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Filistin topraklarý, sýnýrlarý içinde Ýslâmiyet, Hýristiyanlýk ve Musevîliðin ilgi
odaðý olan Kudüs'ü barýndýrmasýyla ayrý bir önem taþýr. Bölge, bu sebeple
hemen her devirde dünyanýn alâkasýný üzerinde toplamýþtýr.

1517'de Kudüs'ün fethedilmesiyle Osmanlý hakimiyetine giren Filistin, bu ta-
rihten itibaren 1917 yýlýna kadar geçen 400 yýllýk zaman diliminde en uzun
istikrar dönemini Osmanlý yönetiminde yaþamýþtýr. Osmanlýlar Mekke ve
Medine'den sonra üçüncü kutsal þehir olarak kabul ettikleri Kudüs'ü de içine
alan Filistin topraklarýnýn barýþ ve huzur içinde idaresine her zaman özen
göstermiþlerdir. Kutsal mekânlarda her dinin mensuplarýnýn kendi inançlarýný
serbestçe icra etmelerini saðlamayý bir devlet politikasý olarak benimsemiþ ve
bunu baþarýyla sürdürmüþlerdir. Ayrýca farklý din ve mezheb mensuplarýnýn bir-
birlerinin özgürlük alanýna müdahale etmemeleri konusunda ciddi anlamda
hassasiyet göstermiþlerdir.

XIX. yüzyýlýn son çeyreðinden itibaren artarak devam eden bölgeyi ele
geçirme gayretlerine ve uluslararasý müdahalelere raðmen, Filistin'de barýþ ve
istikrarý koruma politikasýndan vazgeçmeyen Osmanlý Devleti, bu alanda
gerekli gördüðü idarî, askerî ve iktisadî tedbirleri almýþtýr. Bu anlamda tamamen
kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hareket edilmiþ ve uluslararasý normlara
riayet edilerek konjonktür gözetilmiþtir. Devletin arzu etmediði yönde geliþen
olaylara müdahale etmede yasal çerçevenin dýþýna çýkýlmamýþtýr.

Bilindiði üzere arþiv belgeleri, geçmiþi geleceðe taþýyan en güvenilir
delillerdir. Geçmiþten devraldýðýmýz bu büyük mirasý korumak, gerektiði gibi
deðerlendirip gün ýþýðýna çýkarmak ve yayýnlamak; Osmanlý Devleti'nin yönetim
anlayýþýný dünya kamuoyuna duyurmak bakýmýndan önemli bir görevdir. Devlet
Arþivleri Genel Müdürlüðü olarak bu anlamda bir hazineye sahip olduðumuzun
bilincindeyiz. Bu itibarla üç kýtada pek çok ülke ve milleti ilgilendiren konularda,
Osmanlý Devleti'nin diðer milletlerle olan yönetim iliþkilerine dair yayýnlar yap-
maktayýz. Genel Müdürlüðümüz, Osmanlý Belgelerinde Filistin adlý bu çalýþma
ile kutsal bölgelerin idaresinde gösterilen özen ve titizliðe dair dünya kamuoyu-
na önemli bir hizmet sunma amacýný taþýmaktadýr.

Bu çalýþmada, Filistin'in Osmanlý idaresinde bulunduðu zaman diliminde
bölgeye götürülen sosyal ve idârî hizmetler ile en üst seviyede emniyet ve
huzuru saðlamaya yönelik askerî tedbirlere dair örnekler seçilmiþtir. Seçilen
belge örneklerinde görüleceði üzere, Osmanlý Devleti bilhassa Kudüs ve
çevresini huzur ve istikrar içinde yönetmeyi temel amaç edinmiþtir.

Bu kitap; Osmanlý Devleti'nin bugünkü Filistin bölgesiyle ilgili idari konular,

ÖNSÖZ
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saðlýk, asayiþ, imar, Musevilerin Filistin'e yerleþmesi, eðitim ve sosyal hayat,
cemaatlere tanýnan din hürriyeti ve kültürel mirasýn korunmasý bölümlerinden
oluþmaktadýr ve 197 belge, 4 harita, 79 fotoðraf, 2 gravür ve 1 plan ihtivâ
etmektedir.

Eserin hazýrlanmasý sýrasýnda emeði geçen Devlet Arþivleri Genel
Müdürlüðü personeline teþekkürlerimi sunuyorum. Bu çalýþmanýn, Osmanlý
idaresinden sonra sularýn hiç durulmadýðý Filistin'de, karþýlýklý iyi niyet ve hak-
lara saygý çerçevesinde barýþ ortamýnýn tekrar tesis edilmesi yolunda bir umut
ýþýðý olmasýný temenni ediyorum.

Doç. Dr. Yusuf SARINAY
Devlet Arþivleri Genel Müdürü
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The lands of  Palestine, which include Jerusalem, a holy city for Muslims,
Christians, and Jews, are of particular importance. For this reason, this region
has for centuries attracted the World's attention.

Since the Ottoman conquest of Jerusalem in 1517, Palestine has witnessed
its longest period of stability and peace stretching for 400 years, ending only
in 1917. The Ottoman administration has always paid a great deal of attention
to the administration of Palestine which includes Jerusalem, a city which they
recognized as the third holy city after Mecca and Medina. The Ottoman State
has adopted a policy which ensured the free practice of religion in holy places
for every religious group. Furthermore, the Ottomans have also paid a great
deal of attention to ensure the different religious groups and sects did not to
interfere each others freedom of practice. 

Starting in the last quarter of the 19th century, despite increased internation-
al interference in the region and intensified efforts to extend their influence over
it, the Ottoman State did not waiver in its efforts to maintain the peace and sta-
bility in Palestine doing all means necessary whether they were administarive,
military or economic. During this period, the Ottoman State continued to
observe international law and regulations, and to act in accordance with inter-
national norms. In cases that were considered in conflict with the policies of
the Ottoman State, they were careful to only interfere with the boundries of the
laws. 

As it is commonly known, archival records provide the most reliable source
of information to bring the past to life. In order to explain the administrative
practice of the Ottoman State to the international community, it is important to
protect, value, make available and publish from the rich heritage of archival
records which we have inherited.

As the General Directorate of the State Archives, we are aware of this valu-
able treasure. We have been publishing information concerning the Ottoman
administrative relations in what is now state falling in three different continents.
With this study under the name of Palestine in Ottoman Documents, our
General Directorate's aim to provide an important service to the international
community by giving information on the Ottoman careful administration of the
holy sites. In this study, it has been especially chosen sample documents
about the social and administrial services taken to the region and the military
precautions for insuring security at the top level in Palestine under the Ottoman
administration. 

PREFACE
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In this study, it has been especially chosen sample documents about the
social and administrial services taken to the region and the military precautions
for insuring security at the top level in Palestine under the Ottoman administra-
tion. As it is seen in the chosen documents, the Ottoman State has basically
aimed to administer Jerusalem and its surroundings in security and stability.

The book concerning the administration of Palestinian region today in the
Ottoman era consists of administrative issues, health, security, reconstruction,
Jewish settlement in Palestine, education and social life, religious communities
and religious freedom granted to them, protection of cultural heritage and it
contains 197 documents, 4 maps, 79 photographs, 2 gravurs, and a plan.

I thank the staff of the General Directorate of State Archives for their efforts
in preparing the study. I hope this study to be a means in the way of recon-
struction of peace atmospher in frame of mutual good intention and respect to
rights in Palestine in which the situation has never become quiet after the
Ottoman administration. 

Assoc. Prof. Yusuf Sarýnay
General Director of State Archives
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Kanunnâme-i Livâ-i Gazze

Adet-i ihtisâb-ý nefs-i Gazze

Mahrûse-i Mýsýr'dan gelüb fürûht olan esnâf-ý akmiþenin ve kettân ipliðinin
her deve yükünden otuz Osmânî akçe ve her katýr yükünden on beþer Osmânî
akçe ve merkeb yükünden beþer buçuk Osmânî akçe ve satýlmayýb âhar
vilâyete giden kumaþýn her yükünden birer Osmânî akçe alýnýr.

Ve ham kettânýn ve hinnanýn satýldýðý takdirce her deve yükünden sekizer
Osmânî akçe ve merkeb yükünden dörder Osmânî ve satýlmayýb âhar yere
giden her deve yükünden birer Osmânî akçe alýnýr.

Bükülmüþ penbe ipliðinden her on Gazzâvî rýtýldan ikiþer Osmânî.

Ve Gazze'de satýlan Habeþî kul ve kara kul ve cariyeden her neferden yirmi
beþer Osmânî.

Ve satýlan sükker ve esnâf-ý bahar ve kalay ve niþadýr ve sâir ýtriyâtdan her
yüz Osmânî akçede ikiþer Osmânî alýnýr.

Ve Þam-ý Þerif’den gelib Gazze'de satýlan haririn her Gazzâvî rýtýlýndan sek-
izer Osmânî ve aba ve kürk ve at þalý ve kirbâs-ý masbûð ve sâir fellâh babý olan
esbâbýn her deve yükünden on ikiþer Osmânî akçe alýnýr.

Ve zira‘ ile satýla-gelen metâ‘ýn iki zirâ‘ý olup isti‘mâl olunurmuþ; geri
kemâkân ibka olundu, isti'mâl oluna. Amma her yüz zirâ‘larýn uçlarý damgalý
ola.

Ve Mýsýr'dan gelib Gazze'de satýlan pirinçden her yüz otuz rýtýl bir deve yükü
farz olunub her deve yükünden on altýþar Osmânî akçe ve deryâdan gelib
Gazze'de satýlan pirincin her deve yükünden birer buçuk batman pirinç alýnýb
akçe alýnmaz.

Ve Kâtýba'dan gelen hurma yükünden her deveden on altýþar Osmânî ve
birer batman hurma alýnýr.

GAZZE KANUNNAMESÝ
Mýsýr, Þam ve Habeþ'ten getirilip Gazze Livâsý'nda satýþa sunulan ve satýlmak

üzere Gazze'den baþka þehirlere çýkarýlan çeþitli mallardan 
alýnacak vergi miktarlarýný bildirir Gazze Kanunnamesi

THE GAZA CODE OF LAWS
The Gaza Code of Laws stating the tax amounts to be assessed on goods

exported from Gaza and goods imported from Egypt, Damascus, and
Abyssinia in order to be sold in Gaza
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Ve bâzâra gelib satýlan sabun yükünden her deveden yirmi beþer Osmânî
ve Dâr'ül-Vekâle'de satýlan pekmezden ve habb-i hurnûbdan üç ve revgan-ý
zeytden ihtisâb için her zarf yirmi beþer batman farz olunub birer Osmânî akçe
alýnýr.

Ve Dar'ül-Vekâle sahibi dahi kira-yý hân ve ücret-i kapan için ber vech-i iþti-
rak kapancý ile her zarfa bir Osmânî ve ümenâ dahi mîrî için her zarfa birer
Osmânî akçe alýrlar.

Ve her katýr yükü peynirden üçer Osmânî ve ümenâ dahi mîrîye birer Osmânî
akçe alýrlar.

Ve kuru üzüm yükünden her deveden onar Osmânî akçe ve katýr yükünden
altýþar Osmânî akçe ve kapancý dahi her yükünden dörder Osmânî akçe alýr.

Ve Kudüs-i Þerif'le Halilürrahmân aleyhisselâm hazretlerinin köylerinden
gelen yaþ üzümün her deve yükünden dörder Osmânî ve katýr yükünden ikiþer
Osmânî akçe alýnýr. Amma Nefs-i Gazze baðlarýndan hâsýl olan dibsden ve yaþ
üzümün her deve yükünden ve Remle'den gelen þeker kamýþýndan nesne alýn-
maz; merfû'dur.

Ve her merkeb yükü yoðurtdan birer Osmânî; kavun ve karpuz yükünden
tu'me deyü birer tane kavun ve karpuz alýnýr.

Ve hýyar ve basal ve bazincan ve kabak dahi bunlara benzer her ne var ise,
her birinden üç dört tane alýnýb akçe alýnmaz.

Ve Nefs-i Gazze'de satýlan helvanýn her yükünden sekizer Osmânî akçe ve
her otuz rýtýl asel bir zarf olunub ikiþer Osmânî ve her incir yükünden dörder
Osmânî ve elma ve emrud yükünden satýldýðý takdirce sekizer Osmânî.

Ve Sûku'l-Gazze'de olan dellâllar ihtisâb için resm-i dellâliye deyü her ayda
otuz para verirler; ziyâde alýnmaya.

Ve nefs-i Gazze'de satýlan deve ve camus ve karasýðýr gönünden ikiþer
Osmânî akçe ve simsim ve buðday ve arpa ve bakla ve nohud ve sâir esnâf-ý
hububatýn garâresinden satýldýðý zamanda resm-i keyyâliye deyü dörder
Osmânî.

Ve Darü'l-Hadar'da bakla ve nohud tabh eden dükkândan her ayda kýrk para
ve Sûk-ý Þücâ‘iyye'de olan dükkândan her ayda kýrk para ve Bâb-ý Cerv'de olan
dükkândan her ayda yirmi para alýnýr, ziyâde alýnmaya.

Amma kadý her nesneye narh verdikden sonra muhtesib olan kimesne ehl-
i sûkdan birer mikdâr nesne alýb eksik satdýrýr imiþ; min ba‘d alýnmaya.

Ve Livâ-i mezbûrede olan kura ve mezâri‘in kasmleri ne vech üzere ise,
üzerlerine kayd olunmuþdur. Ânun ile amel oluna.

Ve ba‘zý havâss-ý Padiþâhî ve evkaf ve emlâk köylerinde ki, öþürleri deftere
cümle-i mütehassýldan kayd olunmuþdur, evvel cümleden ta‘þîr olunub

FLSTINN.qxp  19.02.2010  11:08  Page 28



ÝDARÎ  / ADMINISTRATIVE  

29

ba‘dehû Defter-i Hakanî mucebince kasm olunur.

Ve Livâ-i mezbûrede olan zeytûn aðacýnýn Ýslâmî olmayub kâfirî olanlarýn nýsf
hâsýlýn sipâhî alýb ve nýsf-ý âharýn fellâh timâr eylediði mukabelede alýb mutasar-
rýf olur.

Ve zeytûn-ý Ýslâmînin her iki aðacýna bir Osmânî ve fevâkih-i muhtelifenin her
beþ aðacýna bir Osmânî ve her yüz bað çubuðuna on akçe ve hayyânî hur-
manýn her aðacýna dörder Osmânî ve sâir esnâf-ý hurmanýn her aðacýna ikiþer
Osmânî.

Ve Livâ-i mezbûrede oðlaðý ve kuzusu sürüye kabil olduðu zamanda iki
re’se bir Osmânî akçe.

Ve hurnûb aðacýnýn her birine birer Osmânî ve her bir nahle bir Osmânî.

Ve her saðýlýr camusa altýþar akçe resm alýnýr; ziyâde alýnmaya.

Ve bâc-ý aðfar dahi mahalli mahallinde kayd olunmuþdur; ânýnla amel
olunur.

Ve tahvîl hususunda hâsýl nizâ‘ý vâki‘ oldukda itibâr vakt-i hasada olup ve
âdet-i urbâniyye-i ümerâ hasâd vaktinde cem‘ edüb kable'l-vakt almayalar.

Ve Livâ-i mezbûrede vâki‘ olan Sevâlime ve Benî Atâ taifesinin iktâ‘ tariki ile
tasarruflarýnda bazý hisse-i mu‘ayyeneleri olup kasm zamaný geldikde otuz kýrk
atlý ile her köyün üzerine varýb re’âyâya teklif-i mâ lâ yutâk etmeðin, kasm
zamanýnda ve sâir evkâtda cem'iyyet ile köylere varmayýb Defter-i Cedîd-i
Hakanî'de mukayyed olan hisselerden eðer havâss-ý Padiþâhîdir ve eðer
ashâb-ý evkaf ve emlâkdir, her köyün ashabý elinden alýb köylere duhûl
etmemek için bi'l-muvâcehe sebt-i sicil olunmuþdur. Min ba‘d vech-i meþrûh
üzere amel oluna.

Ve Livâ-i mezbûrede âdet-i devre ve recâdiye ve resm-i hasâd ve fütûh-ý
beyder ve âdet-i udhýye ve tabbâhýye ve ferrâþiye ve resm-i deccâc ve âdet-i
revgan ve hamýsiye ve kudûm deyü re’âyâdan hilâf-ý kanun akçe taleb ederler
imiþ. Zulm-i sarîh olmaðýn emr-i Padiþâhî ile memnû‘dur; alýnmaya.

Ve Livâ-i mezbûrede keferenin ve Yehûdanýn her neferine kýrkar para tayîn
olunmuþdur; ziyâde alýnmaya.

Ve beðler subaþýlarý ve ümenâ adamlarý her karyeye vardýkda tesfir deyü
akçe taleb etmeyeler.

Ve külliyen Haremeyni'þ-Þerifeyn ve Kudüs-i Þerif ve Halilürrahmân aley-
hisselâm evkafý re’âyâsý avârýz-ý divâniye ve tekâlif-i örfiyeden muâf ve
müsellem olmak üzere Kanunnâme-i Cedîd-i Hakanî'ye kayd olundu.

964 / [1557]

**

TTd, 304/2-3
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[Yev]mü's-sülâsâ 

Fî 4 Safer sene 973

Yazýldý.

Mezbûr Monla Sýyamî'ye verildi.

Kudüs-i Þerif  beyine ve kadýsýna hüküm ki

Dârende Monla Sýyamî-i Rumî nâm kimesne gelip Kudüs-i Þerif mücâvir-
lerinden olup Kudüs-i Þerif'de Mescid-i Aksâ'da bazý hatunlar ziyaret ve ibadet
nâmýna mücerred seyr için gelip Harem-i Þerif'de oturup tebevvül ve tek âzâlarý
için Harem'den taþra varmayýp bayram ve Cuma namazlarýnda ve gayr-ý vak-
itde Müslümanlara müzâyaka verip etdikleri mülevvesâtý çýkarmakda ferrâþlarý
ziyade zahmet çekip ve mezar-ý Hazret-i Meryem radýyallâhu anhâ ve Kadem-
i Hazret-i Ýsâ aleyhi's-salâtu ve's-selâmda ve sair mevâzi‘-i mübâreke ve müte-
berrikede kezâlik avretler ve kefere avretleri ile kefere taifesi gelip cem‘ olup
þer‘a muhalif vaz‘larýnýn nihayeti olmayýp ve Kudüs-i Þerif'de olan evlâd-ý
Arab'dan biri müteveffâ oldukda avretler gece ile cem‘ olup etraf-ý mahalleye
meyyitleri olduðun ilân içün muganniyeler ile mahallâtý gezip ilân-ý savt edip ve
defne vardýklarýndan sonra üç güne deðin Arab avretleri mekâbir üzerinde
cem‘ olup envâ‘-ý savt ile sâðvâ edip yüzlerine kara sürüp halka olup horos
depriki deverân idüp ve bevvâblar kapularý beklemeyip etrafýnda olan medâris
evlerinde sâkin olanlar yedikleri taâmdan sofralarýnda kalan fazlayý Harem-i
Þerif'e döküp ve Sahratullah'ýn etrafý hucûrât olup bazý Hindî taifesi avretleriyle
hucûrât ve Harem-i Þerif içinde ve Harem'in sair mevzi‘inde sâkin olup gece ile
Harem-i Þerif'de tebevvül edip ve bazý fellâh taifesi avretleri ile pazara yoðurt ve

KUDÜS'TE BULUNAN KUTSAL MEKÂNLARDA 
DÝNE SAYGISIZLIK SAYILACAK ÝÞLER YAPILMASINA 

ÝZÝN VERÝLMEMESÝ
Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksâ, Mezar-ý Meryem, Kadem-i Ýsâ ve bu gibi kut-

sal mekânlarda ve kabirlerde dine aykýrý iþ ve uygulamalar 
yapýlmasýna izin verilmemesi ve buralarýn temiz tutulmasý

FORBIDDING RELIGIOUSLY IMPROPER ACTIONS IN 
HOLY PLACES OF JERUSALEM

Taking care of cleanliness and forbidding religiously improper actions in holy
places of Jerusalem as al-Masjid al-Aksa, Tomb of the Virgin Mary, and the

Ascension Rock
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süd ve sair nesne getirdiklerinde "pazara doðrudur" deyu Harem-i Þerif içinden
geçip þer‘a mugayir yol edip bi'l-cümle mahrûse-i mezbûrede þer‘-i þerife
mugayir evzâ‘ýn nihayeti yokdur "men‘le memnû‘ olmazlar" deyu bildirip buyur-
dum ki hükm-i þerifim varýcak zikrolunan hususlara bizzat mukayyed olup
Mescid-i Aksâ'da ve Sahratullah-ý Müþerrefe ve sair makam-ý müteberrikede ve
belde-i tayyibede ve mekâbirinde þimdiye deðin edegeldikleri münkirât ve
menhiyyâtý bi'l-külliye men‘ ü def‘ edip ricâl ü nisâdan asla bir ferde þer‘-i þe-
rife muhalif vaz‘ etdirmeyip Mescid-i Aksâ'nýn ve Sahratullah-ý Müþerrefe'nin
haremlerinde ve sair makamât-ý müteberrikede mülevvesâtdan pâk ü tâhir tut-
durup eyyâm-ý saadet-i hümâyûnumda zikrolunduðu üzere evzâ‘a rýza-yý þeri-
fim yokdur þöyle ki þer‘a ve emr-i hümâyûnuma muhalif iþ olduðu istimâ‘ oluna
mansýbýnýz alýnmaðla konulmaz ona göre mukayyed olasýn ve bu hükm-i
hümâyûnumu sen ki kadýsýn, sicillâta kayd eyleyesin  ki daima sen ve senden
sonra gelen kadýlar mazmûnu ile amel eyleyip ona muhalif iþ olmak ihtimali
olmaya, þöyle bilesiz.

[16 Eylül 1565]

**

A. DVNS. MHM.d, 5/191
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Meryem çesmesi / The fountain of the Virgin Mary
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Arz-ý Filistin'in haritasýný ikmâl etmek üzere biri Ýngiliz ve diðeri Amerikalý
olarak teþkil kýlýnmýþ olan iki cemiyet-i ilmiye tarafýndan gönderilen memurlara
hükûmet-i mahalliye cânibinden himâyet ve muâvenet icra olunmak için bir kýta
emr-i âlî ýsdâr buyurulmasýný Bâbýâlî'den iltimas etmekliðe devlet-i metbû'am
tarafýndan memur oldum.

Yüzbaþý Stewart'ýn taht-ý idaresinde bulunan Ýngiliz memurlarý bazý amele ile
birlikte Ürdün Nehri garb cihetinin ve Amerikalý memurlar dahi nehr-i mezkûrun
cânib-i þarkîsinin haritasýný tanzim edeceklerdir.

Maksad-ý aslî harita tanzimi ise de bu yolda icra kýlýnacak keþfiyât sýrasýnda
me'mûl olan mahallerde âsâr-ý atîka ve tabakât-ý arz tarih-i tabiî ilimlerine
müte'allik bazý tahkikât ve hafriyât dahi icra edip destres olunacaklarý þeyleri
Ýngiltere'ye nakledeceklerinden buna ve memurlarýn edevât-ý lâzýmesinin resm-
i gümrükden muaf tutulmasýna dahi müsaade buyurulacaðý me'mûldür.

Tanzim olunacak haritalarýn Hükûmet-i Seniyyece dahi lüzumu olacaðý
cihetle birer suretini i'tâya cemiyet müteahhid bulunmuþ ve cemiyet-i mezkûre
tarafýndan mukaddemâ Bahr-i Lût'un cânib-i þarkîsinin ve Fit sahrâsýnýn bazý
mahallerinin tanzim olunup el-yevm ikmâl-i noksaný arzu olunan haritalarýn birer
sureti Suriye vali-i sâbýký paþa hazretlerine verilmiþdir.

Tahrirât-ý ilmiye ve fenniye hakkýnda bi'l-cümle devletler tarafýndan teþvikât

FÝLÝSTÝN SINIRLARINI BELÝRLEMEK VE TARÝHÎ ESER 
ARAMAK ÜZERE GÖREVLENDÝRÝLEN AMERÝKALI VE ÝNGÝLÝZ

MEMURLARA KOLAYLIK GÖSTERÝLMESÝ
Filistin sýnýrlarýný belirlemek, bazý yerlerde tarihî eser aramak ve yer 

katmanlarýný incelemek üzere oluþturulan ilmî cemiyete katýlmak üzere gönder-
ilen memurlarýn mahallî hükûmetçe himaye edilerek, bahsi geçen heyetin

Ýngiliz ve Amerikan üyeleri için gereken edevâtýn gümrükten muaf tutulmasý ve
hazýrlanan haritalarýn birer suretlerinin alýnmasý

BEING HELPFUL TO THE AMERICAN AND ENGLISH 
OFFICIALS WHO CAME TO DETERMINE PALESTINIAN BOUND-

ARIES AND TO EXPLORE HISTORICAL REMAINS
Protection given by the local government to the officials appointed to the

research commission organized to determine the Palestinian boundaries, to
explore historical remains and to make geological investigation, exemption of
tools and devices belong to the English and American members of the com-

mission from duties and taking a copy of the maps

3
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ve teshîlât-ý lâzýme ibrâz olunmakda olunmasýna nazaran mes'ul-i mebhûsun
nezd-i Bâbýâli'de rehin-i is'âf olacaðýný devlet-i metbû'am bi-hakkýn me'mûl eyle-
mekdedir.

[25 Ekim 1871]

**

HR. TTO, 2246/37
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Þûrâ-yý Devlet
Dahiliye Dairesi
Aded: 276

Kudüs-i Þerif'de vâki Gazze Kazasý urbânýnýn taht-ý ziraatinde olup henüz
tapuya rabt olunmamasýndan nâþi ara sýra münazaât ve mukâtelâtý intâc
etmekde bulunan arazinin tapuya rabtý hakkýnda bazý ifadeyi hâvî Defter-i
Hakanî Nezâreti'nin Þûrâ-yý Devlet'e havale buyurulan tezkiresi Dahiliye
Dairesi'nde kýrâet olundu.

Hulâsa-i meâlinde her kabilenin arazisi tayin ve tahdid olunmak üzere
Defter-i Hakanî memuruyla eþraf-ý memleketden beþ efendinin kaza-i mezkûre
i‘zâmý meclis-i idare-i livâca kararlaþdýrýlmýþ ve mutasarrýflýk cânibinden
mahalline gönderilen iþbu memurlarýn ve zaten orada bulunan hey’et-i mah-
susa-i askeriyenin tensîbiyle on milyon dönümü mütecâviz olan araziden beþ
milyon dönümü mutasarrýf-ý kadimlerine taksim edilerek bu surete meþâyîh ve
urbânýn muvâfakatlarý istihsâl edilmiþ olduðu ve arazi-i mebhûsenin tapuya
rabtýnda tahakkuk edecek tapu hâsýlâtýndan sarf olunmak üzere tayin olunacak
yoklama memurlarýyla beraber taksimâtýn esas-ý sahîha iktirânýný te’min için yir-
miþer kuruþ yevmiye ile üç zâbitin icra-yý misâhada istihdamýna lüzum
göründüðü beyânýyla iþin tensîb mahalli vechile mevki‘-i fi‘le îsâlinde tapu harcý
olarak þimdilik bir milyon iki yüz elli bin kuruþ kadar nef‘-i hazine husûle gele-
ceðinden ve zâbitân-ý mûmâileyhimin istihdamýna dahi cânib-i müþiriyetden
müsaade olunduðundan bahisle icra-yý icabý ve bu iþe memur olanlarýn
yevmiye ve harcýrahýna gelince Defter-i Hakanî memurlarýnýn dahil-i daire-i
memuriyetlerinde bulunan bu misillü hususât için bir þey verilmek icab etmeyip
yalnýz maksadýn suhûlet ve selâmetle husûlünü te’mine medâr olmak mülâhaz-
asýyla bu iþte bulundurulmasý lüzumu iþ‘âr-ý mahalliyeden müstebân olan beþ
efendiye elli ve evâmir-i misâhada istihdam olunacak zâbitâna yirmiþer kuruþ
yevmiye ile dolaþacaklarý mahaller içinde Harcýrah Kararnâmesi'ne tevfikan

GAZZE'DE URBÂNIN ÝÞLEMEKTE OLDUÐU ARAZÝNÝN TAPUYA
KAYDEDÝLMESÝ

Kudüs'ün Gazze Kazasý'nda urbânýn ekip biçtiði arazinin tapuya kaydedilmesi

REGISTRATION OF THE LANDS IN GAZA
Registration of the lands cultivated by the Bedouin Arabs in Gaza.

4
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baþkaca harcýrah i‘tâsý ve verilecek harcýrah ve yevmiyenin mahallî tapu
hâsýlâtýndan sarfý istîzân olunmuþdur.

Arazi-i mebhûsenin suret-i ma‘rûza vechile tapuya rabtý aþâyir-i merkûmenin
bi'l-mutâva‘a tavattun etmeleriyle nimet ve medeniyetden istifadelerini te’min
ederek ikide birde hükûmet-i mahalliye ve askeriyeyi iþgale bâdî olan
münâza‘ât ve mukâtelâta nihayet verilmiþ olmasýný ve hem de hazinece vâridât-
ý külliye husûlünü istilzâm edeceðinden ve zaten havali-i mezbûrede bulunan
aþâyir ve urbânýn iskânlarý esbâbýnýn istihsâli hakkýnda bundan mukaddem
irâde-i seniyye-i cenâb-ý mülûkâne dahi müte‘allik buyurulduðu suret-i iþ‘ârdan
müstebân olduðundan ve umum vilâyâtýn üç yüz yedi senesi tapu vâridât-ý
muhammenesi sene-i mezkûre muvâzenesine idhal edildiði gibi Gazze Kazasý
tapu hâsýlâtýnýn dahi o miyânda dahil-i muvâzene bulunduðu ahîren nezâret-i
müþârunileyhâ ile cereyân eden muhabereden anlaþýldýðýndan masârýf-ý
vâký‘anýn muvâzene-i mezkûre dahilinde tesviyesi için nezâret-i müþâruniley-
hâya me’zûniyet i‘tâsý tezekkür kýlýndý. Emr u fermân hazret-i men lehü'l-
emrindir.

Fî 25 Ramazan sene [1]308 ve 22 Nisan sene [1]307

[Þûrâ-yý Devlet Dahiliye Dairesi üyelerinin mühürleri]

Þûrâ-yý Devlet Dahiliye Dairesi'nin miyâne-i bendegânemizde mütâlaa olu-
nan iþbu mazbatasýnda gösterildiði üzere Kudüs-i Þerif'de Gazze Kazasý
urbânýnýn taht-ý ziraatýnda olup henüz tapuya rabt olunmayan muharrerü'l-mik-
dar arazinin meþâyîh ve urbânýn istihsâl edilen muvâfakatlarýyla bir tapuya rabtý
mahallince kararlaþdýrýldýðý ve bunun mevki‘-i fi‘le îsâlinde aþâyir-i merkûmenin
iskânlarýyla tapu harcý olarak þimdilik bir milyon iki yüz elli bin kuruþ kadar nef‘-
i hazine husûle geleceði anlaþýldýðýndan üç yüz yedi sene- si muvâzenesine
dahil bulunan tapu hâsýlâtýndan tesviye olunmak üzere iþ‘âr-ý mahallî vechile bu
iþ için istihdamýna lüzum görünen beþ efendiye elli ve icra-yý misâhada kul-
lanýlacak olan zâbitân-ý askeriyeden üç zâta yirmiþer kuruþ yevmiye ile dolaþa-
caklarý mahaller için de kararnâme-i mahsusuna tevfîkan baþkaca harcýrah ver-
ilmesi zýmnýnda Defter-i Hakanî Nezâreti'ne me’zûniyet i‘tâsý miyane-i acizâne-
mizde dahi tezekkür ve tensîb olunmuþ ise de ol bâbda ve kâtýbe-i ahvâlde emr
u fermân hazret-i veliyyü'l-emr efendimizindir.

Fî 14 Zilkade sene [1]308 - Fî 9 Haziran sene [1]320

[Meclis-i Vükelâ üyelerinin mühürleri]

**
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Bâb-ý Âli

Daire-i Sadâret

Âmedî-i Divan-ý Hümâyûn

Devletli efendim hazretleri

Kudüs-i Þerif'de vâki Gazze Kazasý urbânýnýn taht-ý ziraatýnda olup henüz
tapuya rabt olunmamasýndan nâþi ara sýra münâza‘ât ve mukâtelâtý intâc
etmekde bulunan arazinin mahallince kararlaþdýrýldýðý vechile tapuya suret-i
rabtý hakkýnda Þûrâ-yý Devlet Dahiliye Dairesi'nin Meclis-i Mahsus-ý Vükelâ'dan
müzeyyel mazbatasý leffen arz u takdim kýlýnmýþ olmakla ol bâbda her ne
vechile emr u fermân-ý hümâyûn-ý hazret-i Padiþahî þeref-müte‘allik buyurulur
ise mantûk-ý münîfi infaz edileceði beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý,
efendim.

Fî 14 Zilkade sene [1]308 - Fî 9 Haziran sene [1]307

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki

Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûfuyla manzûr-ý âlî buyurulan iþbu tezkire-i
sâmiye-i Sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i hazret-i
Padiþahî þeref-müte‘allik buyurulmuþ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i
veliyyü'l-emrindir.

Fî 16 Zilkade sene [1]308 - Fî 11 Haziran sene [1]307 / [23 Haziran 1891]

**

Ý. MMS, 122/5229

Serkâtib-i Hazret-i Þehriyârî
Süreyya

Sadrýazam
Kâmil
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Bâb-ý Âli
Daire-i Sadâret-i Uzmâ
Divan-ý Hümâyûn

Yafa'da Marûnî Cemaati için inþasýna cemaat-i merkûme reis-i rûhânîliði
tarafýndan taleb-i ruhsat olunan kilise hakkýnda Kudüs-i Þerif Meclis-i Ýdaresi'n-
den gelen mazbata ve evrak-ý müteferri‘anýn leffiyle Adliye ve Mezâhib Nezâret-i
Celîlesi makamýndan takdim kýlýnan tezkire Divan-ý Hümâyûn'a havale buyurul-
makla lede'l-mütâlaa oradaki Marûnî Cemaati üç yüz yirmi üç nüfus olup kilis-
enin arazi-i emîriyeden bir mahalle tûlen yirmi yedi ve arzan on sekiz ve irtifâ‘en
on altý metre ve seksen santim olarak inþa ve bin beþ yüz Fransýz Lirasý
masârýfýnýn rehâbîn-i cemaat taraflarýndan tesviye ve ifa kýlýnacaðý ve mahall-i
mezkûre senevî yirmi kuruþ bedel-i öþr takdir olunup kilisenin inþasýnca mahzur
olmadýðý sâlifü'z-zikr mazbatada gösterilmesine nazaran kuyûd-ý lâzýme ve
mu‘tâde derciyle ruhsatý hâvî emr-i âlî ýsdârý hususunun arz u istîzâný ve
müsaade-i seniyye-i þahane buyuruldukdan sonra mezkûr bedel-i öþrün ber-
vech-i emsal beþ misline iblâðý zýmnýnda Defter-i Hakanî Nezâret-i Celîlesi'ne
tebligât icrasý iktizâ eder gibi görünüyor ise de tezkire-i nezâretde Marûnî
rüesâ-yý ruhâniyesi kendilerini Hükûmet-i Seniyye'ye resmen tasdik
etdirmemekde olduklarý cihetle cemaat-i saire rüesâ-yý rûhâniyesine kýyasen
onlarýn istid‘âsý üzerine bu makûle müessesât inþasýna ruhsat verilip ver-
ilmemesi takdir-i âlîye vâbeste idüðü beyân olunmasýna ve Ba‘albek Kazasý
mülhakâtýndan Deyrü'l-Ahmer Karyesindeki Marûnî kilisesinin tamiri zýmnýnda
nezâret-i müþârunileyhâdan vuku bulan iþ‘âr ve Þûrâ-yý Devletçe verilen karar

YAFA'DA MARÛNÎLERÝN KÝLÝSE YAPTIRMALARININ 
ÞÛRÂ-YI DEVLET KARARINA BAÐLI OLMASI

Yafa'da bir Marûnî Kilisesi yapýlmasý, bunu talep eden cemaatin rûhânî 
reislerleri kendilerini resmen hükûmete tasdik ettirmediklerinden, Þûrâ-yý Devlet

kararýna baðlý olduðu

BUILDING A MARONITE CHURCH IN JAFFA DEPENDS UPON
THE DECISION OF THE COUNCIL OF STATE

Since the local government did not officially recognize the spiritual leaders of
Maronite community, building a church in Dayr al-Ahmar 
village of Jaffa depends up the decision of Sura-yý Devlet 

(the Council of State)

5
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üzerine bi'l-istîzân þeref-müte‘allik buyurulan irâde-i seniyye-i hazret-i Padiþahî
hükm-i celîline tevfîkan 28 Zilhicce sene [1]308 tarihinde ruhsatý mutazammýn
emr-i âlî tanzim ve i‘tâ kýlýnmýþ olduðu bi't-tedkik anlaþýlmasýna mebnî iþbu Yafa
Kilisesi maddesinin dahi þûrâ-yý mezkûr müzâkeresine menût-ý re’y-i âlî bulun-
muþ ve sâlifü'z-zikr tezkire melfûfâtýyla takdim ve iade kýlýnmýþ olmakla ol
bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 26 Þaban sene [1]313 ve fî 29 Kânûn-ý Sânî sene [1]311 / [10 Þubat 1896]

**

ÞD, 2285/16

Yafa þehrinin gemiden görünümü
The view of the city of Jaffa from the ship

(mühür)
Divan-ý Hümâyûn Kalemi
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Kudüs-i Þerif Mutasarrýflýðý
Aded: 240

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Karye muhtarlarýnýn emr-i tahsilâtda tahsildârâna muâvenet etmeleri talimâtý
iktizâsýndan ise de tahsilâtýn bir-iki haftada arkasý alýnamayýp bütün sene
devam etmesine ve muhtarlarýn emr-i tahsilâtda muâvenet-i kâmilesi
görülebileceði cihetle bunlarýn ekser vakitlerini tahsilâta hasreylemeleri lâzýme-
den bulunmasýna mebnî "muhtarlýk vazifesini hasbî bir suretde ifa etmelerinden
nâþi þimdiye kadar lâyýkýyla tahsilâta devam ve ihtimâm gösterilememiþ olduðu
için emvâl-i umumiye-i devletden kýrk dokuz yük seksen beþ bin küsûr kuruþun
bakayada kalmasýna sebebiyet verdirmiþ olan" muhtarlara bakaya tahsilâtýn-
dan yüzde üç aidat i‘tâsý veyahud hey’et-i tahsiliyeye verilen aidatdan bunlar
için bir kýsým ifrâzý lüzumunu ve bazý ifadeyi hâvî Yafa Kazasý Meclis-i Ýdaresi'n-
den gelen fî 22 Temmuz sene [1]316 tarih ve iki yüz iki numaralý mazbata üzer-
ine lede'l-havale muhasebe-i livâdan yazýlan derkenarda muhtarlarýn münasib
bir maaþla tavzîfi yahud tahsilâtdan devletçe tensîb buyurulacak mikdar aidat
verilmek suretiyle inti‘âþlarýnýn te’mini esasen pek münasib olup hatta bu husus
vaktiyle devletçe nazar-ý ehemmiyete alýnarak fî 24 Aðustos sene [1]297 tari-
hiyle vilayâta ta‘mimen ýsdâr buyurulan tahrirât-ý sâmiyenin bir fýkrasýnda
muhtarlar hükûmetle mensub olduklarý mahallât ve kurâ beyninde vasýta-i
muamelât olduklarýna ve kendilerine defter tutmak ve koçanlý ilmuhaber kullan-
mak ve herkesin hisse-i vergisini mübeyyin defterin cami ve kilise kapýlarýna
ta‘lîkiyle vergisini te’hir edenlere bir ay mukaddem tahrîren ihbar-ý madde eyle-

BAZI USÜLSÜZLÜKLERÝN ÖNLENMESÝ VE EHÝL OLANLARIN
MUHTARLIÐA SEÇÝLMESÝ ÝÇÝN, KUDÜS MUTASARRIFLIÐI'NDA

GÖREV YAPAN MUHTARLARA MAAÞ BAÐLANMASI
Kudüs Mutasarrýflýðý dahilinde görev yapan muhtarlarýn maaþ veya aidatlarýnýn
olmamasý bazý usulsüzlüklere sebebiyet verdiðinden, bu durumun düzeltilmesi

için kendilerine maaþ baðlanmasý veya tahsisattan bir miktar verilmesi

ASSIGNING THE HEAD MEN IN JERUSALEM PAYMENTS TO
PREVENT SOME ILLEGALITIES IN SELECTIONS AND TO

ENSURE SELECTING A QUALIFIED CANDIDATE
Since the headmen (mukhtar) charged in Jerusalem have no salaries or
allowances results in irregularities and illegalities in headmen selections,

assigning them payments in order to prevent this situation

6

FLSTINN.qxp  19.02.2010  11:10  Page 47



OSMANLI  BELGELERÝNDE FÝLÝSTÝN  /   PALESTINE IN OTTOMAN DOCUMENTS

48

mek ve ta‘annüd edenlerin ihtiyar meclislerinde tahkik-i ahvâliyle yapýlacak
mazbata mûcebince fazla emvâlini satdýrmak ve bu muamelâtý icra etdikden
sonra vakt ü zamanýyla hesab vermek gibi bunlara birtakým vezâif tayin ve tah-
mîl olunmuþ idüðüne binâen bunlarý hâl-i hâzýrýnda ibkâ etmek menâfi‘-i
hükûmet ve ahaliye muvâfýk olamayacaðý ve tekâlîf-i umumiyede asýl vasýta-i
istîfâ ve ifa olmalarý cihetiyle bilâ-ücret istihdamlarý mesâî-i meþrûhanýn
müstenid olduðu makâsýdý ihlâlden hâlî kalamayacaðý beyân ve tasdik buyu-
ruldukdan sonra bunlarýn þimdiki gibi esâfil-i nâsdan olmayýp bilakis cümle
nazarýnda zât ve sýfat ve hâl ve hareketlerine itimad olunur takýmýndan intihâbý
ve kendilerine tahsildâriyeden hisse-i kâfiye tefriki takdirinde hem hükûmetin
hem de ahalinin mü’temeni olacak ve vezâif-i muayyeneyi ifaya muktedir ola-
bilecek adamlerýn bu hizmeti kabul eylemeleri tabiî bulunduðundan bu bâbda
vilayâtdan istifsâr-ý re’y ve mütâlaa ile alýnacak cevablar üzerine devletçe bir
karar ittihâzý þîme-i maslahata muvâfýk göründüðü münderic ve mestûr ise de
þimdiye kadar bu bâbda bir karar-ý kat‘î ittihâz buyurulmadýðý ve muhtarânýn
vazife-i meþrûhalarýndan mâadâ hususât-ý mütenevvi‘a-i saireye müte‘allik
esaslý birtakým vezâifi daha mevcud olmasýyla be-gayet þâyân-ý itina olan bu
husus hakkýnda tedkikât icrasý münasib olacaðý ifade olunmakdan nâþi meclis-
i acizânemizce icab-ý hâl müzâkere olundu.

