 110
Suyolları, 67
Süleymanî, 38
Süleymanlı Oymağı, 44
Sümeysatiye, 35
Süryani, 38, 43, 57
Süveydiye, 14, 22, 33, 64, 65, 334, 362,
366, 368, 376, 500
Süveyka, 35, 38
Süveyka Ali, 36, 38
Süveyka Hanım, 38
Süveyka-i Hatim, 35
Süveyş Kanalı, 65
Sykes-Picout, 29

Ş

Şah İsmâil, 57
Şahin Beg, 38
Şakir Ağa, 38
Şam, 11, 12, 15, 19, 22, 25, 26, 28, 29, 30,
31, 35, 43, 44, 45, 51, 52, 54, 61, 62,
66, 73, 117, 120, 133, 134, 136, 198,
204, 206, 208, 214, 236, 258, 352,
372, 374, 376, 378, 380, 384, 386,
454, 554
Şamiye, 356
Şamîye, 259
Şarus, 37
Şehbâ, 22, 88
Şehsuvaroğlu Ali Bey, 25
Şehzade Ahmed, 57
Şehzade İzzeddin Bey, 34
Şehzade Selim, 10, 13, 59, 64, 140, 322
Şekerci, 36

582

Şemâ Ayn, 37
Şeref, 38
Şerefiye Sokağı, 257
Şeriatlu, 36
Şerif Abdullah Paşa, 308, 326
Şeyh, 26, 30, 34, 35, 38, 44, 59, 62
Şeyh Abdülfettâh, 10, 116, 118, 124, 126,
129, 130, 131, 132, 133, 134, 136
Şeyh Ebu Bekir El-Vefai Efendi, 292
Şeyh Ebu Bekir el-Vefai Efendi Dergahı, 63
Şeyh Hasan, 118, 124, 126, 128, 130, 133,
137, 404
Şeyh İbrahim ibn-i Mustafa el-İbrahim,
126, 128, 133
Şeyh İzzeddin, 26, 34, 44
Şeyh Kâmil Kassab, 28
Şeyh Maruf Dergahı, 13, 64, 320
Şeyh Mehmed Efendi, 62
Şeyh Muhammed es-Süleyman, 118, 122,
124, 126, 128, 130, 131, 132, 133,
134, 136, 137, 138
Şeyh Said, 35
Şeyh Yaprak, 62
Şeyh Yaprak Kalesi, 12, 238
Şeyh Yaprak Kışlası, 12, 244
Şeyhler, 58
Şeyhler Aşireti, 104
Şeyhü’l-Hadîd, 32
Şeyhülislam Musa Kâzım, 72
Şırnak, 542
Şibli bin Ahsen Şibli, 133
Şikakî Oymağı, 44
Şimalî, 36
Şuğûr, 32
Şûrâ-yı Devlet, 114, 170, 220, 274, 278,
284, 290, 291, 294, 295, 304, 305,
306, 307, 308, 320, 326, 330, 375,
392, 414, 416, 430, 432, 433, 436,
437, 484, 492, 496, 504, 512, 516, 518
Şüveysatiye, 38
Şüveyt Aşireti, 259

T

Takiyyüddin Efendi, 156
Talat Bey

Şehbender, 73
Tanzimat, 27, 28, 33, 50, 54, 70
Tanzimat Fermanı, 69
Tarsus, 30, 31, 43, 45, 108
Tarsus Müftüsü Ahmed Efendi, 112
Tashih-i Ayar Fermanı, 51
Tatarlar, 35, 38
Tavşanlı, 540
Tavuk Bazarı, 38
Tavvâşi, 38
Tecerli, 108
Tedmur, 258, 364
Telafer, 542
Telgraf ve Posta Nezâreti, 432, 433, 436
Tel-Habeş, 394
Tell Aran, 37
Temeşvar, 26
Teshiliye Caddesi, 256
Tırnova, 10, 59, 142
Ticaret ve Nâfia Nezâreti, 188, 296, 374,
388, 392
Timur, 24, 35
Tiryakioğlu Mehmed, 446
Tiyek Nahiyesi, 110
Tizin, 32, 33
Torino, 9, 56, 80
Toros Caddesi, 257
Torumtay Medresesi, 39
Toskana, 26
Tosunhöyüğü, 72, 509
Tövbe, 38
Trablus, 22, 26, 30, 31, 49, 52, 61, 90, 204,
364, 374, 378
Trablusşam, 22, 25, 26, 65, 70, 156, 364,
374, 376, 378, 454
Trabzon, 52
Tumayat, 38
Tuna Vilayeti Nizamnamesi, 69
Turabu’l-Ferâba, 36
Tuta, 38
Türkî Camii, 63, 264
Türkiye, 566
Türkiye Cumhuriyeti, 73
Türkmen, 23, 39, 43, 44, 45

583

U

Yassıyurt, 72, 508, 509

Ulaş Nahiyesi, 91
Ulu Cami, 38
Umûr-ı Mahalliye-i Vilâyât Müdürüyeti,
442
Urfa, 22, 26, 28, 42, 43, 44, 45, 51, 55,
73, 110, 176, 362, 374, 376, 424, 538,
550, 551, 552, 555
Uzeyr, 33
Uzun Yusuflu Oymağı, 44

Yaşbekiye Medresesi, 39

Ü

Yusuf Matran Efendi, 66

Üçhan, 76
Ülfet Hanım, 88
Ümmi Tineh, 530, 532
Ümmü Cura, 530, 532
Ümmü›l-Hevte, 530, 532
Ümmü›z-Zeyban, 542
Üsküdar, 96, 366, 368, 448
Üsküp, 65
Üzeyr, 31

V

Vali Raif Paşa, 10, 168
Van, 26
Veba, 183
Veliaht Abdülhamid, 57
Venedik, 25, 47, 48, 49, 53
Venedik Konsolosluğu, 25
Vezir Mehmed Ragıb Paşa, 230
Vezir Mustafa Paşa, 48
Veziriazam Murat Paşa, 26
Vilayet Nizamnâmesi (1864), 33

Washington, 68
Wilhelm Pressel, 65
William Sola, 368

W

Yavuz Sultan Selim, 25, 55, 57, 62
Yedikule, 65, 68
Yemen, 22
Yeniçeri Ocağı, 69
Yeniil Hassı Voyvodası, 448
Yezidi, 110
Yusuf Habib Matran Efendi, 380
Yüreğir Oymağı, 44

Z
Zahiriye Medresesi, 39
Zaho, 542
Zâviye, 32, 35
Zayla, 37
Zehra Hanım, 9, 88
Zekerî Han, 39
Zengiharabesi, 72, 508, 509
Zeynelabidin Reşid, 11, 194
Zeyniye Vakfı, 13, 330
Zeytun, 70
Zeytun Kazası, 110, 474
Ziraat Bankası, 11, 61, 68, 188, 350, 418
Ziyaret, 256, 257
Ziyaret Dağı, 23
Zokaku’l-Erbaîn, 36
Zor, 14, 22, 28, 42, 62, 64, 69, 72, 102,
110, 258, 322, 340, 352, 356, 357,
436, 506, 514, 540, 542

Y

Yahudi, 36, 38, 40, 42, 43, 56, 57, 102,
104, 110
Yalankoz, 72, 508, 509
Yamhad Krallığı, 23
Yaprak, 35, 62

Zor Mutasarrıflığı, 259
Zor Sancağı, 16, 18, 72
Zurzor, 71, 486
Zülkadriye, 108

584