Muhtarlarýn idare-i umûr-ý beytiyelerine ve evlâd u ýyâllerinin iâþelerine
medâr olabilecek muhassas maaþ veya bir gûne aidât bulunmadýðýndan ve
kendileri tahsil-i emvâl-i devletde ve bi'l-cümle tekâlîf-i umumiyede hükûmet ile
ahali beyninde asýl vasýta-i ifa ve istîfâ olup bilâ-ücret ifasýyla mükellef olduklarý
mühimmât-ý umûr pek çok olduðundan ve bu hizmeti kabul edecek olanlar sair
umûr-ý zâtiyelerini ve kazançlarýný terkle mükellef olduklarý mevâd ve iþtigâle
hasr-ý vakt ve vücuda mecbur olacaklarýndan bu hizmeti emr-i maiþetlerini
tedarikden aciz kalmýþ olan veya birtakým emvâl-i gayr-ý meþrû‘alarýný icra
etmek maksad-ý denâetkârânesinde bulunan ve binâenaleyh vezâif-i
mezkûrenin hüsn-i ifasý için muktezî evsâfý haiz olmayan esâfil-i nâsdan baþka
kimse kabul etmemekde ve bu sebebden dolayý namuslu ve hüsn-i ifa-yý
vezâife elveriþli ve'l-hâsýl hem ahalinin hem de devletin mü’temen ve mu‘teme-
di olmaya liyâkatlý muhtar intihâbý ekseriya ve belki de aslen kâbil olamamak-
da olup bu suretle kifayetden ve hüsn-i niyetden ârî eþhâs miyânýndan intihâbý-
na mecburiyet hâsýl olan muhtarân ahalinin emvâl-i emîriyeyi tesviyeye
yekdiðerine nisbetle olan derece-i iktidarlarýný sühûletle tefrîk ve tayin ve tahsil-
i emvâl-i emîriyede tahsildarâna muâvenet-i kâmile ibrâz edecek yerde bilakis
menfaat-i zâtiye ve istifade-i gayr-ý meþrû‘alarý zýmnýnda tahsilâtý ukde-i te’hire
dûçâr ile bazen tahsil olunan emvâlden bir kýsmýný bile kendi zimmetlerine
geçirerek bakaya göstermek ve a‘þârýn ihâleten idaresi hâlinde mültezimler
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kendilerine gayr-ý meþrû‘ menfaat göstermedikçe zaten cahil olan ahali-i kurâyý
mültezimler aleyhine tahrik ile sinîn-i âtîde karye a‘þârýna mültezimlerin inkýtâ‘
veya tenezzül-i raðabâtýný istilzâm edecek ifadâta veya mültezim ile uyuþarak
ahali-i kurâdan fazla þey tahsil ve onunla mukâseme yolunda ýzrârâta cür’et ve
a‘þârýn emaneten idaresinde dahi mücerred cerr-i menfaat için hukuk-ý hazine
ve ahaliyi ihlâl edecek halel ve desâyis gûnâ-gûn müracaat eylemek ve ta‘dâd-ý
aðnâm sýrasýnda karyelerinde bulunan aðnâmý kâmilen izhâr eylemeyip bir kýs-
mýný ketm ü ihfâ ve buna mukabil ashâbýndan akçe ahz ü istifa etmek ve nüfus
muamelâtýnca vakt ü zamanýyla tevellüdât ve münâkehât ve talak ve vefeyât
vukuâtýný bildirmemek ve bazen efrâd-ý askeriye veyahud onlara mu‘în olacak
akrabalarý hakkýnda devâir-i aidesine malumât vermemek veyahud bir takým
kimseleri bütün bütün nüfusa kayd etdirmemek ve bakaya ve firarî olanlarýn
derdestinde gayret-i matlûba irâe eylemeyip bilakis o gibi eþhâsý ketm ile muk-
abilinde aidât almak ve bu makûlelerin berhayat olan vâlidelerine mu‘în ola-
bilmeleri için vâlidelerinin kocalarýndan tatlîk olunduðuna dair bir ilmuhaber ver-
mek ve âmâl-i gayr-ý meþrû‘alarýna hidmeten mehâkim-i þer‘iyye ve nizamiyece
yalandan þuhûd ikame eylemek ve mevâdd-ý adliyeye müte‘allik sair gûne vaz-
ifelerini vaktiyle ve yolunda icra etmemek ve mehâkimce de matlûb olan eþhâsý
ihfâ ile þu hizmet-i gayr-ý meþrû‘alarýndan dolayý onlardan ücret almak ve'l-hâsýl
nizamât ve kavânîn-i devleti tas‘îb ve ukde-i te’hir ve müþkilâta dûçâr ve mem-
lekete ve hazineye suver-i muhtelifede îrâs-ý hasar etmek tarîklerine sapdýklarý
tecârüb-i vâký‘a-i mahalliyeden müstebân ve þu mahzurlarýn men‘-i vuku‘u
muhtarlýða evsâf-ý matlûbeyi câmi‘ adamlarýn intihâbý imkânýnýn tehyi’e ve
ihzârýna menût idüðü müstaðnî-i arz u ityân bulunduðuna ve müstakim ve
mücerrebü'l-ahvâl ve erbâb-ý namus olanlara muhtarlýkdan bir gûne menfaat-i
meþrû‘alarý olmadýðý ve menfaat-i gayr-ý meþrû‘ayý kabul edemeyecekleri
cihetle hizmet-i mezkûreyi deruhde etdirmekdeki müþkilât derkâr bulunduðuna
nazaran muhtarlýklara maaþât veyahud tahsilâtdan münasib bir mikdar aidâtýn
tahsisi ehemm-i zaruriyâtdan bulunmuþ ve kendilerine tahsis olunacak þu
maaþât veyahud aidât ber-minvâl-i ma‘rûz ahali ve hazinece vuku‘a gelen
hasarâtýn önü alýnmak gibi bir büyük menfaat-i maddiyeye nisbetle cüz’î ola-
caðý cihetle bunun için baþkaca karþýlýk taharrîsine hâcet görülememiþ
olduðundan icra-yý icabý bi'l-vücûh mütevakkýf-ý re’y ve irâde-i aliyye-i cenâb-ý
nezâret-penâhîleri bulunmaðýn ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-
emrindir.

Fî 22 Zilkade sene [1]318 ve fî 28 Þubat sene [1]316

[Kudüs-i Þerif
Ýdare Meclisi üyelerinin mühürleri]
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Bâb-ý Âli 

Daire-i Umûr-ý Dahiliye 

Tesrî‘-i Muamelât ve Islâhât Komisyonu

Aded: 516

Huzur-ý Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî'ye

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Muhtarlarýn hükûmete ve ahaliye karþý mükellef bulunduklarý vezâifin
müte‘addid ve mühim bulunmasýna göre kendi kâr u kisbini býrakýp hasbî
suretde muhtarlýða raðbet edenler miyânýnda hüsn-i niyet erbâbý pek az ve
belki de mefkûd bulunduðundan ve bu suretle vuku‘a gelen suistimâlât ve
mugayir-i marzî hâlât derecâtýndan bahisle muhtarlara ya maaþ veya tahsilat-
dan bir aidât i‘tâsý emrinde bazý mütâlaât ve beyânatý hâvî Kudüs-i Þerif
Sancaðý Meclis-i Ýdaresi'nden meb‘ûs mazbata Tesrî‘-i Muamelât ve Islâhât
Komisyonu ifadesiyle leffen takdim kýlýndý. Vâký‘a muhtarlýðýn vezâif-i mühimme
ve müte‘addidesiyle beraber bir maaþ veya aidâtý bulunmamasý muhtar inti-
hâbâtýnca bâdî-i müþkilât olduðuna ve ale'l-ekser muhtarlýða intihâb olunanlar
birtakým masraflar göstererek verginin hatta sülüs ve rub‘u derecesinde ahali-
den fahiþ paralar aldýklarý istýtlâ‘ât-ý resmiye cümlesinden bulunduðuna mebnî
efrâd-ý mükellefeden yüzde beþ resm-i muhtariye ahzýnýn usul ittihâzý husunda
mukaddemâ Þûrâ-yý Devletçe müzâkere cereyân eylemiþ olduðu þu zeminde
geçenlerde Manastýr Vilâyeti'nden alýnan tahrirât üzerine bi'l-muhabere Maliye
Nezâret-i Celîlesi'inden bildirildiðinden müzâkerât-ý vâký‘aya bir netice verilmiþ
ise izbârý 2 Teþrîn-i Evvel sene [1]316 tarihinde Þûrâ-yý Devlet Riyâset-i
Celîlesi'ne yazýldýðý hâlde cevab alýnamamýþ ve þu yolda bir karar ittihâzý
mehâzir-i mesrûdeyi izâle eyleyeceði tabiî bulunmuþ olduðuna nazaran key-
fiyetin Þûrâ-yý Devlet'e emr u havale buyurulmasý menût-ý müsaade-i celîle-i
vekâlet-penâhîleridir. Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî selh-i Zilhicce sene [1]318 ve fî 7 Nisan sene [1]317 / [20 Nisan 1901]

ÞD, 2293/15

****

Nâzýr-ý Umûr-ý Dahiliye
(Ýmza)
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7

REMLE ÝLE BEYTÜLLAHM BELEDÝYELERÝNÝN 1315 (1898)
SENESÝ GELÝR VE GÝDER CETVELLERÝ

Kudüs'e baðlý Remle ile Beytüllahm belediyelerinin 1315 (1898) senesi gelir ve
giderlerini gösterir cetveller

THE SCHEMAS OF INCOME AND EXPENDITURES OF RAMLA
AND BETHLEHEM MUNICIPALITIES FOR THE YEAR 1898

The schemas indicating income and expenditures of Ramla and Bethlehem
municipalities in Jerusalem for the year 1898
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528 43453,5 8415 43453,52774 Tesviye tarafýndan
fazla kalýp 
hâsýlat-ý arsa
esmâný

Ceza-yý nakdî

Maâþât

10246,25 Remle ve Led
tanzîf ve tenvîr
masârýfý

395

Kiler rüsûmu 3600 Tabib efendi
maaþý

14100

01555 70

350

1012,5

1661,5

Kontrato rüsûmu

Zebhiye rüsûmu

Bîmârhâne
muhassesâtý 

Týbbiye
Nezâreti'ne.

12450 1580Bâç rüsûmu Yüzde beþ

00055 1591Çalgýcý rahmesi Daire-i belediyeye
aid olan emlâkýnýn
vergisi

9803,5 2818,25Dekâkin ve bara-
ka ve saire îcârý

Velâdet ve cülüs-i
hümâyûn tezyîn
masârýfý

1001767 2584,25Hâsýlât-ý
mütenevvi‘a

Fevkalâde
masârýfý

2399 Fakirlerin iânesi
maaþý

1262 Telkîh-ý cüderî
Masârýfý

0750 Çavuþ elbiseleri-
nin esmâný

26

Remle belediyesinin bin üç yüz on beþ senesi vâridât ve masârifâtýný
mübeyyin cedveldir

FLSTINN.qxp  19.02.2010  11:10  Page 55



[Tercüme:] Mutasarrýflýk dairesinin gelir ve giderlerini gösterir bir cetvel
Dahiliye Nezâreti'nin iþ‘ârý ve mutasarrýflýðýn 12 Teþrîn-i Evvel sene (1)316 tarih
ve 180 numaralý kaymakamlýk emrine binâen arz edilmiþdir. Bahsedilen emirde
düzenlenmesi istenen cetvelin hangi seneleri ihtiva edeceði verilen emirde
açýkça belirtilmemiþtir. Bu cetvel (1)315 senesi Mart ayý kayýtlarýna müracaat
edilerek çýkarýlmýþtýr. Masraflar ise zikredilen sene ile diðer yýllarýn aidatýndandýr
ve takribî bir hesaptýr. Bu sebeple gereði mahallinde icra edilmek kaydýyla kay-
makamlýk cânibine sunulmak üzere bu arzýn takdimine cür’et edildi.

Arz olunur.

26 Teþrîn-i Evvel sene (1)316

(mühür)

Remle belediye dairesinin üç yüz on beþ senesi zarfýnda vuku bulan vâridat
ve masârýfâtýný mübeyyin tanzim kýlýnan cedveli daire-i mezkûrenin büdcesine
bi'l-mukabele aslýna mutabýk olduðu ma‘rûzdur. Fermân. 

Fî 26 Receb sene [1]318 ve fî 5 Teþrîn-i Sânî sene [1]316 

**
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1842 Fakir olan hasta-
lara alýnan ilaç
esmâný

5190,25 Ýnþaât

43453,5 40679,5

0755,5 Techiz ve tekfin
masârýfý

43453,5 41453,5 20002774 Yekûn Yekûn

[Remle Belediye Meclisi üyelerinin imzalarý]
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Kuruþ

Masârýfât

540

30

1 Tanzimât'dan müstefîd olanlardan alýnan þerefiye rüsû-
mu

Kudüs-i Þerif Sancaðý'na mülhak Beytüllahm Kasabasý Belediye Meclisi'nin
üç yüz on beþ senesinin vâridâtýný mübeyyin cedveldir.

Para Numara

Kuruþ   Para Numara

2016 2 Ahzýna me’zûn olduðu ceza-yý nakdî 

410 3 Kantar rüsûmu 

8750 4 Keyyâliye

1075 5 Kontrato harcý

Zebhiye rüsûmu2150 6

Hayvan alým satýmýndan rüsûm-ý ihtisâbiye60 7

Çalgýcý ruhsatiyesi 5 8

Hâsýlât-ý mütenevvi‘a2020352 9

Sokaklar(ý)da tenvîr olunan þehirlerde alýnan iþti‘âliye 107785 10

Tanzîfât-ý belde için3513097 11

Vâridâtýn yekûnu3555242

Sene ibtidasýnda sandýk mevcudu30140

Cem‘an yekûn055383

10290 00

24106 25

1 Maaþât

2 Masarýfât-ý mukannene

10950 10 3 Masârýfât-ý gayr-ý mukannene

09843 30 4 Tarîk masârýfâtý

00073 00 5 Techiz ve tedfîn-i fukarâ

55263 25 Yekûn-ý masârýfât

00120 00 Sene gayesinde sandýk mevcudu

55383 25 Cem‘an yekûn

Kuruþ
2192 Ebniye rüsûmu
919,5 Sergici hâsýlâtýndan
11000 Araba rüsûmu
2900 Selhhâne
1176,5 Ýânât
2120 Beher sene Dersaâdet'e irsâli iktizâ eden

mebâliðin senevîsi 350 kuruþdan dört
senede tekraran sandýða idhal edilmiþ

44,5
20352,5

Ýmparator ziyareti esnasýnda imal olunan
zeyneden fazla kalýp fürûht edilen demir-
ler bahasý
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Kudüs-i Þerif Mutasarrýflýðý 
Tahrirât Kalemi
Aded 27

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Devletli efendim hazretleri

Nevâhî ve merkezlerinde devâir-i belediye teþkili memnû‘ bulunmasýna ve
halbuki dahil-i vilâyetde muvazzaf müdürlükle idare olunan nevâhîde el-yevm
beledî mevcud olup bunlara da lüzum-ý sahîh olmasýna nazaran olunacak
muamelenin tayini Edirne Vilâyet-i Celîlesi'nden iþ‘âr olunduðu beyân-ý âlîsiyle
evvel emirde Memâlik-i Þahane'de el-yevm kaç nahiyede beledî dairesi bulun-
duðu ve bunlardan her birinin vâridâtý ne kadar olup nerelerde sarf olunduðunu
mübeyyin bir defterin tanzim ve takdimi hakkýnda Þûrâ-yý Devlet Riyâset-i
Celîlesi'nin iþ‘ârýna atfen umum sýrasýnda þeref-vârid olan fî 9 Eylül sene [1]316
tarih ve yüz yirmi dokuz numaralý tahrirât-ý aliyye-i nezâret-penâhîlerinde emr u
iþ‘âr buyurulmasý üzerine livâ dahilinde bulunan Remle ve Lid ile Beytüllahm
nâm iki nahiye hakkýnda matlûb izahâtý þâmil mahallerince tanzim ve irsâl kýlý-
nan iki kýta cedvel leffen arz u takdim edilmiþ olmaðýn ol bâbda emr u fermân
hazret-i men lehü'l emrindir.

Fî 7 Safer sene [1]319 ve fî 12 Mayýs sene [1]317 [25 Mayýs 1901]

ÞD, 2293/27

Numara 137

Ta‘mîmen Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'nden þeref-vürûd edip sureti bi'l
ihrac fî 5 Teþrîn-i Evvel sene [1]316 tarih ve seksen dört numaralý
emirnâme-i mutasarrýf-ý efhamîleriyle teblið buyurulan tahrirât-ý aliyyenin
ahkâmýna tevfikan daire-i acizânemizin geçen üç yüz on beþ senesinin
vâridâtý ile masârýfâtý mukarrerât üzere bâlâda gösterilmiþ olduðundan
iþbu defter bi't-tanzim leffiyle makâm-ý âlî-i cenâb-ý mutasarrýf-ý efhamî-
lerine arz u takdim buyurulmak üzere müdüriyet-i ekremîye takdim
olunur. Ol bâbda. 

Fî 11 Teþrîn-i Evvel sene [1]316

[Beytüllahm Belediye Meclisi üyelerinin mühürleri]

Kudüs Mutasarrýf Vekili
Mirlivâ

Ahmed Rýfat
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Sayda valisine tahrirât-ý sâmiye

Beriyyetü'þ-Þam ve Nablus'da meskûn Sâmirî taifesi hakkýnda dahi tebaa-i
saire-i Devlet-i Aliyye misillü hüsn-i himayet ve sahâbet olunmak lâzým gelir
iken bilakis memurîn-i mahalliye tarafýndan haklarýnda muamele-i nâ-revâya
mücâseretle tahkir olunduklarý mervî olduðundan ve Cenâb-ý Hak ömr ü þevke-
tini müzdâd buyursun veli-nimet-i bî-minnetimiz Padiþahýmýz efendimiz hazret-
lerinin bi'l-cümle tebaa ve zîr-i destan haklarýnda mebzûl ü râygân olan lütuf ve
merhamet-i þahanelerinden bunlarýn hissemend edilmemesi bi'l-vücûh rýza-yý
âlîye mugayir olarak hususan böyle sû-i muamelâtýn vuku‘u devletçe ve mülkce
uygunsuzluðu müntic olacaðýndan ba‘de-zîn taife-i merkûme hakkýnda ahali ve
tebaa-i saire misillü nasihat ve himaye ve hüsn-i muamele olunmasý icab-ý
maslahatdan olmakla icabýnýn ifasýna itina ve himmet buyurmalarý siyâkýnda
þukka.

*

Ýngiltere Sefiri Lord Stratford Radcliffe tarafýndan bin sekiz [yüz] elli dört sen-
esi Kânûn-ý Evveli'nin on biri tarihiyle müverrahan Sefâret Baþtercümaný Mösyö
Pizani'ye i‘tâ buyrulan bir kýta talimâtnâmenin sureti tercümesidir.

Zannettiðime göre Beriyyetü'þ-Þam'da baþlýca meskenleri Nablus olup
fakirü'l-hâl iseler de nesilleri kadim olan Sâmirî taifesi haklarýnda bazý tavsiyeyi
hâvî Kudüs-i Þerif'de mukim Ýngiltere konsolosu tarafýndan vârid olan tahrirât-
dan münfehim olduðu üzere taife-i merkûme memurîn-i mahalliye taraflarýndan
sû-i muamele ve harekât-ý zulmiyeye dûçâr olmuþlar ve merkûmlar beyninde
sahib-i nüfuz bulunan yalnýz bir adamýn vefatý sebebiyle iþbu biçare taife
Devlet-i Aliyye'nin merhamet-i þâmilesinden baþka her bir þeyden mahrum
kalmýþlardýr.

Binâberîn Saltanat-ý Seniyye tarafýndan merkûmlarýn saadet-i hâllerini

BERÝYYETÜ'Þ-ÞAM VE NABLUS'TA BULUNAN SÂMÝRÎLERE ÝYÝ
DAVRANILMASI

Padiþah iradesi gereði Beriyyetü'þ-Þam ve Nablus'da ikamet eden 
Sâmirî taifesine iyi muamele yapýlmasý, onlardan gerekli itina ve himayenin 

esirgenmemesi

BEING KIND TO THE SAMIRIDS IN BARIYYAH AL-SHAM AND
NABLUS

Being kind to the Samirid tribe residing in Bariyyah al-Sham and Nablus
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müstelzim olacak bazý tedâbîre teþebbüs buyurulduðu ve memurîn-i mahal-
liyenin harekât-ý vâký‘alarý bi't-tahkik icabýna göre tekdîr ve terbiyeleri icra olu-
nacaðý kendilere ifhâm ve iþrâb olunduðu hâlde iþbu hareket ayn-ý adalet ve
merhamet demek olacaðý âþikârdýr. Kaldý ki muahharan Ýngiltere vükelâsý
Sâmirî taifesinin ahvâline imâle-i enzâr [ve] dikkat etmiþ olduklarýndan ve zât-ý
hazret-i þahanenin himayet-i hayrhâhânesinin taife-i merkûme hakkýnda dahi
mahsûs olacak vechile bast olunduðunu görmek istediklerinden iþbu meâlde
olarak bir kýta müekkid mektub-ý sâminin ýsdârýyla irsâli hususu ziyadesiyle arzu
olunduðu üzere Ýngiltere Sefâreti'ne havale buyurulduðu suretde bu keyfiyetin
te’sirât-ý kaviyyesi olacaðý derkârdýr. Ýþte iþbu talimâtnâmeyi übbehetli devletli
Âli Paþa hazretlerine kýrâet ederek yâ matlûb vechile bir kýta mektub-ý sâmî
veyahud daha ziyade müessir ve müstelzim-i tabirât-ý sahâbetkârane ile
muharrer bir kýta emirnâme destres olmaklýðýnýz için mesâî-i lâzýmeye sarf-ý
himmet eylemeniz mütemennâdýr.

[17 Nisan 1904]

HR. MKT, 97/48

**
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KUDÜS'E BAÐLI KÖYLERÝN HANE VE NÜFUS SAYILARI ÝLE
DÎNÎ MENSUBÝYETLERÝ

Kudüs'teki köylerin nüfus ve hane sayýlarý ile dinî mensûbiyetlerini gösterir
cetveller

POPULATION, NUMBER OF HOUSEHOLDS AND RELIGIONS IN
THE VILLAGES OF JERUSALEM

Demographic schemas indicating population, households and religions in the
villages of Jerusalem
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Nefs-i Yafa Kasabasý Ýslâm

4252 2199 2053 678 "   Rum

105 47 52 22 "   Ermeni

666 338 328 102 "   Latin

532 274 258 104 "    Katolik

214 120 94 55 "    Marunî

92 48 44 20 "    Protestan

"    Süryanî19 8 11 1

"    Musevî

Merkeze mülhak Salama Karyesi

3703 1768 1935 1343

"    Kýbtî gayr-ý
Müslim

"    Þeyh Muvannis   "

1158 587 571 203

1158 587 571 203

"    Biyaradas    "61 33 28 33

"    Hayriye    "511 262 249 90

"    Sâkiye    "484 250 234 91

"    Curiþ    "47 26 21 15

"    Mesûdiye    "236 121 115 45

"    Mahmudiye "104 56 48 24

"    Fücce    "157 83 74 37

18 9 9 4
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"    Fürûhiye            "

295 151 144 60 "    Rantiya              "

1469 748 721 206 "    Kefr-i Ane           "

2423 1227 1196 362 "    Yahudiye           "

638 325 313 134 "    Tira                  "

958 491 467 182 "    Dayr-i Tarif        "

512 259 253 109 "    Kula                 "

784 396 388 130 "    Müzeyri‘a        "

1865 919 946 510 "    Mulebbis-Musevî "

6115 3251 2864 1033 Nahiye merkezidirNefs-i Remle Kasabasý Ýslâm

989 531 458 138 "   Rum

215 120 95 27 "    Latin

101 55 46 12 “ Katolik

74 40 34 10 "    Protestan

"    Rum

"    Protestan

7759 4156 3603 1042 Remle Nahiyesine mülhak 
Lid Kasabasý Ýslâm

1128 590 538 149

28 13 15 5

"   
Na‘anî 
Karyesi

972 495 477 153

"    Âkir    "

"    Bariyya              "

"    Kabâbe             "

"    Atron                 "

"    Kazaze              "

"    Þahama     "

1019 514 505 154

185 91 94 24

1555 783 772 218

77 40 37 16

434 224 210 85

42 23 19 14

"    Mansûra     "41 22 19 12

1193 601 592 232 "    Yazur                "

1390 693 697 173 Merkeze mülhak Sâffurya Karyesi
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Remle Nahiyesine mülhak Inabe
Karyesi

222 113 109 38 "    Danyal           "

936 474 462 82 "    Cimzu           "

1245 635 610 273 "   Beyt-i Nabâlâ      "

342 178 164 50 "    Beriç "

354 181 173 47 "    Muglis                 "

568 292 276 93 "    Ebu Þûþa "

"    Hulda "

"    Saydun "

"    Hamidiye "

"    Beyt-i Dacan "

"    Sarafand el-Harâb "

44 23 21 6

105 55 50 16

209 106 103 43

1529 775 754 261

567 288 279 82

"   Sarafand el-Imâr  "

"    Râkât              "

"    Âkir Musevî         "

"    Dârân...      "

" Vadi Huneyn Musevî"

"    Beyt-i Arîf Musevî.."

851 428 423 110

35 26 9 12

273 135 138 44

610 299 311 175

"   Ayn-ý Kare Musevî "769 379 390 238

769 379 390 238

51 23 28 23

"  Nalin   Karyesi Nalin Nahiye 
merkezidir

1547 860 687 264

Ni‘lîn Nahiyesi'ne mülhak Þakbâ K.391 187 204 60

Ni‘lîn Nahiyesi'ne mülhak Þakbâ K.76 41 35 15

"     Bil'în ."139 72 67 26

"    Horbatâ "449 228 221 99

"    Deyr-i Kudüs "347 179 168 56

393 201 192 67 "    Hadîse               "

1197 608 589 175 "    Beyt-i Mahsîr
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244 125 119 57 "    Medye   "

734 371 363 92 "    Beyt-i Nûbâ "

"    Burç          "

244 126 118 50 "   Budrus   “

276 142 134 71 "    Berfilya "

226 118 108 29 "    Bi’rimâ-i ayn  "

81492

Kuyûda mutabýk olmakla makâm-ý kaymakamîye takdim.
Fî 19 Mayýs sene [1]332

(Mühür)

*

41832 39660 Umumî Yekûn

416 209 207 95 "    Kubyâ           "

324 167 157 49
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Hâne adedi Esâmî-i kurâ ve mahallât

225 Þeyh Mahallesi Halilurrahmân Kasabasý

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

12 Derâviþ Mahallesi

36 Medrese Mahallesi

302 Kazzaziye Mahallesi

212 Sevâkine Mahallesi

173 Akabe Mahallesi

137 Buharar Mahallesi

104 Muhaþþebîn Mahallesi

148 Kýstiyyûn Mahallesi

160 Kuba‘ Mahallesi

" "267 Mesârika Mahallesi

" "21 Ekrâd Mahallesi

" "115 Yehûd Mahallesi

Yekûn
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Hâne adedi Esâmî-i kurâ ve mahallât

64 Beyt-i Ömer Karyesi Cebel-i Halilurrahmân kurâsý

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

108 Surif Mahallesi

54 Hârâs Mahallesi

64 Nûbâ Mahallesi

95 Beyt-i Ûlâ Mahallesi

85 Targûmiyâ Mahallesi

162 Halhûl Mahallesi

50 Beyt-i Faccar Mahallesi

111 Sa‘îr  Mahallesi

56 Þuyûh Mahallesi

103 Benî Nu‘aym Mahallesi

192 Battâ Mahallesi

" "106 Semû‘  Mahallesi

" "31 Beyt-i Kâhil Mahallesi

" "73 Tuffuh Mahallesi

" "83 Etnâ Mahallesi

" "125 Zâhiriye Mahallesi

" "520 Devira Mahallesi

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

150 Beyt-i Cibrîn Kasabasý

22 Beyt-i Cibrîn'de Þevâbike Mahallesi

178 Accûr Karyesi

73 Tel-assâfî Mahallesi

10 Bergûsiye Mahallesi

72 Zikrîn Mahallesi

9 Ra‘nen Mahallesi

29 Deyrâd-Debân Mahallesi

35 Kednâ Mahallesi

29 Zaytâ Mahallesi

37 Kubeybe Mahallesi

42 Deyr-i Nuhâs Mahallesi

" "192 Devâmiye Mahallesi
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Hâne adedi Esâmî-i kurâ ve mahallât

63 Beyt-i A‘tâb Karyesi Beyt-i A‘tâb Nahiyesi'nin kurâsý

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

69 Zekeriyya Mahallesi

96 Beyt-i Nattif Mahallesi

9 Beyt-i Ýcmâl Mahallesi

10 Ecrâs Mahallesi

128 Deyr-i Ýbân Mahallesi

25 Keslâ Mahallesi

20 Adûr Mahallesi

21 Deyru'þ-Þeyh Mahallesi

19 Deyru'l Hevay Mahallesi

6 Su‘lâ Mahallesi

30 Allâr Mahallesi

29 Re’s Ebû-Ammar Mahallesi

7 Ceb‘a  Mahallesi

30 Havsân Mahallesi

25 Nahleyn Mahallesi

" "15 Dâr-ý Fükeyn Mahallesi

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'nin iþ‘ârýna atfen Kudüs-i Þerif Mutasarrýfiyet-i
Aliyyesi'nden þeref-mevrûddur. Kaza kaymakamý cânibinden havale buyu-
rulan fî 16 Teþrîn-i Sânî sene [1]332 tarih ve 630 adedli telgrafnâme mûce-
bince Halil Kazasý dahilinde mahalle ve karyelerin hânelerinin mikdarý
bâlâya derc edilmiþ olmakla ol bâbda fermân.
Fî 22 Teþrîn-i Sânî sene [1]332

(Mühür)

**
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Kudus Sancaðý Haritasý / The map of Jerusalem district
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Esâmî-i kurâ Aded-i hâne Mülâhazât

Ceb‘a Karyesi 43 Merkeze merbût

Kudüs-i Þerif Kazasý'na merbût kurânýn ismiyle hânelerinin mikdarýný
mübeyyin cedveldir

Mihmas Karyesi 58 Bu dahi

Anata Karyesi 42 "      "

Ýsâviye 48 "      "

Tur 95 "      "

Silvan 221 "      "

Ayzeriya Karyesi 63 "      "

Abudis Karyesi 127 "      "

Surbâhir Karyesi 130 "      "

Beyt-i Safâfâ Karyesi 84 "      "

Miþrefât Karyesi 17 "      "

Mâlha Karyesi 153 "      "

Valeca Karyesi 191 "      "

Tibir Karyesi 100 "      "

Corah Karyesi 37 "      "

Ayn-ý Kârim 272 "      "

Sataf Karyesi 59 "      "

Harbete'l-Luvin Karyesi 44 "      "

Sûbâ 58 "      "

1842 Yekün

1842 Nakl-i yekün

Beyt-i Nakkûbâ Karyesi 24 Merkeze merbût

Inabe Karyesi 127 "                 "

Ýmvas Karyesi 113 "                 "

Þelfat Karyesi 42 "                 "

Beyt-i Hanina Karyesi 169 "                 "

Râm Karyesi 48 "                 "

Kalende Karyesi 28 "                 "

Hudeyra Karyesi 18 "                 "

Bi’r-i Nabula Karyesi 60 "                 "

Cîb Karyesi 110 "                 "

Râfât Karyesi 46 "                 "

Kefr-i Ikab Karyesi 28 "                 "

Sâris Karyesi 66 "                 "

Beyt-i Sevl Karyesi 16 "                 "

Nâtâf Karyesi 4 "                 "

Hýrbetü'l Amûr Karyesi 26 "                 "

Kutna Karyesi 122 "                 "
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Esâmî-i kurâ Aded-i hâne Mülâhazât

Beyt-i I‘nân 101 Merkeze merbût

2990

2990

Yekûn

Nakl-i Yekûn

Beyt-i Ecza Karyesi 7 Merkeze merbût

"                 "

"                 "

"                 "

"                 "

"                 "

"                 "

"                 "

"                 "

"                 "

Bedo Karyesi 112

Kabile Karyesi 37

Beyt-i Sûrik Karyesi 60

Kastel Karyesi 4

Kaluney Karyesi 62

Beyt-i Eksâ Karyesi 160

Benî Þemvil Karyesi 13

Liftâ Karyesi 228

Deyr Yâsin Karyesi 33

Kabû Karyesi 23 "                 "

Hurmâ Karyesi 90 "                 "

2819Yekûn

Beyt-i Lahm Nahiyesi

Nefs-i Beyt-i Lahm Kasabasý 952 Beyt-i Lahm Kasabasý'na merbût

Beyt-i Câlâ Karyesi "                     "    

Beyt-i Sahur Karyesi "                     "    

Hadar Karyesiý "                     "    

Artaþ Karyesi "                     "    

Yekün

Nefs-i Ramallah Ramallah Nahiyesi'ne merbût

"                     "    

"                     "    

"                     "    

"                     "    

"                     "    

"                     "    

"                     "    

"                     "    

"                     "    

"                     "    

Bire Karyesi

Ayn-i Arik Karyesi

Ayn-i Kiniya Karyesi

Surde Karyesi

Devre Karyesi

Ebû Gaþ Karyesi

Cefnâ Karyesi

Bîrzeyt Karyesi

Beyteyn Karyesi

Deyr-i Divan

545

309

46

19

1871

Ramallah Nahiyesi

385

246

74

23

27

47

39

89

102

77

239
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Esâmî-i kurâ Aded-i hâne Mülâhazât

Rimon Karyesi 134

Tayyibe Karyesi 193 "                     "    

Ayn-ý Yebrud Karyesi 87 "                     "    

Ramallah Nahiyesi'ne merbût

Yebrud Karyesi 55 "                     "    

Ayn-ý Sinîyâ Karyesi 45 "                     "    

Kefr-i Mâlik Karyesi 158 "                     "    

Deyr-i Carir Karyesi 145 "                     "    

Beytuniya 224 "                     "    

Yekûn2389

2389 Nakl-i yekûn 

Ramallah Nahiyesi'ne merbût

Yekün

Barkâ Karyesi 72

2461

Saffa Nahiyesi

Nefs-i Saffa Kasabasý 110 Saffa Nahiyesi'ne merbût

Deyr-i Ýbzima‘ Karyesi

Kefr-i Ni‘ma           "        

Mezraatü Þureyh   " 

Ebû Ushaydým      "  

Cumâlâ                " 

Deyr-i Ammar       " 

Sabâtiya             " 

Re’s                   " 

Baytillu                " 

Beyt-i ‘Ur Fâvka   " 

Beyt-i ‘Ur Tahta     " 

Dayra                  " 

61

131

173

36

49

73

"                     "    

"                     "    

"                     "    

"                     "    

"                     "    

"                     "    

"                     "    

"                     "    

"                     "    

"                     "    

"                     "    

"                     "    

60

Beyt-i Ligyâ          " "                     "    

"                     "    

Yekûn

Nakl-i yekûn 

Saffa Nahiyesi'ne merbût

"                     "    

"                     "    

"                     "    

"                     "    

Yekûn

Hýrbetü'l Misbah    " 

Yalu Karyesi

Deyr-i Eyyûb " 

Artûf " 

Eþva‘ " 

Har‘a " 

45

107

37

78

43

Beyt-i Duggu       " "                     "    48

Beyt-i Sîrâ            " "                     "    51

171

73

1346

1346

165

36

42

66

36

1961
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Esâmî-i kurâ Aded-i hâne Mülâhazât

Abvayn Nahiyesi

Eriha Nahiyesi

Nefs-i Abvayn 161 Abvayn Nahiyesi'ne merbût

"                     "    

"                     "    

"                     "    

"                     "    

"                     "    

"                     "    

"                     "    

"                     "    

"                     "    

"                     "    

"                     "    

"                     "    

"                     "    

"                     "    

"                     "    

"                     "    

"                     "    

"                     "    

"                     "    

Yekûn

Nakl-i yekûn 

Sincil Karyesi 228

Termes‘iya " 191

Hýrbetü Ebû Fellah " 106

Mezraatü Benî Mýrra " 294

Selvâr " 410

Ârûra " 120

"                     "    Mezari‘ " 197

"                     "    Attâra " 121

Acûl " 89

"                     "    Deyrü's-Sudan " 38

Kefr-i Þua " 38

61

2043

2043

Krâde  " 

Abvayn Nahiyesi'ne merbût115Kefr-i Ayn  " 

Deyr-i Nizâm " 

Benî Salih " 

Beyt-i Rima " 

Abûr " 

Deyr-i Gussân " 

Deyr-i Ebû Maþal " 

Cibiyâ " 

Burhân " 

Gevber  " 

Çeçelyâ " 

30

25

87

140

162

55

Yekûn

21

24

96

25

Nefs-i Eriha Kasabasý 76

2823
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Kaza hânelerinin yekûnu
11741

Beyân-ý
Aded

2819 Nefs-i merkeze merbût kurânýn mikdâr-ý hâneleri

1871 Beytüllahm Nahiyesi'ne merbût kurânýn hâneleri

2461 Ramallah " " " 

1691 Saffa " " " 

Abvayn " " " 

Eriha " " " 

Yekûn

2823

76

11741

Fî 20 Teþrîn-i Sânî sene [13]33
(Mühür)

Bi'rüsseba hükümet sarayý / Beersheba Government Palace
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Kudüs-i Þerif Mutasarrýflýðý
Tahrirât Kalemi
Umumî: 266
Hususî: 150

Hulâsa: Livâ dahilindeki köylerin nüfus ve hâneleri mikdârýný mübeyyin 
defter takdimine dair.

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletli efendim hazretleri

Þeref-keþîde buyurulan 16 Teþrîn-i Sânî sene [1]332 tarih ve altý yüz otuz
numaralý telgrafnâme-i âlî-i nezâret-penâhîlerinin arîza-i cevabiyesidir. Kudüs-i
Þerif Livâsý dahilindeki köylerin nüfus ve hâneleri mikdarýný mübeyyin taleb
buyurulan cedvel leffen takdim kýlýnmýþ olmakla ol bâbda emr u fermân
hazret-i men lehü'l emrindir. 

Fî 3 Kânûn-ý Sânî sene [1]332 / [16 Ocak 1917]

DH. UMVM, 145/49

****
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Kudüs-i Þerif Mutasarrýfý

(Ýmza)
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Süleyman binasýnýn doðu tarafýndaki Harem suru 
The Harem rampart in the east of the Suleiman building.
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KUDÜS'TE ORTAYA ÇIKAN BÝR ÇEÞÝT HAYVAN HASTALIÐININ
YAYILMASININ ÖNLENMESÝ

Kudüs'te ortaya çýkan bir çeþit hayvan hastalýðýný önlemek ve etrafa sirâyetini
engellemek üzere tedbir alýndýðý

PREVENTING THE SPREAD OF CERTAIN ANIMAL DISEASES
APPEARED IN JERUSALEM

Taking precautions to prevent the spread of certain animal diseases appeared
in Jerusalem

Kudüs Sancaðý Mutasarrýflýðý'na

Kudüs havalisinde zuhura gelen hayvan hastalýðý üzerine icra olunan
tedâbîre ve hamden li'llâhi Teâlâ karîn-i indifâ‘ olunduðu tebþîrine dair tevârüd
eden tahrirât-ý saadetleri mü’eddâsý malum-ý muhibbî oldu. Suret-i iþ‘âr-ý þerif-
lerinden istifade olunduðu üzere bu bâbda ittihâz kýlýnan usul-i tahaffuziyenin
semere-bahþ-i memnuniyeti mûcib olmaðla ba‘d-ezîn dahi herhâlde hüsn-i ifa-
yý levazým-ý hamiyetkârî ve reviyyet-mendîye olunmasý siyâkýnda þukka.

*
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Huzur-ý fehâmet-menþûr-ý hazret-i Sadâret-penâhî'ye

Numara: 643

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki

Rabbimiz Teâlâ hazretleri kâffe-i bilâd ve emsârý hemîþe mahfûz buyursun.
Bir müddetden berî aktâr-ý Mýsriyyeye müstevlî olan hayvanât hastalýðý
geçende her nasýl ise Kudüs-i Þerif Sancaðý'nda kâin Gazze'ye ve müteâkiben
Yafa ve Remle ve Lid kazalarýna sirayet ederek hayvanâtýn öküz ve sýðýr
nev‘inden çat-pat telefât vuku bulduðu istihbâr olunup derhal karantina
memurlarýyla lede'l-muhâbere bunun karantina usulünce bir gûnâ indifâ‘ý çare-
si olmadýðýndan zikrolunan hastalýk zuhur eden karyelere ikiþer-üçer asâkir-i
muvazzafa tayin olunarak oralarda telef olan hayvanâtýn lâþesi meydanda
býrakýlmayýp gayet amîk kuyular hafrýyla defni ve bir karye hayvanâtýnýn civarýn-
da bulunan diðer karyeler hayvanâtýyla adem-i ihtilâtý maddesinin her tarafa
ekîden ilân ve tenbîhiyle beraber bu madde mezkûr atlýlara dahi memuriyet ve-
rilmiþ ve olunan tahkikât-ý sahîhaya nazaran zikrolunan hastalýk ber-minvâl-i
muharrer sýðýr ve öküzden mâadâ diðer hayvanâta sirayet etmeyerek ve lehü'l-
hamd ve'l-minne pek çok telefât dahi vuku bulmayarak günden güne azalmýþ
ve bir iki gündür hiç zuhur etmemiþ olduðunun arz u beyânýna mücâseret kýlýn-
mýþdýr. Ol bâbda ve kâtýbe-i ahvâlde emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emr ve'l-
ihsânýndýr.

Fî 26 Safer sene [12]81 ve fî 16 Temmuz sene [12]80 / [28 Temmuz 1864]

A. MKT. MHM, 309/19

**
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Mutasarrýf-ý Kudüs-i Þerif
Es-Seyyid Ýsmail Ýzzet
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Filistin tepelerindeki su bendi; Gravür  
The dam; gravure on the hills of Palestine
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Huzur-ý fehâmet-nüþûr-ý cenâb-ý Sadâret-penâhî'ye

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki

Yafa ile Gazze'de zuhur eden kolera hastalýðý üzerine buraca ittihâz olunan
tedâbîr-i sýhhiyye tafsilâtý evvel ve âhir mütecâsir-i takdimi olduðum ma‘rûzât-ý
bendegânem mufâdýnda arz u iþ‘âr olunmuþdu. Ýllet-i mezkûre hamd olsun
Gazze cihetinde pek çok meydan alamayarak hemen sekiz on gün kadar icra-
yý ahkâm ile mündefi‘ olmuþ ise de Yafa Karantinahanesince vuku bulan kayýt-
sýzlýk eseri olarak orasýný ziyadece sarmýþ bulunduðundan ve zaten kasaba-i
mezkûre hâneleri gayet sýklýk ve bir hânede birkaç familya ikamet ederek pek
izdihamlýk olduðundan bunlarýn birazýný boþa[l]darak köylere çýkartmakdan
baþka tedbir olmayacaðý karantina tabib-i cedîdiyle bi'l-muhabere anlaþýlmýþ
olmakla derhal dört yüz kadar hayvanât tedarik ve i‘zâmýyla bir tarafdan ahali-
nin harice nakl ve isrâ ve bununla beraber diðer cânibden dahi külliyetli amele
tedârikiyle derûn-ý kasabanýn fevkalâde tathîr ve tanzîfine itina olunacaðýna ve
bu telaþ arasýnda vuku bulan vefeyâtýn mezarlarý hafr ve ta‘mîk olunmadýðýn-
dan ondan zuhur eden ta‘affünât hastalýk-ý mezkûre bir kat daha bâ‘is-i þiddet
olacaðý iþidilmekle çarçabuk lüzumu mikdar kireç irsâliyle o makûle mezarlara
serdirilerek bununla ta‘affünat-ý hâsýla dahi izâle edilmiþ bulunacaðýna mebnî
lehü'l-hamd ve'l-minne bugün sekiz dokuz gündür ki yeniden bir keyifsiz[lik]
zuhur etmeyip eski tutulanlardan dahi yevmiye ancak birer ikiþer vefeyât vuku
bularak hastegân-ý mevcudenin ekserisi mübeddel-i sýhhat ve selâmet olmuþ-
dur hastalýk-ý mezkûrun bidâyet-i zuhurundan indifâ‘ýna kadar Gazze'de üç yüz
ve Yafa'da dört yüz kadar vefeyât vuku bulmuþ olduðu karantina memurlarý
tarafýndan alýnan jurnal-i resmî meâlinden anlaþýlmýþdýr.

Evvel ve âhir arz u iþ‘âr kýlýndýðý vechile illet-i mezkûrenin Yafa'da böyle þid-

YAFA VE GAZZE TARAFLARINDA ORTAYA ÇIKAN KOLERANIN
ÖNLENMESÝNDE EMEÐÝ GEÇENLERÝN ÖDÜLLENDÝRÝLMESÝ

Yafa ve Gazze taraflarýnda baþgösteren koleranýn önlenmesinde hizmeti
görülenlerin Mecîdî niþanýyla ödüllendirilmesi

REWARDING THE PEOPLE WHO CONTRIBUTES TO PREVENT
THE SPREAD OF CHOLERA AROUND JAFFA AND GAZA

Rewarding the people who worked to prevent the spread of the disease of
cholera appeared around Jaffa and Gaza with the Mecidiye Order
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detle zuhurunun hasbe'z-zâhir sebeb-i müstakýlli müteveffâ hekim-i sâbýk ihti-
yar ve maldâr bir adam olup vazifesini asla tanýmayarak hânesinden çýkma-
masý ve usul-i tahaffuziyeye kat‘â dikkat etmemesi maddeleri olduðundan bu
hâlin tahakkuku üzerine merkûmun yerine diðer bir münasibinin sür‘at-i tayin ve
i‘zâmý Beriyyetü'þ-Þam Karantina Ýdaresi'ne bildirilerek ol bâbda illet-i
mezkûrenin zuhuruyla tabib-i cedîdin vürûduna kadar Ýngiltere Devlet-i
Fahîmesi tebaasýndan Yafa'da bulunan Tabib Philip Misyoner fenn-i tabâbetde
maharet-i kâmile ashâbýndan ve hukuk-ý müþtereke-i insaniyeye vâkýf zevâtdan
olmasýyla her sýnýf hastegân-ý mevcudeye meccânen vizite ederek ve kendi
kesesinden ilaç vererek isbat-ý müdde‘â-yý insaniyet etmiþ olduðundan mûmâi-
leyhin bu hareketi bütün ahali haklarýnda müstelzim-i memnuniyet ve þükrâne
olacaðý mahallî iþ‘ârât-ý mütevâlîsinden istidlâl olunmuþ idiðüne ve illet-i
mezkûrenin beyân-ý zuhuruna umûr-ý tahaffuziye ve tathîriyece kaydsýzlýðý tefer-
rüs olunup azliyle yerine Yafa müdür vekili tayin olunan Yafa Müftüsü Mehmed
Reþid Efendi dahi el-hak ibrâz-ý metânetle gerek mûmâileyh Tabib Philip ve
gerek muahharan vürûd eden karantina tabib-i cedîdi ile bi'l-ittifak esbâb-ý
zâhiriyeden ma‘dûd olan her türlü tedbirât ve takayyüdât-ý kâmilenin ifasýnda
gece ve gündüz demeyerek ve asla havf ve telaþ etmeyerek bezl-i vüs‘ ve
makderet etmiþ bulunduðuna mebnî gerek tabib-i mûmâileyhin asla vazifesi
deðil iken mücerred insaniyete bir hizmet yolunda görülen mesâî ve gayret-i
meþkûresi ve gerek müftü-i mûmâileyhin þöyle bir vakitde kendisine gönderilen
müdürün vekâletinin hüsn-i kabul ve idaresi emrinde pîþ-i nazar-ý umuma ibrâz
eylediði metânet ve ikdâmât-ý mütevâliyesi taltifât-ý seniyyeye mazhariyetlerini
müsted‘î olacaðýndan mûmâileyhimânýn emsallerine mûcib-i þevk ü gayret ve
kendilerine bâ‘is-i meziyet ve mefharet olmak üzere muvâfýk-ý irâde-i me‘âlî-
âde-i cenâb-ý Sadâret-penâhîleri buyurulduðu hâlde müftü-i mûmâileyhin
dördüncü ve tabib-i mûmâileyh Mösyö Philip'e dahi beþinci rütbelerden birer
kýta Mecidiye niþan-ý zîþâný ihsânýyla taltifleri hususuna müsaade-i merâhim-
âde-i hidiv-i a‘zamîleri þâyân ve sezâ buyurulmasý bâbýnda ve her hâlde emr u
fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 17 Rebîülevvel sene [12]82 ve fî 29 Temmuz sene [12]81

*
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Kudüs-i Þerif Mutasarrýfý
Es-Seyyid Ýsmail Ýzzet
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Taraf-ý Vâlâ-yý Kapudanî'ye

Devletli efendim hazretleri

Yafa ve Gazze cihetlerinde zuhur eden illet-i müdhiþe bi-avnihî Teâlâ kesb-i
sükûnet eylediðine ve þu vâhiyenin esbâb-ý indifâ‘iyesi emrinde mesâî-i
meþkûresi meþhûd olan Yafa Müftüsü ve Müdür Vekili Mehmed Reþid Efendi
ile Ýngiltereli Tabib Mösyö Philip'in icra-yý taltifleri ihtarýna dair Kudüs-i Þerif
Mutasarrýflýðý'ndan mevrûd tahrirât leffen irsâl-ý sûy-ý vâlâlarý kýlýnmýþ olmakla
Meclis-i Umûr-ý Sýhhiyyece bi'l-müzâkere kararýnýn ve re’y-i vâlâlarýnýn iþ‘ârýyla
tahrirât-ý merkûmenin iadesi bâbýnda irâde efendimindir.

Fî 2 Rebîülâhir sene [1]282 ve fî 12 Aðustos sene [1]281

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki

Mufâd-ý emr-i iþ‘âr-ý âlî-i dâverâneleri ve tahrirât-ý melfûfe mü’eddâsý rehin-i
îkân-ý çâkerî olmuþ ve lede'l-havale iþ‘âr-ý vâký‘aya nazaran mûmâileyhimânýn
hizmet ve gayretleri taltifât-ý seniyyeye mazhariyetlerine istihkâklarýný göster-
mekde olarak icra-yý icabý menût-ý re’y-i âlî-i cenâb-ý Sadâret-penâhîleri idüðü
Meclis-i Sýhhiyye'den bâ-mazbata ifade ve tahrirât-ý mezkûre pîþgâh-ý sâmî-i
âsafânelerine iade kýlýnmýþ olmakla her hâlde emr u fermân hazret-i veliyyü'l-
emrindir.

Fî 5 Rebîüssânî sene [12]82 ve fî 15 Aðustos sene [12]81 / [27 Aðustos
1865]

A. MKT. MHM, 341/19

**
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Dahiliye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i Âlîsi'ne

Kudüs-i Þerif Sancaðýyla civarý mahaller ahalisinden cüzzam illetine mübtelâ
ve Kudüs'de müctemi‘ olan otuz neferin her birine Haseki Sultan Ýmaret-i
Âmiresi'nden birer kýyye nân-ý aziz tahsis kýlýndýðý misillü bunlarýn yanlarýna ha-
ricden gelen dokuz nefer-i meczûma dahi imaret-i mezbûreden yevmî birer
kýyye nân-ý azizin tahsisi 19 Cemâziyessânî sene [12]95 tarih ve on iki numa-
ralý mazbata-i acizânemizde istîzân olunmuþ ve bu kere merkûm meczûmlar
yanlarýna daha dört nefer meczûm geldiði haber verilmesi üzerine zâbýta
ma‘rifetiyle tahkik-i keyfiyet olundukda zikrolunan dört nefer meczûmun geldik-
leri tahakkuk eylemiþ ise de mezbûr otuz nefer meczûmdan iki neferin vefatlarý
vuku bulduðu anlaþýlmýþ olduðundan müteveffâ-yý merkûmânýn uhdelerinden
kalan iki kýyye nân-ý aziz muahharan geldikleri mazbata-i mütekaddime-i meb-
hûsede arz kýlýnan ve bu kere tahakkuk eden cem‘an on üç neferden iki nefere
verilmek üzere bakiyyesi olan on bir nefere ber-vech-i ma‘rûz imaret-i mezbûre-
den yevmiye birer kýyye nân-ý azizin tahsisi hususuna müsaade-i aliyye-i
nezâret-penâhîleri þâyân buyurulmak bâbýnda emr u fermân hazret-i men
lehü'l-emrindir.

Fî 16 Receb sene [12]95 ve fî 6 Temmuz sene [12]94 / [16 Temmuz 1878]

ÞD. ML, 2271/58

KUDÜS VE ÇEVRESÝNDE CÜZZAM HASTALIÐINA YAKALANAN-
LARA HASEKÝ SULTAN ÝMARETÝ'NDEN YARDIM EDÝLMESÝ

Kudüs ve çevresindeki yerleþim yerlerinde cüzzam hastalýðýna yakalananlardan
iki kiþinin vefat ettiði bildirilerek bu hastalýða yakalananlara Haseki Sultan

Ýmareti'nden yardým edilmesi

ASSÝSTANCE GÝVEN BY THE HOSPÝCE OF HASEKÝ HURREM
SULTAN TO THE LEPERS ÝN AND AROUND JERUSALEM

As it is reported two persons died because of the disease of leprosy and giv-
ing assistance by the Hospice of Haseki Hurrem Sultan to the lepers in and

around Jerusalem

[Kudüs-i Þerif Meclis-i Ýdare üyelerinin
mühürleri]
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Huzur-ý Âlî-i Hazret-i Sadâret-penahî'ye

Mekâtîb-i rüþdiyede tedrîs olunmak ve meccânen tevzî‘ edilmek üzere
Kudüs-i Þerif'e irsâl olunan Hýfz-ý Sýhhat kitabýnýn Türkiyyü'l-ibare olup bunun
Arabî olarak beþ altý yüz nüshasýnýn tab‘ ve irsâli Kudüs-i Þerif
Mutasarrýflýðý'ndan iþ‘âr olunduðundan ve mezkûr kitablarýn masrafý Bâbýâlice
tesviye olunarak Matba‘a-i Osmaniyye'de iki bin nüsha tab‘ olunacaðý tahakkuk
kýlýndýðýndan bahisle Arabî'ye tercüme etdirilerek tab‘ýyla Kudüs-i Þerif'e ve
umumen Suriye'ye irsâli hakkýnda Maârif Nezâret-i Celîlesi'nden meb‘ûs tezkire
leffen arz u takdim kýlýnmýþ olmakla meâline ve mezkûr kitabýn esasen neþr ve
tedrîsi hakkýndaki karar-ý âlîye nazaran icra-yý icabý menût-ý müsaade-i celîle-i
hazret-i Sadâret-penâhîleridir. Ol bâbda.

Fî 2 Rebîülâhir sene [1]306 ve fî 24 Teþrîn-i Sânî sene [1]304 / [6 Aralýk 1888]

DH. MKT, 1581/37

**

HIFZ-I SIHHAT ADLI KÝTABININ ARAPÇA'YA ÇEVRÝLEREK
BASTIRILMASI

Rüþdiye mekteblerinde okutulmak ve meccânen daðýtýlmak üzere Kudüs'e
gönderilen Hýfz-ý Sýhhat adlý kitabýn, Arapça'ya çevrilip Matbaa-i Osmaniye'de

bastýrýlmasý

TRANSLATÝNG THE BOOK CALLED "HIFZ-I SIHHAT
(PROTECTÝNG HEALTH)" ÝNTO ARABÝC AND PRÝNTÝNG ÝT

Translating the book called "Hýfz-ý Sýhhat (Protecting Health)" into Arabic and
printing it in Matbaa-i Osmaniye (The Ottoman Press) in order to be lectured

at high schools and to be distributed freely in Jerusalem
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Kudüs-i Þerif Mutasarrýflýðý
Tahrirât Kalemi
Aded 10

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Kudüs-i Þerif Sancaðý mülhakâtýndan Gazze Kasabasýyla bazý kurâ-yý mül-
hakasýnda kesret üzere zuhur eden frengi illetinin def‘ ü izâlesi için te’sisi
zaruriyâtdan olan otuz yataklý bir bâb hastanenin masârýfât-ý inþaiye ve daime-
sine ve nefs-i kasabada laðým ve kaldýrým yapdýrýlmasýyla tathîrine karþýlýk ve
yirmi beþ sene müddetle Gazze sevâhilinden vapur ve sefâyine tahmîlen
memâlik-i ecnebiyeye ve mahâll-i saireye ihrac olunan zehâyirin beher çuvalýn-
dan yirmiþer veya beher Ýstanbul kîlesinden dörder para ahzý veyahud mezkûr
illet-i müdhiþenin def‘i ve tezâyüd-i sirâyetinin men‘i için âhar tedâbîr-i münâsi-
benin icrasý hakkýnda Gazze Meclis-i Ýdaresi'nden vârid olan mazbata ile
bâlâsýna muharrer olarak suret-i muhrecesi leffen takdim-i huzur-ý âlî-i cenâb-ý
nezâret-penâhîleri kýlýnan on üç maddede muharrer tafsilâta nazaran kaza-yý
mezkûrdan senevî ihrac olunmakda olan tahminen iki yüz bin keyl-i atîk
zehâyirden dörder para hesabýyla hâsýl olacak vâridâtýn tahammülü nisbetinde
tedrîcen kasabanýn laðým ve kaldýrýmlarýnýn yapdýrýlmasý ve mezkûr hastanenin
inþa ve te’sisi ve bir de sâhil-i bahrda dört metre arz ve yüz metre tûlunda
demirden bir iskele inþasýyla inde'l-lüzum tamir ve ýslâhýna medâr olmak ve üst

GAZZE'YE YAPTIRILACAK HASTANE ÝLE GAZZE'NÝN ALTYAPI
ÇALIÞMALARI ÝÇÝN GEREKLÝ HARCAMALARIN BAZI

VERGÝLERDEN KARÞILANMASI
Gazze ve köylerinde ortaya çýkan frengi hastalýðýnýn önlenmesi için yapýlacak

hastanenin, Gazze içerisine yapýlacak laðým ve kaldýrýmlarýn ve sahile yapýlacak
demirden iskelenin masraflarýnýn, zahire ihracâtýndan alýnacak vergilerle iskele

ücreti olarak alýnacak vergilerden karþýlanmasý

COVERÝNG THE EXPENSES OF HOSPÝTAL AND SEWER 
SYSTEMS PLANNED TO BE BUÝLT ÝN GAZA FROM 

THE VARÝOUS TAXES
Covering the expenses of the hospital planned to be built to prevent syphilis
disease occurred in Gaza and in its villages and of public works as building

sewer systems, sidewalks and the wharves through the export duties on grain
and taxes collected by wharfage
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tarafý hastane masârýf-ý daimesine verilmek üzere iskele ücreti nâmýyla bahren
vuku bulacak idhalât ve ihracât kýymetlerinden yüzde yirmi para dahi istîfâsý
suretleri mahallince takarrur etdiði anlaþýlmasýyla icabý lede'l-müzâkere illet-i
mezkûrenin sirayet ve tezâyüdüne meydan verilmeksizin def‘ine tedbir-i âcil itti-
hâzý elzem olup oranýn daire-i belediye vâridâtýnýn kýlletine ve ekser ahalinin
fakr-ý hâlleri bu gibi te'sisât için iânelerine müracaata mâni olduðuna ve kaza-
yý mezkûrdan zehâirce külliyetli ihracât vuku bulmakda olup ber-minvâl-i
ma‘rûz sahil-i deryaya demirden bir iskele yapdýrýldýðý hâlde ale'd-devam mürûr
u ubûr ile ihracât ve idhalâtý teshîl ve mevki‘an tezâyüd-i ma‘mûriyet ve
tevessü‘-i emr-i ticareti istilzâm eyleyeceðine nazaran suret-i iþ‘âr-ý mahallî
meclis-i acizânemizce de münasib görülmüþ ise de icra-yý icabý menût-ý emr u
irâde-i aliyye-i cenâb-ý nezâret-penâhîleri bulunmuþ olmaðýn ol bâbda emr u
fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 23 Þevval sene [1]310 ve fî 27 Nisan sene [1]309

[Kudüs Ýdare Meclisi üyelerinin mühürleri]

*
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Bâb-ý Âli
Daire-i Umûr-ý Dahiliye
Mektubî Kalemi
Aded 700

Huzur-ý âlî-i hazret-i Sadâret-penâhî'ye

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki

Kudüs-i Þerif Sancaðý mülhakâtýndan Gazze Kasabasýyla bazý kurâ-yý mül-
hakasýnda zuhur eden frengi illetinin def‘ ü izalesi için te’sisi zarurî olan otuz
yataklý bir bâb hastanenin masârýf-ý inþaiye ve daimesine ve nefs-i kasabada
yapdýrýlacak laðým ve kaldýrýmlara karþýlýk ittihâz olunmak üzere senevî ihrac
olunmakda olan tahminen iki yüz bin keyl-i atîk zehâirin beher kîlesinden
dörder para ahzý ve sahil-i bahrda dörder metre arz ve yüz metre tûlunda
demirden bir iskelenin inþasýyla inde'l-lüzum tamir ve ýslâhýna medâr olmak ve
üst tarafý mezkûr hastane masârýf-ý daimesine verilmek üzere iskele ücreti
nâmýyla bahren vuku bulacak idhalât ve ihracât kýymetlerinden dahi yüzde
yirmi para istîfâsý hakkýnda bazý ifadâtý hâvî livâ-i mezkûr idare meclisinden
tevârüd eden 27 Nisan sene [1]309 tarih ve on numaralý mazbata melfûfuyla
beraber takdim kýlýnmýþ ve icra-yý icabý merhûn-ý müsaade-i aliyye-i cenâb-ý
Sadâret-penâhîleri bulunmuþ olmaðýn ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-
emrindir.

Fî 21 Zilkade sene [1]310 ve fî 25 Mayýs sene [1]309 / [6 Haziran 1893]

ÞD, 2281/7

**

Nâzýr-ý Umûr-ý Dahiliye 
(Ýmza)
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Filistin'de Kýzýlay Binasý / The Red Crescent Building in Palestina
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Dahiliye Mektubî Kalemi
Evrak numarasý: 1829/24

Huzur-ý âlî-i hazret-i Sadâret-penâhî'ye

Kudüs'de zuhur eden çekirge tohumunun mahv u itlâfý için yirmi bin ve
muahharan dahi beþ bin kuruþun sarfýna me’zûniyet verildiði beyânýyla livâca
lüzum-ý hakikîsinden fazla para istenilmesi oraca talimât hilâfýna çekirgenin
ahaliden satýn alýnmasý sureti ihtiyar edilip bu usul ise fazla masrafý mûcib
olmakla beraber üç yüz sekiz tarihinde þeref-sâdýr olan irâde-i seniyye-i hazret-i
Padiþahî ile mefsûh olduðu ve çekirge talimât-ý cedîdesi hükmünce ihtiyar
edilecek masârýf yalnýz memur yevmiye ve harcýrahýyla kireç ve bez esmâný ve
saireden ibaret olacaðý ve teferruâtý Orman ve Ma‘âdin ve Ziraat Nezâret-i
Celîlesi'nden huzur-ý sâmî-i fehâmet-penâhîlerine bi't-takdim tevdî‘ buyurulan
11 Mayýs sene [1]315 tarihli tezkirede izbâr olunmakdan nâþi talimât-ý hâzýra
mûcebince muamele ifasýyla beraber orada el-yevm çekirge kalýp kalmadýðý ve
bunlarýn topladýlmasý için þimdiye kadar ne masraf ihtiyar edildiði Kudüs-i Þerif
Mutasarrýflýðý'ndan sorulmuþdu. Lehü'l-hamd Kudüs'de çekirgeden eser
kalmayýp ve maamâfih ameliyât-ý itlâfiye dahi talimâta muvâfýk olup çekirge
mübâya‘asý suret-i ihtiyar edilmediðine ve bu uðurda vâki olan masârýfât yirmi
altý bin yedi yüz küsûr kuruþa bâlið olarak daha bazý sarfiyât dahi olduðu
anlaþýldýðýna ve çekirgelerce telefâtýn mikdarýna dair cevaben alýnan telgrafnâ-
menin sureti leffen pîþgâh-ý sâmî-i vekâlet-penâhîlerine takdim kýlýnmýþdýr. Ol
bâbda.

Fî 7 Cemâziyelevvel sene [1]317 ve fî 31 Aðustos sene [1]315 / [12 Eylül
1899]

DH. MKT, 2246/45

**

KUDÜS'TE ORTAYA ÇIKAN ÇEKÝRGE ÝSTÝLASININ ÖNLENMESÝ
Kudüs'te ortaya çýkan çekirge istilasýnýn önlenmesi için gönderilen paranýn 

talimâta uygun bir biçimde harcandýðý ve çekirge salgýnýnýn önlendiði

PREVENTING THE GRASSHOPPER RAÝDS IN JERUSALEM
The fact that the money sent to prevent grasshopper raids in Jerusalem has
been expended in accordance with the official instruction and this attempt to

prevent grasshopper raids attained success
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Mekâtib-i Askeriye-i Þahane Nezâreti
Mekteb-i Týbbiye-i Þahane
Tahrirât Kalemi
Aded: 646

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletli efendim hazretleri

Birkaç seneden beri dahil-i livâda daire-i sirayetini tevsî‘ etmiþ olan frengi
illetinin tedavisi esbâbýna teþebbüs edilmekde olmasýndan dolayý âtiyen hâl
kesb-i vehâmet edeceði cihetle tedâbîr-i lâzýmenin hemen ittihâzý vücûbunu
mutazammýn Kudüs-i Þerif Sancaðý beledî tabibi tarafýndan tanzim ve mutasar-
rýflýkdan tevdî‘ kýlýnan lâyiha ve istatistik üzerine sebk eden iþ‘âr-ý devletlerine
cevaben yazýlan tezkire-i acizânemde frengi illetinin Memâlik-i Mahrûse-i
Þahane'de men‘-i tevessü‘ ve intiþârý için ittihâzý lâzým gelen tedâbîr-i fenniyeyi
hâvî kaleme alýnan lâyiha Þûrâ-yý Devletçe derdest-i tedkik olunduðundan
bunun mevki‘-i tatbike vaz‘ýna kadar illet-i mezkûrenin tahdid-i daire-i sirayeti
zýmnýnda takayyudât-ý lâzýmede bulunulmasý izbâr olunmakdan nâþi keyfiyet
livâ-i mezkûr mutasarrýflýðýna teblið buyurularak illet-i mezkûrenin tedavisine
mahsus olmak üzere Kudüs haricinde bir hastane inþasý taht-ý elzemiyetde
bulunduðu ve inde'l-keþf tanzim olunan harita ve keþifnâmesinin gönderildiði
beyânýyla iþbu hastanenin inþasýna me’zûniyet i‘tâ ve sâlifü'z zikr lâyiha mevki‘-
i tatbike vaz‘ olunmuþ ise bir nüshasýnýn isrâsý cevaben alýnan tahrirâtda izbâr
olunmasýyla mezkûr haritanýn evrak-ý müteferri‘asýyla tesyâr buyurulduðundan
ve 30 Aðustos sene [1]315 tarihinde teblið edildiði üzere lâyiha-i mezkûrenin

KUDÜS'TE FRENGÝ HASTALIÐININ ÖNLENMESÝ ÝÇÝN TAM
TEÞEKKÜLLÜ BÝR HASTANE YAPTIRILMASI

Kudüs'te frengi hastalýðý yayýlmakta olduðundan, bu hastalýkla ilgili hazýrlanan
layihanýn çýkmasýný beklemeden, karantinahâne ve diðer ilgili bölümleriyle bir-

likte bir hastane yaptýrýlmasý

BUÝLDÝNG A WELL-EQUÝPPED HOSPÝTAL IN JERUSALEM IN
ORDER TO PREVENT THE SYPHILIS DISEASE

Since the syphilis disease spreads in Jerusalem, building a well-equipped
hospital with the state of a quarantine service and other necessary depart-

ments without waiting for the draft law on this disease
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þimdilik Kastamonu ve Ankara vilâyetlerinde tatbiki karar-ý vâki iktizâsýndan
bulunduðundan nüsha-i matlûbenin irsâline mahal görülememesiyle bu cihetin
cevaben mutasarrýflýða yazýlmýþ olmasýna ve suret-i iþ‘âra nazaran muk-
tezâsýnýn serî‘an ifa ve neticesinin inbâsýna dair bu kere de tevârüd eden 7
Kânûn-ý Evvel sene [1]315 tarihli ve dört yüz yetmiþ bir numaralý tezkire-i aliyye-
i nezâret-penâhîleri lede'l-havale çamaþýr ve gasl ve muayene ve karanti-
nahâne ve matbahý haricde inþa ve koðuþlarý köþesiz ve tavanlarý yazýsýz ve her
tarafý yaðlý boya ile telvîn edilmek ve üst katda bir ameliyathâne te’sis ve her iki
katda birer banyo bulundurmak ve bakteriyoloji ve kimyahâne için oda tefrik
olunmak ve'l-hâsýl müessesât-ý celîle-i cenâb-ý cihanbânî ile mütenâsib ve hâl-
i hâzýr fenne tamamýyla muvâfýk olmak üzere muktedir bir mühendisin nezâreti
altýnda olarak livâ-i mezkûr merkezinde bir hastane küþâdý mûcib-i muhas-
senât olacaðýnýn cevaben savb-ý âlî-i dâverîlerine izbârý Meclis-i Týbbiye-i
Mülkiye ve Sýhhýye-i Umumiye'den ifade ve evrak-ý mürsele leffen ba‘s ve iade
kýlýnmýþ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 17 Þevval sene [1]317 ve fî 5 Þubat sene [1]315 / [17 Þubat 1900]

DH. MKT, 2331/84

**

Yâverân-ý Hazret-i Þehriyârîden 
Tophane-i Âmire Müþiri ve 

Umum Mekâtib-i Askeriye-i Þahane Nâzýrý 
Zeki
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Bi'rüsseba'da askerî dikimevi  
Military workshop for sewing clothes in Beersheba
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Dahiliye Mektubî Kalemi

Evrak numarasý: 3505/15

Umum Mekâtib-i Askeriye-i Þahane Nezâret-i Celîlesi'ne

Kudüs-i Þerif Sancaðý'nda Hudâ-nekerde emrâz-ý sâriye zuhurunda suhû-
letle Beyrut havalisine intiþâr etmesi muhtemel bulunmasý hasebiyle livâ-i
mezkûr ahvâl-i sýhhiyesinden vaktiyle malumât alýnabilmek ve teftiþât-ý sýhhiye
icra edilmek için ora belediye etibbâsýnýn dahi Vilâyet Sýhhiye Müfettiþliði'ne
rabtýyla masârýf-ý seferiye ve zaruriyesine mukabil maaþýna ilâveten ve mahallî
devâir-i belediyesine tevzî‘an bin kuruþun tahsis olunmak üzere müfettiþ-i
mûmâileyhin Kudüs-i Þerif Sancaðý'na dahi teþmîl-i memuriyeti hakkýnda
Beyrut Vilâyet-i Aliyyesi'nden takdim kýlýnan tahrirât ve melfûfunun irsâliyle bu
bâbdaki mütâlaanýn iþ‘ârý þeref-tevârüd eden 12 Þubat sene [1]316 tarih ve üç
bin beþ yüz beþ numaralý tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîde izbâr ve melfûfât-ý
mezkûre yine iade buyurulmak üzere leffen tesyâr kýlýndýðýndan vâki olacak
mütâlaa-i aliyye-i âsafânelerinin iþ‘âr buyurulmasý bâbýnda.

Fî 20 Zilkade sene [1]318 - Fî 26 Þubat sene [1]316 / [11 Mart 1901]

DH. MKT, 2459/119

**

KUDÜS'TE ORTAYA ÇIKAN BULAÞICI HASTALIÐIN BEYRUT'A
SÝRAYETÝNÝN ÖNLENMESÝ ÝÇÝN TEDBÝR ALINMASI

Kudüs'te ortaya çýkan bulaþýcý hastalýðýn Beyrut'a yayýlma ihtimali bulunduðun-
dan, Beyrut belediye doktorlarýnýn, haberleþme ve irtibât açýsýndan Beyrut

Sýhhiye Müfettiþliði'ne baðlanmalarý ve Kudüs'ü de kapsayacak þekilde teftiþ
faaliyetlerini sürdürmeleri 

TAKING PRECAUTIONS IN ORDER TO PREVENT 
THE CONTAGIOUS DISEASE APPEARED IN JERUSALEM FROM 

SPREADING TO BEIRUT
Since the contagious disease occurred in Jerusalem seems probable to

reach Beirut carrying on the inspections including Jerusalem by the Beirut
Municipality doctors, their becoming connected to the Beirut Inspectorship of
Health in terms of communication and adding a special amount of money to

defray expenditures of the inspections
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Nezâret-i Umûr-ý Sýhhiyye
Tahrîrât Odasý
Aded: 41

Dahiliye Nezâret-i Aliyyesine

Atûfetlü efendim hazretleri

Yafa'ya bulaþýk mahallerden gelen sefâin pratika ahz etmezden mukaddem
üzerlerine bir takým sandalcýlar hücum ederek yolcularla eþyalarýný nakletmek-
te olduklarý ve bu gibi ahvalin men‘i hakkýnda hükûmet-i mahalliye nezdinde
edilen teþebbüsâttan bir semere hâsýl olmadýðý beyânýyla icab-ý hâlin icrasý
Yafa Karantinasý Tababeti'nden iþ‘âr kýlýnmýþ ve sefâyin-i mezkûreye karantina-
haneden pratika almazdan evvel bir takým sandalcý ve sair eþhâs gelerek yol-
cularla ihtilât etmeleri iþbu sefâyinin ilel-i sâriye olan mahallerden vürûdlarýna
nazaran ne gibi mahzuru dâ‘î olacaðý müstaðnî-i beyân ve izah bulunmuþ
olduðundan Yafa'ya gelen gemiler hakkýnda muamele-i sýhhiyye ifa etmeksizin
sandalcý ve eþhâs-ý sâirenin duhûllerinin þedîden men‘i esbâbýnýn istihsâli zým-
nýnda Kudüs-i Þerif Mutasarrýflýðý'na tebliðât-ý lâzýme icrasý hususunun savb-ý
âlî-i atûfîlerine izbârý daire-i sýhhiyyeden ifade kýlýnmakla emir ve fermân hazret-
i men‘ lehü'l- emrindir.

Fî 18 Þevval sene [1]326 ve fî 30 Teþrîn-i Evvel sene [1]324 / [13 Kasým
1908]

DH. MKT, 2657/98

**

18

YAFA'YA BULAÞICI HASTALIK OLAN YERLERDEN GELEN
GEMÝLERE KARANTÝNA UYGULANMASI

Yafa'ya bulaþýcý hastalýklar bulunan mahallerden gelen gemilere, gerekli saðlýk
kontrolleri yapýlmadan sandalcýlar ve baþka kimselerin girmelerine 

izin verilmemesi

PUTTING THE SHIPS COMING FROM THE PLACES IN 
WHICH THERE ARE CONTAGIOUS DISEASES TO JAFFA 

INTO QUARANTINE
Not giving permission to boatmen and other people to enter the ships coming
from the places in which there are contagious diseases to Jaffa without mak-

ing essential health controls for them

Sýhhiyye Nâzýrý
Tevfîk
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Kudüs'te sancak ile askerler- 1917
Soldiers with a flag in Jerusalem-1917
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Mütevellîye verildi.

Kudüs i Þerif beyine ve kadýsýna hüküm ki

Müþârunileyh mütevellî defter verip evkâf-ý mezbûreden olup Kudüs-i Þerif
ve Gazze beylerinden alýnýp vakfa ilhâk olunan köylere bedel verilen Eri nâm
köy ahalileri zimmetlerinde buðday ve arpa ve darý bahâlarýndan ve baðlarý ve
camuslarý rüsûmâtýndan hayli mâl-ý vakf bâki kalýp þehre gelmedikleri ecilden
tahsili mümkün olmadýðýn ve evkâf-ý mezbûreden Kudüs-i Þerif'de Beyt-i Ta‘ýyâ
nâm köyün reisi Bedir nâm müfsid geçen sene kaldýrýp hayli adem cem‘ edip:
"Oðlum öldürdünüz" deyu bahane edip Safâ nâm karyeyi basýp beþ-altý âdem
katledip Livâ-i Gazze'de Vadi-i Ali nâm mevzide olan âsi Arab arasýna girip ken-
dinin ve oðullarýnýn zimmetlerinde hayli bâki olup vermediklerin bildirmeðin
buyurdum ki vardýkda mezkûr karye ahalisin ihzâr edip zimmetlerinde olan
mal-ý vakfý müfredât defterleri mûcebince onat vechile teftiþ edip mal-ý vakf
eðer mezkûr karye ahalisi üzerindedir ve eðer mezkûrûn Bedir ve oðullarý zim-
metindedir her kimin üzerinde sâbit olursa bî-kusur alýverip vakf için mütevel-
lîye zabt etdiresiz ve mezbûr Bedir'in ol vechile âdem katletdiði sâbit olursa ol
bâbda þer‘le lâzým geleni mahallinde icra edip yerine koyasýz hilâf-ý þer‘ u
kanun kimesneye iþ olmakdan hazer eyleyesiz.

[17 Muharrem 972 / 25 Aðustos 1564]

A. DVNS. MHM.d, 6/55

**

KUDÜS'E BAÐLI KÖYLERDE EÞKIYALIK HAREKETLERÝNÝN
ÖNLENMESÝ

Kudüs'teki Hürrem Sultan Ýmâreti Evkâfý'na baðlý Eri köyü ahalisi ile Ta‘ýya
köyünden Bedir ve oðullarýnýn vakfa olan borçlarýnýn tahsil edilmesi, Bedir'in

köyleri basýp adam öldürdüðü ispatlanýrsa cezalandýrýlmasý

PREVENTING ACTIVITIES OF BANDÝTS AND REBELLÝONS IN
THE VILLAGES OF JERUSALEM

Collecting the outstanding debt belonged to people living in the village of Eri,
Bedir and his sons from the village of Ta’iya to the Hospice of Hurrem Sultan

Waqf in Jerusalem and punishing Bedir if it is proved that he attacked a village
and killed people
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Hamden sümme hamden küffâr-ý hâk(-i)-sâr Gazze'den dahi firar etmiþ
olduklarýný müþ‘ir Cezzar Paþa kullarýnýn Ordu-yý Hümâyûn cânibinden bugün
vürûd eden tahrirâtý derhal takdim-i hâk-i pây-i mülûkâneleri kýlýnmýþdý.
Müþârunileyhin tahrirât-ý merkûmesiyle gönderdiði tatarýyla kapu kethudasý
Mustafa Bey kullarýna gönderdiði kâimesidir. Fermân hazret-i men lehü'l-emr
efendimizindir.

Saadetli necâbetli mürüvvetli oðlum sultaným mir-i sütûde-þiyem hazretleri

Fransalý hain-i din Bonaparte nâm mel‘anetkârýn bâ-avn-i bârî ve kuvve-i
kâhira-i hazret-i cihandârî ile mübtelâ ve giriftâr olduðu kahr u hezimeti ile
Akka'dan Yafa'ya ve Yafa'yý tahsili sevdasýnda iken tayin kýlýnan asâkir ve taife-i
urbânýn teveccühleri mesmû‘u olduðu anda sebat ve karar edemeyip kemâliyle
periþâniyete dûçâr olarak Gazze'ye firarý keyfiyeti bundan çend rûz mukad-
demce hâk-i pây-i kâm-revâ-yý âsafânelerine arz u beyân olunmuþdu. Týbk-ý
tahrîr-i kemterî üzere ol havalide olan urbân ve kadr-i kifâyede verâsýna tayin
olunan asâkir, takib üzereler iken kefere-i mahzûle küllî vesveseye zâhib ve
vardýðý mahallerde bi-inâyetillâhi Teâlâ gûnâ gûn hezl ü periþâniyete dûçâr
olmakda olduðundan Gazze'de dahi ikamete takat-güzâr olmakla vardýðý anda
kalesinin bazý mahallerini hedm edip Ariþ tarafýna mâh-ý Zilhicce'nin yirmi ye-
dinci günü firar eylediði tahakkuk eylediði anda derhal taraf-ý kemterânemden
mütesellim tayin ve irsâl olunduðu ve mücerred bâliða-i hüsn-i teveccühât-ý
sâmîleri üzere Gazze'ye varýncaya kadar havali-i Berr-i Þam kemâ fî's-sâbýk
eyâdî-i Ýslâma dühûl ve levs-i vücud-ý a‘dâdan tasfiye ve tathîr kýlýnýp bi'l-cümle
fukarâ ve zu‘afâ kullarý devam ve irtibât-ý ömr ü devlet-i Þehinþâhî'ye muvâza-

GAZZE'DEN FÝRAR EDEN NAPOLYON BONAPARTE'IN YOL
GÜZERGÂHINDAKÝ KÖYLERÝ YAKIP YIKTIÐI

Akka ve Yafa'yý iþgal etmek isteyen fakat askerler ve urbân tarafýndan Gazze'ye
firar ettirilen Bonaparte'ýn, yol güzargâhýndaki köyleri harap ederek Gazze'den

de periþan bir vaziyette uzaklaþtýðý

BONAPARTE DRIVEN AWAY FROM GAZA DESTROYED THE
VILLAGES ON HIS WAY

Bonaparte who aimed to occupy Akko (Acre) and Jaffa but has been driven
away by soldiers and Arabs to Gaza has been driven away also from Gaza by

destroying the villages on his way
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bet üzere olduklarý eðerçi her ne kadar derkâr ve âþikâr ise dahi adüvvün cemî‘
ve zamanda me’lûf ve müstemir olduðu zarar u ziyan ve hile ve hud‘âsý ecilden
Yafa'dan Gazze'ye varýncaya kadar kurâ ve mesâkini tahrib ve resîde olmuþ bi'l-
cümle harâset ü ziraatlerini hayf ve telef eylediði zâhir ise dahi Cenâb-ý Hak
ömr u devlet-i Padiþahî'yi müzdâd ve a‘dâ-yý mahzûlesini makhûr ve berbat
eylesin. Saye-i hümâyûn-ý veliyyü'n-ni‘amânelerinde pâ-zede-i hasar-ý a‘dâ olan
fukarâ ve zu‘afâ kullarý bi-mennihî Teâlâ yine kesb-i kuvvet ederler. Adüvv-i dinin
gûnâ gûn tahaddüs etdirdiði kelâm-ý erâcîfi muktezâ-yý itibarî olmakla bu defa
dahi Gazze'den firarý hengâmýnda bizzat Bonaparte nâm kâfirinin lisanen ifade
eylediði cevabý bugün kahr u hezimeti ve teferruk ve periþâniyete dûçâr oldum
ise karîben külliyetli imdad asâkirimiz vilâyetimiz tarafýndan vürûd edecekdir.
Vârid olduklarý anda yine avdet ederim deyu bir hâdise hudûs etdirmekle suret-
i hâl nefsü'l-emre mutabýk ise dahi cenâb-ý hayru'n-nâsýrîn ve müsehhil-i su‘âb
rabbü'l-mü‘în þevketli kerâmetli mehâbetli kudretli veliyyü'n-nimet-i bî-min-
netimiz Padiþahýmýz efendimizi serîr-i Saltanat-ý Hümâyûnlarýnda ber-karar ve
ber-devam ve cemî‘-i a‘dâlarýný makhûr ve bed-kâm eyleye. Bu defa la‘în-i mer-
sûmun giriftâr olduðu hezimet ve periþâniyeti ve ahz u intikama makrûn olmasý
her ne kadar haric-i tarif ve beyân ise dahi tâbi olduðu havfýndan nâþi terk
eyleyip bu defa der-bâr-ý þevket-medâr-ý mülûkâneye bi't-tazarru‘ ve'l-ibtihâl
taraf-ý çakerânemden arz u takdim kýlýnan musanna‘ ve muhteri‘ nâdiru'l-misl iki
kýta kebîr on birer kýyye gülleye mütehammil toplarýndan derece-i maðlubiyeti
muhât-ý ilm-i âsafâneleri buyurulmak niyazý vesile-i arz-ý sýdk-ý hulûsum olmuþ-
dur deyu bu minvâl üzere devletli inâyetli sadrýazam ve serdâr-ý ekrem
efendimiz hazretlerine arîza-i kemterî tahrîr ve irsâl olunmakla malum-ý
necîbâneleri buyurulmak için iþbu suret-i arîza taraf-ý saadetlerine ib‘âs olun-
makla bi-mennihî Teâlâ keyfiyet-i hâl malum-i mürüvvetleri buyuruldukda savb-
ý hâlisânemizi da‘avât-ý hayriye ile yâd buyurmalarý me’mûl-i hâlisânemizdir. 

Fî 3 M. sene [1]214 / [7 Haziran 1799]

(mühür)

HAT, 157/6553
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Kudüs'te bir kale / A castle in Jerusalem
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Müþârunileyhin iþbu kâimesi ve gönderdiði evrak manzûr-ý hümâyûnum
olmuþdur. Lillahi'l-hamd bu dahi suhûletle bitmiþ tahsîni hâvî cevab tahrîr oluna
maðdûb-ý merkûm þu aralýk bu gâileyi ihdâs edip bu kadar Ümmet-i
Muhammedi rahatsýz etdikleri için Cenâb-ý Kahhâr-ý Müntakim'e havale eyle-
dim.

Þam Valisi Derviþ Paþa kullarýnýn vârid olan kâimesidir. Yümn-i tevcîhât-ý
seniyye-i þâhâneleriyle Yafa Kalesi'nin yüsr u suhûletle zabtolunduðu keyfiyâtýný
mutazammýn olmakla gönderdiði evrak ile ma‘an manzûr-ý hümâyûn-ý
mülûkâneleri buyurulmak için arz u takdim kýlýndýðý rehin-i ilm-i âlîleri buyurul-
dukda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Devletli inâyetli übbehetli âtýfetli re’fetli veliyyü'n-ni‘am kesîrü'l-lütf ve'l-himem
efendim sultaným hazretleri

Maðdûb-ý cenâb-ý tâcdârî olan Abdullah Paþa tarafýndan Yafa Kalesi'nde
olan baþbuð ve askerî sergerdelerine civariyet hasebiyle Kudüs mütesellimimiz
kullarý tarafýndan celb için mukaddemce defaâtle kaðýdlar tahrîr ve irsâl olun-
muþ ise de kaleye istinâd ile inad etmiþ olduklarýndan mütesellim-i mûmâileyh
kullarýnýn yanýnda mevcud olan sekban askerimizden baþka Kudüs
Sancaðý'ndan ve evvelce teba‘iyyet eden Gazze ve Remle ve Lid taraflarýndan
birkaç bin nefer-i âmm ve urbân askeri cem‘iyle Kudüs'den hareketi ve Yafa'ya
gelip berren muhasaraya mübâdereti çâkerlerinin Akka pîþgâhýna vürûdum
esnasýnda kendisine tahrîr olunmuþ ve ol vechile Kudüs'den kalkýp Yafa'ya iki
saat mesafede vâki Remle'ye gelip ikametle tekrar için irsâl-i peyâma
mübâderet etmiþ idi.

Merkûmlar mülâyim ve gayr-ý mülâyim cevablar göndererek nihayet tâb-
âver olamayacaklarýný fehm ü derk ile üç nefer sergerdenin yüz doksan aded
tezkirelerinin üç aylýk güzeþte-i ulûfeleri ve bunlarýn ve gayrýlarýn yevmiye dokuz
yüz ikiþer kuruþdan bir aylýk mândeleri ve bundan baþka maðdûb-ý merkûmda
ve Akka'da kalmýþ olan beþ bin beþ yüz kuruþ alacaklarýyla on yedi re’s esbleri
verilmek ve yedlerinde olan tezkireleri i‘tâ olunmak üzere kendileri kaleden çýkýp

YAFA KALESÝ'NÝN DÜÞMANDAN GERÝ ALINMASI
Yafa Kalesi'nin düþmandan kolaylýkla geri alýndýðý, Trablus ve Akka kalelerinin

de ayný þekilde geri alýnacaðý

REGAINING THE JAFFA FORTRESS
The Jaffa Fortress has been regained easily; the Tripoli and Akko (Acre)

fortresses shall be seized back in the same way
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cephâne ve mühimmât-ý sairesiyle kaleyi teslime taahhüd ve taraf-ý çâkerîden
re’y-i buyuruldularýný rica etmiþ olduklarýný mütesellim-i mûmâileyh taraf-ý ben-
degîye lede'l-iþ‘âr husus-ý mezkûr maiyyet-i çâkerîde olan atûfetli Mustafa Paþa
ve Ýbrahim Paþa hazerâtý bendeleriyle müzâkereye ibtidâr olunup Yafa Kalesi
cesîm deðil ise de metin ve hasîn ve nýsf-ý Akka mesâbesinde olduðundan
ricalarýna adem-i müsaade ile muhasara ve muharebe olunmak lâzým gelse bir
takým nüfus telef olacaðýndan mâadâ kebîr top dahi olmadýðýndan kalenin
teshîri müte‘assir ve baþkaca bir külliyetli masârýf dahi bu madde için olacaðý
bedîhî vü bâhir idüðünden suret-i müsaade bi'l-ittifak müstahsen görülmekle
iktizâ eden re’y-i buyuruldularý isrâ ve maðdûb-ý merkûm tarafýndan matlûblarý
olan mârrü'z-zikr güzeþte-i ulûfe ve mânde ve sair her ne ise cümlesi cânib-i
çâkerîden i‘tâ kýlýnarak kale-i mezkûre mübarek hulûs-i hümâyûn-ý meyâmin-i
makrûnla bu defa bu vechile yüsr u suhûletle zabtolunmuþ ve derûnuna ve kale
kapýlarýna tez elden muhafaza için mu‘temed bölükbaþýlar ve mikdar-ý vâfî
neferât tayin ve ikamesiyle mesâlih-i saire-i lâzýmenin tesviyesi için dahi þimdi-
lik mütesellim-i mûmâileyh kullarý ik‘âd olunduðu ve bu maddeye dair mütesel-
lim-i çâkerî tarafýndan mukaddem ve muahhar vürûd eden evrak-ý arîza-i ben-
degîye melfûfen hâk-i pây-ý âlîlerine takdim kýlýndýðý ve Trablus Kalesi'ne müta-
hassýn olan Berberî haini hilekâr bir kimesne olarak gâh itaat ve gâh adem-i
itaat sureti göstererek televvünle vakt-i imrâr etmekde ve Trablus ahalisini nev
be-nev ifsâd ederek onlar dahi inad eylemekde olduðundan muhasaraya
ikdâm üzere olan Trablus Mütesellimi Ali Esad Bey'e bu defa taraf-ý çâkerîden
tahrîr ile ahaliden beri tarafa meyl ü itaat edenlerin mal ve canlarýna bir gûnâ
zarar isabet etmeyerek himayet ü sýyânetleri ve emr-i ûlû'l-emre itaat etmeyen-
lerin dahi gereði gibi hasr ve tazyîki bu kere sýkýca tenbîh ü te’kîd olunmuþ
olduðu beyâný vesile-i arz-ý ihtisas ve ubûdiyetim olmuþdur.

Ýnþâallahu Teâlâ lede eþrefi'l-vüsûl Yafa Kalesi misillü Trablus ve Akka
kaleleri dahi lutf-i ilâhî ve yümn-i teveccüh-âlî-i hazret-i Padiþahî ile karîben zabt
u teshîr olunmak ümidinde idüðüm malum-ý inâyet-lüzum-ý veliyyü'n-ni‘amîleri
buyuruldukda her hâlde mütemennâ ve muhtac olduðum mehâsin-i tevec-
cühât-ý seniyye-i bende-perverîleri hakk-ý çâkerânemde bî-dirîð buyurulmak
bâbýnda emr- ü fermân devletli inâyetli übbehetli âtýfetli re’fetli veliyyü'n-ni‘am
kesîrü'l-lütf ve'l-himem efendim sultaným hazretlerinindir.

Fî 23 Z. sene [12]37 / [10 Eylül 1822]

HAT, 385/20646

**

Trablusþam ve Sayda Valisi
El-Hac Mehmed Derviþ
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Filistin’de Osmanlý askerleri / The Ottoman soldiers in Palestine
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Devletli efendim hazretleri

Geçen hafta arz u beyân eylediðim vechile urbânýn ahali-i kurâ hakkýnda
olan zulm ü ta‘addîsinin def‘i ve mümkün olabildiði hâlde tek durmamýþ bazý
nuzzârýn dahi ahz ü girifti zýmnýnda Kudüs-i Þerif'de satvet-endâz olan asâkir-i
fevz-me’âsir-i hazret-i mülûkâneden bir mikdar, Binbaþý fütüvvetli Hâfýz Efendi
kumandasýyla alýnarak Halilurrahman Kazasý'na gelinmiþ ve Cebel-i Halil nâzýrý
ve urbânýn asýl muharriki olan ve hiçbir vakitde tek durmayan Selami Ýsa Ömer
nâm habîs ahz ü girift olunarak Kudüs-i Þerif'e irsâl kýlýnmýþ olduðunun üzerine
merkûmun karýndaþlarýndan tarafdarý olan Kör Hüseyin'in ifsâdýyla ve müttefiki
urbânýn iânesiyle Cebel ahalisi þoneleri teslim etmemek ve asâkir-i hazret-i
mülûkâneye hücum etmek gibi bir hareket-i âsiyâne göstermek istediklerinden
derhal Binbaþý fütüvvetli Yusuf Efendi ile bir mikdar asâkir-i nizâmiye-i hazret-i
Padiþahî dahi celb ve saye-i muvaffakiyet-vâye-i cenâb-ý cihandârîde þoneler
sýzýldýsýzca zabt olunarak asâkir-i muvazzafa ik‘âdý ve mümkün olabildiði hâlde
evlâd-ý Ömer gâilesinin külliyen izâlesi zýmnýnda Cebel'in hareket-i âtiyesine
intizâren þimdilik nâzýrlýk nâmýnýn ilgâsý ile Cebel haylice iþ bitirilmiþ olduðun-
dan urbânýn def‘ ü tardý için Gazze'ye doðru dünkü Pazartesi günü hareket
olunmuþdur.

Bu Cebel-i Halil nâzýrlarý usul-ý Cebel iktizâsý üzere evlâd-ý Ömer'den nasb
olunduðundan ve her vakitde mugayir-ý rýza-yý âlî hareketde bulunduðundan
içlerinden merkûm Selami ve hayyen ve meyyiten ele getirilmesi hakkýnda fer-
mân-ý âlîþân tasdîr buyurulmuþ olan Abdurrahman misillülerin eslâf-ý acizânem
zamanlarýnda azl ve nasblarýnda asâkir-i hazret-i þahane ile muharebe ve ahali
yekdiðeriyle mukâtele etmeksizin hiçbir iþ görülememiþ iken bu kere tüfenk
patlamaksýzýn ve kimsenin burnu kanamaksýzýn þoneler alýnarak Cebel'in yed-i
tasarrufa geçirilmesi mücerred teveccühât-ý mehâsin-gayât-ý cenâb-ý müþirî-

ASAYÝÞ  / SECURITY 

22

131

KUDÜS VE ÇEVRESÝNDE URBÂNIN YATIÞTIRILMASINI
SAÐLAYAN YÖNETÝCÝLERÝN ÖDÜLLENDÝRÝLMESÝ

Kudüs ve çevresinde bulunan urbânýn yatýþtýrýlarak asayiþin saðlanmasý ve
ahalinin güvenliðinin temini konusunda gayretleri görülen yöneticilerin 

ödüllendirilmesi

REWARDING THE ADMINISTRATORS WHO CALMED DOWN
THE BEDOUÝN ARABS IN AND AROUND JERUSALEM

Rewarding the administrators who promote public security and safety in and
around Jerusalem by calming down the Arabs
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lerinin semeresi olduðundan ma‘raz-ý teþekkürde iþbu arîza-i rýkkiyyet-farîza-i
çâkerânemin takdimine ibtidâr olmaðýn ol bâbda ve her hâlde emr u fermân
hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 21 Za. sene [12]75

*

Mustafa Süreyya
Kudüs-i Þerif Mutasarrýfý
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Atûfetli efendim hazretleri

Kudüs havalisinde bulunan urbânýn ahali-i kurâ hakkýnda ve yekdiðeri aley-
hinde olan þerr ü mazarrâtlarýnýn def‘i ve menâzil-i kadimelerine ik‘âdý zýmnýn-
da Kudüs Mutasarrýfý saadetli Süreyya Paþa hazretlerinin istishâb eylediði
asâkir-i þahane ile bizzat vâki olan hareket ve tedâbîr-i müessiresinden saye-i
muvaffakiyet-vâye-i hazret-i Padiþahîde asayiþ ve istirahat-ý ahali hâsýl olduðu-
na dair Sayda valisi devletli paþa hazretlerinin vârid olan tahrirâtý mutasarrýf-ý
müþârunileyhin muharrerât-ý melfûfesiyle beraber manzûr-ý âlî-i hazret-i
Þehriyârî buyurulmak için arz u takdim kýlýndý.

Mutasarrýf-ý müþârunileyhin bu defa dahi ol havalinin hüsn-i inzibatý
esbâbýnýn istihsâline masrûf olan mesâîsi þâyân-ý takdir olduðundan kendisine
tahsîni hâvî tahrirât ve vali-i müþârunileyhe dahi münasibi vechile cevabnâme
yazýlmasý hususunda her ne vechile emr u fermân-ý hazret-i Padiþahî müte‘allik
ve þeref-sudûr buyurulur ise mantûk-ý münîfi infaz olunacaðý beyânýyla tezkire-
i senâverî terkîm olundu, efendim.

Fî 7 S. sene 1276

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki

Resîde-i dest-i ta‘zîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle evrak-ý
ma‘rûza manzâr-ý me‘âli-mevfûr-ý hazret-i þahane buyurulmuþ ve istîzân-ý âlî-i
Sadâret-penâhîleri vechile mutasarrýf-ý müþârunileyhe tahsîni hâvî tahrirât ve
vali-i müþârunileyhe dahi münasib cevabnâme yazýlmasý þeref-sünûh ve sudûr
buyurulan emr u irâde-i seniyye-i cenâb-ý Þehriyârî muktezâ-yý münîfinden
olarak evrak-ý merkûme yine savb-ý âlî-i âsafîlerine iade kýlýnmýþ olmakla ol
bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 8 S. sene [12]76 / [6 Eylül 1859]

Ý. DH, 442/29174

**
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Mazbata

Kudüs-i Þerif'de Fransisken Rahibleri Matbaasý'nda tab‘ etdirilmiþ olan et-
Tarihu'l-Kenâyis nâm kitab bir takým mevâdd-ý muzýrrayý hâvî olduðundan bun-
lardan Beyrut'da ele geçenlerinin ahz u tevkifiyle bir nüshasýnýn gönderildiðine
ve ol bâbda bazý ifadeye dair Beyrut Mutasarrýflýðý'ndan vârid olup Þûrâ-yý
Devlet'e havale buyurulan tahrirât ile nüsha-i melfûfe Dahiliye Dairesi'nde kýrâet
ve mütâlaa olundu.

Tahrirât-ý mezkûrenin hulâsa-i meâli mezkûr kitab, Arapça ve Fransýzca
olarak tertib ve te’lif olunup bunun müddet-i râbia faslý; diyânet-i celîle-i
Muhammediyye hakk-ý âlîsinde bir takým tabirât-ý fazîhayý ve müddet-i sâmine
faslý; dahi ehl-i Ýslâm aleyhinde azviyyâtý hâvî bulunduðundan ve bunun
Arabistanca neþri ehl-i Ýslâm'la Hýristiyanlar beyninde îkâ‘-ý nefret ve adâveti
müstelzim olup mezkûr kitablardan Beyrut'daki Fransisken rahibleri nezdinde
mevcud idüðü tahkik kýlýnan doksan yedi nüshasý Beyrut Fransýz konsolosu
vasýtasýyla suret-i mahremânede ahz u tevkif kýlýndýðýndan nüsah-ý mezkûrun
oraca mahvý veyahud bu tarafa irsâli ve iþbu kitablardan Mýsýr ve Haleb
Vilâyetlerine dahi gönderilmiþ olmasý maznûn olmakla oralarca dahi icab-ý hâlin

MÜSLÜMAN-HIRÝSTÝYAN ÇATIÞMASINA SEBEP OLABÝLECEK
ET-TARÝHÜ'L-KENÂYÝS ADLI KÝTABIN 

BASIM VE DAÐITIMININ YASAKLANMASI
Kudüs'te Fransisken Rahipleri Matbaasý'nda Arapça ve Fransýzca olarak basýlýp

daðýtýlan et-Tarihu'l-Kenâyis adlý kitapta Ýslâm'a, Peygamberine ve
Müslümanlar'a hakaret edildiðinden, Müslüman-Hýristiyan çatýþmasýna sebep
olabilecek böyle bir kitabýn Arabistan'da basýlmasýnýn önlenmesi için gerekli

tedbirlerin alýnmasý

PROHIBITING THE PUBLICATION AND DISTRIBUTION OF THE
BOOK CALLED "TARIH'UL-KENAIS" WHÝCH MÝGHT LEAD TO A

CONFLÝCT BETWEEN CHRÝSTÝANS AND MUSLÝMS
Since the book called "Tarih'ul-Kenais" (History of Churches) which is 

published in Arabic and French by the Franciscan Monks Press in Jerusalem
includes insults against Islam, the prophet and Muslims, taking necessary
measures to prevent the publication of such a book which might lead to 

a conflict between Christians and Muslims, in Arabia
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icrasý beyân ve istîzânýndan ibaret bulunmuþ ve kitab-ý mezkûr her ne kadar bir
tarih-i dinî hey’etinde te’lif ve tertib edilmiþ ise de ale'l-umum mevâdd-ý mün-
dericesi din-i Îsevî'nin neþr u muhafazasý uðrunda Mesihîler tarafýndan vuku‘a
gelen muharebâtý ve ehl-i Salîb'in Ýslâm üzerine muhâcemâtý ve bunlarýn
menþe’-i zuhur ve makâsýdý gibi tehyîc-i gayret-i diniye ve tecdîd-i ihtilâfât-ý
dîrîneyi mûcib mebâhisi mutazammýn oldukdan baþka müddet-i râbia
bahsinde; hakk-ý âlî-i Hazret-i Risâlet-penâhîde hâþâ tabirât-ý müstehcene
isti‘mâli habâseti ihtiyar ve müddet-i sâminede dahi ehl-i Ýslâm aleyhine bir
takým azviyyât-ý gayr-ý lâyýka derc ve tahrîrine ictisâr edildiði anlaþýlmýþdýr.

Ýktizâsý lede'l-mülâhaza kitab-ý mebhûs, din-i mübîn-i Ýslâm aleyhinde
makalât ve azviyyâtý muhtevî bulunduðu cihetle bunun men‘-i intiþârýyla te’lif ve
tab‘a mütecâsir olanlarýn te’dîbi derece-i vücûbda olduðundan Kudüs-i
Þerif'deki Fransisken Rahibleri Matbaasý'nýn cânib-i hükûmetden sedd ü
ibtâliyle müellif ve nâþirlerinden tebaa-i ecnebiyeden olanlarýn Memâlik-i
Saltanat-ý Seniyye'den teb‘îd ve ihrac ve tebaa-i Devlet-i Aliyye'den bulunan-
larýnýn icra-yý muhâkemeleriyle haklarýnda muamele-i mukteziye-i kanuniyenin
icra kýlýnmasý ve kitab-ý mezkûr nüshalarýndan mazbût olanlarýnýn ve daðýtýlan-
lar var ise onlar dahi kemâl-i tedkik ve süratle ele geçirilip cümlesinin li-ecli'l-
mahv bu tarafa irsâliyle beraber bu makûle ecnebi papazlarýn harekât ve
neþriyâtýnýn hükûmetçe nazar-ý dikkatde tutulmasý hususlarýnýn Suriye
Vilâyeti'ne ve Mýsýr ve Haleb taraflarýnda taharriyât-ý lâzýme icrasýnýn Hidiviyet-i
Celîle ile Haleb Vilâyeti'ne tavsiye ve iþ‘âr ve bu bâbda Beyrut mutasarrýfýnýn
masrûf olan mesâîsinin takdir buyurulmasý tezekkür ve tensîb kýlýnmaðýn icra-yý
icabâtýnýn Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne havalesi bâbýnda.

*
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Mahremâne

Huzur-ý Fehâmet-Mevfûr-ý Sadâret-i Uzmâ'ya

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki

Kudüs-i Þerif'de Fransisken Rahibleri Matbaasý'nda et-Tarihu'l-Kenâyis
unvanýyla Arapça ve Fransýzca tab‘ olunan kitabýn bu kere Beyrut'da ele geçi-
rilen bir nüshasý lede'l-mütâlaa müddet-i râbia faslý; diyânet-i Muhammediyye
hakkýnda bir takým tabirât-ý fazîhayý hâvî ve müddet-i sâmine faslý dahi ehl-i
Ýslâm hakkýnda azviyyâtdan gayr-ý ârî olup mezkûr kitabýn bu vechile
Arabistan'da Lisân-ý Arabî üzere tab‘ ve neþri Ýslâm ile Hýristiyan beyninde
adâvet îkâ‘ýný müeddî göründüðünden bundan Beyrut'daki Fransisken
Ruhbanlarý nezdinde mevcud idüðü tahkik olunan doksan yedi aded kitab
Fransýz konsolosu vasýtasýyla ve suret-i mahremânede ahz u zabt edildiði mi-
sillü Kudüsce dahi iktizâ-yý hâlin icrasý zýmnýnda Kudüs-i Þerif Mutasarrýflýðý'na
malumât verilmiþ ve þu esnada devletli vali paþa hazretleri devre çýkýp Hama
taraflarýnda bulunduðundan mezkûr kitabýn bir nüshasý leffen takdim-i pîþgâh-
ý meâlî-iktinâh-ý hidiv-i efhamîleri kýlýnmýþ olmasýyla nüsah-ý mütebâkiyenin
buraca mahvý yahud huzur-ý fehâmet-mevfûr-ý cenâb-ý vekâlet-penâhîlerine
takdim olunmasý ve çünkü mezkûr kitabýn nüsah-ý müte‘addidesi Mýsýr ve
Haleb Vilâyetlerine dahi gönderilmiþ olmasý maznûn olduðundan oralarca da
icab-ý hâlin icrasý sünûh-ý emr u fermân-ý hikmet-unvân-ý hazret-i Sadâret-
penâhîlerine vâbeste ve menût olmaðýn ol bâbda ve her hâlde emr u fermân
hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 17 Ramazan sene [12]89 ve fî 6 Teþrîn-i Sânî sene [12]88 / [18 Kasým
1872]

ÞD, 2270/26

Mutasarrýf-ý Livâ-i Beyrut
Kâmil
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Birüsseba'da sahra gazetesi matbaasý
The printing house of the Sahra newspaper in Beersheba
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Kudüs Mutasarrýfý'na

Bazý sârýk makûlesinin tekessürü cihetiyle rahat ve emniyetleri periþan
olmakda olduðuna ve ifadât-ý saireye dair Taberiya'de mukim Yahudi taifesi
tarafýndan i‘tâ olunan takrîrin tercüme-i meâli manzûr-ý vâlâlarý için leffen irsâl
olunmuþ olup malum-ý devletleri olduðu üzere vikâye-i asayiþ-i memleket ve
muhafaza-i emniyet-i sekene ve ra‘iyye a‘zam-ý vezâif-i hükûmet olduðundan
merkûm Yahudilerin bu suretle münselibü'l-emniye olup kalmalarý bir vechile
caiz ve lâyýk olamayacaðýndan esbâb-ý lâzýmeye hemen teþebbüs birle iade-i
asayiþlerine ve zîr-i idare-i düstûrîlerinde bulunan sair mahallerin dahi hýfz-ý isti-
rahata kemâl-i itina ve himmet buyurulmalarý siyâkýnda þukka.

[tt 27 Aðustos 1884]

HR. MKT, 49/99

**

TABERÝYA YAHUDÝLERÝ'NÝN HIRSIZLARA KARÞI KORUNMASI
Taberiya Yahudileri'nin hýrsýzlara karþý güvenliklerinin saðlanmasý için gerekli

emniyet tedbirlerinin alýnmasý

PROTECTING JEWS OF TIBERIA FROM THÝEVES
Taking necessary safety precautions in order to secure Jews of Tiberia 

from thieves
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Yýldýz Saray-ý Hümâyûnu
Baþkitâbet Dairesi
7173

Ýskenderiye'de derdest olunan Ýtalyalý bir takým anarþistlerden baþka
anarþistlerin Yafa'ya gitmek niyetinde bulunduklarý Neue Freie Press
gazetesinde münderic olup evvel ve ahîr emr u fermân buyurulduðu üzere
gerek Suriye ve Beyrut ve Kudüs taraflarýnýn ve Kerek havalisinin her türlü
eþhâs-ý muzýrradan masûniyetini haþmetli Almanya Ýmparatoru ve Ýmpara-
toriçesi hazerâtýnýn mukarrer olan seyahatleri cihetiyle fevkalâde haiz-i ehem-
miyet bir keyfiyet bulunduðundan þimdiye kadar teþebbüs olunan tedâbîr-i in-
zibatiye ve tecessüsiyeye bir kat daha itina edilerek öyle eþhâs-ý muzýrra var ise
veyahud gelecek olur ise harice çýkarýlmamasý ve'l-hâsýl müþârunileyhimâ ha-
zerâtýnýn seyahatlerinde zerre kadar bir hâl-i gayr-ý marzî vukû‘una kat‘iyyen
meydan verilmeyip emr-i mühimm-i inzibatýn tamamen ve kâmilen te’min olun-
masý ve bu bâbda ifa-yý vazifede zerre kadar tesâmüh mûcib-i mes’ûliyet ola-
caðýnýn bilinmesi hususunun mahallerine te’kîden ve kat‘iyyen tebliði þeref-
sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-ý Hilâfet-penâhî iktizâ-yý âlîsinden
olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 5 Cemâziyelâhir sene [1]316 ve fî 9 Teþrîn-i Evvel sene [1]314 / [21 Ekim
1898]

Ý. HUS, 1316.C/3

**

ALMANYA ÝMPARATORU WÝLHELM'ÝN ZÝYARETÝ SEBEBÝYLE
KUDÜS VE KEREK HAVALÝSÝNDE SIKI 

GÜVENLÝK TEDBÝRLERÝ ALINMASI 
Almanya Ýmparatoru Wilhelm ve eþinin  ziyareti sebebiyle Kudüs ve Kerek

havalisinde çok sýký emniyet ve takibât tedbirlerinin alýnmasý ve 
ziyaret sýrasýnda herhangi bir uygunsuzluk olmamasý için 

gerekli itinanýn gösterilmesi

TAKÝNG STRICT MEASURES IN JERUSALEM AND KERAK
DURÝNG THE GERMAN EMPEROR WILHELM'S VÝSÝT

Taking security and safety measures seriously to prevent any probable 
disorderliness in Jerusalem and Kerak during 

the German Emperor Wilhelm and his wife's visit

Serkâtib-i Hazret-i Þehriyârî
Tahsin
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Dahiliye Nezâreti
Ýdare-i Umumiye

Harbiye Nezâret-i Celîlesi'ne

Þubat'ýn on dördüncü Cuma günü Kuneytara Kazasý'na tâbi Keferharib ile
Taberiya Kazasý'na mülhak Semere Karyesi civarýnda sukût eden Muâvenet-i
Milliye Tayyaresinin sureti ve esbâb-ý sukûtu hakkýnda mahalline gönderilen
hey’et-i fenniye tarafýndan tanzim edilip Suriye Vilâyeti'ne bâ-tahrirât tevdî‘ olu-
nan rapor, kroki ve üç kýta fotoðrafý ile evrak-ý merbûtesi leffen savb-ý âlîlerine
tesyâr kýlýndý. Ol bâbda.

Fî 16 Mart sene [1]330

*

Suriye Vilâyeti
Mektubî Kalemi
Numara: 23

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletli efendim hazretleri

Geçen þehr-i Þubat'ýn on dördüncü Cuma günü Kudüs'e müteveccihen

KUDÜS CÝVARINDA DÜÞEN 
MUÂVENET-Ý MÝLLÝYE CEMÝYETÝ UÇAÐINA AÝT

FOTOÐRAFLARLA, TEKNÝK HEYET RAPORLARININ TAKDÝMÝ 
Muavenet-i Milliye Cemiyeti uçaðýnýn Kudüs'e giderken Kuneytara Kazasý'yla
Taberiya kazasý civarýnda düþmesi üzerine bunun sebebini araþtýran teknik

heyetin düzenlediði evrakla çekilen fotoðraflarýn gönderildiði

SENDÝNG OF THE TECHNÝCAL REPORTS AND PHOTOGRAPHS
BELONGED TO THE AIRPLANE OF THE ASSOCIATION OF

NATIONAL AID CRASHED NEAR QUNEITRA AND TIBERIA BY
THE TECHNÝCAL CREW

Sending the documents and photographs by the technical crew, which
searched for the reason why the airplane which belonged to Muavenet-i

Milliye Cemiyeti (The Association of National Aid) crashed near Quneitra and
Tiberia during its flight to Jerusalem
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Þam'dan hareket ve Kuneytara Kazasý'na tâbi Keferharib ile Taberiya Kazasý'na
mülhak Semere Karyesi civarýnda sükût eden Muâvenet-i Milliye tayyaresinin
suret ve esbâb-ý sukûtu hakkýnda i‘zâm edilen hey’et tarafýndan tanzim edilen
rapor merbûtu kroki ve üç kýta fotoðrafla keþif ve zabýt varakalarý ve muayene
raporlarý leffen arz u takdim kýlýnmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i men
lehü'l-emrindir.

Fî 21 Rebîüssânî sene [1]332 ve fî 4 Mart sene [1]330 / [17 Mart 1914]

DH. ÝD, 176/48

**

Suriye Valisi
Es-Seyyid Mehmed Arif bin Yusuf

Filistin’de düþen Osmanlý tayyaresi
Ottoman aeroplane crashed in Palestine
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Enver ve Cemal Paþalarýn Kudüs ziyareti (1916)
The visit of Enver and Cemal Pashas to Jerusalem
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Bâb-ý âli 
Dahiliye Nezâreti
Þifre Kalemi

Mahreci: Kudüs

Kudüs-i Þerif'in bi'l-cümle erbâb-ý edyân için ma‘kes-i da‘avât olan ufuklarýn-
da bugün ale's-sabah grup [hâlinde] görülen sekiz düþman tayyaresi Ordu-yý
Hümâyûn Karargâhý'nýn bazen bulunduðu müessesât-ý diniyeye bi't-tecavüz
yirmiden fazla bomba atmýþlar ise de lehü'l-hamd ehemmiyetli hasarâtý mûcib
olmamýþdýr.

Asýrlardan beri hakimiyet-i Osmaniyye'nin zîr-i idaresinde bulunan Kudüs-i
Þerif'de hüküm-fermâ olan sükûnet bugünkü ta‘addiyât ve bomba tarrakalarýy-
la haleldâr olduðu görülüyor.

Ahalinin mezâhib-i muhtelifeye ait me‘âbid ve makamâtýn hüsn-i muhafaza-
sý emrinde hükûmetçe gösterilen [e]mn ü siyânete tezâd teþkil eden bu
tecavüzü nefretle karþýladýklarýný arz eylerim.

Fî 26 Haziran sene [1]333 / [26 Haziran 1917]

DH. EUM. 4. Þb, 11/32

**

KUDÜS'TE FARKLI MEZHEPLERE AÝT ÝBADET YERLERÝNÝN
BOMBALANMASINI HALKIN NEFRETLE KARÞILAMASI 

Asýrlardýr Osmanlý hakimiyetinde huzur ve sükûn içinde idare olunan Kudüs'teki
farklý din ve mezheplere ait dinî müesseselerin düþman uçaklarý tarafýndan

bombalanmasýný halkýn nefretle karþýladýðý

INDÝGNATÝON AROUSED AMONG PEOPLE ÝN JERUSALEM
AGAINST BOMBERS' ATTACKS ON THE TEMPLES 

OF DIFFERENT RELIGIONS
Indignation aroused among people in Jerusalem who have lived under

Ottoman sovereignty in peace and safety for long centuries against enemy
bombers' attacks on the religious places of different religions and sects

Mutasarrýf
Ýzzet
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Harbiye Nezâreti
Muâmelât-ý Zâtiye Müdüriyeti
Tahrirât Kalemi
8/7184

[Hulâsa:] Yüz on üç zâtýn terfi ve kýdem zamâ’imiyle taltifleri hakkýnda

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki

Gazze muharebâtýnda ve muharebât-ý sairede mesbûk hýdemât-ý
fevkalâdelerine mebnî sunûf-ý muhtelifeye mensub yüz on üç zâtýn isimleri hiza-
sýndaki meþrûhât vechile terfî‘-i rütbeleriyle kýdemlerine zamâ’im icrâsýna dair
tanzim olunan defter þeklinde nüshateyn irade-i seniyye lâyihasý leffen takdim
kýlýnmýþ olmakla iktizâsýnýn ifa ve neticesinin emr u inbâsýna mesâî buyrulmasý
bâbýnda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî Þevval sene [1]333 ve fî Aðustos sene [1]333 / [30 Aðustos 1917]

DUÝT, 155/45

GAZZE MUHAREBELERÝNDE YARARLIK GÖSTEREN ASKERÎ
PERSONELÝN ÖDÜLLENDÝRÝLMESÝ 

Gazze muharebelerinde üstün hizmetleri görülen muhtelif sýnýflardan yüz on üç
askerî personelin mükâfatlandýrýlmasý

GRANTÝNG REWARDS TO MÝLÝTARY PERSONNELS FOR THEÝR
SUPERÝOR SERVÝCE ÝN GAZA BATTLES

Granting rewards to 113 military personnels from different ranks for their supe-
rior service in Gaza battles

Baþkumandan Vekili
Harbiye Nâzýrý 

(Ýmza)
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Dördüncü Ordu-yý Hümâyûn Kumandanlýðý
Geldiði Mahal: Þam

Deraliyye'de Suriye ve Garbî Arabistan Umum Kumandaný ve 

Bahriye Nâzýrý Cemal Paþa Hazretlerine

Nâsýra'da bizzat vuku bulan müþâhadem neticesinde hâsýl eylediðim
kanaate nazaran Filistin mýntýkasýnda hükûmet-i mülkiye son derece aciz bir
vaziyetdedir. Ýdare-i askeriye ve idare-i mülkiye arasýnda âhenk ve itimad tama-
men mefkûddur. Nablus ve Akka mutasarrýflarýnýn merkez-i vilâyet ile
muhabereleri çok geç ve güç olmaktadýr. Halbuki hâl-i hâzýrda Yýldýrým mýn-
týkasý Beyrut Vilâyeti'nin en mühim olan kýsm-ý cenûbiyesinden ibaretdir. Beyrut
þehri dahi mühim ise de Akka, Nablus havalisi daha mühimdir. Ýþbu mýntýkada
hem hukuk-ý mülkiyesini muhafaza hem orduya karþý vazifesini ifaya muktedir
bir hükûmet-i mülkiye âmiri bulunmasýný hem siyaset-i dahiliye hem ordunun
menâfi‘i nokta-i nazarýndan elzem görmekteyim. Binâenaleyh Beyrut Valisi
Azmi Beyefendi ile beraber Nâsýrâ'yý merkez ittihâz etmesi Kudüs Livâsý'nýn
henüz düþman tarafýndan iþgal olunmayan aksâmýnýn dahi muvakkaten
müþârunileyhe rabt edilmesini ve Beyrut'un da bir vali vekâletiyle idare olun-
masý mütâlaa-i acizânesinde bulunduðumu arz ederim. Bir iki gün sonra
Beyrut'a gidip bu meseleyi müþârunileyh ile þifahen görüþeceðimi arz ederim
efendim.

*

FÝLÝSTÝN BÖLGESÝNÝN ARTAN ÖNEMÝ SEBEBÝYLE, BEYRUT
VALÝSÝNÝN GEÇÝCÝ OLARAK NÂSIRA'DA ÝKÂMET ETMESÝ

Filistin bölgesi askerî ve mülkî yönetim açýsýndan son derece sorunlu durumda
olduðundan ve Akka ile Nablus çevresi stratejik açýdan Beyrut'tan daha önemli

hale geldiðinden, Beyrut valisinin geçici olarak Nâsýra'da kalmasý

RESÝDÝNG THE GOVERNOR OF BEÝRUT TEMPORARÝLY ÝN
NAZARETH DUE TO INCREASING IMPORTANCE OF THE

PALESTÝNE REGÝON
Residing the governor of Beirut temporarily in Nazareth because of the fact

that the Palestine region is in extremely problematic conditions in terms of mil-
itary and civil administration and Akko (Acre) and Nablus became strategically

more important

Erkân-ý Harb Reisi
Fuad 
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Akka Kazasý ve köyleri haritasý
The map of Akka district and it’s villages
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Dahiliye Nezâreti 

Kalem-i Mahsus Müdüriyeti
Kalem Numarasý,  2

Dahiliye Nâzýrý Vekili Cemal Paþa'dan Suriye ve Garbî Arabistan Umum
Kumandanlýðý Erkân-ý Harb Reisi Fuad Bey'e

Þifre

C. 5 Kânûn-ý Sânî sene [1]334.

Valiler ahvâlin göstereceði lüzum ve ilcââta göre vilâyetleri dahilinde bulu-
nan ve diðer bir mahalle azîmet ve orada hâlin lüzum gösterdiði müddetçe
muvakkaten ikamet ederek idare-i umûr edebilirler. Bu itibar ile Azmi Beyefendi
lüzumunu takdir ve teslim etdikleri takdirde arzu edecekleri herhangi bir
mahalle muvakkaten azîmet edebilirler. Merkez-i vilâyetin muvakkaten olsun
tebdiline imkân yokdur.

8 Kânûn-ý Sânî sene [1]334 / [8 Ocak 1918]

DH. KMS, 46-1/29

**
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Meclis-i Vükelâ Müzâkerâtýna Mahsûs Zabýtnâme

Hulâsa-i meâli

Sivas Vilâyeti'nde Divan-ý Harb-i Örfî ve daimîlerce mahkum ya mevkûf bulu-
nan eþhâsdan cebhe-i harbde istihdamlarýný taleb ve istid‘â eden üç yüz altmýþ
sekiz þahsýn kanun-ý mahsusa tevfîkan Filistin Cebhe-i Harbi'ne i‘zâmlarý
Üçüncü Ordu Kumandanlýðý'ndan bildirildiðine dair Harbiye Nezâreti'nin
tezkire-i muhavvelesi üzerine hapishânelerdeki izdihamýn bi'n-nisbe tahfîfine ve
iâþe hususâtýnýn teshîline medâr olmak üzere mahkumînden gayr-ý kâbil-i
tedavi suretde ma‘lûl olanlar ile müddet-i cezaiyesi içinde kesb-i salâh etdikleri-
ne kanaat husûle gelenlerin defter-i esâmîsinin memurîn-i mahsusadan
mürekkeb komisyonlarca tedkikâtý icra ve muamele-i lâzýme ifa olunmak üzere
gönderileceðini ve bazý ifadâtý mutazammýn Adliye Nezâreti'nin 14 Ramazan
sene 1336, 23 Haziran sene 1334 tarih ve 98 rakamlý tezkire-i cevabiyesi okun-
du.

Kararý

Mahkumîn-i merkûme miyânýnda cebhe-i harbe sevk edileceklerden affa
lâyýk ve kendilerinden fâide melhûz olanlarýn tefriki zýmnýnda bir komisyon teþ-
kili ile tedkikât-ý mukteziye ifasý için lâzým gelenlerin tayin edilmesi hususunun
Harbiye Nezâreti'ne iþ‘ârý ve Adliye Nezâreti'ne ma‘lûmât i‘tâsý tezekkür ve
tasvîb kýlýndý.

2 Temmuz sene 1334 / [2 Temmuz 1918]

MV, 212/84

**

SÝVAS HAPÝSHANESÝ'NDEKÝ MAHKÛMLARDAN GÖNÜLLÜ
OLANLARIN FÝLÝSTÝN CEPHESÝNE GÖNDERÝLMESÝ

Sivas Hapishanesi'nde bulunan tutuklu ve hükümlülerden gönüllü ve durumu
müsait olanlarýn affedilip savaþmak üzere Filistin cephesine gönderilmesi

SENDÝNG THE VOLUNTARY PRÝSONERS ÝN THE SÝVAS PRÝSON
TO THE PALESTÝNE FRONT

Sending some prisoners and convicts being voluntary and suitable in the
Sivas Prison by forgiving them, to the Palestine front
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Dahiliye Nezâreti
Kalem-i Mahsus Müdüriyeti
Evrak Umum Numarasý: 132

Nâzýr Ýsmail Beyefendi Hazretlerinden 

Sadrýazam Talat Paþa Hazretlerine

Mühim ve müdafaaya muktedir bir kuvvetin Haleb ve Adana'da tahþîdi lüzu-
muna ve aksi takdirde zuhuru muhtemel vehâmet-i ahvâle dair bazý mütâlaâtý
hâvî Adana Vilâyeti'nden alýnan telgrafnâmenin sureti leffen takdim kýlýndý.
Ýcabýnýn devletçe teemmülü menût-ý müsaade-i aliyye-i fahîmâneleridir. Ol
bâbda.

Fî 30 Eylül sene [1]334

*

Bâb-ý âli
Dahiliye Nezâreti
Þifre Kalemi

Mahreci: Adana

Filistin cebhesindeki ordunun vaziyeti elîm bir þekil aldýðý anlaþýlýyor.
Seferberlik bidâyetindeki ciddiyet ve kuvâ-yý memleketde ittihâd-ý tâmmý te’min

FÝLÝSTÝN CEPHESÝNDEKÝ ORDUYA 
ASKERÎ DESTEK VERMEK ÜZERE ADANA VE HALEP'TE

SAVUNMA KUVVETLERÝ OLUÞTURULMASI
Adana valisi tarafýndan Filistin cephesindeki ordunun zor þartlarda olduðu

bildirildiðinden, Halep ve Adana'da savunma için 
güçlü bir kuvvetin oluþturulmasý

SENDÝNG THE VOLUNTARY PRÝSONERS ÝN THE SÝVAS PRÝSON
TO THE PALESTÝNE FRONT

Sending some prisoners and convicts being voluntary and suitable in the
Sivas Prison by forgiving them, to the Palestine front
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ve ibrâz ve milletin kuvâ-yý umumiyesi tevhîd ve hâl-i faaliyete ve fedakârîye
sevk olunamadýðý takdirde Rumeli felâketinden daha azîm bir þekil baþgöstere-
cekdir. Her hâlde mühim ve müdafaaya muktedir bir kuvvetin Haleb ve
Adana'da tahþîdi lâzýmdýr. Aksi takdirde Anadolu kâmilen düþman istilasýna
ma‘rûz kalacakdýr. Gerçi hususât-ý askeriyeye dair beyân-ý mütâlaa salâhiyetim
haricinde ise de vatanýn bir girdâb-ý felâkete doðru gitmekde ve sürüklen-
mekde olduðu þu sýrada sükût vatana hýyanet demek olacaðýndan kemâl-i cid-
diyet ve safvetle hakikati arza vicdanen mecburiyet gördüðüm ma‘rûzdur.

Fî 29 Eylül sene [1]334 / [29 Eylül 1918]

DH. KMS, 48/64
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Bi'rüsseba'dan umumi bir görünüm-1917
A general view of Beersheba-1917
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Der-i devlet-i mekîne arz-ý dâî-i kemîneleridir ki

Kudüs-i Þerif kaddesehâllahu'l-melikü'l-latîfde mâ-i leziz cârî olmayýp ancak
Kudüs-i Þerif ile medine-i Halilurrahman beyninde vâki bürkelerde müctemi‘
mâ-i leziz kanavâtla bundan akdem derûn-ý Kudüs-i Þerif'e dahil ve ol vechile
ahali ve fukarâ ve mücâvirîn intifâ‘ edegelmiþler iken sinîn-i vâfireden beri
zikrolunan kanavât ve su yollarý harâb olup medine-i mukaddeseden mâ-i leziz
münkatý‘ ve ahali ve fukarâ ancak derûn-ý Harem-i Þerif'de vâki bazý sarnýçlar-
da eyyâm-ý þitâda müctemi‘ yaðmur suyu ile geçinip ol dahi eyyâm-ý sayfda
ekseriya sarnýçlarda su kalmayýp ahali-i mezkûrûn sudan gayet müzâyaka-i
uzmâ ve beliyye-i kübrâya mübtelâ ve mukaddemâ mâ-i leziz-i mezbûrun

KUDÜS'E ÝÇME SUYU SAÐLAYAN SU YOLLARI ÝLE BAZI
BÝNALARIN VE SAHRATULLAH KUBBESÝ ETRAFININ 

TAMÝR ETTÝRÝLMESÝ
Kudüs'e gönderilecek bina emini vasýtasýyla tatlý su yollarýnýn yenilenmesi ve

Sahratullah kubbesinin etrafýyla harap olan diðer bazý binalarýn tamiri

RESTORATION OF WATER-CONDUITS, SURROUNDINGS OF
DOME OF THE ROCK AND SOME BUILDINGS IN JERUSALEM
Sending a construction official to Jerusalem for restoration of water-conduits,
surroundings of Dome of the Rock and some other buildings and places in

Jerusalem
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kanavâtýný ve yollarýný tamir ederek derûn-ý Harem-i Þerif'e duhûl ve vusûlü yüz
bin kuruþ masârýf ile müyesser olacaðý bi'l-keþf ve't-tahmin ve ihbar-ý sikât-ý
muvahhidîn malum ve bedîdâr olmakla lutfen ve keremen ahali ve fukarâ-i
mücâvirîne merhameten ve Kýble-i Ûlâ Sahratullahi's-Semâ ve Mescid-i Aksâ
ve Harem-i Beyt-i Mevlâ'ya ta‘zîmen ve ihtirâmen ve riâyeten sadakatkâr bir
bendelerini tayin ile mârru'z-zikr mâ-i leziz-i cârînin kanavâtý ve yollarýný tamir u
termîm ile derûn-ý Harem-i Þerif'e îsâl ve tanzim ile attâþ-ý ehl-i Ýslâm irvâ ve
hararet-i ekbâd-ý fukarâyý itfâ ile mazhar-ý rýza-yý Hudâ ve nâil-i hayýr-dua
olmalarý istid‘âsýyla vâki‘u'l-hâl hasbeten li'llahi'l-müte‘âl arz u ilâm olundu.
Bâki'l-emr li-men lehü'l-emrindir.

Hurrire fî'l-yevmi's-sâlis ve'l-ýþrîn min þehr-i Cumâde'l-ûlâ sene ihdâ aþer ve
mi’eteyn ve elf.

*

Ýzzetli defterdar efendi

Husus-ý mezbûr eðerçi vücuda gelir hâlâtdan olmuyor lâkin öyle bir mahall-i
mübarekde muktezî olan tamirâtýn dahi külliyen mensî kalmasý caiz olmamak-
la þimdilik gerek su yollarý maddesini ve gerek sair lâzým gelen mahalleri
muayene ve masârýfý keyfiyetini tahkik ve yine bu tarafa gelip ifade etmek üzere
münasib bir mimar halifesi tayin ve keþf lafzî olmayarak iktizâ-yý vakte göre lâzý-
mu's-sudûr olan emr-i þerifi tasdîr etdirdesiz deyu buyuruldu.

10 Þ. sene [12]11

Kudüs-i Þerif tarafýndan gelen ilâmlarýn hulâsasýnda derûn-ý Kudüs-i Þerif'e
cârî mâ-i leziz olmadýðý ecilden bir müddetden beri Kudüs-i Þerif ile medine-i
Halilurrahman beyninde vâki bürkelerde müctemi‘ olup kanavâtla derûn-ý
Kudüs'e dahil olan mâ-i leziz ile ahali-i Kudüs ve mücâvirîn intifâ‘ edegelmiþler
iken sinîn-i vâfireden beri zikrolunan kanavât ve sair su yollarý külliyen harâb
olmak mülâbesesiyle medine-i mukaddeseden mâ-i leziz münkatý‘ olup ahali
ve fukarâ Harem-i Þerif'de kâin sarnýçlarda eyyâm-ý þitâda cem‘ olan yaðmur
suyu ile geçinip ancak eyyâm-ý sayfda mezkûr sarnýçlarda su kalmadýðýndan
ahali-i Kudüs müzâyaka-i azîmeye dûçâr olmalarýyla sâlifü'z-zikr kanavât ve su
yollarý tamir u termîm birle mâ-i leziz-i mezkûrun Harem-i Þerif'e icrasý mukad-

El-Abdü'd-Dâ‘î 
li-Devleti'l-Aliyyeti'l-Osmaniyye 

Es-Seyyid Ahmed el-Kâdî
bi'l-Kudüs-i Þerif
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demâ lede'l-keþf yüz bin kuruþ masârýf ile vücuda geleceði zâhir olmuþken ile'l-
ân yapýlmayýp müzâyakalarý ber-kemâl olduðunu beyân birle Beyt-i
Mukaddese'ye ve ahali ve fukarâya hürmeten Dersaâdet'den mahsus bir bina
emini tayiniyle zikrolunan kanavât ve su yollarýnýn tamir u termîmi ile sekene-i
Kudüs'ün isticlâb-ý da‘avât-ý hayriyelerine himmet buyurulmasýný ve Sahratullah
üzerinde olan kubbe-i âliyenin haricinde vâki duvarlarýnýn cânib-i kýblî ve garbîsi
ve Bâb-ý Cenne tarafýnda vâki bir köþesi ile daire-i kubbenin altýnda dahi cânib-i
garbînin çinileri bi'l-külliyye münkesir olduðundan gayrý çinilere mahsus olan
vakfýn müstagallâtý tamir-i cüz’îye vefâ edip o makûle küllî tamirâta kifayet
etmeyeceði zâhir ve mezkûr çinilerin üzerine ba‘de't-tamir hayme bezinden
muhkem perdeler vaz‘ýyla isabet-i bârân ve rüzgârdan muhafaza olunsa müd-
det-i vâfire sað ve sâlim kalacaðý bâhir olduðunu îrâd ederek tayin olunacak
bina emini ma‘rifetiyle mahâll-i mezkûrenin çinileri müceddeden tamir ve imal
ile mahalline vaz‘ ve  muhafazasý için dahi Dersaâdet'den derûn-ý ilâmda
muharrerü'l-evsâf ve'l-mikdar çadýr bezinden mamul perdeler irsâl olunmasý
Kudüs-i Þerif kadýsý iki kýta ilâmýnda tahrîr ve inhâ ve zikrolunan su yollarýnýn
keþfi için mukaddemâ mimar hulefâsýndan memur kýlýnan Mehmed Emin ha-
life'nin memuriyetini hâvî ol vakitde ýsdâr olunan emr-i þerifim bir kýta memhûr
ve mumzâ suretini irsâl etmekle kuyûda müracaat olundukda ber vech-i
meþrûh zikrolunan bürkeler tarîklerinin ve sair emkine ve mahâllin tamirâtýna
müsaade buyurulmasý mukaddemâ lede'l-istid‘â ol vakitde þehremîni bulunan
hâlâ Rumeli Valisi vezir-i mükerrem saadetli Hakký Paþa hazretlerinin ol havaliye
ittýlâ‘ý olmak mülâbesesiyle tamiri istid‘â olunan tarîk ve mevâzi‘in keyfiyetini
müþârunileyh ma‘rifetiyle erbâb-ý vukûfdan sual etdirildikde Hazret-i
Halilurrahman aleyhisselâm makam-ý þerifleriyle Kudüs-i Þerif beyninde vâki üç
aded bürke ve Mescid-i Aksâ'ya gelince vâki olan su yollarý ve tarafeyninde
olan duvarlar külliyen harâb olduðundan gayrý Harem-i Þerif kapýsýndan içeri
girilecek kaldýrýmlar ve Hazret-i Musa aleyhisselâm hücûrâtýndan otuz üç adedi
ve cami-i þerifi ve dahil ve haric-i Harem-i Þerif'de olan sarnýçlar ve Hazret-i
Musa tarikýnda vâki dört aded akabeler ve Þeyh Hasan el-Burdu‘î  kuddüse sýr-
rehü'l-azizin kabri dairesi fena-pezîr ve muhtac-ý tamir olup cümlesi dokuz-on
bin kuruþ masârýf ile vücuda geleceðini ba‘de't-tahkik müþârünileyh hazretleri
ilâm edip ol bâbda þeref-yâfte-i sudûr olan hatt-ý hümâyûn-ý þevket-makrûn
mûcebince iktizâ eden masârýfâtý Sayda ve Trablus Mukata‘âtý emvâlinden
havaleten i‘tâ olunmak üzere mimar hulefâsýndan mahâll-i merkûmenin keþfine
memur kýlýnan Mehmed Emin Halife varýp mahâll-i merkûmeyi keþf ü muayene
ve defterini Dersaâdet'e irsâl ve kendisi hitâm-ý ebniyeye kadar mahallinde
ikamet edip defter-i mezkûrun cevabý vürûduna intizâr etmeksizin ol vakitde
Þam valisi bulunan Battâl Hüseyin Paþa ma‘rifetiyle tamir u termîmine
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mübâþeret ve serî‘an ve âcilen sa‘y ü gayret etmesi bâbýnda iki yüz bir senesi
Muharremi'nde paþa ve halife-i merkûmun memuriyetlerini hâvî emr-i þerif ve-
rildikden sonra ebniye-i mezkûreye mübâþeret olunmayýp bundan böyle
mübâþeret olunsa dahi rûz-ý Kasým'dan sonra terk ve te’hir olmak lâzým gele-
ceðine mebnî halife-i merkûmun evvel-bahara kadar ol tarafda meks ü ikameti
beyhûde olmakla bi-mennihî Teâlâ evvel-baharda yine ol tarafa varýp iþin
üzerinde bulunmak þartýyla halife-i merkûmun Dersaâdet'e avdeti için iki yüz iki
senesi Saferi'nde baþka emr-i þerif verilip keþif defterine dair kayd bulunmadýðý
Baþmuhasebe'den derkenar olunmuþdur. Manzûr ve malum-ý devletleri buyu-
ruldukda her ne vechile irâde-i seniyyeleri buyurulursa da emr u fermân devletli
saadetli sultaným hazretlerinindir.

[10 Þevval sene 1211 / 8 Nisan 1797]

C. BLD, 140/6960

**
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Bi'rüsseba Tren istasyonu / Beersheba Train Station
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Seniyyü'l-himemâ kerimü'þ-þiyemâ devletli inâyetli âtufetli übbehetli efendim
hazretleri

Kudüs-i Þerif'de vâki Özbekiye Zâviyesi'nin tamiri ve derûnunda bulunan
fukarâ-yý derviþâna münasib mikdar ta‘âmiye tahsisi hususu Kudüs-i Þerif
Feriki saadetli Tayyar Paþa tarafýndan akdemce inhâ ve iltimas olunarak zâviye-i
mezkûrenin tamiri keyfiyeti mahalline iþ‘âr ve inbâ ve zâviye-i merkûmenin Yafa
Gümrüðü malýndan para dördere yevmî yüz elli akçe ta‘âmiyesi olduðu ve bu
makûle zâviye ta‘âmiyesinin fukarâ-yý derviþândan taraf-ý eþref-i hazret-i Hilâfet-
penâhîye da‘avât-ý hayriye isticlâb olunmak üzere zammý mesbûk bulunduðu
mufâd-ý derkenârdan istinbâ kýlýnmýþ idüðüne binâen zâviye-i merkûme
ta‘âmiyesine yine gümrük-i mezkûr malýndan bir mikdar þey zamm olunmasý
menût-ý irâde-i seniyye idüðü ve Kýrþehri Kasabasý'nda medfûn Ahî Evran
Tekkesi'ne merbût Çanakçý nâm-ý diðer Fortatepesi Mukata‘asý Kýrþehri
Muhassýllýðý tarafýndan bi't-ta‘þîr gayr-ý ez-mâl ve kalemiye sekiz yüz doksan
kuruþ bedeli i‘tâ olunmuþ ve bu keyfiyet kendisinin ve fukarâ-yý derviþânýn
mahzuniyet ve periþânî-i hâllerini mü’eddî olmuþ olduðundan merhameten
mukata‘a-i mezbûrenin tarafýndan ta‘þîrine müsaade-i seniyye þâyân buyurul-
masý tekke-i mezbûre þeyhi Seyyid Hâfýz Musa Efendi tarafýndan istid‘â olunup
bu misillü vakýf kurânýn gayr-ez masârýf-ý ta‘þîriye aynî hâsýlâtý i‘tâsý bedel-i

KUDÜS'TEKÝ ÖZBEKÝYE TEKKESÝ'NÝN TAMÝRÝ VE 
BUNUN ÝÇÝN TAHSÝSAT ÝLÂVESÝ

Kudüs'teki Özbekiye zâviyesinin tamiri ve içinde bulunan fakir derviþlerin 
geçimi için Yafa gümrüðünden bir miktar para tahsis edilmekte olup bunun
yeterli olmamasýndan dolayý Ahi Evran Tekkesi'ne baðlý Çanakçý Mukataasý

malýndan da bir miktar tahsisatýn yapýlmasý Zaviye þeyhi tarafýndan istenmiþse
de, bunun emsallerine örnek olacaðý endiþesiyle, istenen paranýn baþka bir

þekilde temin edilmesi

RESTORATÝON OF THE OZBEKKE LODGE ÝN JERUSALEM 
AND ASSIGNING ADDITIONAL MONEY FOR IT 

Since the amount of money assigned by Jaffa Customs Office for restoration
of the Ozbekke Lodge in Jerusalem and subsistence of poor dervishes in the

lodge is insufficient, the demand of the Sheikh of the lodge on assigning
additional money through Çanakçý Muqataa (rent paid for land cultivating) of
Akhi Evran Lodge but because of the worry that it could serve as an example

for future determinations, providing the money needed in another way
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kadimî mukayyed bulunmayanlar hakkýnda cârî olmasý müesses olan nizâmý
iktizâsýndan olduðuna ve mârru'z zikr sekiz yüz doksan kuruþ bedel ile muka-
ta‘a-i merkûme mukayyed bulunduðuna nazaran þeyh-i mûmâileyhe cevab
i‘tâsý icab-ý maslahatdan olduðu ifadesine dair Meclis-i Muhasebe-i Maliye'den
tanzim ve terkîm olunan mazbata takdim birle husus-ý müsted‘â eðerçi nizâmý-
na tevâfuk etmemiþ ise de þeyh-i mûmâileyhe müsinn ü ihtiyar ve merâhim ve
eþfâk-ý seniyyeye sezâvâr-ý dâ‘îyândan olarak is‘âf-ý istid‘âsýný niyaz ve rica
etmekde bulunmuþ idüðünden icabýnýn icrasý mütevakkýf-ý emr u irâde-i aliyye
bulunduðu ifadâtýna dair Maliye Nâzýrý devletli paþa hazretlerinin iki kýta
takrîriyle mazbata-ý merkûme manzûr-ý âlî-i mülûkâne buyurulmak için irsâl-i
sûy-ý vâlâlarý kýlýnmýþ ve zikrolunan Özbekiye Tekkesi ta‘âmiyesine mal-ý
mezkûrdan bir zý‘fý zam olunmasý kâfi olarak þeyh-i mûmâileyhin istid‘âsý dahi
ihsân-ý âlîye vâbeste bulunmuþ olmakla hususât-ý merkûme hakkýnda her ne
vechile emr u irâde-i isabet-âde-i cenâb-ý cihanbânî müte‘allik ve þeref-sudûr
buyurulur ise ona göre harekete ibtidâr olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî
terkîm kýlýndý, efendim.

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki

Enmile-pîrâ-yý tevkîr olan iþbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleriyle zikr-
olunan takrîrler ve mazbata-i meþmûl-nigâh-ý âtýfet-iktinâh-ý hazret-i mülûkâne
buyurulmuþ ve iþ‘âr ve istîzân olunduðu vechile mezkûr Özbekiye Tekkesi
ta‘âmiyesine mal-ý mezkûrdan bir zý‘fý zam olunmasý ve eðerçi mukata‘a-i
mezkûrenin kendi tarafýndan ta‘þîrini þeyh-i mûmâileyh istid‘â etmiþ ise de bu
suret emsaline sirayeti müstelzim olacaðýna ve kendisinin ol vechile merâhim
ve eþfâk-ý seniyyeye þâyân bulunduðuna nazaran âhar suretle hüsn-i tesviyesi
hakkýnda icabýnýn tekrar hâk-i pây-i âlîden arz u istîzân kýlýnmasý müte‘allik ve
þeref-sudûr buyurulan emr u fermân-ý mekârim-niþan-ý hazret-i mülûkâne iktizâ-
yý âlîsinden bulunmuþ ve mezkûr takrîrler ve mazbata yine savb-ý savâb-nümâ-
i âlîlerine iade ve tesyâr kýlýnmýþ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i
veliyyü'l-emrindir.

19 C. 1258 / [28 Temmuz 1842]

Ý. DH, 63/3145

**
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Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Cenâb-ý Âferînende-i kevn ü mekân tenezzehe zâtühû ani'þ- þebîh ve'n-nok-
san enhâr-ý müte‘addidetü'l-inficâr-ý cihan-rûy-ý âlemde cereyân oldukça
eyyâm-ý ömr ü ikbâl-i hazret-i mülûkâneyi emvâc-ý bahr gibi bî-hadd ve bî-
pâyâne ve saye-i asâlet-vâye-i cenâb-ý þahaneyi ilâ- âhiri'd-deverân zýll-efken-i
cesîm-i âlem ve âlemiyân buyursun. Müstaðnî-i beyân olduðu ve bundan
akdem arz u iþ‘âr kýlýndýðý vechile cennet-mekân Sultan Süleyman Han tâbe
serâhû hazretlerinin Kudüs-i Þerif'e dört saat mesafe mahalde bina ve inþa
buyurmuþ olduklarý havuzlarýn mürûr-ý zaman hasebiyle mecrâlarý bozulmuþ ve
bundan dolayý ahali-i belde sudan yana dûçâr-ý kemâl-i zaruret olmuþ olduk-
larýndan saye-i inâyet-vâye-i cenâb-ý kîtî-sitânîde mezkûr mecralarýn bundan iki
mâh mukaddemce emr-i tamirine mübâþeret ve iki günde bir defa bizzat
azîmet-i çâkerânemle mümkün mertebe ikdâm ü dikkat olunarak lehü'l-hamd
ve'l-minne mahzâ âsâr-ý muvaffakiyyet-i hazret-i cihan-bânî olmak üzere bu
kere resîde-i hitâm olmuþ ve cereyân edecek suyun salýverilmesi mâh-ý hâlin on
ikinci yani yevm-i Mevlid-i Þerif'e tesadüf etmiþ olmasýyla Sahratullah-i
Muazzama'da ber-mu‘tâd Mevlid-i Þerif kýrâet olundukdan sonra kâffe-i ahali
hâzýr olduðu hâlde Mescid-i Aksâ derûnunda kâin havuza âb-ý zülâl-i letâfet-
iþtimâlin cereyân etmesi ve hususuyla mescid-i þerif-i mezkûrda mâ-i cârî
mecrâ-yý ademde mütevârî olmuþ iken bu vechile yenâbî‘-i âb u ihsân þerefine
mazhariyetle neþv ü nemâ-yý letâfet bulmasý keyfiyeti bilumum ahali ve sekene
ve misafir ve mücavirîne bâ‘is-i ibtihâc ve mefharet olarak bi-hulûsi'l-cenân
dua-yý devam-ý ömr ü ikbâl ü þevket-i cenâb-ý cihan-bânî tekrarýna cümle
tarafýndan müdâvemet ve bir gece îkâd-ý kanâdil ve saire ile icra-yý merasim-i

KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN'IN KUDÜS ÝÇÝN YAPTIRDIÐI
HAVUZLAR ÝLE SU YOLLARININ TAMÝRÝ

Kanuni Sultan Süleyman'ýn Kudüs ve çevresinin su ihtiyacýný karþýlamak için
yaptýrdýðý havuzlarýn ve Mescid-i Aksa'nýn içine kadar uzanan su yollarýnýn tamir

edilerek Mevlid Kandili'nde açýlýþýnýn yapýldýðý

RESTORATÝON OF THE POOLS AND WATER-CONDUÝTS IN
JERUSALEM BUILT BY SULEYMAN THE MAGNIFICENT

Carrying out an opening ceremony on Prophet’s birthday after restoration of
the pools and water-conduits extended into al-Aqsa Mosque which were built

to provide the water need in and around Jerusalem by Suleyman the
Magnificent
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þâdumânî ve meserret olunmuþ ve mezkûr havuzlar her ne kadar dört saat
mesafe mahalde ise de suyun dolaþýp gelmesi on iki saat olduðuna ve
masârýfât-ý vâký‘asýnýn Evkâf Hazine-i Celîlesi tarafýndan tesviyesi lâzým gele-
ceðine mebnî tasarrufât-ý mümkineye bi‘r-riâye on bin kuruþ masrafla meydana
getirilerek meblað-ý mezkûr Kudüs-i Þerif Evkâf müdürü tarafýndan ifa kýlýnmýþ
ve bu bâbda teþekkürü hâvî ahali-i merkûme tarafýndan mahzar tertib olunmuþ
ise de tasdî‘-i ser-me‘âlî-i efser-mün‘imânelerini müstelzim olmamak üzere
takdiminden sarf-ý nazar olunmuþ olduðu bi-mennihî Teâlâ muhât-ý ilm-i kâinât-
ârâ-yý vekâlet-penahîleri buyuruldukda ol bâbda ve her hâlde emr u fermân
hazret-i men lehü'l-ihsânýndýr.

Fî 18 Ra. sene [12]64

Mutasarrýf-ý Kudüs-i Þerif

(mühür)

*

Þeria nehrinden bir bölüm / A part of the river Sharia
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Atûfetli efendim hazretleri

Cennet-mekân Sultan Süleyman Han tâbe serâhû hazretlerinin Kudüs-i
Þerif'e dört saat mesafe mahalde bina ve inþa buyurmuþ olduklarý havuzlarýn
bozulmuþ olan mecrâlarý saye-i þevket-vâye-i hazret-i þahanede tamir etdir-
lerek bu kere resîde-i hüsn-i hitâm olarak Mescid-i Aksâ derûnunda kâin
havuza icra etdirilmiþ ve cümle tarafýndan dua-yý devam-ý eyyâm-ý ömr ü devlet
ü ikbâl ü þevket-i hazret-i þahane ne vechile te’diye ve ifa olunmuþ olduðu
ifadesine dair Kudüs Mutasarrýfý saadetli Mustafa Paþa'nýn bu defa gelen bir
kýta tahrirâtý manzûr-ý âlî-i hazret-i Padiþahî buyurulmak için arz u takdim kýlýn-
mýþ olmakla muvâfýk-ý emr u irâde-i hazret-i cihandârî buyurulur ise mutasarrýf-
ý müþârunileyh iktizâsý vechile cevabnâme yazdýrýlacaðý beyânýyla tezkire-i
senâverî terkîm kýlýndý, efendim. 

Fî 13 R. sene [12]64

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki

Esâbî‘-zîb-i tafhîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleriyle mezkûr
tahrirât manzûr-ý âlî-i cenâb-ý cihan-bânî buyurulmuþ ve iþ‘âr-ý âlî-i âsafâneleri
üzere mutasarrýf-ý müþârunileyh iktizâsý vechile cevabnâme yazdýrýlmasý
müte‘allik ve þeref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-ý Þehriyârî muktezâ-
yý münîfinden bulunmuþ ve zikrolunan tahrirât yine savb-ý savâb-nümâ-yý âsafî-
lerine iade ve tesyâr kýlýnmýþ olduðu muhât-ý ilm-i âlîleri buyuruldukda ol bâbda
emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 16 R. sene [12]64 / [22 Mart 1848]

Ý. DH, 168/8868

**
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Süleymaniye membalarýndan Kudüs'e getirilen suyun haritasý
The map of the water brought to Jerusalem from the springs of Sulaimaniya
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Maliye Nezâret-i Celîlesi'nin Meclis-i Vâlâ'ya i‘tâ buyurulan bir kýta takrîri
meâlinden müstebân olduðu üzere Kudüs-i Þerif'de Mehd-i Ýsa aleyhisselâm
kurbunda ve Þam-ý Þerif Kapýsý civarýnda kâin kale bedeni duvarlarýndan tamire
ihtiyacý hasebiyle mahallince keþfi bi'l-icra on yedi bin yüz kuruþ masrafla vücu-
da geleceði tahmin olunmuþ ve bunlarýn lüzum-ý tamiri cânib-i Tophâne-i
Âmire'den dahi tasdik kýlýnmýþ olduðundan nizâmý mûcebince mahallinde icra-
yý münâkasasýyla tamirât-ý mezkûrenin takrîrde beyân olunan usule tatbikan
icrasý hususunun mahalline yazýlmasý istîzân olunmuþ olup mahallî inhâsýna

KUDÜS'TE ÞAMKAPISI CÝVARINDAKÝ 
KALE DUVARLARININ ONARIMI

Kudüs'te Hazret-i Ýsa'nýn kabri yakýnýnda ve Þamkapýsý civarýnda bulunan kale
duvarlarýnýn usulüne göre tamir edilmesi

RESTORATÝON OF THE CÝTADELS NEAR 
DAMASCUS GATE ÝN JERUSALEM

Restoration of the citadels near the Tomb of Jesus Christ and Damascus Gate
in Jerusalem
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göre tamirât-ý mezkûrenin þimdiden icabýna bakýlmadýðý hâlde ileride masârýf-ý
külliye ihtiyârýný müntic olacaðýndan ber-mantûk-ý takrîr zikrolunan duvarlarýn
hemen icra-yý münâkasasýyla tamiri zýmnýnda tesviye-i iktizâsýnýn nezâret-i
müþârunileyhâya havalesi Meclis-i Vâlâ'da dahi tezekkür kýlýnmýþ ise de ol
bâbda ne vechile emr ü irâde-i seniyye-i vekâlet-penâhîleri müte‘allik buyurulur
ise ona göre icra-yý icabý bâbýnda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir. 

Fî 2 Za. sene [12]69

[Meclis-i Vâlâ üyelerinin imzalarý]

*

Atûfetli efendim hazretleri

Meclis-i Vâlâ'dan kaleme alýnýp Maliye Nezâreti'nin takrîriyle beraber
manzûr-ý âlî-i hazret-i Padiþahî buyurulmak için arz u takdim kýlýnan mazbata
meâlinden müstebân olduðu vechile Kudüs-i Þerif'de Mehd-i Ýsa aleyhisselâm
kurbunda ve Þam-ý Þerif Kapýsý civarýnda kâin kale bedeni duvarlarýnýn tamire
ihtiyacýna dair olan iþ‘âr cânib-i Tophâne-i Âmire'den dahi tasdik kýlýnmaðla
keþfi olan on yedi bin yüz kuruþun üzerine münâkasasý bi'l-icra takrîrde beyân
olunan usule tatbikan tamiri hususunun nezâret-i müþârunileyhâya havalesi
tezekkür kýlýnmýþ ise de ol bâbda her ne suretle emr u fermân-ý cenâb-ý þâhâne
müte‘allik buyurulur ise ona göre hareket olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî
terkîm kýlýndý, efendim.

Fî 3 Za. sene [12]69

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki

Zîver-i enmile-i ta‘zîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle zikrolunan
mazbata ve takrîr manzûr-ý âlî-i hazret-i þâhâne buyurulmuþdur. Mezkûr duvar-
larýn ber-minvâl-i meþrûh usulüne tatbikan tamiri hususunun nezâret-i
müþârunileyhâya havalesi müte‘allik ve þeref-sudûr buyurulan emr u irâde-i
seniyye-i cenâb-ý mülûkâne muktezâ-yý münîfinden olarak mârru'l-beyân maz-
bata ve takrîr yine taraf-ý âlî-i âsafîlerine iade kýlýnmýþ olmaðla ol bâbda emr u
fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 4 Za sene [12]69 / [9 Aðustos 1853]

Ý. MVL, 282/11094

**
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Tahrirât-ý Telgrafiye
Mektub Gönderme Merkezi: Gazze

Makâm-ý âlî-i hazret-i Sadâret-penâhî'ye

Bi-mennihî Teâlâ hazretleri veliyyü'n-nimet-i bî-minnetimiz Padiþah-ý âlem-
penâh efendimiz hazretlerine tükenmez ömr u ikbâl ihsân buyursun. Memâlik-
i Þahanelerinin daimâ ma‘mûr ve âbâdân olmak efkâr-ý âdilesinden nâþi

GAZZE'YE YAPILAN TELGRAF HATTINDAN DOLAYI 
KAYMAKAMIN PADÝÞAHA TEÞEKKÜRÜ

Gazze'ye kadar uzatýlarak yapýmý tamamlanan telgraf hattýndan dolayý
Kaymakamýn Padiþah'a teþekkür telgrafý

GRATITUDE OF THE QAIMAQAM TO THE SULTAN DUE TO THE
TELEGRAPH LINE INSTALLATION IN GAZA

Telegram of gratitude sent by the qaimaqam (head-official in the district) to the
Sultan concerning the installation of cables in Gaza

FLSTINN.qxp  19.02.2010  11:24  Page 187



OSMANLI  BELGELERÝNDE FÝLÝSTÝN  /   PALESTINE IN OTTOMAN DOCUMENTS

188

Gazze'de dahi inþa buyurulan telgraf hattý hitâm bulup muhabereye bed’
olmasýyla bundan kâffe-i ahali-i iktisâb-ý sürûr ve mefharetle füzûnî-i ömr u
saltanat-ý hazret-i Padiþahî'ye da‘avât tezâkir kýlýnarak teþekkür ve mahmidetine
cür’et kýlýnmýþdýr. 

Fî 15 Eylül sene [1]280

**

Atûfetli efendim hazretleri

Saye-i þevket-vâye-i hazret-i þahanede Gazze'ye temdîd ve inþa olunan telg-
raf hattýnýn resîde-i hitâm olmasýyla emr-i muhabereye mübâþeret olunduðun-
dan teþekkür-i eltâf-ý celîleyi mutazammýn mahallinden keþîde kýlýnan telg-
rafnâme leffen arz u takdim kýlýndýðý beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm olundu,
efendim.

Fî 6 Ca. sene 1281

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki

Resîde-i dest-i tevkîr olan iþbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle mezkûr telg-
rafnâme meþmûl-nigâh-ý me‘âlî-iktinâh-ý hazret-i tâcdârî buyurularak yine savb-
ý sâmî-i vekâlet-penâhîlerine iade kýlýnmýþ olmakla ol bâbda emr u fermân
hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 7 Ca. sene 1281 / [8 Ekim 1864]

Ý. DH, 530/36703

**

Kaymakam-ý Gazze
Mustafa

Bir posta alýndýsý / A postal receipt
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Huzur-ý fehâmet-mevfûr-ý cenâb-ý vekâlet-penâhîye

Fî 8 Zilkade sene [12]92 tarih ve yüz doksan numara ile þeref-vârid olan
emirnâme-i sâmî-i cenâb-ý vekâlet-penâhîlerine mazbata-i cevabiyedir.

Salta ile Nablus beynini fâsýl olan Þeria Nehri üzerinde masarýfâtý beledî
sandýðýndan verilmek ve vâridâtý dahi sandýk-ý mezkûre hasredilmek üzere
yirmi bin beþ yüz kuruþ sarfýyla inþasý istîzân olunan köprüden alýnacak resm-i
mürûriyenin ne tarife ve ne zamana kadar istîfâ edileceði mahallinden lede's-
sual ol bâbda cevaben Salta Sancaðý Ýdare Meclisi'nden vârid olan mazbata-
da nehr-i mezbûrdan mine'l-kadîm kayýkla geçilmekde ve beledî tarafýndan
resm-i mürûru olarak âdem baþýna kýrkar ve hayvanât ve saireden ikiþer kuruþ
ahz u istîfâ edilmekde ise de leffen takdim kýlýnan pusulada gösterildiði vechile
ta‘dîl ve suret-i daimede olarak ahz u tahsil edileceði beyân ve mezkûr
köprünün emr u inþasý bahsine gelince masârýf-ý keþfiyesi yirmi bin beþ yüz
kuruþ olmayýp bâlâda arz u beyân olunduðu üzere vâridâtý sandýk-ý mezkûre
aid olmak ve ileride vuku bulacak masarýfâtý bütün bütün oraya râci‘ bulunmak
þartýyla icra edilen keþfi mûcebince masârýf-ý inþaiyesi Beyrut'dan celb olu-
nacak on aded mavnanýn esmânýyla nehr-i mezkûra kadar ücret-i nakliyesi
olmak üzere kýrk üç bin ve üzerine inþa olunacak ahþab ebniyenin dahi masârý-
fi yirmi bin beþ yüz kuruþ ki cem‘an altmýþ üç bin beþ yüz kuruþa bâlið olduðu
ve nehr-i mezkûrun mecrasý arîz ve etrafý çürük toprak olmakla taþ ve demird-
en köprü inþasý mümkün olmayýp olsa bile mecrasýný taðyîr etmesi melhûz
bulunduðu ve masârýfât-ý merkûmenin akdemce yalnýz yirmi bin beþ yüz kuruþ

ÞERÝA NEHRÝ ÜZERÝNE KÖPRÜ ÝNÞASI VE GEÇÝÞ
ÜCRETLERÝNÝN BELÝRLENMESÝ

Salta ile Nablus'u ayýran Þeria nehri üzerinde yapýlacak ahþap köprünün, Suriye
Vilâyeti Meclisi'nin bildirdiði görüþ doðrultusunda keþif miktarýný aþmamak

þartýyla inþa edilmesi ve köprüden geçiþ ücretlerinin yine ayný meclisin 
kararlaþtýrdýðý miktarda alýnmasý

CONSRUCTION OF A BRIDGE ON THE RIVER OF SHARIA AND
DETERMINATION OF TOLLS

Construction of a wooden-bridge on the River of Sharia dividing Salta and
Nablus in accordance with the cost estimated by Syrian Assembly and 

determination of tolls in the amount that the Assembly decided
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gösterilmesi sehv-i kalemden neþ’et eylediði ifade ve dermiyân olunmuþ ve
suret-i hâl bu merkezde olup mezkûr altmýþ üç bin beþ yüz kuruþun sarfýyla
tamirât-ý mezkûreye bed’ ve mübâþeret olunmasý dahi cevaben mahalline
bildirilmiþ olmakla her hâlde emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 24 Safer sene [12]93 ve fî 7 Mart sene [12]92

[Vilâyet Meclisi üyelerinin mühürleri]

*

Mazbata

Salta ile Nablus beynini fâsýl olan Þeria Nehri üzerinde inþasý bundan
mukaddem Suriye Vilâyeti'nden istîzân olunan köprünün masârýf-ý te’sisiyesiyle
alýnacak mürûr resmî hakkýnda sebk eden isti‘lâma cevaben vilâyet-i merkûme
meclis-i idaresinden vürûd eden mazbata ve ol bâbda Nâfia Nezâret-i
Celîlesiyle bi'l-muhabere Meclis-i Umûr-ý Nâfia'dan tanzim kýlýnan mazbata
Þûrâ-yý Devlet'de kýrâet olundu.

Hulâsa-i iþ‘âr-ý mahallî cisr-i mezbûrun taþ ve demirden inþasý gayr-ý kâbil
olduðundan ahþab olarak yapýlmak üzere keþfi bi'l-icra mecmû-ý masârýfý altmýþ
üç bin beþ yüz kuruþa bâlið olup bunun kýrk üç bin kuruþu Beyrut'dan celb olu-
nacak on aded mavnanýn esmânýyla ücret-i nakliyesi yirmi bin beþ yüz kuruþ
dahi ahþab ebniyesi masârýfý bulunduðu ve nehr-i mezbûrdan kayýk ile geçen
yolculardan birer ve hayvanâtdan ikiþer kuruþ alýnagelüb ba‘demâ alýnacak
köprü ücretleri melfûf pusulada gösterildiði vechile ta‘dîl kýlýndýðý ve masârýf-ý
merkûmenin mahallî daire-i belediyesinden tesviyesiyle mezkûr ücretlerin dai-
reye aid olmak üzere ale'd-devam ahzý kararlaþdýrýldýðý ifadâtýndan ibaret
bulunmuþ ve Meclis-i Umûr-ý Nâfia'nýn mazbatasýnda mezkûr köprünün ol
vechile inþasý münasib olup fakat mezkûr pusulada muharrer rüsûm-ý
mürûriyeden bazý mertebe ta‘dîle muhtac görüldüðü gibi yüklü ve yüksüz hay-
vanâtýn tefriki muamelâtca bazý müþkilâtý mûcib olacaðýndan asâkir-i þahane
ve zabtiye neferâtý ve hayvanâtý müstesna olmak üzere insandan onar ve yüklü
ve yüksüz bargir ve esterden otuzar ve öküz ve merkebden yirmiþer ve deve-
den kýrkar ve koyun ve keçiden sürüde olan oðlak ve kuzular müstesna olmak
üzere beþer para alýnmasý ve bu mukarrer rüsûm-ý mürûriyenin ahzý köprünün
masârýf-ý inþaiyesi kâmilen istîfâ olununcaya kadar devam edip ondan sonra
köprünün tamirâtýna sarf olunmak üzere rusûm-ý muharrerenin nýsfýnýn istîfâsý
beyân kýlýnmýþdýr.

Mevzû‘-ý bahs olan köprünün inþasý esasen muhassenâtdan olduðu gibi
masârýfýnýn mahallî daire-i belediyesinden tesviyesiyle hâsýlâtýnýn oraya alýn-
masý emsaline ve rüsûm-ý mürûriye tarifesince Meclis-i Umûr-ý Nâfia'nýn beyân
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eylediði ta‘dîlât ve mütâlaât muktezâ-yý maslahata muvâfýk bulunduðuna
binâen keþfini tecavüz etmemesine ve metânetine itina olunmak ve hitâmýnda
usulü vechile keþf-i sânî defteri Hazine-i Celîle'ye gönderilmek üzere zikrolunan
köprünün inþasýyla rüsûm-ý mürûriyenin meclis-i mezkûrun kararlaþtýrdýðý mik-
dar ve suretlerde ahzý hususunun vilâyet-i merkûmeye iþ‘ârý ve Maliye Nezâret-i
Celîlesi'ne dahi malumat i‘tâ buyurulmasý tensîb kýlýnmýþ ise de emr u fermân. 

*

Nâfia Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletli efendim hazretleri

Salta ile Nablus beynini fâsýl olan Þeria Nehri üzerinde inþa olunacak köprü-
den alýnacak mürûriye resminin suret-i istîfâsý hakkýnda sebk eden iþ‘âr-ý
sâmîye cevaben Suriye Vilâyeti Meclis-i Ýdaresi'nden bi'l-vürûd Þûrâ-yý Devlet'e
havale buyurulan mazbata ile melfûf pusula lede'l-kýrâe husus-ý mezbûr Meclis-i
Umûr-ý Nâfia'ya aid bulunduðundan oraya havale buyurulmak üzere evrak-ý
mezbûre leffen irsâl-i savb-ý nezâret-penâhîleri kýlýnmýþ olmakla ol bâbda emr u
irâde efendimindir.

Fî gurre-i Rebîülâhir sene [1]293 ve fî 13 Nisan sene [1]292

Kâmil

Ma‘rûz-ý çâkerîleridir ki

Suret-i iþ‘âr rehin-i iz‘ân-ý çâkerî olmuþ ve ol bâbda Meclis Ýdaresi'nden inhâ
olunan mazbata evrak-ý mezbûre ile ma‘an ve leffen pîþgâh-ý sâmî-i cenâb-ý
riyâset-penâhîye takdim kýlýnmýþ olmakla ve mündericâtýna nazaran muk-
tezâsýnýn ifasý menût-ý irâde-i aliyye-i hazret-i hidivîleri bulunmakla ol bâbda emr
u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 4 Cemâziyelâhir sene [1]293 ve fî 14 Haziran sene [1]292 / [26 Haziran
1876]

Server

ÞD, 2271/31

**
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Kudüs-i Þerif'e gelen mâ’ü's-sebîl tarîkýnýn lede'l-keþf tamirine lüzumu tah-
min olunan masârýfâtýn müfredâtýný mübeyyin defteri suretidir.

KUDÜS SU YOLLARININ TAMÝRÝ VE MUHAFAZASI
Kudüs'e gelen su yollarýnýn tamir masraflarý ile bu yollarý korumakla

görevlendirilen bekçilerin maaþlarýnýn Sultan Süleyman Vakfý'ndan karþýlanmasý

RESTORATION OF WATER-CONDUITS IN JERUSALEM AND
PROTECTING THEM

Covering the expenses of restoration of water-conduits in Jerusalem and of
salaries given to the guards responsible for protecting these conduits by the

Sultan Suleyman Waqf

15.000 Çömlek künk 6.000 aded

Kuruþ
Fiyat
Kuruþ

2,5

6.000 Kireç 200 kantar 30

12.750 Çimento 150 kantar 85

12.000 Zeyt 150 desti 80

00 600 Ýp 40 batman 15

00 150 Ýnce ip 5 batman 30

00 750 Zenbil 500 1,5

13.500 Fâil 15 aded 150 yevmiye6

13.500 Sâni‘ 6 aded 150 yevmiye15

07.500 Kalfa 2 aded 150 yevmiye25

01.400 Çadýr 2 aded 700

00 500 Bina edevâtýnýn taslîhine

03 750 Kâtib ve memur Þehrî 750

00 600 Pamuk 30 batman

99.900

20

100.500

12.500 Havuzlarda harâb olan yer-
lerin tamiriyle içinde bulunan
etribenin ref‘i için masârýfât
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Yol-ý mezbûra lede'l-keþf bâlâda muharrer bir yük beþ yüz kuruþ masârýfâta
muhtac idüðü tebeyyün etmekle ol bâbda ve her hâlde emr u fermân hazret-i
men lehü'l-emrindir. 

Fî 26 Haziran sene [12]92

*

1652

Cennet-mekân Sultan Süleyman Han tâbe serâhû hazretlerinin Kudüs-i
Þerif'e icra buyurmuþ olduklarý suyun harâb olan mecralarýnýn masârýf-ý keþfiye-
si olan yüz bin beþ yüz kuruþ ileride vakfýnýn vuku bulacak hâsýlâtýndan i‘tâ
olunmak üzere tamir ve tesviyesi istîzânýna dair Evkâf-ý Hümâyûn Nezâret-i
Celîlesi'nin Þûrâ-yý Devlet'e havale buyurulan fî 7 Cumâdelâhire sene [12]94
tarih ve elli sekiz numaralý takrîriyle melfûf keþif defteri Maliye Dairesi'nde
mütâlaa ve keyfiyet Nezâret-i müþârunileyhâ ile muhabere olundu. 

Nezâret-i müþârunileyhâdan fî 2 Safer sene [12]95 tarihli alýnan cevabda
masârýf-ý mezkûrenin vakfýn sinîn-i âtiyede vuku bulacak vâridâtýndan
tesviyesinden baþka çare bulunamadýðý ve ahalinin suya ihtiyaclarý nihayet
derecede olduðu cihetle mezkûr mecranýn en ziyade lüzum tahtýnda bulunan
mahallerinin tamiriyle mâadâsý ileride bi't-tedrîc imar olunmak üzere yeniden
keþfi bi'l-icra bin beþ yüz doksan beþ zirâ‘ mahallinin tamirine lüzum
göründüðü ve beher zirâ‘ýna on ikiþer parmak tûlünde çömlek künk vaz‘ýyla kýrk
iki bin altý yüz doksan yedi kuruþ yirmi para masrafla suyun getirilebileceði
anlaþýlmýþ ve vakf-ý mezkûrun geçen doksan iki senesi a‘þâr hâsýlâtý olan on
dokuz bin dokuz yüz kuruþ henüz hazineye gönderilmediði gibi bu sene
Keferna Mezra‘asýyla Kabab Karyesinin nýsf hisse a‘þâr bedelâtý dahi dokuz bin
üç yüz yetmiþ beþ kuruþa ihale olunmuþ ve müflis Kaferna Mezra‘asý dahi tâlib
bulunamamasý cihetle emanete býrakýlmýþ olmasýyla karye ve mezra‘a-i
mezkûre hâsýlâtýnýn mikdar-ý sahîhi daha malum deðil ise de tahminen yedi bin
kuruþ tutabileceðinden mezkûr kýrk iki bin altý yüz küsûr kuruþ masârýfdan ber-
vech-i muharrer üç kalem otuz altý bin iki yüz yetmiþ beþ kuruþun sarf ve i‘tâ ve
kusur altý bin dört yüz yirmi iki buçuk kuruþun dahi gelecek doksan dört sene-
si a‘þârý hâsýlâtýndan tesviye olunmak üzere Evkâf Sandýðý'ndan ifasýyla zikrolu-
nan mecranýn mahallî eþraf ve mu‘teberânýndan intihâb olunan zevâtdan
mürekkeb komisyon ve Evkâf Muhasebeciliði ma‘rifetleriyle tamir ve tesviye
etdirilmesi maktû‘an ihalesinden enfa‘ olacaðý ve mâ’-i mezkûrun devam-ý
cereyâný zýmnýnda yollarýnýn muhafazasýyçün maaþlarý vâridâtýndan tesviye

(mühür)
Meclis-i Beledî-i Kudüs-i Þerif 
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olunmak üzere dört nefer bekçiye lüzum olduðu dermiyân kýlýnmýþdýr.

Suret-i iþ‘âra nazaran ahali-i mahalliyenin ve züvvârýn def‘-i ihtiyacâtý için
zikrolunan mecralarýn tamirât-ý mukteziyesinin sür‘at-i icrasý lüzum-ý kavî tahtýn-
da bulunduðu ve emaneten icrasý daha hayýrlý idüðü anlaþýlmýþ olduðundan
metânet ü rasânetine dikkat ü itina edilmek üzere Ebniye-i Emîriye ve Vakfiye
Nizâmnâmesi ahkâmýna tevfîkan zikrolunan mecralarýn kýrk iki bin altý yüz dok-
san yedi kuruþ masrafla tamiriyle masârýf-ý mezkûrenin ve istihdamýna lüzum
gösterilen dört nefer bekçi maaþýnýn vakf-ý mezkûr vâridâtýndan tesviyesi müna-
sib görünmeðin ber-mûceb-i iþ‘âr icra-yý iktizâsýnýn nezâret-i müþârunileyhâya
havalesi bi't-tezekkür mezkûr keþif defteri leffen takdim kýlýndý. Ol bâbda emr u
fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 29 Safer sene [1]295 ve fî 20 Þubat sene [1]293

[Þûrâ-yý Devlet Maliye Dairesi üyelerinin mühürleri]

*

FLSTINN.qxp  19.02.2010  11:26  Page 200



ÝMAR  / RECONSTRUCTION  

201

Atûfetli efendim hazretleri

Cennet-mekân Sultan Süleyman Han Hazretleri Vakfý'ndan Kudüs-i Þerif'e
cereyân eden su mecralarýnýn tamirâtýyla tesviye-i masârýfýna dair Þûrâ-yý
Devlet Maliye Dairesi'nden kaleme alýnan mazbata melfûfâtýyla beraber arz u
takdim kýlýndý. Meâlinden müstebân olduðu vechile ahali-i mahalliyenin ve
züvvârýn def‘-i ihtiyacâtý için zikrolunan mecralarýn pek harâb olan mahallerinin
metânet ü rasânetine itina kýlýnmak üzere emaneten ve nizâmýna tevfîkan keþfi
mûcebince kýrk iki bin altý yüz doksan yedi kuruþ masrafla tamir etdirilerek
meblað-ý mezkûrun ve bu yolda istihdamýna lüzum gösterilen dört nefer bekçi
maaþýnýn vakf-ý müþarunileyh varidâtýndan tesviyesi hususunun Evkâf Nezâret-
i Celîlesi'ne havalesi tezekkür olunmuþ olmakla ol bâbda her ne vechile irâde-i
seniyye-i hazret-i Þehinþahî þeref-sünûh ve sudûr buyurulur ise mantûk-ý münî-
fi infaz edilir, efendim.

Fî 9 Ra. sene [12]95

(Ýmza)

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki

Resîde-i dest-i ta‘zîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i vekâlet-penâhîleriyle evrak-ý
melfûfe manzûr-ý hümâyûn-ý hazret-i Padiþahî buyurulmuþ ve ber-mûceb-i
istîzân zikrolunan mecralarýn tamiriyle masârýfýnýn ve dört nefer bekçi maaþýnýn
vakfý cânibinden tesviyesi müte‘allik ve þeref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i
cenâb-ý Þehinþâhî mantûk-ý münîfinden olarak evrak-ý mezkûre savb-ý sâmî-i
âsafânelerine iade kýlýnmýþ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i velüyyü'l-
emrindir.

Fî 10 Ra. sene [12]95 / [14 Mart 1878]

(Ýmza)

Ý. ÞD, 38/1979

**
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Dahiliye Mektubî Kalemi

Huzur-ý Âlî-i Hazreti-Sadâret-penâhî'ye

Kudüs-i Þerif hükûmet konaðý ehemmiyet-i mevki‘iye ve þân-ý Hükûmet-i
Seniyye ile mütenâsib bir tarzda olmadýðý gibi devâir-i hükûmeti isti‘âba da kâfi
bulunmamasýna mebnî mevki‘-i münasibde ve vüs‘at-i matlûbe ve suret-i
mükemmelede müceddeden inþasý zaruriyâtdan olduðundan ve Yafa'da Avce
Nehri üzerinde kâin olup vaktiyle yüz yirmi bin kuruþ râddesinde bedelât-ý
seneviyye ile icar edilmekde iken oralarda tekessür eden buharlý un fab-
rikalarýnýn te’sir-i rekabetiyle hiçbir iþe yaramayan ve harâb bir hâlde bulunan
mîriye ait Herar ve Fezuhiye nâm deðirmenler ile kýsmen harâb olan ve istîcârý-
na ekser senelerde tâlib zuhur etmemekle îrâd-ý senevîsi için on, on beþ bin
kuruþ kadar cüz’î bir mikdara tenezzül eden Çeriþe deðirmeninin ve mâil-i türâb
bir hâlde bulunan Remle ve Lid hükûmet konaklarýyla teferruâtýndan olan
arsalardan Remle kasabasýnda münasib bir hükûmet konaðý inþasýna kâfi bir
mahal terk olundukdan sonra mâadâsýnýn bi'l-müzâyede bey‘i takdirinde beþ
bin ile on bin lira arasýnda husûle gelmesi me’mûl-i kavî olan mebâliðin inþaât-ý
mezkûreye karþýlýk tutulacaðýndan bahisle yapýlacak hükûmet konaðýnýn mahal
ve suret-i inþasýyla masârýf-ý keþfiye ve müteferriât-ý sairesi ve þayed bu
karþýlýða bir þey daha zammý lâzým gelirse suret-i tedariki ba‘dehû istîzân kýlýn-
mak üzere zikrolunan deðirmenlerle arsalarýn mevki‘-i müzâyedeye vaz‘ý
istîzânýna dair Kudüs-i Þerif Sancaðý Ýdare Meclisi'nden meb‘ûs 15 Mart sene
[1]315 tarihli ve dört numaralý mazbata leffen takdim kýlýndý.

Kudüs-i Þerif'in ehemmiyet-i mevki‘iyesine mebnî orada þân-ý hükûmetle
münasib bir hükûmet konaðý inþasý tahte'z-zemînde görünmesine ve suret-i
iþ‘âr-ý mahallî inþaatýn Hazine-i Celîle'ye bâr olmaksýzýn husûlünü te’min ede-
ceðine binâen sair icabý li-ecli't-tezekkür keyfiyetin Þûrâ-yý Devlet'e havale
buyurulmasý menût-ý re’y-i âlî-i fehâmet-penâhîleridir. Ol bâbda.

Fî 28 Zilhicce sene [1]316 ve fî 27 Nisan sene [1]315 / [9 Mayýs 1899]

DH. MKT, 2200/5

**

KUDÜS'TE MÜKEMMEL BÝR HÜKÜMET KONAÐI ÝNÞASI
Kudüs'te Devlet-i Aliyye'nin þânýna yakýþýr tarzda bir hükümet konaðý 

yaptýrýlmasý

BUÝLDÝNG A GOVERNMENT HOUSE COMPLEX ÝN JERUSALEM
Building a glorious government house complex in Jerusalem
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Þûrâ-yý Devlet 
Maliye Dairesi
Adet 439

Evkâf-ý Hümâyûn Nezâreti'nin Þûrâ-yý Devlet'e havale buyurulan 18 Zilkade
sene [1]317 tarih ve on beþ numaralý takrîri Maliye Dairesi'nde kýrâet olundu. 

Meâlinde evkâf-ý mazbûtadan Sahratullahü'l-Müþerrefe Vakfý'ndan olup
geçen üç yüz on beþ senesine mahsûben on bir bin beþ kuruþla îcâr olunan
Kudüs'de vâki Hamamü'þ-Þifa'nýn kazaný ve dahil ve haricindeki döþeme
taþlarýyla sair mahalleri muhtac-ý tamir olmasýna mebnî keþf ve münâkasasý bi'l-
icra ol bâbda tanzim olunan deftere nazaran tamirât-ý mukteziyenin sað akçe
hesabýyla on üç bin altý yüz kuruþda müteahhidi uhdesinde takarrur etdiði
Kudüs-i Þerif Mutasarrýflýðý'ndan bâ-mazbata iþ‘âr olunduðundan bahisle
tamirât-ý merkûmenin maktû‘an icrasý zýmnýnda meblað-ý mezbûrun üç yüz on
altý senesi büdcesi dahilinde tesviyesi istîzân olunmuþ ve suret-i iþ‘âr münasib
görülmüþ olmakla ber-mûceb-i istîzân icra-yý icabýnýn nezâret-i müþâruniley-
hâya havalesi tezekkür ve keþf defteri leffen takdim kýlýndý. Ol bâbda emr u fer-
mân hazret-i men lehü'l-emrindir. 

Fî 26 Zilhicce sene 1317 ve fî 12 Nisan sene [1]316

[Þûrâ-yý Devlet Maliye Dairesi üyelerinin mühürleri]

*

KUDÜS'TE BULUNAN HAMAMÜ'Þ-ÞÝFA'NIN TAMÝRÝ
Kudüs'te bulunan Hamamü'þ-Þifa'nýn tamiri için gerekli olan masraflarýn

Sahratullahü'l-Müþerrefe Vakfý'ndan karþýlanmasý

RESTORATÝON OF "HAMAMU'S-SÝFA" ÝN JERUSALEM
Covering the expenses of restoration of "Hamamü's-Sifa (Bath House)" in

Jerusalem by the Sahratullah Waqf
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Bâb-ý Âli
Daire-i Sadâret 
Âmedî-i Divan-ý Hümâyûn
105

Atûfetli efendim hazretleri 

Evkâf-ý Hümâyûn Nezâret-i Celîlesi'nden bi'l-vürûd Þûrâ-yý Devlet'e havale
olunan tezkire üzerine Maliye Dairesi'nden tanzim ve leffen arz u takdim kýlýnan
mazbatada evkâf-ý mazbûtadan Sahratullahü'l-Müþerrefe Vakfý'ndan Kudüs'de
vâki Hamamü'þ-Þifa'nýn ber-mûceb-i keþf ve münâkasa Mecidî on dokuz kuruþ
hesabýyla on üç bin altý yüz kuruþla maktû‘an icra-yý tamiri ve meblað-ý
mezbûrun sene-i hâliye büdcesi dahilinde tesviyesinin nezâret-i müþâruniley-
hâya havalesi lüzumu gösterilmiþ olmakla ol bâbda her ne vechile irâde-i
seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî þeref-sünûh ve sudûr buyurulur ise mantûk-ý
münîfi infaz edileceði beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý, efendim. 

Fî 9 Muharrem sene [1]318 - Fî 25 Nisan sene [1]316

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Reside-i dest-i ta‘zîm olup melfûfuyla manzûr-ý âlî buyurulan iþbu tezkire-i
sâmiye-i Sadâret-penahîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i hazret-i
Hilâfet-penâhî müte‘allik ve þeref-sudûr buyurulmuþ olmakla ol bâbda emr u
fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 14 Muharrem sene 1318 ve fî 30 Nisan sene [1]316 / [14 Mayýs 1900]

Ý. EV, 1318.M/7

**

Sadrýazam
Rýfat.

Serkâtib-i Hazret-i Þehriyârî 
Tahsin
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Dahiliye Mektubî Kalemi
Evrak numarasý: 102/23

Huzur-ý âlî-i hazret-i Sadâret-penâhî'ye

Zât-ý me‘âlî-simât-ý hazret-i Hilâfet-penâhînin taht-ý âlî baht-ý Osmanî'ye
cülûs-i hümâyûnlarýnýn yirmi beþinci sene-i devriye-i müteyemminesinin
devam-ý tezkârýna ve her an ed‘iye-i füzûnî-i ömr u ikbâl-i cenâb-ý þehinþâhînin
tekrarýna vesile olacak bir eser vücuda getirilmesi bilumum ahali tarafýndan tas-
mîm olunarak Kudüs-i Þerif'in en mu‘teber ciheti olan Bâbu'l-Halil noktasýnda
bir çeþme ile sarnýç inþasý ve tuðra-yý garrâ-yý âlî ve medâyih-i seniyye-i cenâb-ý
tâcdârî ile tevþîh ve tezyîni takarrur etmesine mebnî Aðustos-ý Rumî'nin on
dokuzuncu gününe kadar itmâm ve küþâd edilmek üzere vaz‘-ý esas-ý resmî
icra olunacaðýna dair Kudüs-i Þerif Mutasarrýflýðý'ndan tevârüd eden 21
Temmuz sene [1]316 tarihli telgrafnâme leffen huzur-ý sâmî-i Sadâret-penâhîle-
rine takdim kýlýnmýþdýr. Ol bâbda.

Fî 8 Rebîülâhir sene [1]318 ve fî 24 Temmuz sene [1]316 / [6 Aðustos 1900]

DH. MKT, 2385/155

**

SULTAN II. ABDÜLHAMÝD'ÝN TAHTA ÇIKIÞININ 
25. YILI MÜNASEBETÝYLE KUDÜS' ÜN BABÜ'L-HALÝL 
NOKTASINDA BÝR ÇEÞME VE SARNIÇ YAPTIRILMASI

Sultan II. Abdülhamid'in tahta çýkýþýnýn 25. senesi münasebetiyle, uðurunun ve
ömrünün devamý için, Kudüs-i Þerif'in en önemli noktasý olan Bâbu'l Halil'de bir

çeþme ve sarnýç yaptýrýlmasý

CONSTRUCTÝON OF A FOUNTAÝN AND CÝSTERN IN 
BAB AL-KHALÝL ÝN JERUSALEM DUE TO THE 25TH

ANNÝVERSARY OF SULTAN ABDULHAMÝD'S ACCESSÝON
Construction of a fountain and cistern in the district of Bab al-Khalil which is

the most important location in Jerusalem in order to celebrate the 25th
anniversary of Sultan Abdulhamid the Second's accession to the throne
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Harbiye-i Hâssa-i Þahane
Tahrirât Kalemi
Aded: 121

Devletli efendim hazretleri,

Kudüs-i Þerif Sancaðý dahilinden cereyân eden Þeria Nehri'nin cereyâný
kuvvetinden istifade olunmak üzere bir elektrik makinesi vücuda getirilerek
þimdilik yalnýz Kudüs-i Þerif Þehri'nin geceleri tenvîrinde ve âtiyen dahi Kudüs
ile Beytüllahm arasýnda tramvay cerrinde isti‘mâli hâlinde menâfi‘-i mühimme
istihsâl olunacaðý ve kezâlik menba‘ý Yafa Þehri'nden yedi kilometre mesafede
ve yüksek bir noktada bulunan Avce Suyu'nun üzerindeki deðirmenlere sekte
gelmemek üzere yalnýz bir kýsmýnýn makine vaz‘ýyla ve demir borular ferþiyle
Yafa'ya isâlesi ve bu sýrada kuvvet-i cereyândan bi’l-istifade Yafa Þehri'nin elek-
trikle tenvîri ve tramvay inþa ve tahrîki mümkün olup bu yüzden dahi fevâid-i
külliye husûlü me’mûl bulunduðu gibi tasavvurât-ý mezkûrenin mevki-i fi‘le îsâli
ma‘mûriyet-i beldenin bir kat‘ daha tezâyüdünü ve vâridât-ý devletin de o nis-
betde tevâfürünü bâ‘is olacaðý ve bunlarýn imtiyâzý Hazine-i Hâssa-i Þahane
nâmýna istihsâl olunduðu takdirde bir anonim þirketi teþkili için þimdiden ciddî
talibler mevcud idüðü Kudüs-i Þerif Arazi-i Seniyye Komisyonu'ndan bâ-maz-
bata iþ‘âr olunmuþ olmakla mârru'l-arz elektrik makinesinin vücuda getirilmesi
ve Avce Suyu'nun Yafa'ya isâlesi hususâtýnýn hazinece þerâit-i lâzýme
dairesinde teþkil edilecek bir þirket marifetiyle mevki‘-i fi‘le îsâli ile bu yüzden

YAFA'YI ELEKTRÝKLE AYDINLATMAK VE TRAMVAY
ÝÞLETMESÝNDE KULLANMAK ÜZERE ÞERÝA NEHRÝ VE 

AVCE SUYU ÜZERÝNE BÝR ELEKTRÝK SANTRALI KURULMASI
Þeria Nehri ve Avce Suyu üzerine elektrik santrali kurularak Kudüs ve Yafa'nýn

elektrikle aydýnlatýlmasý ve Kudüs ile Beytüllahm arasýnda tramvay
iþletilmesinde kullanýlmasý

PRODUCTÝON OF A POWER STATÝON ON THE RÝVERS 
OF SHARÝA AND AWJA FOR LÝGHTENÝNG UP JAFFA AND 

FOR OPERATÝNG THE TRAMWAY
Use of electricity which is going to be produced at the power station on the
rivers of Sharia and Awja for lightening up the cities of Jerusalem and Jaffa
and for the tramline planned to be built between Jerusalem and Bethlehem

shall make significant contributions to the improvement of the region
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me’mûl olan menâfi‘-i külliyenin bir an evvel te’min-i istihsâli esbâbýna tevessül
olunmak üzere hususât-ý nâfia-i mebhûse imtiyâzýnýn Hazine-i Hâssa-i Þahane
nâmýna ihsâný makrûn-ý müsâade-i seniyye-i cenâb-ý Hilâfet-penâhî buyurulur
ise mantûk-ý münîfinin Bâbýâli cânib-i sâmîsine tebliði ile sûy-ý acizîye de inbâsý
bâbýnda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 24 Safer sene [1]324 ve fî 5 Nisan sene [1]322 / [19 Nisan 1906]

Y. MTV, 285/162

**

Nâzýr-ý Hazine-i Hâssa
Ohannes
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Devlet-i Osmaniyye

Posta ve Telgraf ve Telefon Nezâreti

Telgraf Umûru Müdüriyeti

Ýþletme Kalemi

Umumî: 2416

Hususî: 245

Hülâsa-i meâl: Bi’rü's-seb‘a-Hafir arasýna

telefon hattý temdîdi masârýfýna dair

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

87678/339 numaralý ve 22 Kânûn-ý Sânî sene [1]329 tarihli tezkire-i nezâret-
penâhîleri cevabýdýr.

Devletli efendim hazretleri

Bi’rü's-seb‘a’dan Hafir Nahiyesi'ne kadar hat temdîdi ve telefon muhâveresi
te’sisi masârýfýnýn gelecek bin üç yüz otuz senesi büdcesine idhâl kýlýnmýþ
olduðu cihetle mezkûr büdcenin tasdik-i âlîye iktirânýnda icabýna tevessül olu-
nacaðý ma‘rûzdur. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 18 Rebîülevvel sene [1]332 ve 2 Þubat sene [1]329

*

BÝ’RÜ'S-SEB‘A’DAN HAFÝR NAHÝYESÝ'NE KADAR 
TELEFON HATTI ÇEKÝLMESÝ

Bi’rü's-Seb‘a’dan Hafir Nahiyesi'ne kadar telefon hattý çekilmesi için gereken
masraflarýn bütçeye konulduðu

INSTALLÝNG A TELEPHONE LÝNE FROM BEERSHEBA 
TO THE TOWN OF HAFÝR

Putting the expenses for the installation a telephone line from Beersheba to
the town of Hafir, into the budget

Posta ve Telgraf ve Telefon Nazýrý
(Ýmza)
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Dahiliye Nezâreti
Ýdare-i Umumiye

Kudüs-i Þerif Mutasarrýflýðý'na

28 Kanûn-ý Evvel sene [1]329 tarihli ve 231 numaralý tahrirât-ý behiyyeleri
cevabýdýr

Bi’rü's-Seb‘a’dan Hafir Nahiyesi'ne kadar hat temdîdi ve telefon muhâvere-
si te’sisi masârýfýnýn bin üç yüz otuz senesi büdcesine idhâl kýlýnmýþ olduðu
cihetle mezkûr büdcenin tasdik-i âlîye iktirânýnda icabýna tevessül olunacaðý
Posta ve Telgraf ve Telefon Nezâret-i Celîlesi'nden cevaben bildirilmiþdir. Ol
bâbda.

4 Þubat sene [1]329 / [17 Þubat 1914]

DH. ÝD, 194/13

**
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Arz getirene virildi.

Þam Beylerbeyisine [ve] kadýsýna hüküm ki

Safed Kadýsý Südde-i Saadetime mektub gönderip Nefs-i Safed'de ancak
yedi cami-i þerif olup ve Yehûd taifesinin kadimî üç keniseleri var iken hâlâ otuz
iki kenîseleri olup binalarýn ziyade irtifâ‘ üzere edip ve nice emlâk alýp kenîsele-
rine vakf edip Müslimîne ziyade müzâyaka verilmiþdi[r] deyu bildirmeðin
husus-ý mezbûrý sen bizzat görüp vuku‘u üzere arz etmen emr edip buyurdum
ki vardýkda bu bâbda onat vechile mukayyed olup bu hususý muktezâ-yý þer‘-i
þerif üzere göresiz zikrolunan kenîse feth-i hakanîden kalmýþ kadimî kenîseler
midir yohsa hâdis olmuþ kenîseler midir hâdis olduðu ne vech ile ne zamanda
ihdâs olmýþlardýr aslý nedir sýhhati ile malum edinip dahi mufassal ve meþrûh
yazýp vuku‘u üzere arz eyleyesiz. Hilâf-ý vâki‘ kaziyye arz eylemekden ihtiyât
üzere olasýz.

[30 Za. sene 992] / [3 Aralýk 1584]

A. DVNS. MHM.d, 55/85

**

SAFED'DE YAHUDÝLERE AÝT ÝBADET YERLERÝ 
SAYISINDAKÝ ARTIÞ SEBEPLERÝNÝN ARAÞTIRILMASI

Safed'de Yahudilere ait kiliselerin sayýsýndaki artýþýn sebeplerinin araþtýrýlarak
sonucun bildirilmesi

INVESTIGATION THE REASONS OF INCREASE 
IN THE NUMBER OF JEWISH TEMPLES IN SAFED

Reporting the reasons of increase in the number of Jewish temples in Safed
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Kudüs-i Þerif'de bulunan Latin ve Rum ve Ermeni manastýrlarý taraflarýndan
emlâk ve akâr tedarik ve temlîki için ahaliden bazý hâne ve arsalar iþtirâ kýlý-
narak peyderpey imar ve inde's-sual zikrolunan hâneler mücerred züvvârýn
dûçâr-ý sefalet olmamalarý için tebaa-i Devlet-i Aliyye'den yanlarýnda bulunan
yasakçý ve sair hademe taraflarýndan ahz ü inþa olunduðuna dair bir takým
sened ve hüccetler ibrâzýyla reâyâ-yý Devlet-i Aliyye'nin emlâk ve akâr istimlâki
memnû‘ olmadýðý, patrikhâneleri taraflarýndan beyân ve tezkâr ve bunun önü
kestirilmediði suretde milel-i merkûme akçe kuvvetiyle daima temellük-i hâne
ve imar-ý arazi-i hâliyeye çalýþmakda olarak refte refte ahali yedlerinde bir þey
kalmayacaðý nümûdâr olduðundan ne vechile muamele olunmak lâzým gele-
ceði livâ-i mezkûr mutasarrýfý saadetli paþa bendeleri tarafýndan atebe-i ulyâ-yý
cenâb-ý vekâlet-penâhîlerine arz u istîzân olunduðu beyân-ý âlîsiyle þimdiye
kadar o makûle manastýrlar taraflarýndan alýnmýþ olan mahaller için senedât-ý
mu‘tebere ibrâz olunduðu hâlde bunlar için bir þey denilmeyip bundan böyle
bu madde-i muzýrranýn külliyen ref‘ ve imhasý için evvel emirde tahkikât-ý lâzýme
ve tedâbir-i icabiye bi'l-icra keyfiyetin arz u inhâ olunmasýný âmir fî 13 Ca. sene
[12]67 tarihiyle þeref efzâ-yý farak-ý ta‘zîm ve tefhîm olan fermânnâme-i sâmî-i
vekâlet-penâhîleri meâl-i âlîsi rehîn-i îkân-ý ubeydânemiz olmuþ ve fermân-
nâme-i mezkûre meclis-i eyaletde ba‘de'l-kýrâe fi'l-hakika bu hususun önü kes-
dirilmediði suretde ileride bazý mehâziri müstelzim olacaðý mütebâdir-i efkâr
olduðundan emr u irâde-i seniyye-i vekâlet-penâhîleri mutasarrýf-ý mûmâileyh
bendelerine iþ‘âr ve husus-ý mezbûr bi'l-etraf istifsâr kýlýnarak ol bâbda cevaben
vârid olan bir kýta tahrirâtlarýnda tavâif-i muhtelifeden hiç birisinin saye-i

TOPRAK SATMA YASAÐINI UYGULAMAYAN GÖREVLÝLERÝN
HÜKÛMETE BÝLDÝRÝLMESÝ

Kudüs'teki Latin, Rum ve Ermeni manastýrlarý için toprak satýn alýnmakta olduðu
haber alýndýðýndan, Müslümanlar'ýn toprak satmalarý yasak olduðu hâlde bu

yasaða dikkat etmeyen görevlilerin hükümete bildirilmesi

INFORMÝNG THE GOVERNMENT ABOUT THE 
LOCAL OFFÝCÝALS WHO DO NOT APPLY THE PROHIBITION 

TO SELL LANDS
Informing the government about the local officials who take no notice of the
prohibition to sell Muslim lands to non-Muslims, since it was reported that a
certain amount of land was purchased on the behalf of the Latin, Rum and

Armenian monasteries in Jerusalem
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mekârim-vâye-i cenâb-ý mülûkânede himem-i celîle-i vekâlet-penâhîleriyle
âharýnýn ziyaretgâhlarda olan hukuk-ý mahsusasýna itâle-i dest-i tecavüz ede-
memelerine ve ahaliden emlâk satýn alamamalarý esbâbýnýn istikmâline medd-i
enzâr-ý dikkat ve haber alýndýðý hâlde bâyii tarafýndan istirdâdýna sarf-ý levâzým-ý
makderet kýlýnmakda ise de milel-i selâse-i mezkûreye þimdiye kadar ekser
tebeddülât aralýklarýnda evkâf memurlarýyla mütevellî ve hükkâm taraflarýndan
hayli emlâk ferâð olunarak yedlerine senedât-ý þer‘iyye ve mu‘tebere verilmiþ
olduðuna ve ba‘demâ bu uy[gun]suzluðun önü kesdirilmek üzere hükkâm-ý
þer‘iyye ile evkâf müdürleri taraflarýndan o makûle büyût ve emlâk ve arazinin
manastýrlar tarafýna ferâðýna muamele-i tesâmüh ve müsaade gösterilmemesi
hususuna taraf-ý hükûmetden dahi ale'd-devam nezâret ve ihtimâm-ý tâm kýlýn-
masý bâbýnda tenbihât-ý ekîde icrasýna vesile olmak üzere taraflarýna tahrirât
tesyâr kýlýndýðý hâlde iþbu madde-i muzýrranýn külliyen men‘ ve imhasý müyess-
er olacaðý beyân ve izbâr kýlýnmýþ ve mutasarrýf-ý mûmâileyh bendelerinin iþbu
re’y ü iþ‘ârlarý muvâfýk-ý hâl ve maslahat görüldüðünden bu bâbda memurîn-i
mûmâileyhime mahremâne bazý tebligât ve tenbihât icra eylemesi hususu
taraflarýna mahsusan beyân ve iþ‘âr olunmuþ ise de cânib-i me‘âlî-menâkýb-ý
veliyyü'n-ni‘amîlerinden dahi tenbihât-ý müessire icrasý icab-ý hâlden görünmüþ
ve mârru'z-zikr fenalýðýn bununla bazý mertebe önü kesdirilmesi me’mûl bulun-
muþ idüðü muhât-ý ilm-i âlem-ârâ-yý cenâb-ý vekâlet-penâhîleri buyuruldukda ol
bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 27 Receb sene [12]67

[Eyalet Meclisi üyelerinin imzalarý]

**

Atûfetli efendim hazretleri

Kudüs-i Þerif'de kâin Latin ve Rum ve Ermeni manastýrlarý için ahali-i Ýslâm'-
dan istimlâk olunan hâne ve sair þeyler hakkýnda gönderilen isti‘lâm[nâ]menin
cevabý olarak Sayda Valisi devletli paþa hazretlerinin gelen þukkasýyla ol bâbda
Meclis-i Vâlâ'dan kaleme alýnan mazbata manzûr-ý âlî buyurulmak için arz u
takdim olundu. Meâl-i mazbatadan müstefâd olduðu vechile þimdiye kadar
orada ahali-i Ýslâm'dan reâyânýn hâne ve sair emlâk almalarý hükkâm ve
memurlarýn iðmâz ve tesâmühlerinden neþ’et eylediði anlaþýlmaðla bundan
böyle þu madde-i muzýrranýn vuku‘una mütevellî ve sair memurlar tarafýndan
müsaade olunmayýp buna kimler mütecâsir olurlar ise taraf-ý hükûmete ihbar
olunmasý ve bu memnû‘iyetin devamýna tamamýyla dikkat ve nezâret kýlýnmasý
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bâbýnda livâ-i mezbûrda bulunan hükkâm-ý þer‘iyye taraflarýna tenbihât-ý lâzýme
yazýlmasý hususunun cânib-i hazret-i Fetvâ-penâhîye havalesi ve bu hususun
ale'd-devam memnû‘iyetine ihtimâm olunmasý zýmnýnda Kudüs mutasarrýfý
saadetli paþaya tahrirât yazýlarak vali-i müþârunileyh hazretlerine dahi beyân-ý
keyfiyet olunmasý tezekkür kýlýnmýþ ise de ol bâbda her ne vechile emr u fer-
mân-ý hazret-i Padiþahî müte‘allik ve þeref-sudûr buyurulur ise ona göre
hareket olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý, efendim.

Fî 3 Za. sene [1]267

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki

Râha-pîrâ-yý i‘zâz olan iþbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleriyle mezkûr
þukka ve mazbata manzûr-ý þevket-mevfûr-ý hazret-i Padiþahî buyurulmuþ ve
istîzân-ý âlî-i âsafâneleri vechile bundan böyle þu madde-i muzýrranýn vuku‘una
mütevellî ve sair memurlar tarafýndan müsaade olunmayýp buna kimler
mütecâsir olurlar ise taraf-ý hükûmete ihbar olunmasý ve bu memnû‘iyetin
devamýna tamamýyla dikkat ve nezâret kýlýnmasý bâbýnda livâ-i mezbûrda bulu-
nan hükkâm-ý þer‘iyye taraflarýna tenbihât-ý lâzýme yazýlmasý hususunun cânib-
i hazret-i Fetvâ-penâhîye havalesi ve bu hususun ale'd-devam memnû‘iyetine
ihtimâm olunmasý zýmnýnda mutasarrýf-ý mûmâileyhe tahrirât yazýlarak vali-i
müþârunileyh hazretlerine dahi beyân-ý keyfiyet olunmasý müte‘allik ve þeref-
sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-ý cihanbânî iktizâ-yý celîlinden bulun-
muþ ve mârru'z-zikr þukka ve mazbata yine savb-ý vâlâ-yý âsafîlerine iade kýlýn-
mýþ olmaðla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 3 Za. sene [12]67 / [30 Aðustos 1851]

Ý. MVL, 219/7348

**
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Kudüs-i Þerif mutasarrýfýna ve Evkâf-ý Hümâyûn Nezâret-i Celîlesi'ne

Düvel-i ecnebiye tebaasýndan bazýlarýnýn hastane ve sair ebniye inþa etmek
üzere Kudüs-i Þerif'de almakda olduklarý rivayet olunan arazi keyfiyetinin
isti‘lâmýna dair gönderilen tahrirâta cevaben tevârüd eden tahrirât-ý þerifeleri
Meclis-i Vâlâ'ya lede'l-havale siyâk-ý iþ‘âra nazaran hastane yapýlmak üzere
Kudüs-i Þerif'in haricinde bir Rusyalý için haylice yer iþtirâ olunarak etrafýna
duvar çekdirilmiþ ise de henüz ebniyesine mübâþeret olunmadýðýndan hakkýn-
da ne yapýlacaðý bilinemediði misillü ol tarafda vakýf olan mahaller mütevellîleri
tarafýndan diledikleri gibi satýlmakda ve mülk olan yerler dahi mugayir-i nizâm
ecnebiye ve þuna buna satýlarak memurlarý yalnýz kendi temettu‘larýný
gözetmekde olduðundan ve arazi-i mirîye hakkýnda tapu nizâmý icra olunma-
yarak ve ashâbý istediði gibi fürûht eylediðinden fazla bazýlarýnýn dahi hiçbir
tarafa müracaat etmeksizin arazi ve emlâk satdýðý beynlerinde tanzim olunan
sened ile tasarruf olunup sual olunduðu takdirde icabýna göre benimdir þunun-
dur denilerek geçiþtirildiði cihetle az vakit içinde Kudüs-i Þerif'in pek çok yerleri
satýlýp ashâbýnýn kimler olduðu bilinemeyeceðine ve Ýspanyalýlarýn aldýðý mahal
derûn-ý þehirde bir konak olarak Prusyalýlarýn iþtirâ eylediði yer dahi haric-i
þehirde bir tarla idüðüne mebnî böyle mugayir-i nizâm bey‘ ü þirâ usulünün önü
alýnmasý lâzýmeden ve bu dahi evvel emirde tahrîr-i emlâk maddesinin icrasýna
mütevakkýf umûrdan görünmekle Kamâme Kilisesi'nin tamiri memuriyetiyle ol
tarafda bulunan Esad Efendi ma‘rifetiyle tahrîr-i emlâk etdirilmesi ve alým-satým
hususunun dahi nizâm-ý müessesine tevkif kýlýnmasý lâzým geleceði anlaþýlýp

ECNEBÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ HÝLELERLE FÝLÝSTÝN'DE ARAZÝ SATIN
ALMALARININ ÖNLENMESÝ

Yabancý uyruklularýn çeþitli hilelere baþvurarak Filistin'de arazi satýn almasýnýn
önlenmesi için tedbirler alýnmasý ve bu baðlamda Kudüs'teki arazi ve emlakin

tahriri için Esad Efendi'nin görevlendirilmesi

PREVENTING LAND PURCHASE BY FOREÝGNERS ÝN
PALESTÝNE ÝN A DÝSHONEST AND ÝLLEGAL WAY

Taking measures to prevent land purchase by foreigners in Palestine in a dis-
honest and illegal way and thus entrusting Esad Efendi with the duty of 

registration of lands and real estates in Jerusalem
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suret-i iþ‘âra göre livâ-i mezkûrda olan vakýf yerlerin mugayir-i nizâm mütevellî-
leri cânibinden satýlmakda olduðu gibi ashâb-ý emlâk ve arazi dahi akçeye
tama‘ ile mutasarrýf olduklarý mekânlarýný birer birer ellerinden çýkarmakda ve
kendi menfaatlerini gözetmelerinden nâþi buna memurlar tarafýndan dikkat ve
mümâna‘at ve arazi-i mirîye hakkýnda dahi tapu nizâmýna riâyet olunmamakda
olmasý teessüf olunacak þeyler olup bunun sür‘at-i ýslâhýyla bir taht-ý râbýtaya
konulmasýna lüzum-ý kavî görünmüþ ve mûmâileyh Esad Efendi'nin liyakat-ý
kâfiyesi cihetiyle tahrîr-i emlâk memuriyetine ehil ve erbâb bulunmuþ olduðun-
dan maaþ-ý sâbýkýyla memuriyet-i mezkûreye tayiniyle livâ-i mezkûrde vâki
kâffe-i emlâk ve arazinin emsali vechile tahrîr etdirilmesi ve ba‘d-ezîn yani tahrîr
maddesi icra olununcaya kadar iþbu bey‘ ü þirâ hususuna dikkat olunarak o
makûle mugayir-i nizâm hâlât vukua getirilmemesi hususlarýnýn savb-ý þerifle-
rine ve vakýf mahallerinin mütevellîleri tarafýndan fürûht etdirilmemesine muk-
tezâ-yý memuriyeti cihetiyle dikkat ü nezâret olunmak üzere livâ-i mezkûr Evkâf
Müdüriyetine tenbihât-ý ekîde icra olunmasý hususunun Evkâf-ý Hümâyûn
Nezâret-i Celîlesi'ne havale olunmasý tezekkür ve tensîb olunarak bi'l-istîzân
irâde-i seniyye-i cenâb-ý Padiþahî dahi ol merkezde müte‘allik ve þeref-sudûr
buyurulup keyfiyet mutasarrýf-ý müþârunileyh hazretlerine bildirilmiþ olmakla
ber-mûceb-i irâde-i seniyye iktizâsýnýn icra buyurulmasý bâbýnda irâde efendi-
mindir. Bunun için emr-i âlî ve talimât yazýlmak ve Maliye'ye malumat verilmek
lâzým gelir gibi ise de icab etmeyeceði Meclis-i Vâlâ'dan ifade olunduðu
Ahmed Efendi cihetinden beyân kýlýnmakla böylece nezâret-i celîle-i müþâruni-
leyhâya bildirilmiþ olmakla ber-mûceb-i irâde-i seniyye iktizâsýnýn icrasý
hususuna himmet eylemeleri siyâkýnda þukka.

Fî 25 R. sene [12]74 / [13 Aralýk 1857]

A. MKT. MVL, 93/38

**
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Gazze'de bir cami minaresi / A mosgue minaret in Gaza
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Atûfetlü efendim hazretleri

Belkâ Sancaðý'nda Arz-ý Filistin'de Muhacirîn-i Museviye iskâný hakkýnda
Mösyö Oliphand tarafýndan mukaddemâ hak-i pây-i hümâyûn-ý Hazret-i
Padiþahîye arz u takdim olunup Meclis-i Vükelâca mütala‘a ve tetkik olunmak
üzere Bâb-ý Âli'ye irsâl buyrulmuþ olan lâyiha üzerine meclisce bir an evvel
karar verilerek mümâileyhe beyân-ý keyfiyet buyrulmak üzere atabe-i ulyâ-yý
hazret-i mülk-dârîye arz olunmasý emr-i fermân-ý Hümâyûn-ý Cenâb-ý þehînþâhî
muktezâ-yý celîlinden bulunduðuna dair fi 28 Ca. Sene (12)97 tarihli tezkire-i
aliyye-i husûsiyeleri üzerine lâyiha-i mezkûre Meclis-i Hâss-ý Vükelâ'da müta-
la‘a olunarak ol bâbda cereyân eden müzâkerâtýn neticesini mutazammýn
kaleme alýnan mazbata dahi mezkûr lâyiha ile beraber leffen arz u takdim kýlýn-
mýþ olmaðla karar-ý müzakerât hakkýnda her ne vechile emr-u fermân-ý
hümâyûn-ý cenâb-ý þehriyârî þeref-sünûh ve sudûr buyrulur ise icrâ-yý hükm-i
âlîsine ibtidâr olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî terkim kýlýndý efendim.

Said

Fi 29 Ca. Sene (12)97

*

Belka Sancaðý'nda Arz-ý Filistin'de muhacirîn-i Museviye iskâný hakkýnda
Mösyö Oliphand tarafýndan mukaddemâ hâk-i pâyi hümâyun-ý Hazret-i
Padiþahîye arz u takdim olunup Meclis-i Vükelâ'ca mütala‘a ve tedkik olunmak

BELKA'DA ÖZERK BÝR YAHUDÝ KOLONÝSÝ KURULMASI
TALEBÝNÝN UYGUN GÖRÜLMEMESÝ

Mösyö Oliphand'in, Belka'da büyük bir araziye, idârî bakýmdan bazý imtiyazlarý
bulunan özerk bir Yahudi kolonisi kurulmasý teklifinin Meclis-i Hâss-ý Vükelâ'ca

uygun görülmediði

REFUSAL OF THE DEMAND REGARDING ESTABLISHMENT AN
AUTONOMOUS JEWISH SETTLEMENT IN BELKA

Refusal of Monsieur Olbefend's proposal regarding establishment of an
autonomous Jewish settlement having some privileges in terms of administra-

tion in a large territory in Belka by the Cabinet
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üzere Bab-ý Âlî’ye irsâl buyrulmuþ olan lâyiha üzerine meclisce bir an evvel
karar verilerek mumaileyhe beyân-ý keyfiyet buyrulmak üzere atebe-i ulyâ-yý
hazret-i mülk-dârîye arz olunmasý emr-i fermân-ý Hümâyûn-ý Cenab-ý Þehînþâhî
mukteza-yý celîlinden bulunduðuna dair fî 28 Ca. (12)97 tarihli tezkire-i aliyye-i
hususiyye lâyiha-i mezkûre ile beraber dünkü meclis-i âcizânemizde mütala‘a
olundu. Lâyiha-i mezkûrenin mündericâtý Avrupa’da bulunan millet-i
Museviyye’den gelecek muhacirlere bir kumpanya teþkil etmek üzere Arz-ý
Filistin'de bir bedel-i mu‘tedil ile dört milyon üç yüz þu kadar bin dönüm mahal
verilmesi ve mezkûr kumpanyanýn Arz-ý Filistin'de Ýskân-ý Muhacirîn Osmanlý
Kumpanyasý nâmýyla yâd olunmasý ve muhâcirîn-i merkûmenin iskân edecek-
leri arazide teþekkül edecek mehakimin cümlesi ve müdür ve muhasebecilerle
mal müdürleri kendilerinden terkib ve asâyiþ-i umumînin muhafazasý içlerinden
müntehâb bir kuvve-i askeriyye ile temin edilmesi gibi bir takým tekâlifden ve
oralarda demiryolu inþasýna ve idare-i dahiliyeleri hakkýnda bazý imtiyazâta
müsaade talebine ve teferruâtýna ait bir takým ifâdâttan ibaret bulunmuþdur.
Sûret-i ma‘rûza hükümet içinde bir hükümet demek olarak politikaca ve
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idarece mehâzîri müstelzim olacaðý cihetle zaten þâyân-ý kabul olmadýðý gibi
Belka Sancaðý arazisi birtakým aþâyir ve urbân cevelângâhý olduðundan
oralarýn tanzim ve ýslah-ý idaresiyle kabil-i iskân bir hale getirilerek husul-i
ma‘mûriyeti Devlet-i Aliyye'ce matlub ve müstelzim ise de bunun henüz zamaný
hülûl etmemiþ ve ahval-i mütenevvia-i mahalliye cihetiyle bu sûretle bir hey’et-
i muhâcere kabul ve iskânýnda birçok mehâzîr ve müþkilât mevcud bulunmuþ
olduðundan iþ bu esbâbýn beyânýyla mumaileyhe cevab i‘tasý müttehiden
tezekkür ve tensib kýlýnmýþ ise de ol babda emr u fermân Hazret-i Veliyyül-emr
efendimizindir.

Fî 29 Ca. Sene (12)97 / [9 Mayýs 1880]

(Meclis-i Hâss-ý Vükelâ azalarýnýn mühürleri)

Y. A. Res, 5/58

**
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Yýldýz Saray-ý Hümâyûnu
Baþkitabet Dairesi

Mösyö Newlinsky'den vârid olan raporun tercümesi

Girid meselesi diplomasi hududundan tamamen çýkmýþ gibi görünüyor. Bu
mesele tesviyesi Allah'a kalmýþ bir iþ rengini aldý. Meselenin hâl-i hâzýrýna
nazaran devletlerin olanca kuvvet ve gayretlerini sarf etdikleri hâlde bile iþe ne
suretle baþka bir þekil verebilecekleri anlaþýlamýyor. Galiba yakýnda herkes
bulanýk sudâ balýk avlamak emeline düþecek. Malum olduðu üzere devletler
harp vuku‘unu istemiyorlar. Çünkü bundan korkuyorlar. Hem nihayetü'l-emr
zavallý Devlet-i Aliyye'ye tahmil-i kabahat ve mes’uliyet ederek uyuþabilecek
olan devletler muharebeyi neden arzu etsinler? Ýki devlet var ki Þark buhranýnýn
tehiri cihetini açýkdan açýða iltizâm ediyorlar. Bunlar da Rusya ile Fransa'dýr.
Rusya'nýn bu arzuda bulunmasýna sebep henüz itmam-ý istihzârât edememiþ
olmasý ve Sibirya Þimendiferi'ni bitirmek emelinde bulunmasýdýr. Fransa'ya
gelince o da Devlet-i Aliyye ahvâl-i maliyesinin ýslâh ve tensikini istiyor. Islâhât
meselesi Fransa Hükûmeti nazarýnda sýrf umûr-ý maliyeye müte‘allik bir
meseledir. Fransýzlarýn elinde üç milyarlýk kadar esham ve tahvîlât-ý Osmaniyye
bulunuyor. Bu cihetle Memâlik-i Osmaniyye'nin ahvâl-i maliyesi iyileþmezse
Paris'de þimidye kadar görülmemiþ bir buhrân-ý mâlî zuhur edecekdir.

NEWLÝNSKY'NÝN OSMANLI YÖNETÝMÝNE YAHUDÝLERLE 
ÝLGÝLÝ TEKLÝF SUNMASI

Avrupa devletlerinin çýkar hesaplarý yüzünden ve malî durumun sýkýntýda olmasý
sebebiyle zor durumda bulunan Osmanlý Devleti'ne, kendilerine Filistin'de
toprak verilmesi karþýlýðýnda yardýmcý olacaklarý ve Musevî iþ adamlarýnýn

ellerinde bulunan Avrupa gazeteleri vasýtasýyla manevi destek saðlayacaklarý
konusunda Newlinsky'nin teklifi

NEWLINSKY'S PROPOSAL CONCERNING THE JEWS TO THE
OTTOMAN ADMINISTRATION

Newlinsky's proposal to the Ottoman State, which is in difficult conditions
because of self-seeking plans of the European states and its financial 

problems, to ensure that they give assistance to them on the condition of 
giving a certain amount of land in Palestine and provide them moral 

support by the way of the European newspapers 
belonged to the Jewish businessmen
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Ýngiltere'nin menfaati de bilakis buhrân-ý hâzýrý idâme cihetindedir. Vâký‘a
bunun için de elinden geldiði derecede çalýþýyor. Bahr-i Sefîd'de Ýngiltere kuvâ-
yý bahriye-i cesîmesinin ictimâ‘ý Ýngiltere Kabinesi'nin her türlü ihtimale karþý
hazýr bulunmak maksadýyla hareket eylediðini isbat etmekdedir. Ýngiltere'nin el-
haletü hâzihî Bahr-i Sefîd'de bulunan sefayin-i harbiyesi diðer devletlere men-
sup harp gemilerinin mecmû‘undan ziyadedir. Ýðtiþâþ baþgösterdiði gün
Ýngiltere bundan bi'l-istifade Mýsýr'ý suret-i kat‘ýyyede yed-i zabtýna geçirerek
oradaki mevki‘ini tahkim ve tanzim eyleyecekdir. Avusturya hükûmeti ise
Hersek ve Bosna'yý Avusturya'ya ilhâk etmek arzusunda bulunduðundan bu
arzusunu husule getirmek için vukubulacak ilk münâza‘adan istifadeye þitab
edecekdir. Bu da tabiî bir þeydir: Sinni günden güne ilerleyen Ýmparator
Fransuva Jozef Avusturyalýlarýn menafiine muhalif olan bir hâli ortadan kaldýr-
mak istiyor. Ýtalya'ya gelince, onun muayyen ve muvazzah bir þark politikasý
olmadýðý için kargaþalýkda ne kapabilirse kâr sayacaðý âdet-i ma‘lûmesine
nazaran tahmin olunabilir.

Hükûmet-i Osmaniyye böyle hayli vakit bekleyerek iyi bir þey yapmamýþdýr.
Eðer Devlet-i Aliyye bir ay evvel hiçbir kimseden nasihat istemeyip de
Tesalya'da Rumlara iyice hadlerini bildirmiþ olsa idi þimdi mesele hüsn-i suret-
le tesviye-pezîr olurdu. Fakat artýk iþ iþden geçdi. Devletler hususuyla Ýngiltere
Devleti Devlet-i Osmaniyye'nin Yunanistan'ý ezerek galebesinden istifadeye
kalkýþmasýna müsaade etmeyeceklerdir. Bu þartla muharebeye giriþmek ise
muvâfýk-ý akýl ve hikmet olamaz. Girit Devlet-i Aliyye'nin elinden gitdi. Bunu
muhakkak bilmelidir. Avrupa Girit iþinde Hükûmet-i Seniyye'den ziyade lekelen-
di. O cihetle bu iþde Avrupa hey’et-i düveliyyesi tarafýndan icrâ olunan teþeb-
büsâtýn neticesinde mes’ûliyet tamamen devletlere râci‘ olacakdýr. Þimdi iþ Zât-ý
Þahane'nin hikmet ve dirayet-i hümâyûnlarýna kalmýþdýr. Eðer hükûmet matlup
derecede ibrâz-ý âsâr-ý kudret ve miknet eder de ihtilâl zuhuruna meydan ver-
meyerek inzibat ve asayiþi muhafazaya muvaffak olur ve bir yandan dahi
ýslâhât icra ederse tehlike-i melhûzaya mahal býrakýlmamýþ olur. Bu ýslâhât beþ
senedir bi'd-defe‘ât tekrarýndan hâlî kalmadýðým vechile talep vuku‘undan evvel
taraf-ý eþref-i mülûkâneden icra buyrulmalýdýr. Çünkü ýshalatýn ecnebi tarafýn-
dan i‘tâsý umumî bir intizamsýzlýðýn mukaddemesi olacakdýr. Hem Zât-ý Þevket-
simât-ý Hazret-i Padiþahî süferâ cânibinden tertib olunan ýslâhât lâyihasýný asla
kabul edemeyeceklerdir. Bu lâyiha hükmünce Zât-ý Þahane Tunus Beyi mer-
tebesinde kalacakdýr.

Binâenaleyh yine tekrar ediyorum: Devlet-i Aliyye kendi kuvvetinden baþka
bir þeye güvenemez ve güvenmemelidir. Avrupa devletlerinin Memâlik-i
Osmaniyye'yi taksime baþlamamalarý bu hususda henüz ittifak edememiþ
olmalarýndan dolayýdýr. Salisbury bunu açýkdan açýða söyledi. O cihetle Devlet-
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i Osmaniyye artýk hariçden imdad ve muâvenet beklememelidir. Böyle bir inti-
zarda bulunmak ölümünü istemek gibidir. Hükûmet-i Seniyye devletin bekasý
esbabýný dahilde aramalýdýr. Zât-ý Þevket-simat-ý Hazret-i Padiþahî Ýmparator
Fransuva Jozef'i misal ittihâz buyurmalýdýrlar. Avusturya 1848'de hatta 1866'da
ne idi þimdi ne oldu? Eðer Zât-ý Þahane zîr-i tâbiiyetinde bulunan akvamýn cüm-
lesini hoþnut etmeye muvaffak olursa devlet yeniden hayat bulacakdýr. Aksi
takdirde yani idare-i hâzýranýn devamý halinde Devlet-i Aliyye yakýn zamanda
mahvolacakdýr.

Musevîler namýna olarak hâk-i pâ-yý hümâyûn-ý mülûkâneye bi'd-defe‘ât bazý
teklîfât arzetmiþ idim. Ýzzet Bey'in ma‘rûzâtýmý zât-ý þahaneye iblâð edip
etmediðini bilmiyorum. Fakat ahvâl-i hâzýra arzetdiðim suret-i tesviyenin kab-
ulüne daha müsaitdir: Hükûmet-i Seniyye'nin ahvâl-i maliyesi Musevî ser-
mayedârânýn mu‘âveneti olmadýkça ýslâh olunamayacakdýr. Bu sermayedârân
ise Hükûmet-i Osmaniyye'nin zîr-i idaresinde olarak Arz-ý Filistin'in bir kýsmýnda
müstemlekât tesisi müsaadesinden baþka bir þey istemiyorlar. Cedd-i celîlü'þ-
þân-ý cenâb-ý padiþâhî Sultan Selim Hân Hazretleri vaktiyle memâlik-i garbiyye
Musevîlerinin Memâlik-i Þahane'ye gelmelerine müsaade buyurmuþlardý. Bu
defa zât-ý þahane de Musevîlerin þu mes’ûlünü is‘âf buyururlarsa hiçbir zarar
görmezler. Çünkü Yahudiler politika ile asla iþtigâl etmezler. Diðer tarafdan
Hükûmet-i Seniyye müsaade-i matlûbeyi vermediði takdirde Yahudiler mak-
sadlarýna baþka yoldan baþka vasýtalar ile nâil olacaklardýr: Yahudilerin akýllý,
servet sahibi olduklarýný inde'l-hâce matbûâtla da iþ görebileceklerini düþün-
melidir. Zaten Anadolu'da mülkleri bulunan Ýngilizler bunlarý Yahudilere teklif
ediyorlarsa da Musevîler bu hususda doðrudan doðruya zât-ý þahanenin istih-
sâl-i muvâfakat-ý hümâyûnlarýný tercih eylemekdedirler. Þurasýný nazar-ý dikkate
almalýdýr ki zât-ý þahane Yahudilerin istid‘âsýný tervîc buyurduklarý hâlde hem
cihanýn en büyük sermayedârânýnýn muâvenet-i nakdiyyesini hem de
Avrupa'nýn Musevî elinde bulunan en büyük gazetelerinin muâvenet-i
ma‘neviyyesini elde etmiþ olacaklardýr. Bu da hususuyla þu zamanda nazar-ý
istihkar ile bakýlacak bir þey deðildir.

Viyana

Fî 23 Mart sene (12)97 / [4 Nisan 1881]

Nevlinsky

Y. PRK. TKM, 38/51

**
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Mahsûs

Huzur-ý fehâmet-mevfûr-ý hazret-i vekâlet-penâhîye

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Geçenlerde taraf-ý sâmî-i vekâlet-penâhîlerine keþîde kýlýnan fî Kânûn-ý Sânî
sene [12]96 tarihli ve þifreli telgrafnâme-i acizîde Suriye ahalisine emlâk ve
arazi misillü rehinler ile ikrâz etmek üzere Ýngiltere'de þu aralýk bir banka te’sis
edeceðinin suret-i mevsûkada haber alýndýðý li-ecli'l-malumat arz edildiði sýra-
da bundan mülken ve maslahatan melhûz olan mehâzîr-i azîmenin tafsilâtý bu
postaya ta‘lîk edilmiþdi. 

Malum-ý sâmî-i daver-i a‘zamîleri buyurulduðu vechile Memâlik-i
Mahrûse'nin sair bazý taraflarýnda da olduðu gibi bu havali erbâb-ý ziraat ve
felâhatdan ekserisi öteden beri bi-hasebi'z-zarure gayet aðýr ve fahiþ faizler ile
sarraf ve murâbahacý makûlesi eþhâsdan istikrâz etmek kaide-i muzýrrasýna
me’lûf olup bu istikrâzât da ya eþhâs-ý münferide veya kura ahalisinin efrâd-ý
umumiyesi üzerinde olduðu hâlde bunlardan kýsm-ý küllîsinin vakt ü zamanýn-
da te’diye olunamamasý ve binâberîn faizler mütevâliyen re’sü'l-mâla zamm
edilerek ona dahi faiz yürüdülmesiyle mesela aslý on-on beþ bin kuruþdan
ibaret olan bir deyn birkaç sene zarfýnda beþ on katýna ve bir müddet daha
mürûrunda zurrâ‘ makûlesinin hiçbir vakit ve hiçbir suretle te’diyesine muktedir

REHÝNE YOLUYLA HALKIN ELÝNDEN ARAZÝLERÝNÝN 
ALINMAK ÝSTENMESÝ

Suriye havalisinde ziraatle meþgul olan ahalinin arazilerinin rehin tutulmasý
karþýlýðýnda yüksek faizlerle tüccar ve bankerlere borçlandýrýlmak suretiyle,
Ýngiltere'de kurulmakta olan bir banka tarafýndan bu arazilerin ellerinden 

alýnacaðý bildirildiðinden Hükümet'in onayý olmadan arazi rehinlerinin kabul
edilmeyeceðinin bir nizamname ile ilan edilmesi

PUBLIC LANDS SEIZED BY THE FOREIGN BANKS THROUGH
HOLDING HOSTAGE THEM

Declaring a regulation implies that land pledges shall not be approved without
consent of the government, since it is reported that farmers in Syria region
borrowed money with high interest rates from merchants and bankers in

return for putting up their lands as pledge and that public lands are planned
to be gradually seized by a bank being founded in Britain
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olamayacaklarý bir mikdar-ý fevkalâdeye bâlið olmakda ve ahalinin malumatsýz-
lýklarý cihetiyle mukrýzlar kâffe-i muamelât ve senedâtýný kavânîn ve nizâmâta
tevfîkan tesviye etdirmesiyle ahalinin þu maðduriyetden vikâyesine çare bulu-
namamakda olup bu ise bilâhare biçare ahalinin bi'l-cümle emlâk ve arazisi
mukrýzlar tarafýndan ya büsbütün zabt edilip kendileri yurdsuz kalmak veyahud
taht-ý hacze aldýrýlýp hâsýlât-ý seneviyesinin deyne mahsûben ahz u kabzýyla
medâr-ý maiþetlerinden mahrum býrakýlmak misillü bu yüzden husûle gelen
fenalýklara hadd ü nihayet olmadýðýndan ve þu hâlin men‘-i mazarrâtý ise çünkü
efrâd-ý zurrâ‘ ihtiyacât-ý felâhatlarýna muktezî sermayeyi tedarik için istikrâz
mecburiyetinden bittab‘ vâreste olamayacaðý cihetle gayet ehven faizle ikrâz
eder. Ve vilâyetin her cihetinde müte‘addid þubeleri bulunur. Banka þirketlerinin
vücuduna mütevakkýf bulunduðundan eðerçi yalnýz þu esas ihtiyaca hasr-ý
nazar-ý dikkat olununca te’sis edeceði istihbâr olunan mezkûr Ýngiliz banka þir-
ketinin dahi zâhiren fâidesini tasdik etmemek kâbil olunamaz ise de fakat bu
þirketin te’sisindeki maksad-ý aslî ve hakikî nezd-i dekâyik-vefd-i vekâlet-
penâhîlerinde müstaðnî-i arz u beyân olduðu üzere mücerred bâdî-i emrde
faizin ehveniyetiyle iðfâl ve itmâ‘ olunacak ahalinin deynleri mukabilinde arazi
ve emlâk makûlesi rehinlerine suret-i nizâmiyede vaz‘-ý yed edilerek Ýngiltere
Devleti'nin bu havali hakkýnda malum olan efkâr-ý politikasýna böyle gayet
kuvvetli bir müdahale-i mülkiye ser-riþtesi dahi hâsýl etmekden ibaret ve bun-
dan manen ve maddeten Saltanat-ý Seniyyece terettüb edecek mazarrât-ý
azîme vâreste-i kayd iþaret olmasýyla bu bâbda gerek þirket-i mezkûre ser-
mayedârâný tarafýndan doðrudan doðruya gerek devlet-i müþârunileyhâ
sefâreti cânibinden Bâbýâli'ye müracaat vuku‘unda irâe-i rûy-ý müsaade olun-
mayacaðý emr-i âþikâr olup ancak bir tarafdan bu misillü te’sisâtýn ber-minvâl-i
ma‘rûz mülkce lüzum ve ihtiyac-ý zarurî altýnda bulunmasýna binâen mesâlihin
cihet-i ledünniyesinde müstetir olan fenalýklarý ibtal edecek bazý þerâit-i esasi-
yeye rabtýyla tervîci suretine gidilmesi ihtimali de vârid-i hâtýr olduðundan þu
mülâhazaya göre þâyed o yolda Ýngilizliler veyahud onlar gibi bu havalice istih-
sâl-i alâik ve münasebât-ý mahsusada bezl-i mesâîden geri durmamak meslek-i
siyasîleri iktizâsýndan olan sair devletler tarafýndan bir gûnâ teþebbüs ve müra-
caat vuku bulur ise çünkü bâlâda arz olunduðu vechile bu hususdaki maksad-
ý aslî ahaliden ashâb-ý düyûnun rehin edecekleri arazi ve emlâklarýna hod be
hod vaz‘-ý yed müdahale ve tasarruf etmek dâ‘iyyesi olmasýyla buna mahal
kalmamak için her nasýl bir banka þirketi te’sis eder ise efrâd-ý ahali tarafýndan
vuku bulacak istikrâzâtýn lüzum ve ihtiyac-ý sahîh ve nâfiaya mebnî olup
olmadýðýnýn tahkikâtý ve bundan bir kýsm-ý a‘zamýnýn mutlaka tekessür-i esbâb-ý
ziraate hasr u sarfý ve arazi ve emlâkýn terhînâtý ve'l-hâsýl akd-i istikrâz hakkýn-
daki muâmelâtýn kâffesi hükûmetin nezâret ve tasdîki tahtýnda cereyân etmek
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ve hükûmetin malumât ve tasdiki munzamm olmaksýzýn bu misillü arazi hakkýn-
da olan de‘âvî mehâkim-i nizâmiye ve hükûmetçe ke-en-lem-yekün hükmünde
tutulmak maddeleri esas þerâit ittihâz olunduðu ve bu esas suret-i resmiyede
ilân kýlýndýðý ve bir de bu iþde politikaca mevcud olan asýl fenalýk teþkil edecek
kumpanyanýn Suriyece münasebât-ý mahsusalarý bulunan bir devlet-i ecnebiy-
eye tâbiiyeti maddesi olup eðerçi iþbu kumpanya sermayedârâný Avrupa'nýn
mevâki‘-i muhtelifesi bankerlerinden ve mu‘teberân-ý tebaa-i Devlet-i Aliyye'den
mürekkeb olur ise tabiî o mahzura mahal kalmayacaðýndan bu ise dahi baþka-
ca nazar-ý dikkat ve icraya alýndýðý hâlde icab-ý maslahatýn en eslem ve en nâfi
bir yolda tesviye edilmiþ ve mazarrât-ý melhûzasý hükümsüz býrakýlmýþ olur. Ve
fakat bu kumpanyanýn Devlet-i Aliyye'ye müracaat olunmaksýzýn ve taht-ý tasdi-
ka alýnmaksýzýn teþkili hâlinde devletçe resmen tanýlmayacaðý bedîhî ise de
kumpanya resmen görünmeyerek bazý ecnebi tüccar ve sarraflar vasýtalarýyla
sermayelerini isti‘mâle ve ehven faizle ve arazi rehniyle ikrâza mübâþeret eder-
se o hâlde mehâzîr-i ma‘rûza bir baþka renk ve suretle îkâ‘ edilmiþ olacaðýndan
cânib-i Saltanat-ý Seniyye'den böyle bir kumpanya teþkili için resmen imtiyâz
veyahud ruhsat i‘tâsý yolunda bir taleb ve istid‘â vuku bulmadýðý takdirde dahi
hükûmetin tasdiki olmaksýzýn ale'l-ýtlâk arazi terhînâtý mu‘teber tutulamaya-
caðýnýn ve suret-i tasdiki yolunda icab eden muamele ve þerâitin muhtasar bir
nizâmnâme yolunda ilâný derece-i vücûbda görünüyor. Her hâlde emr u fermân
hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 2 Rebîülevvel sene [12]98 ve fî 17 Kânûn-ý Sânî sene [12]96 / [29 Ocak
1881]

Es-Seyyid Ahmed Hamdi

ÞD. TNZ, 2272/86

**
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Hayfa tren istasyonunun dualarla açýlýþý 
The openning of Haifa train station with prayers
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Suriye Vilâyeti
Mektubî Kalemi
Aded: 152

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletli efendim hazretleri

Memâlik-i ecnebiyeden Suriye Vilâyeti'nin sahil ve dahiline hicret etmek
isteyen Musevî muhacirlerin tâbiiyet-i Devlet-i Aliyye'ye dehâlet etseler bile
kabul olunmamalarý devletçe karargîr olmuþ iken geçende devren Akka
Sancaðý'na vuku-ý azîmet-i acizânemde Romanya'dan Hayfa Kazasý'na takriben
iki sene mukaddem 272 nefer Musevî vürûd etmiþ ve Bâbýâli ile muhabere
olunmaksýzýn tâbiiyet-i Devlet-i Aliyye'yi kabul eylediklerine dair yedlerinden
birer istid‘â alýnarak ikametlerine ve hâne inþa etmelerine müsaade edilmiþ
olduðu tahkik olunmuþdur.

Devletçe ittihâz olunan kararýn hilâfýna hareketle muhacirîn-i merkûmenin
kaza-i mezkûrde sâkin olmalarýna müsaade eden memurlarýn tahkikiyle hak-
larýnda muamele-i lâzýmenin icrasýna müsâra‘at edildiði gibi Akka Sancaðý'nýn
Arz-ý Filistin'den ma‘dûd olmasý ve her tarafýna ecânib ile muhacirîn-i Museviye
kesretle vürûd ederek hadd-i zatýnda derkâr olan ehemmiyet-i mevkiiyenin bir
kat daha tezâyüd eylemesi cihetleriyle livâ-i mezkûre bundan böyle gelecek
Musevîlerin kat‘iyyen kabul edilmemesi lâzým gelenlere þedîden tenbîh olunup
zikrolunan 270 neferin oradan tard ve teb‘îdleri tasavvur olunmuþ ise de iki
sene evvel gelen ve memurîn-i hükûmetin müsaade veya müsamahasýyla hâne

HAYFA'DA MUSEVÎ MUHACÝRLERÝN YERLEÞMESÝNE GÖZ
YUMAN SORUMLULAR HAKKINDA TAHKÝKAT YAPTIRILMASI

Musevî muhacirlerin Filistin'e yerleþmelerine izin verilmemesi yönündeki
yasaða raðmen, Romanya'dan gelerek Hayfa'ya yerleþen 

Musevî muhacirlere iskân izni verip Devlet-i Aliyye tabiiyetine kabul eden
sorumlular hakkýnda tahkikât yapýlmasý ve söz konusu yasaðýn titizlikle 

uygulanmaya devam edilmesi

INVESTÝGATÝNG THE OFFÝCÝALS WHO TOLERATE 
SETTLEMENT OF THE JEWÝSH ÝMMÝGRANTS ÝN HAÝFA

Investigating the officials who gave permission to the Jewish immigrants 
coming from Romania in order to settle in Haifa and gave them Ottoman 

citizenship despite the prohibition on settlement of Jewish immigrants and 
carrying out the aforementioned prohibition carefully
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ve arazi inþa ve iþtirâ etmiþ olan birkaç yüz kiþinin tard ve teb‘îdleri bâ‘is-i sudâ‘
olacaðýndan tâbiiyet-i Devlet-i Aliyye'yi kabul etdiklerine dair mukaddemâ i‘tâ
etdikleri arzuhâllerle isim ve mikdarlarýný mübeyyin bu kere tanzim etdirilen def-
terin takdimiyle irâde-i aliyye-i hazret-i nezâret-penâhîlerinin istîzâný sureti
tasvîb olunup zikrolunan arzuhâllerle defter leffen huzur-ý dâverîlerine takdim
olundu.

Tafsilât-ý ma‘rûzaya göre muhacirîn-i merkûmenin teb‘îdlerinden sarf-ý nazar
ve tâbiiyet-i Osmaniyelerinin kabulüyle kemâ-kan ikametlerine müsaade olun-
mak icab eder ise evrak-ý melfûfenin ifa-yý muktezâsýyla li-ecli'l-hýfz iadesi ve
muhacirîn-i merkûme sahilde vâki olup merkez-i kazaya sekiz dokuz saat
kadar ba‘îd olan ve Bosna muhacirlerinin meskeni bulunan Kaysariya Kalesi
civarýnda tavattun etdiklerinden her iki tarafýn ahvâli nazar-ý dikkat-i hükûmetde
tutulmak ve bir gûnâ uygunsuzluk zuhuruna meydan kalmamak üzere kurâ-yý
mütecâvireden mürekkeb bir nahiye teþkili ve altý yüz kuruþ maaþla bir müdür
istihdamý lâ-büdd olduðundan bu surete dahi müsaade ihsâný niyaz olunur. Ol
bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 7 Rebîülâhir sene [1]303 ve fî 31 Kânûn-ý Evvel sene [1]301

(mühür)

*

Suriye Vilâyeti
Mektubî Kalemi
Aded: 92

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletli efendim hazretleri

Ýki sene mukaddem Romanya'dan Hayfa Kazasý'na gelerek hilâf-ý
memnû‘iyet yerleþmiþ ve tâbiiyet-i Devlet-i Aliyye'ye dehâlet etmiþ olan
Musevîler hakkýnda sebk eden iþ‘âra cevaben ve 16 Ramazan sene [1]303 tar-
ihli ve 39 numarasý ile murakkamen þeref-vârid olan tahrirât-ý aliyye-i nezâret-
penâhîleriyle melfûfu bulunan Bâbýâli hukuk müþavirlerinin mütâlaanâmesi
suretinde mezkûr Musevîler her nasýlsa orada yerleþerek ittihâz-ý mesken ve
me’vâ etmiþ ve emlâk ve akâr sahibi olmuþ bulunmalarýndan nâþi merkûmlara
dokunulmayýp ba‘d-ezîn memnû‘iyet-i müttehazenin tamâmî-i muhafazasýna
itina olunmasý iþ‘âr buyurulmuþ ve ol vechile icra-yý icabý lâzým gelenlere
bildirilmiþ ise de muhacirîn-i merkûmenin tâbiiyet-i Devlet-i Aliyye'yi kabul etdik-
lerine dair olup takdim olunan evrakýn iade buyurulmadýðý gibi ehemmiyyet-i
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mevkiiyesi hasebiyle kaza-i mezkûre tâbi Kaysariya'da teþkili evvelce istîzân
olunan müdürlük hakkýnda bir irâde-i celîle-i nezâret-penâhîleri þeref-sudûr
etmediðinden buraca da muamele-i kaydiyesi ifa ile mahallince hýfz olunmak
üzere evrak-ý mezkûrenin iadesiyle beraber mezkûr müdürlüðün teþkiline
müsaade buyurulmasý niyaz olunur. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-
emrindir.

Fî 20 Þevval sene [1]303 ve fî 10 Temmuz sene [1]302 / [22 Temmuz 1886]

Suriye Valisi

ÞD, 2275/34

**
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Rusya'da Musevîlere edilen muamelâtdan dolayý buraca vuku‘a gelmekde
olan neþriyât ve teþebbüsât ma‘lûm-ý âlî olup bugünkü Times gazetesinde
muameleât-ý ma‘rûza hakkýnda Mösyö Gladstone'un bir mektubu görülmüþdür.

Mösyö Gladstone iþbu mektubda ahvâl-i vâký‘aya teessüfle bazýlarýnýn zan-
nettikleri gibi kendisinin sözlerine Rusya Hükûmeti'nin hüsn-i kabul göstermesi
me’mûlünde olmadýðýný beyân etdikten sonra -Bir çok Musevîlerin Arz-ý
Filistin'e muhâceretleri için olan teþebbüsâtý kemâl-i þevk ve muhabbetle
görüyorum ve taraf-ý hazret-i Þehriyârî'den bu bâbda ýzhâr-ý medet ve himayet
buyurulur ise pek ziyade memnun olurum demiþ ve Times gazetesi bu mektub-
dan bahisle -Türkler aleyhinde bir zaman bunca þedîd lisanlar kullanmýþ olan
Mösyö Gladstone'un el-hâletü hâzihî Rusya'dan tard olunan Musevîlerin Arz-ý
Filistin'de yerleþmeleri teþebbüsâtýndan dolayý zât-ý hazret-i Padiþâhî'den
muâvenet taleb etmesi garâib-i ahvâldendir.

Hýristiyan taassubu yüzünden periþan-ý hâl olarak teb‘îd olunanlarýn
Memâlik-i Þahane'ye iltica etmeleri yeni bir þey olmayýp Selanik ve Memâlik-i
Osmaniyye'nin sair bilâdý Ýspanya'dan Katolik krallar idaresinden tard ve tefrik
olunmuþ nice Yahudilerle memlû bulunuyor.

Yeni ve þâyân-ý hayret olan þey Rusya Ýmparatoru'ndan gadr gören adamlar
hakkýnda Mösyö Gladstone'un merâhim-i þahaneden ümidvâr olmasýdýr-
tarzýnda idare-i lisan etmiþ ve hakikat-i hâlde kemâlât-ý siyasiyelerine hadd ü
gayet olmayan þevketli Padiþahýmýz efendimiz hazretlerinin hayret-bahþ-ý ukûl
olan büyüklüklerine bu dahi bir celî ve kâti‘ delil olarak mûcib-i iftihar-ý
Osmaniyân bulunmuþdur. Hemen Cenâb-ý Yezdan ömr ü þevket ü þâyân-ý
cihanbânîlerini efzûn ve ferâvân buyursun, âmîn.

Fî 17 Mayýs sene 1307 ve fî 29 Mayýs sene 1891
Abdülhak Hâmid

Y. PRK. EÞA, 13/67
**

RUSYA'DAN FÝLÝSTÝN TOPRAKLARINA YÖNELÝK 
YAHUDÝ GÖÇÜNE MÜSAMAHA GÖSTERÝLMEMESÝ

Büyükelçi Abdülhak Hâmid'in, Rusya'dan Filistin'e yönelik Yahudi göçüne
müsâmaha gösterilmemesi konusundaki uyarýsý

NO TOLERANCE POLÝCY ON THE JEWÝSH 
MÝGRATÝON FROM RUSSÝA TO PALESTÝNE

Ambassador Abdulhak Hamid’s notice regarding no tolerance policy on the
Jewish migration from Russia to Palestine
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Bâb-ý Âli
Meclis-i Mahsus

Beyrut Vilâyeti'nden vârid olup miyâne-i bendegânemizde kýrâet olunan iki
kýta telgrafnâmede ecnebi Musevîlerinden Safed Kasabasý'nda bulunan dört
yüz ve Hayfa'ya gelen kýrk nüfus tarafýndan tâbiiyet-i Devlet-i Aliyye'ye kabul
olunmalarý istid‘â olunduðu ve bunlarýn bâkisi dahi yine tâbiiyet-i Devlet-i
Aliyye'ye dehâlet arzusunda bulunuyorlar ise de fakr-ý hâllerinden dolayý bedel-i
askeriyeyi ifaya muktedir olamayacaklarýndan iki üç sene iþbu bedel-i askeriye-
den muafiyetlerine müsaade i‘tâsý istirhâmýnda bulunduklarý beyânýyla icabýnýn
icrasý lüzumu dermiyân olunmuþ ve suret-i iþ‘âra göre zikrolunan Musevîlerin
tâbiiyet-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye'ye kabulleri hakkýnda vuku bulan
istid‘âlarýnýn is‘âfý þân-ý merâhim-niþan-ý âlîye muvâfýk olacaðýndan bunlarýn
tâbiiyet-i Osmaniye'ye kabulleri için vilâyetle bi'l-muhabere Tâbiiyet Kanunu
mûcebince muamele-i mukteziyenin ifasý hususunun Hariciye ve tâbiiyet-i
Devlet-i Aliyye muamelesi icra olundukdan sonra üç sene müddet bedel-i
askerî i‘tâsýndan muaf tutulmasýnýn vilâyete tebliði, parasýnýn Dahiliye
Nezâreti'ne havalesi müttehiden bâ tezekkür mezkûr telgrafnâmeler leffen arz
u takdim kýlýnmýþ olmakla suret-i ma‘rûza rehin-i tasvîb-i âlî olduðu hâlde ifa-yý
mukteziyâtýna ibtidâr olunacaðý muhât-ý ilm-i âlî buyuruldukda ol bâbda ve
kâtýbe-i ahvâlde emr u fermân hazret-i veliyyü'l emr efendimizindir.

Fî 20 Zilhicce sene[1]308- Fî 14 Temmuz sene [1]307

[Meclis-i Mahsus üyelerinin mühürleri]

**

SAFED VE HAYFA'YA GELÝP YERLEÞMEK ÝSTEYEN
YAHUDÝLERE ÝZÝN VERÝLMEMESÝ

Safed ve Hayfa'ya gelip yerleþerek Osmanlý tabiiyetine geçmek ve askerlik ver-
gisinden muaf tutulmak isteyen Yahudilerin bu isteklerinin kabul edilmemesi,
iskânlarýna izin verilmemesi ve Amerika'da iskân olunmak üzere yurt dýþýna

gönderilmeleri

REFUSÝNG THE DEMAND OF JEWS TO SETTLE ÝN SAFED AND
HAÝFA

Refusing the demand of Jews to settle in Safed and Haifa, to become
Ottoman citizens and to be exempted from the tax levied in lieu of military

service and sending them abroad to be settled in America as not permitting
their settlement in Palestine.
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Yýldýz Saray-ý Hümâyûnu

Baþkitâbet Dairesi

Beyrut Vilâyeti dahilinde Safed Kasabasý'nda bulunan ve Hayfa'ya gelen
dört yüz kýrk ecnebi Musevînin istid‘âlarý vechile tâbiiyet-i Devlet-i Aliyye'ye ka-
bulleri istizânýný hâvî resîde-i dest-i ta‘zîm olan fî 20 Zilhicce sene [1]308 tarihli
tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleri manzûr-ý âlî oldu. Musevîlerin Kudüs
civarýnda ictimâ ve iskân etmeleri ileride orada bir Musevî Hükûmeti teþkilini
intâc edebileceði mülâbesesiyle kat‘â caiz olmadýkdan baþka zaten Memâlik-i
Þahane arazi-i hâliyeden ma‘dûd olmadýðýna ve medenî Avrupalýlarýn mem-
leketlerinden tard etdikleri eþhâsýn Memâlik-i Þahaneye kabulüne bir sebeb
olmayýp hususuyla ortada bir Ermeni fesadý mevcud iken bu suret asla caiz
olamayacaðýna nazaran ne merkûmûnun ne de sair Musevîlerin kabul olunma-
yarak Amerika'da iskân etmek üzere geri gönderilmeleri zýmnýnda ba‘demâ ayrý
ayrý ma‘rûzâta hâcet kalmayacak suretde Meclis-i Vükelâca umumî bir karar
ittihâzýyla bâ-mazbata arz u istizân-ý keyfiyet olunmasý muktezâ-yý irâde-i
seniyye-i cenâb-ý Hilâfet-penâhîden bulunmuþ ve binâenaleyh tezkire-i sâmiye-i
vekâlet-penâhîleri takýmýyla iade edilmiþ olmaðýn ol bâbda emr u fermân
hazret-i veliyyü'l emrindir.

Fî 21 Zilhicce sene [1]308- Fî 15 Temmuz sene [1]307 / [27 Temmuz 1891]

Ý. MMS, 123/5276

**

Serkâtib-i Hazret-i Þehriyârî
Süreyya
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Atebe-i felek-mertebe-i cenâb-ý cihandârîye

Ma‘rûz-ý abd-ý memlûkleridir ki

Hak Sübhânehû ve Teâlâ hazretleri Padiþahýmýz veliyyü'n-nimetimiz
efendimiz hazretlerini kemâl-i þân ü þevket ve afiyetle taht-ý âlî-baht-ý Osmanîde
daim ve kâmurân buyursun âmin.

Köleleri bir sene müddetle Kudüs-i Þerif Mutasarrýflýðý maiyyetinde dahi
memur buyurulup ol havalice nazar-ý dikkat-i memlûkânemi celb eden bazý
hususât-ý mühimmenin arzýna þu vechile mütecâsir oluyorum ki Arz-ý Filistin
nâmý tahtýnda ma‘rûf olan Kudüs-i Þerif Mutasarrýflýðý Yahudilerin dört bin sene-
den beri kýt‘a-i mev‘ûdesi, dîn-i Ýseviyenin beþiði ve inde'l-Müslimîn mukaddes
ve mu‘azzez bir mahall-i ziyaret olmasý ve bulunduðu mevki‘-i coðrafîsi hase-
biyle Memâlik-i Þahanelerinin en mühim ve nazik bir noktasý olduðundan
baþlý[ca] üç cihetden câlib-i nazar-ý dikkat-i mahsusadýr.

Evvelâ; Yahudilerin sâniyen; mevâki‘-i mukaddese-i Ýseviye sâlisen; urbân
ve meþâyih.

Yahudiler:

Benî Ýsrail'in hilkaten me’lûf olduðu tab‘ ve tama‘ýna þimdiki Rusya Hükûmeti
deðil belki Bühtü'n-Nasrlar ve Mýsýr Firavunlarý dahi nazar-ý hasedle bakarak
onlarý türlü türlü iþkencelere dûçâr ve hukuk-ý medeniyelerinden iskat
eylemeleri tarihçe ma‘rûf ahvâldendir. El-hâletü hâzihî kýta‘ât-ý hamsede bulu-
nan bi'l-cümle Yahudilerin matma‘-ý nazarlarý Arz-ý Filistin olup orada Benî Ýsrail
Devleti'ni teþkil için her vakitden ziyade bu son yirmi seneden beri sa‘y ü ikdâm

GAZZE VE YAFA SAHÝLLERÝNDE BÜYÜK ARAZÝLER SATIN ALAN
YAHUDÝLERÝN YAYILMACI FAALÝYETLERÝNE KARÞI ASKERÎ VE

ÝDÂRÎ TEDBÝRLER ALINMASI
Gazze ve Yafa sahillerinde büyük miktarda araziler satýn alýp buralara modern
köyler kurarak bölgeyi ele geçirmeye çalýþan Yahudiler'in sinsi faaliyetlerine

karþý idarî ve askerî tedbirler alýnmasý

TAKÝNG MÝLÝTARY AND ADMÝNÝSTRATÝVE MEASURES AGAÝNST
EXPANSÝONARY ACTÝVÝTÝES OF JEWS WHO PURCHASE

LANDS ÝN A BÝG AMOUNT ON GAZA AND JAFFA COASTS 
Taking military and administrative measures against secret activities of Jews
who planned to capture the region by purchasing lands in a big amount on

Gaza and Jaffa coasts and establishing modern villages in the area

FLSTINN.qxp  19.02.2010  11:33  Page 257



OSMANLI  BELGELERÝNDE FÝLÝSTÝN  /   PALESTINE IN OTTOMAN DOCUMENTS

258

eylemeleri gayr-ý münkerdir.

Þu kadar ki, Arz-ý Filistin Devlet-i Muazzama-i Osmaniyye'nin taht-ý hüküm-
rânîsinde bulunduðu þöyle dursun düvel-i muazzama-i sairenin dahi kýt‘a-i
mezkûrede olan hukuk-ý müþtereke-i diniyelerine nazaran Yahudilerin oralara
hicret ve tavattunlarý bâdi’-i nazarda mehâzîrden sâlim hükmolunursa da iþbu
taifenin efkâr-ý hafiyye ve ahvâl-i umumiyesi hâdde-i tedkikden geçirildikde hâl-i
ber-aks olduðu nümâyân olur. 

Yahudiler bu hâlde terk yani Arz-ý Filistin'e hicret ve tavattunlarýna müsaade
olundukda otuz sene geçmeden bütün Arz-ý Filistin'i taht-ý tasarruf ve temellük-
lerine geçireceklerine þübhe yokdur. Zira: Bundan beþ on sene evvel bi'l-farz
on kuruþ kýymeti olan bir arazi el-yevm Yahudiler tarafýndan iki yüz üç yüz ve
bazen daha ziyade bir kýymetle mübâya‘a edildiði ve ehl-i ziraat mebâliðe olan
tama‘ ve ihtiyacýna ve taife-i merkûme desâisine dayanmayýp bittab‘ arazisini
teslime mecbur olmasýna ve bu yolda bugünkü günde Hayfa'dan Gazze'ye
kadar olan sevâhilin yüzde elli nisbeti taht-ý tasarruflarýna alarak mevâki‘-i
muhtelife-i sairede dahi câlib-i nazar-ý hayret olacak muntazam, cesîm ve
Avrupakârî köyler -koloniler- teþkil edip fenn-i ziraatin tamamiyle tatbikatýna sa‘y
ü ikdâm eylemelerine ve faraza beþ sene zarfýnda yalnýz bir köyde iki milyon
üzüm kökü yetiþdirmelerine ve fenn-i ziraat için her tatbikatý hâvî gayet
muntazam bir mektebde erbâb-ý zirâ‘a yetiþtirdikleri gibi envâ‘-ý sanayii hâvî
muntazam bir mektebde dahi mahir san‘atkarân yetiþdirip zaten þimdiden
Kudüs ve havalisinin san‘at ve ticaret ve ziraatini yed-i maharetlerine geçirdik-
lerinden bundan beþ on sene sonra Müslim ve gayr-ý müslim ahalinin ol hava-
lice yedlerinde bulunan araziyi bi'l-mecburiye Yahudilere bey‘ ile þimdi
Yahudilere nisbeten yüzde on on beþ mertebesinde olan dükkân ve
maðazalarýný kapayýp bütün Arz-ý Filistin'i Benî Ýsrail'e teslim ile Kudüs'den
hareket edeceklerine ve diyar-ý ecnebiyeden faraza Rusya'dan envâ‘-ý meþâkk
ile tard u teb‘îd olunan Yahudiler Yafa ve Kudüs'de Rus ve sair konsoloslarýn
taht-ý himayesine girip kapitülasyondan tamamýyla istifade eylemelerine ve
Rothschild ve Heres ve Alliance Ýsrailiyet gibi erbâb-ý hamiyet ve cemiyet-i
azîmeden milyonlarca Frank ol suretle iâneten feda olunmasýna ve
Rothschild'in þimdiden beynlerinde ilk padiþah sülalesi sýrasýna geçdiðine ve
yekdiðerine olan muâvenet-i maddiye ve maneviyeye nazaran Benî Ýsrail
Devleti top-tüfenk ile deðil belki tasarruf-ý arazi ve ziraat ve sanayi ve ticaret
vasýtasýyla bilâ-muharebe teþkil olunacaðý bi's-suhûle nümâyân olur.

Ahvâl-i ma‘rûzaya nazaran evvelâ; Suriye sevâhili kâmilen Yahudilere sedd
ü bend edilmesi

Sâniyen; ziyaret desisesiyle gelerek Arz-ý Filistin dahilinde ihtifâ edip avdet
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etmeyenler mücâzât-ý þedîdeye dûçâr edilmesi veyahud ziyaret için dahi hiçbir
Yahudi iskelelere kabul edilmemesi 

Sâlisen; ecnebi tâbiiyeti iddia edenler hemen iade yahud tâbiiyet-i
Osmaniyyeyi kabul etdirip ol vechile münasib mahallere iskânlarýna müsaade
olunmasý.

Râbian; Yahudilere arazi satýlmamasý.

Hâmisen; bütün mekâtibinin Maârif Nezâreti'nin taht-ý teftiþinde bulundurup
ziraat ve sanayi mekteblerinde mütesâviyen Müslim ve gayr-ý müslim talebenin
dahi kabul etdirmesi gibi tedâbîr-i mü’essirenin icrasý lâ-büdd görünmüþdür.

Mevâki‘-i mukaddeseye atf-ý nigâh olunca Kudüs'ün bu cihetden ehem-
miyet-i siyasiyesi muhtac-ý izah deðildir. Hazret-i Ýsa'nýn tevellüd, salb ve urûc
eylediði mahaller ile Hazret-i Meryem ananýn defnolunduðu mevkilerde inþa
edilen kiliseler tavâif-i muhtelife beyninde müþterek mevâki‘-i mukaddese ve
ziyaretgâh olup tavâif-i merkûmenin kimisi yedinde bulunan mevâki‘i muhafaza
etmek arzusunda ve diðeri ise gelen-giden züvvâr ve tarih nazarýnda bir mevki‘-i
mümtâz ihrâz gibi efkâr-ý ta‘zîmkârâneye düþmesinden nâþi bittab‘ yekdiðerinin
hukukuna tasallut ve tecavüz gibi etvâr ve harekât-ý nâ-lâyýkada bulunup bun-
dan þiâr-ý din ve ruhâniyet ve insaniyete muhalif bir takým ahvâl-i gayr-ý marziyye
ve münâza‘ât-ý bî-nihayeye meydan verilmiþdir.

Tavâif-i merkûme beyninde dâimü'l-vukû‘ münâza‘ât bazen büyük meþgalel-
er kapýsý küþâd eylemesinden nâþi iþbu münâza‘âta bir netice vermek için
beyne'd-düvel "istatüko" kaide-i hakîmânesi vaz‘ ve kabul edilmiþ ise de bunun
dahi mahallince bazen teennî ve bazen dahi suret-i müessirede hall ü icra olun-
mamasýndan dolayý ara sýra ecânib müdahelâtýna meydan verilmiþdir.

Ýstatüko kaidesinin mevki‘-i icraya vaz‘ý ve hiçbir münâza‘âta meydan ver-
ilmemesi için ancak bir suret tasavvur olunabilir ki, o da mevâki‘-i mukad-
desece hukuk-ý müþterekeleri olan tavâifden birer fahrî azâ ile mecmû‘-ý mik-
darýna müsâvî ahali-i Müslimeden her iki üç senede tebdil olunmak üzere bir
komisyon-ý mahsusun teþkiliyle ahvâl ve ilcâât-ý zamaniyeye vâkýf erbâb-ý
istikâmetden bir zât-ý dirayet-simâtýn taht-ý riyâsetinde ictimâ ederek bi'l-cümle
mevâki‘-i mukaddesenin yegân yegân haritalarý aldýrýlmasý ve ol dahi beyne'd-
düvel istatüko kaidesince ittihâz edilen usul ve tasarruf edilen mahaller güzelce
tahkik ve tahdid edilmesi ve münâza‘a vuku‘unda komisyon hey’eti hemen biz-
zat mahall-i münâza‘un fîhe azîmet ederek münâza‘un fîh olan maddeyi
istatüko kaidesine tatbikan verecek kararý makam-ý mutasarrýfiyete tevdî‘ ile
bilâ-ifâte-i zaman icrasýna teþebbüs olunmasý ve ol suretle Bâbýâli'ye arz-ý key-
fiyet edilmiþdir.

Urbân ve aþâyire gelince; bunlarýn arazi meselesinden dolayý beynlerinde
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vuku bulan bazý münâza‘a ve mukâtelelerin önü münâza‘un fîh olan arazileri
Hazine-i Hâssa'ya ilhâk ve Gazze jandarma efrâdýný ilâve gibi tedâbîr-i sâ’ibe ile
alýnmýþdýr.

Ancak Mýsýr hududu bulunmasýndan ve Süveyþ Kanalý'nýn beri tarafýný
nüfuzu tahtýna geçirmek isteyen Ýngilizler her sene mevâsim-i muhtelifede bir
hey’et-i mahsusa gönderip ol havalide bulunan bazý meþâyýha atâyâ ve
hedâyâ-yý kesîre tevzî‘ ile muhabbet ve teveccüh-i mahsusalarýný celb
eylemeleri ayrýca câlib-i nazar-ý dikkat olduðundan iþbu mevâlî-i meþâyih ve
ahali-i urbân suret-i kat‘iyyede hatt-ý zabt u rabt tahtýna alýnmasý Kudüs-i Þerif
Mutasarrýflýðý'nýn vilâyete tahvîliyle tevsî‘-i daire-i nüfuz eylemesine vâbeste
olup; çünkü vilâyete tahvîl olunur ve mevâki‘-i mühimmede mutasarrýf ve kay-
makamlýk ve müdürlük ve hâkezâ teþkil olunursa evvelâ gayet münbit arazisin-
den sâniyen yüzbinlerce ahalinin kuvâ-yý maddiyye ve maneviyesinden ve bun-
larýn netice-i tabiiyesinden olarak asâkir-i þahanenin idâdýný tezyîd gibi fevâid-i
azîmeden hâlî kalmayacaðý bedîdâr olduðunun hâk-i pây-ý dekâik-âgâh-ý
hazret-i veli-nimet-i bî-minnet-i a‘zamîlerine arzýna hasbe'l-ubûdiyye cür’et
kýlýndý. Kâtýbe-i ahvâlde emr u fermân Þehriyâr-ý kerâmet-âsâr efendimiz hazret-
lerinindir.

Fî 15 Eylül sene [1]307 / [27 Eylül 1891]

Kudüs-i Þerif Mutasarrýflýðý maiyyetinde müstahdem kaymakam mülâzým-
larýndan

Boyacýyan Mihran

Y. PRK. UM, 23/66

**
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Dahiliye Mektubî Kalemi
Müsveddâtýna Mahsus Varakadýr

Kudüs-i Þerif Mutasarrýflýðý'na

Rusya ve Yunanistan'dan hicret edecek Musevîlerin kabul ve iskânlarýna
müsaade edilmemesi ve gelecek olanlarýn vapurlardan çýkarýlmamasý muk-
tezâ-yý irâde-i seniyyeden bulunduðu bâ-telgrafnâme-i sâmî iþ‘âr olunduðu
hâlde mu’ahharan Yafa Ýskelesi'ne çýkan Rusyalý on beþ nefer Musevînin
Zabtiye Nezâreti'nden gönderilen beþ kýta mürûr tezkiresi zîrine ol bâbdaki
karar mûcebince bir mâh müddet ikametlerine ruhsat verildiði meâlinde þerh
yazýldýðý görüldüðünden ve bu suret mezkûr Musevîlerin oralara adem-i kabul-
leri hakkýndaki mezkûr irâdeye mugayir olacaðýndan bahisle istifsâr-ý muame-
leyi hâvî vârid olan 23 Teþrîn-i Sânî sene [1]307 tarihli tahrirât-ý behiyyeleri Sicill-i
Nüfus Ýdare-i Umumiyesi'ne lede'l-havale ziyaret için Kudüs-i Þerif'e gidecek
olan Musevîlerin men‘i münasib olamayacaðýndan bu misillülerin ba‘de'z-
ziyare bir aydan ziyade oturmamak ve bu meâlde yedlerine ikamet tezkiresi
verilmek ve pasaportlarý dahi o þartla yapýlmýþ ve vize edilmiþ bulunmak üzere
Kudüs-i Þerif'e kabul-i muvakkatleri taht-ý müsaadede tutularak ticaret kasdýyla
gelenlerden hiçbirinin kabul olunmamasý Þûrâ-yý Devlet ve Meclis-i Mahsus-ý
Vükelâ kararýyla 26 Mart sene [1]307 tarihinde ve umum sýrasýnda bâ-tahrirât
iþ‘âr olunmasýna ve mezkûr telgrafnâme-i sâmî ise hicret edecek Musevîlerin
kabul ve iskân olunmamasýný müþ‘ir bulunmasýna nazaran emreyn beyninde
mugâyaret görülemediðinden hicret ve iskân etmek üzere gelecek Musevîler
hakkýnda mezkûr telgrafnâme-i sâmî hükmünce ve ziyaret için gelenlere de
zikrolunan tahrirât-ý umumiye mûcebince muamele ifasý lâzým geleceðinin

YERLEÞMEK ÜZERE KUDÜS'E GELEN YAHUDÝLERE 
ÝKAMET ÝZNÝ VERÝLMEMESÝ

Kudüs'e yerleþmek amacýyla gelecek olan Yahudilere ikamet izni verilmemesi
ve ziyaret için geleceklere de bir aydan fazla süre tanýnmamasý 

NOT GÝVÝNG SETTLEMENT PERMÝSSÝON TO THE JEWS
COMÝNG WÝTH THE AÝM TO RESÝDE ÝN JERUSALEM

Not giving settlement permission to the Jews coming with the aim to reside in
Jerusalem and not prolonging the stay of the visitors more than a month
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savb-ý vâlâlarýna tebliði ifade kýlýnmýþ olmakla ol vechile iktizâsýnýn ifasýna him-
met buyurulmasý bâbýnda.

5 C. sene [1]309 - 24 Kânûn-ý Evvel sene [1]307 / [5 Ocak 1892]

DH. MKT, 1908/19

**
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Dahiliye Mektubî Kalemi
Müsveddâtýna Mahsus Varakadýr

Müstacel

Huzur-ý Âlî-i Sadâret-penâhî'ye

Ýran Devleti tebaasýndan bir takým Musevîlerin Kudüs'e hicret etmekde
olduklarý ve bunlardan þimdiye deðin vürûd edenlerin mikdarý iki yüz nefere
bâlið olup üç yüz nüfusun daha gelmek üzere yolda bulunduklarý tahkik
kýlýndýðý beyânýyla olunacak muamelenin istifsârýna dair Kudüs
Mutasarrýflýðý'ndan meb‘ûs telgrafnâme leffen takdim kýlýnmýþ ve tebaa-i
ecnebiyenin Kudüs'de ikameti taht-ý memnû‘iyetde bulunmasýna ve bunlar da
Ýranlý olmasý hasebiyle bittab‘ ikametleri caiz olamayacaðýna binâen memleket-
lerine iadesi zýmnýnda mahalline tebligât icrasý lâzým gelir ise de icra-yý iktizâsý
re’y-i âlî-i Sadâret-penâhîlerine menût bulunmuþ olmakla ol bâbda.

Fî 14 C. sene [1]309 ve fî 2 Kânûn-ý Sânî sene [1]307 / [14 Ocak 1892]

DH. MKT, 1911/115

**

ÝRAN'DAN KUDÜS'E GELEN MUSEVÎ GÖÇMENLERÝN
MEMLEKETLERÝNE ÝADESÝ

Yabancý uyruklularýn Kudüs'te ikametleri yasak olmasý sebebiyle, Ýran'dan
Kudüs'e gelen Musevî göçmenlerin memleketlerine iade edilmesi

SENDÝNG BACK THE JEWÝSH ÝMMÝGRANTS COMÝNG FROM
IRAN TO JERUSALEM

Sending back the Jewish immigrants coming from Iran to Jerusalem since the
settlement of foreigners in Jerusalem is prohibited
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Dahiliye Mektubî Kalemi Müsveddâtýna Mahsus Varakadýr

Suriye ve Beyrut Vilâyetlerine, Kudüs Mutasarrýflýðý'na

Muhacirîn-i Museviyenin Arz-ý Filistin'de tavattunlarý ber-mantûk-ý emr u fer-
mân-ý hümâyûn-ý hazret-i Hilâfet-penâhî men‘ edilmesi üzerine hicretlerinin ve
arazi mübaya‘a etmelerinin önü kesdirilmiþ ise de bazý memurlarýn gaflet ve
müsamahasý eseri olarak bazý muhacirîn tebdîl-i kýyafetle Arz-ý Filistin'e dühûl
ve bunlarýn iskânýna memur cemiyet vekilleri ashâb-ý araziyi itmâ‘ ederek bazen
muamele-i resmiye icrasý ve bazen yalnýz fârið ve mefrûðla beynindeki, ya
doðrudan doðruya Yahudiler nâmýna yahud diðer bir nâm-ý müste‘âra senet
te‘âtîsi ile bazý emlâk ve araziyi taht-ý tasarruflarýna geçirmekde olduklarýndan
bahisle Musevîlerin oralarda arazi temellük etmemeleri için hükûmetçe mütte-
haz olan takayyudât cümlesinden olmak üzere iþ‘âr-ý ahîre kadar tapu yoklama
memurlarýnýn mâbeyn senedleri üzerine tapu varakasý vermelerinin vilâyet-i
celîleleri ile Beyrut Vilâyeti'ne ve Kudüs Sancaðý'na mahsus olmak üzere
muvakkaten ve þimdiden men‘i ol bâbda Beyrut Vilâyeti'ne vuku bulan iþ‘âr
üzerine bi't-tensîb keyfiyetin Defter-i Hakanî Nezâret-i Celîlesi'ne izbâr olunduðu
beyân-ý âlîsiyle icra-yý icabý bâ tezkire-i sâmiye emr ü iþ‘âr buyurulmuþ olmak-
la vilâyet-i celîlelerince de ifa-yý muktezâsýna ve mûcebince hareket olunmasý

MUSEVÎLERÝN FÝLÝSTÝN'E YERLEÞMELERÝNÝ ÖNLEMEK
AMACIYLA KÝÞÝLER ARASINDA DÜZENLENMÝÞ EL SENETLERÝ

ÜZERÝNE TAPU VERÝLMEMESÝ
Musevî muhacirlerin Filistin'de yerleþmeleri yasaklandýðý halde memurlarýn dal-

gýnlýðý ve müsamahasý sebebiyle veya Musevîlerin arazi sahiplerini paraya
tamah ettirmek suretiyle toprak edindikleri anlaþýldýðýndan; bunun önlenmesi

için tapu yoklama memurlarýnýn kiþiler arasýnda gayr-ý resmî olarak düzenlenen
el senetlerine dayanarak tapu vermelerinin -düzenleme bu bölgeye mahsus

olmak þartýyla- geçici olarak yasaklanmasý

PROHIBITION OF ISSUING TÝTLE DEEDS ON THE BASÝS OF
ÝLLEGAL HAND-WRÝTTEN RECEÝPTS ÝN ORDER TO PREVENT

JEWÝSH SETTLEMENT ÝN PALESTÝNE
Temporarily forbidding the officials responsible for land registry, to issue title
deeds on the basis of illegal hand-written receipts in order to prevent Jewish

immigrants to reside in Palestine due to the prohibition of Jewish settlement in
Palestine
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vilâyet-i müþârünileyhâ ile Kudüs Mutasarrýflýðý'na teblið kýlýnmasý himem-i
aliyye-i dâverâneleri derkâr buyurulmak bâbýnda.

6 Ca. sene [1]310 - 14 Teþrîn-i Sânî sene [1]308 / [26 Kasým 1892]

DH. MKT, 2025/36

**
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Atebe-i süreyya-mertebe-i hazret-i Hilâfet-penâhîye arz u takdim kýlýnmak üzere
ihbarnâme-i sâdýkâne-i kemterânemizdir.

Çâkerlerimiz eben an-ceddin devlet-i ebed-müddet-i aliyye-i Osmaniyye'nin
in‘âmât u ihsânât-ý cezîlesiyle perverde olmuþ ve þu ihsâsât-ý vicdaniye ile
Memâlik-i Mahrûse-i Þahane'nin herhangi tarafýnda rýza-yý meyâmin-irtizâ-yý
hazret-i Þehinþahî'ye muhalif suretde bir hareketin istihbâr veya müþâhedesi
hâlinde mecbûl olduðumuz fýtrat ve gayret-i diniye ve vataniyemiz ilcââtýyla arz
u ihbara kendimizi mecbur ve mükellef addederiz. Kemterleri an-asl Belka ve
Hayfa ve Beyrut ahalisinden olup Akka ve Belka sancaklarýnda memuren müs-
tahdem bulunduðumuz esnada Akka Sancaðý'na tâbi Hayfa Kazasý'nda irâdât-ý
mekârim-âyât ve dilhâh-ý âlî-i hazret-i zýllullahîye külliyyen münâfî olarak alâ
mele’i'n-nâs ve bî-muhâbâ icra ve irtikâb edilip mevsûkan mesmû‘-ý çâkerâne-
miz olan harekât ve muamelât-ý nâ-marziye ve bedhâhânenin ber-vech-i zîr arz
u ihbarýna cür’et eyleriz, 

Þöyle ki; Romaniyyûn ve Rusiyyûn ecnebi Yahudileri Memâlik-i Mahrûse-i
Þahane'de ve ale'l-husus Filistin kýt‘asýnda idhal ve iskânlarý ve kendilerine
kat‘iyyen arazi temlîki bâ- irâde-i seniyye-i hazret-i Padiþahî men‘ olunduðu
herkesin indinde malum bulunmuþ iken bazýlarýnýn menâfi‘ ve makâsýd-ý
zâtiyeleri uðruna ve bazýlarýnýn da efkâr ve menâvî-i muzýrra ve fâsideleri
sevkiyle geçen üç yüz altý senesinde Yafa ve Hayfa kasabalarýnda mütemekkin
Rusya Devleti tebaasýndan ve Baron Hirsch adamlarýndan Musa Hanker ve
Mayer Zeblon nâm iki Yahudinin vasýtasýyla Akka Mutasarrýfý saadetli Sâdýk
Paþa hazretleri oralarca mutasarrýflýðý ve kaymakamlýðý hengâmýnda ve Hayfa

RUSYA VE ROMANYA'DAN SINIR DIÞI EDÝLEN YAHUDÝLERÝN
FÝLÝSTÝN'DE KANUNSUZ OLARAK MÜLK EDÝNDÝKLERÝNÝ

BÝLDÝRÝR RAPOR
Rusya ve Romanya gibi ülkelerden sýnýr dýþý edilen Yahudiler Filistin’de Yafa ve
Hayfa civarýnda kanunsuz olarak yerleþmekte olduklarýndan, kendilerine kim-

lerin ve nasýl yardýmcý olduðu hakkýnda rapor

THE REPORT INDICATING THAT THE JEWS DEPORTED FROM
RUSSIA AND ROMANIA HAD PROPERTY ILLEGALLY

Since the Jews deported from certain countries like Russia and Romania set-
tled around Jaffa and Haifa in Palestine illegally, presenting a report regarding

the ones who supported them and in which manner and the way the Jews
respond to their opponents
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Kaymakam-ý Sâbýký Mustafa Efendi kanavâtý ve hâlisi izzetli Ahmed Þükrü ve
Akka Müftüsü Ali ve Hayfa Belediye Reisi Mustafa ve Meclis-i Ýdare azâsýndan
Necib efendilerle bi'l-muhabere ve'l-mukâvele Rusya memâlikinden matrûd
salifü'z-zikr ecnebi Yahudilerinden yüz kýrk ailenin Hayfa Kazasý'na idhal ve
kabul ve muvâsalatlarýnda Adana Vali-i Sâbýký ve mutasarrýf-ý müþârunileyhin
biraderi saadetli Þakir Paþa hazretleri ve Cebel-i Lübnan ahalisinden izzetli
Selim Nasrullah el-Hûrî Efendi nâm kimesnenin mülkleri olup vaktiyle bin sekiz
yüz aded yüzlük kâime ile satýn aldýklarý (Hazire ve Dardara ve Nefî‘ât) nâm
arazi Yahûd-ý merkûmeye on sekiz bin liraya bey‘ ü fürûht ve ilâveten iki bin lira
dahi ayrýca memurîn-i mûmâileyhimin müsaadelerine mukabil menfaat-ý mah-
susalarýna sarf u i‘tâ olunmasýna ittifak-ý tarafeyn hâsýl oldukdan sonra Berkince
tarafýnda Hayfa Polisi Memuru Aziz ve Zâbýta Memuru Yüzbaþý Ali Aða ma‘rifet-
leriyle Yahûd-ý merkûmûn vapurdan sahil-i memlekete ihrac ve kazanýn etrafýna
tefrîk olunmuþlardýr. Þununla beraber mücerred irâde-i seniyye-i hazret-i
Padiþahî'ye münhasýr ve muhtac olan bir þeyi Hayfa Belediye Reisi Mustafa
Efendi haric ez- salâhiyet olarak hod be-hod icraya cür’etle sahte suretiyle ve
kadim tarihlerle ruhsatnâmeler tanzim ve i‘tâsýyla arazi-i mezkûrede yüz kýrk
hanenin müceddeden ihdâs ve inþasýyla köy þekline kalb ve vaz‘ edilerek
Yahudileri iskân ve daha hiçbir þeyi vücuda gelmeden bir de vergi tertib ve
kendileri mine'l-kadim tebaa-i Saltanat-ý Seniyye'den ma‘dûd ve karye-i
mezbûrede sâkin bulunduklarý nâm ve sýfatý verilmiþdir.

Bununla da iktifa olunmayýp güya merkûmûn tebaa-i Devlet-i Aliyye'den
olup Safed ve Taberiya kazalarýnda mütevellid ve mine'l-kadim Mezra‘atü'l-
Hafîre nâm karyede sâkin bulunduklarý gösterilip henüz nüfuslarý kayd olun-
mayýp tertib edilen istid‘âlarý vechile nüfuslarý kayd ve mektûm muamelesi gibi
muktedirlerinden birer beyaz Mecidiye ki altý Mecidiye ceza-yý nakdînin ahzý ve
fakirü'l-hâl olanlarýn muaf tutulmasý lüzumuna hükûmetden icab eden mazbata
lede't-tanzim bir gün zarfýnda muamele-i mukteziyenin kâffesi ikmâl olunmuþ
ve kendilerine birer tezkire-i Osmaniyye verilmiþ olmakla ecnebi ve kaçak
suretiyle Memâlik-i Mahrûse'ye giren Yahudiler memurîn-i mahalliyenin saye-i
himemleriyle bir gün içinde mutavattýn ve ahali-i kadime hükmünü iktisâb ve þu
vesile ile kendilerine bey‘ ü fürûht edilen arazi yüzünden müþârunileyh Þakir
Paþa'nýn vekili olan Akka Müftüsü Ali Efendi ve Cebel-i Lübnanlý Selim
Nasrullah el- Hûrî Efendi on sekiz bin lira ahz u kabz ile mukaddes olan millet
ve vatanýn menâfi‘ ve kýymeti hiç gözetilmeyerek istifadeleri uðruna pâymâl ve
memâlik-i ecnebiyeden tard u teb‘îd olunmuþ. Þu Yahudilerin te’min-i esbâb-ý
istirahat ve tervîc-i efkâr-ý muzýrralarýna hizmet edilmiþ idüðü kâbil-i ketm ü inkâr
mevâddan olmadýðý gibi muamelât-ý ma‘rûza Akka ve Hayfa devâir-i
resmiyesinin kuyûdâtýyla dahi müsbet bulunduðu emr-i bedîhî ve zann-ý
acizânemize göre bu bâbda tahkikât ve iþ‘ârâtýna itimad ve vüsûk edilecek bazý
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zevât tarafýndan da mukaddemâ arz ý malumat olunmuþ ve lüzumu hâlinde
Akka ve Hayfa'ya mücâvir olan Nablus ve Kudüs mutasarrýflýklarýndan isti‘lâm-ý
keyfiyet buyuruldukda vukuât-ý mezkûre hakkýndaki, ihbarât-ý acizânemizin sýdk
u sýhhati sâbit olacaðýna ve el-hâletü hâzihî Hayfa'ya her vapur mürûr etdikçe
getirdiði Yahudilerin kabul ve hurûclarýna müsaade olunmakda olduðu
tahakkuk eder. Bundan baþka el-yevm Baron Rothschild'e muhtass ve zîr-i
idare ve himayesinde bulunan ve ebniyece þimdiye kadar yedi yüz hâneye
takarrub eden ve sýrf Yahudilerle mâl-â-mâl olan Zemarin denilen köy ise vak-
tiyle asýl mâliki bilâ-vâris vefat etmiþ ve karye-i mezbûrenin mahlûlât defterine
kaydý lüzumuna ilâm-ý þer‘î i‘tâ olundukdan sonra her ne yapýlmýþ ise yapýlýp
Yahudilere satýlmýþ ve orasý kesb-i vüs‘at ve ehemmiyet etmek için bi't-tetâbu‘
(Eþfiya ve Ümmü't-Tût ve Ümmü'l-Cemâl) nâm üç karye dahi temlîk ve
Zemarin'e ilhâk ve her vakt ü zaman vuku bulacak müracaat ve iþlerine teshîlât-ý
mukteziye icra olunmak üzere yalnýz iki üç bin kuruþ kýymetinde olan harâb bir
arazi dahi Yahudiler [tarafýndan] müþârunileyh Sâdýk Paþa'dan iki bin lira ile
satýn alýnýp onu müteâkib Hayfa ve Yafa beyninde vâki þutût-ý bahriyyedeki;
Hýþmü'z-Zerka nâmýyla ma‘rûf mühim ve arazi-i seniyye ile hem-hudud otuz bin
dönümden ziyade olup beher dönümü bir lira kýymetle otuz bin lira ile satýlýr
araziye beþ bin dönüm itibarýyla ve beher dönüm üç kuruþ fiyatla on beþ bin
kuruþ ile ânifü'z-zikr Zemarin Yahudilerine satýlmasý meselesi bütün bütün
þâyân-ý istiðrâb görülmüþdür.

Bunlara ilaveten devletçe ol havalide kesb-i ehemmiyet etmiþ olan Cebelü'l-
Kermel nâmýyla meþhur bir mahallin kýsm-ý a‘zamý yani on beþ bin dönümden
ziyade Belediye Reisi Mustafa Efendi el-Halil ve idare azâsý Necib Efendi
Ýlyasî'nin müdahalât ve delâlet-i vâký‘alarýyla Deyrü'l-Kermel ruhbanlarýna
Fransa nâmýna satýlmýþ ve ondan sonra Almanya Devleti tebaasý tarafýndan
ruhbanlara karþý uzun uzadýya hâsýl olan rekabet ve kýskançlýk üzerine onlar da
bezl-i makderetle gayet dûn ve ehven fiyatla on bin dönümün ele geçirilmesine
muvaffak ve aradan çok zaman geçmeksizin rakîb-i sânî tarzýnda meydana
çýkan Ýngiltereli Alest el-Ýngiliziye nâm madama Hayfa Ýngiltere Konsolosu
Mösyö Schmitt'in mesaisiyle hakk-ý sükût olarak beþ bin dönüm arazi i‘tâ ve
temlîk etdirilmiþ ve þimdiye [kadar] her birerleri orada mükemmel ebniye ve
kiliseler tamir ve inþa etdirmiþlerdir. Binâberîn þu uygunsuzluklar hazm u
tahammül olunamayarak Ziver Paþa merhumun Akka'da mutasarrýflýðý
esna[sýn]da Nâsýra kaymakam-ý sâbýký Hükûmet-i Seniyye tarafýndan vekil inti-
hâb ve nasb ile Hayfa Bidâyet Mahkemesi Reisi Trabluslu Muhyiddin Efendi
Selheb'in zamanýnda bidâyeten ecânib-i mezkûre aleyhine ikame-i dava ile
arazi-i mezkûreyi istirdâd eylemek üzere kemâl-i ehemmiyetle davaya þürû‘
olunmuþ ve hüküm kazanmak derecelerine îsâl edilmiþ iken baðteten o aralýk
sâdýr olan emirname-i telgrafî-i sâmî üzerine bu hususa müte‘allik dava ve
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kâffe-i muamelât tatil ü te’hir ve Mutasarrýf Ziver Paþa merhum Kale-i
Sultaniye'ye nakl ü tahvîl edilerek þutût-ý bahriye ve Cebelü'l-Kermel zikrolunan
ve her kabza hâki bir cana bedel olan þu mahallât ve nikât-ý mühimmenin
mürûr-ý zamandan bi'l-istifade ecânibin yed-i iðtisâblarýnda kalmasýna sebe-
biyet verilmiþ ve el-ân Akka'da menfî ve haiz olduðu servet ü sâmân ve nüfuz
sayesinde her istediðini icraya muktedir bulunan Ýranî Abbas Efendi ile hem-
efkâr Hayfa Belediye Reisi Mustafa ve þimdi mahkeme azâsý bulunan Necib
efendilerle ittihâd ü ittifak ile her bâr bir takým aceze-i ahalinin arazilerini
ellerinden ucuz ucuz esmân ile alarak tehyi’e ve ba‘dehû fahiþ kýymetlerle
Yahudi ve ecnebilere satarak istifadelerini te’minden gayr-ý hâlî bulunmuþlardýr.

Kaldý ki merkûm Yahudilerin malen etdikleri fedakârlýk mülâbesesiyle
hükümât-ý mahalliye memurlarý indinde pek mültezem ve mer‘îyyü'l-hâtýr olup
kendilerine hem-civar olan biçare köyler ahali-i Müslimesi efrâdý hakkýnda icra
edegeldikleri her türlü cevr ü cefa ve zulm-i fahiþ tâkat-fersâ bir hâle varmýþ ve
hatta bir takým muhadderât-ý Ýslâmiyenin ýrzlarýna kadar tasalluta ve mine'l-
cümle Zemarin'in mülhak olduðu Kaysari Nahiyesi Müdür-i Sâbýký Çerkes Ali
Bey Zemarin'de Yahudilerin kalb akçe çýkardýklarý istihbâr kýlýnmasý üzerine bi-
emr-i mutasarrýfî onun ve daha baþka hususâtýn tahkiki zýmnýnda karyelerine
azîmetinde ahvâl-i müstebidâneleri mukteziyâtý olarak müdür-i mûmâileyhi
darb u tahkir ile en nihayetde bir takým vesâit-i maneviyeye müracaatla azline
dahi sebebiyet vermiþlerdir. Ve maa-hâzâ edilen terâhî vü müsaadeden nâþi
Zemarin'de Yahudiler adam habs ve iþkence icra etmek gibi keyfe mâ-yeþâ
ef‘âl-i hod-serâneye tasaddî ve bir takým esliha ve mühimmatýn tedarik ve cel-
biyle saklamakda ve cesîm mekteb küþâd ederek her türlü fünûn u ulûmu
tedris etmekde olduklarý cümle-i rivayâtdandýr. Hâsýla câlib-i nazar-ý dikkat olan
þu ahvâl-i esef-iþtimâlin önünün alýnmasý esbâb ve vesâilinin istihsâl ve istik-
mâli zýmnýnda hasbe's-sadâka iþbu ihbarnâme-i bendegânemizin takdimine
cür’et eyleriz. Ol bâbda ve her hâlde emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 3 Aðustos sene 1309 / [15 Aðustos 1893]

Y. PRK. AZJ, 27/39
**
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Muhbir
Beyrut 
ahalisinden Belka
dahilinde 
Þaraviye-i 
Þarkiyye Nahiyesi 
Müdür-i Sâbýký ve 
Necid Müdür-i 
Hâlîsi
Subhi

Muhbir
Hayfa 
ahalisinden Belka
Sancaðý Reji Müdür-i
Sâbýký 
Muhammed 
Said

Muhbir
Nablus 
ahalisinden Akka
Müdde‘î-i Umumî
Muâvin-i Sâbýký
Es-Seyyid
Muhammed Tevfik
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Kudüs-i Þerif Mutasarrýflýðý
Tahrirât Kalemi
Aded: 50

Dahiliye Nezâreti

Fî 15 Rebîülevvel sene [1]310 ve fî 24 Eylül sene [1]308 tarihli ve kýrk altý
numarasý ile mürakkaman þeref-vârid olan tahrirât-ý aliyye-i cenâb-ý nezâret-
penâhîlerinde Fransa Devleti tebaasýndan Michel Erlanger nâm kimesnenin
Hayfa ve Yafa dahilinde ve taht-ý tasarrufunda bulunan araziyi devlet-i
müþârunileyhâ tebaasýndan Eli Þayed nâmýnda birine ferâð edeceðinden
muamele-i ferâðiyenin icrasý istid‘â olunduðu beyân-ý âlîsiyle mahallince bir
mahzur olmadýðý hâlde usul ve nizâmýna tevfikan ifa-yý muamele olunmasý emr
u irâde buyurulmuþ ve Akka Sancaðý'na mülhak Hayfa'da bulunan arazi key-
fiyeti buraca mechûl ise de Musevî muhacirlerinin adem-i kabulleri hakkýnda
geçen sene makam-ý celîl-i Sadâret-penâhî'den icra buyurulan tebligâtý
müteâkiben ve Suriye Vilâyet-i Celîlesi'nden vuku bulan inhâya binâen þeref-
vârid olan fî 14 Temmuz sene [1]307 tarihli telgrafnâme-i sâmîde arazi
mübâya‘a etmek için Suriye'den Beyrut'a avdet eden Rothschild'in adamlarýyla
Cemiyet-i Ýsrailiye vekilleri Havran cihetinde bazý ashâb-ý arazi ile hafiyyen akd-i
mukavele eylemekde olduklarý beyân-ý âlîsiyle bunlar için arazi tefevvüzünün
meni‘yle hafiyyen alacaklarý arazi muamelesinin yürüdülmemesi ve fî gurre-i

YAHUDÝ MUHACÝRLERÝN HAYFA, YAFA VE KUDÜS'E KABUL
EDÝLMEMELERÝ VE BUNLARLA ÝLGÝLÝ ARAZÝ FERÂÐI

ÝÞLEMLERÝNÝN YAPILMAMASI
Fransa tebaasýndan Michel Erlanger'in Hayfa, Kudüs ve Yafa'da tasarruf ettiði

arazileri Rothschild'in vekili El-Þâyed'e ferað etmek istediði, fakat Yahudi
muhacirlerin Filistin topraklarýna kabul edilmemesine dair teblið hâlen 
yürürlükte olduðundan, bunlara hiçbir þekilde arazi feraðý yapýlmamasý

NOT GIVING PERMISSION JEWISH SETTLEMENT IN HAIFA,
JAFFA AND JERUSALEM AND NOT MAKING TRANSFER

PROCUDERS OF THEIR LANDS 
Despite the demand of Michel Erlanger of France to transfer his lands in Haifa,
Jerusalem and Jaffa to Rothschild's agent Al-Shayad, refusal of this demand

since the official statement concerning prohibition of Jewish settlement in
Palestine is still valid
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Muharrem sene [1]309 ve fî 25 Temmuz sene [1]307 tarih ve on üç numaralý
emirnâme-i sâmîde dahi mebhûsü'l-meâl telgrafnâme ahkâmý tekrar te’kîd ile
bu bâbda hilâf-ý evâmir ve irâdât-ý seniyye bir hâl zuhur eder ise sebebiyet
veren memur mes’ul olacaðýndan muhacirîn-i Museviyenin arazi ve emlâk ala-
mamalarý için suret-i kat‘iye ve müekkedede tebligât icrasý þeref-sâdýr olan
irâde-i seniyye-i Padiþâhî iktizâ-yý âlîsinden bulunduðu ve suret-i emr u fermân-ý
hümâyûn Defter-i Hakanî Nezâreti ve Suriye ve Beyrut Vilâyet-i Celîlelerine
bildirildiði emr u fermân buyurulmuþ ve mezkûr Eli Þayed ise Rothschild'in
buralarca vekili olduðuna nazaran merkûmun Kudüs Sancaðýnca ve Filistin
kýt‘asýnca arazi teferruð eylemesi ve mugâyir-i irâde-i seniyye oldukdan baþka
Rothschild'in cemiyât-ý Ýsrailiye adamlarýnýn bizzat ve bi'l-vasýta Filistin kýt‘asýn-
da ve bilhassa Kudüs-i Þerif Sancaðý'nda arazi teferruðuna tehâlük ve inhimâk-
larý muhacirîn-i Museviye'nin iskâný maksadýna ve bir de eyyâm-ý Benî Ýsrail'de
ma‘mûr ve meþhur ve Tevrat'da mastûr bazý mahallerin ma‘mûriyet-i
sâbýkasýnýn iadesi tasavvuruna ma‘tûf olduðu emsaliyle ve Yafa ve Gazze
kazalarýnýn bazý kurâsýnda vaktiyle ele geçirdikleri arazinin suret-i isti‘mâliyle
müstedlel olup gerek bu cihetden ve gerek Nefs-i Kudüs-i Þerif'de muhtelifu'l-
mezheb ahali-i kadîmenin on misli nisbetinde tekessür ederek dahil-i kasaba-
da zîr-i zeminde kâbil-i süknâ olmayan mahalleri bile iþgal ve haric-i kasabada
da külliyetli ebniye inþa ve iskân eden Musevîlerin adem-i nezâfete me’lûfiyet-i
fýtriyeleri sebebiyle sýhhat-i umumiyeyi ihlâl etmeleri þöyle dursun envâ‘-i ticaret
ve sanayii dahi istilalarýyla ahali-i kadimenin turuk-ý istihsâl-i maiþetlerini tazyîk
ve iþkâl eylemeleri nokta-i mühimmesine zamîmeten bunlarýn yirmi, yirmi beþ
sene zarfýnda bu derecede çoðalýp istimlak etdikleri külliyetli emlâk ve akârât-
dan þimdiye kadar ne Müslimîne ve ne de Hýristiyanlara ve'l-hâsýl hem-mezheb-
lerinin gayrýsýna bir karýþ mahal bey‘leri sebk eylememiþ ve bunun mezheble-
rince meþrû‘ olmadýðý mervî bulunmasý maddeleri pîþ-i nazar-ý mütâlaaya
alýnýnca muhacirîn takýmýndan olmayan Musevîlerin dahi kurâca arazi teferruð
eylemek hususunda serbest býrakýldýðý takdirde akçe idânesi veyahud emr-i
ziraatçe iþtirak gibi vesile ile ve sair desâyis isti‘mâliyle sade-dilân ahaliyi
iðfâlen ve tedrîcen karyenin kusur arazisini yed-i istilalarýna geçirerek müddet-i
kalîle zarfýnda ahali-i kadîmenin teþennüt ve teferruklarýna mecburiyet husûlü
kaviyyen melhûz olduðundan dolayý bi'l-cümle Musevîlerin karyelerde arazi
teferruðlarý hâlen ve istikbâlen mehâzir ve mazarrât-ý adîdeyi müstelzim
görülmüþ ve hâl-i hâzýrda buralarca bu gibi teþebbüsâtýn revâcýna hükûmetçe
meydan verilmemekde ise de arazi-i mukaddese kurasý ahali-i Müslimenin
te’min-i istikbâllerine medâr olmak üzere ileride vesâil ve vesâit-i hafiyye ile bu
gibi teþebbüsâtýn hayyiz-i fî‘le îsâline mâni olacak ve mümkün ise Musevîlerin
köylerde arazi teferruðuna sed çekecek bir usulün vaz‘ u ittihâzý hususiyât-ý
mevki‘iyye ilcââtýndan ve hâl ve maslahat icabâtýndan bulunmuþ olmaðýn ol
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bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 4 Cumâdelûlâ sene [1]310 ve fî 11 Teþrîn-i Sânî sene [1]308

[Kudüs-i Þerif Meclis-i Ýdare üyelerinin mühürleri]

**

Bâb-ý Âli
Daire-i Umûr-ý Dahiliye
Mektubî Kalemi
Aded: 2385

Huzur-ý Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî'ye

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki

Fransa tebaasýndan Michel Erlanger'in Beyrut Vilâyeti'nde Hayfa ve Kudüs-i
Þerif dahilinde Yafa kazalarýnda taht-ý tasarrufunda bulunan araziyi yine tebaa-i
mezkûreden Eli Þayed nâmýnda birine ferâð etmesine müsaade olunmasýna
dair vâki olan istid‘â üzerine Beyrut Vilâyetiyle Kudüs Mutasarrýflýðý'ndan bâ
tahrirât-ý acizî istifsâr-ý mütâlaa olunmuþ ve bir de hayli vakitden beri Kudüs-i
Þerif'de ikamet etmekde olan Rusyalý Musevîlerin tâbiiyet-i Saltanat-ý Seniyyeye
kabulleri istid‘â olunmasýyla iþbu Musevîlerin Rusya'dan ne vakit ve ne suretle
gelmiþ ve yerleþmiþ olduklarý ve mikdar-ý nüfusu dahi Kudüs Sancaðý
Mutasarrýflýðý'ndan baþkaca isti‘lâm edilmiþdi. Livâ-i mezkûr idare meclisinden
cevaben bi'l-vürûd leffen takdim kýlýnan iki kýta mazbata mütâlaasýndan karîn-i
ilm-i sâmî-i hazret-i Sadâret-penâhîleri buyurulacaðý üzere mûmâileyh Eli
Þayed oralarda hiçbir suretle arazi teferruð eyleyebilmesine meydan veril-
memesi taraf-ý zî-þeref-i vekâlet-penâhîlerinden tekraren ve müekkeden
mahalline emr u iþ‘âr buyurulmuþ olan Rothschild'in vekili olduðu gibi
Rothschild'in ve cemiyât-ý Ýsrailiye adamlarýnýn Kudüs'de arazi teferruðuna
inhimâklarý eyyâm-ý Benî Ýsrailiye'de ma‘mûr ve Tevrat'da mezkûr olan bazý
mahallerin ma‘mûriyet-i sâbýkasýný iade etmek maksadýna mübtenî ve þimdiye
kadar Kudüs havalisine gelen muhacirîn-i Museviyenin mikdarý ahali-i kadî-
menin on misli râddesine varmakla beraber adem-i tahâret ve nezâfetleri ise
sýhhat-ý umumiyeyi ihlâle bâdî olduðu ve bunlarýn ticaret ve san‘at-ý mahalliyeyi
yed-i zabtlarýna aldýklarýndan ve ele geçirdikleri yerleri hem-mezheblerinin
gayrýsýna satmadýklarýndan arazi iþtirâsýnda serbest býrakýldýklarý takdirde þu
hâlleriyle ve akçe idânesi ve saire gibi me’lûf olduklarý envâ‘-i desâyisin dahi
inzimâmýyla oralarýný müddet-i kalîle zarfýnda tamamen taht-ý tasarruflarýna alýp
ahali-i asliyenin daðýlmalarýna sebeb olacaklarý cihetlerle arazi teferruð
eylemeleri bâdî-i mehâzir ve mazarrât olacaðýndan bu bâbda tedâbîr-i mâni‘a-i
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katiyye ittihâzý taht-ý vücûbda olduðu izbâr ve tâbiiyet-i Saltanat-ý Seniyyeye
kabulleri bahsinde dahi bundan çend mâh evvel külliyetli muhacirîn-i
Museviyenin tâbiiyyete kabulleri oraca bazý Musevî mu‘teberâný cânibinden
istid‘â olunduðu hâlde bunlarýn zaman-ý vürudlarý tayin ve orada vücudlarý isbat
olunamayýp binâberîn zikrolunan ihrâz-ý tâbiiyet istid‘âsýnýn ileride bir takým
muhacirînin daha gelmelerini ve ba‘dehû arazi almalarýný teshîl için isti‘mâl
olunmuþ bir desîse olduðu tezâhür eylemekle beraber tâbiiyet-i Osmaniyeye
kabul olunan Musevîlerin inde'l-lüzum eski pasaportlarýný ibrâz ile ecnebiliðe
isnâdlarý ve onlarý Rusya Konsolosunun himayesi kesiru'l-vuku olduðundan
tâbiiyete kabulleri istid‘â olunan muhacirler dahil-i livâda mevcud olsalar ve bu
memnû‘iyetden mukaddem gelmiþ bulunsalar bile kabul-i istid‘â caiz olama-
yacaðý ve bu keyfiyet isti‘lâm-ý vâký‘a cevaben huzur-ý fahîmânelerine de arz u
iþ‘âr kýlýndýðý ifade ve tezkâr olunmuþdur. Þu hâlde mûmâileyh Eli Þayed'in
gerek Yafa'da ve gerek Arz-ý Filistin'in nukât-ý sairesinde her ne vech ile olur ise
olsun arazi iþtirâ eyleyebilmesine ve mârru'l-arz kabul-i tâbiiyetleri istid‘â olunan
Musevîlerin tebaa-i þahane i‘dâdýna idhaline müsaade deðil bu bâbda cüz’î
iðmâz ve müsâmaha olunmasýný dahi gayr-ý caiz olarak, mezâbýt-ý mezkûrede
ittihâzý taleb olunan tedâbîre gelince Arz-ý Filistin'e diyar-ý ecnebiyeden gelecek
muhacirîn-i Museviyenin kabulleri irâdât-ý kat‘iye ve müte‘addide-i cenâb-ý
Hilâfet-penâhî ile külliyen memnû‘ bulunmuþ ve hatta muhacirîn-i merkûmenin
tebdil-i kýyafetle de dühûl edememeleri zýmnýnda takayyüdât icrasý ve hiyel ve
desâyisle istimlaklarý vuku‘una meydan kalmamak için mâ-beyn senedleri
üzerine tapu varakalarý verilmemesi þeref-tevârüd eden 3 Teþrîn-i Sânî sene
[1]308 tarihli tezkire-i sâmîye-i Sadâret-penâhîleri üzerine geçende Suriye ve
Beyrut vilâyetleriyle Kudüs Mutasarrýflýðý'na teblið kýlýnmýþ olduðundan kazâyâ-
yý sâbýka te’kîd ve tekrar ile [beraber] memurîn-i hâzýraya da mûcib-i intibâh ve
ibret olmak ve ba‘demâ bu yolda mugâyir-i marzî-i âlî ahvâle cür’et ede-
memeleri taht-ý te’mine alýnmak için bu Musevîlerin oralarca istimlâkýna gafletle
veyahud cerr-i menfaat maksadýyla kimler müsâmaha ve müsaade etmiþler ise
bi't-tahkik tebeyyün etdirilerek mütecâsirlerinin taht-ý mes’uliyete alýnmasý müte-
hattim görünmekde ise de icra-yý icabý menût-ý re’y ve müsaade-i aliyye-i
hazret-i vekâlet-penâhîleridir. Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 7 Þaban sene [1]310 ve fî 13 Þubat sene [1]308 / [25 Þubat 1893]

ÞD, 2280/26

**

Nâzýr-ý Umûr-ý Dahiliye
Rýfat
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Bâb-ý Âli
Daire-i Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Aded,  2765

Dahilye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletli efendim hazretleri 

Arz-ý Filistin'de ahali-i mahalliye tapu idaresine mukayyed ve gayr-ý
mukayyed olan arazi ve tarlalarýnýn fazla bedel ile satabilmek maksadýyla
mahkeme-i þer‘iyye ve nizâmiyeden muvâza‘alý davalar ikame ve þâhid ihzâr
ederek istihsâl eyledikleri hüccet ve ilâmlar ve muhtâr ve ihtiyar meclisleriyle
mecâlis-i idare ve takdir komisyonlarýndan ahz eyledikleri þehâdetnâme ve
mazbatalar mûcebince mülke tahvîl etdirmekde ve bu yüzden harc-ý mu‘tâd ve
bedelât-ý misliye ve a‘þâr gibi hukuk-ý hazine zâyi olmakda olduðu gibi ecnebi-
ler dahi bu misillü mülke tahvîl olunan arazi-i emiriye üzerine bilâ-irâde-i
seniyye-i mülûkâne kilise ve hastane ve mekteb ve hâne ve saire inþa etmekde
olduklarýndan bahisle bazý ifadeyi hâvî Defter-i Hakanî Nezâret-i Celîlesi'nden
irsâl olunan tezkire üzerine Þûrâ-yý Devlet Dahiliye Dairesi'nden kaleme alýnýp

FÝLÝSTÝN'DE MUVÂZAALI ARAZÝ SATIÞLARININ ÖNLENMESÝ
ÝÇÝN TEDBÝR ALINMASI

Filistin'de tapuda kayýtlý olan veya olmayan arazilerin deðerinden fazla fiyata
satabilmek için mahkemelerde muvazaalý davalar açýlarak mülke 

çevrildiðinden ve Padiþah irâdesi olmadan bu araziler üzerine binalar
yapýldýðýndan, bundan sonra mahkemelerde bu tür davalarda Defter-i Hakanî

memurlarý da bulundurularak daha dikkatli olunmasý ve kanunlara riâyet
etmeyenlerin cezalandýrýlmasý

TAKING NECESSARY PRECAUTIONS TO PREVENT THE SELL-
ING OF COLLUSIVE LANDS IN PALESTINE 

Since it is crucial to be very careful of the ones who sue for collusive lands,
which are registered or not registered in the Deeds Office in Palestine, to be

able to sell them at excessive prices by turning them into private property 
and construct buildings on these lands without the decree of the Sultan,

keeping an official from the Defter-i Hakani (main register of revenues of the
Ottoman State) in such cases, in the courts and punishing 

the ones who do not obey the laws
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Meclis-i Mahsus-ý Vükelâ'da kýrâet olunan mazbatada dermiyân olunduðu
vechile mehâkim-i nizâmiyece o makûle de‘âvîye aid olan muhakemelerde
Defter-i Hakanî memurlarý hâzýr bulundurulmak ve bilakis onlar tarafýndan vuku
bulan davalara bakýlmak gibi muamelât-ý cârîsi olduðu Adliye Nezâret-i
Celîlesi'nin iþ‘âr-ý cevabiyesinden anlaþýlarak bu da Defter-i Hakanîce aranýlan
suver-i te’miniyeyi müstelzim bulunduðuna ve bilâ-ruhsat yapýlan emâkin ve
ma‘âbid ve mekâtibin hedmi hakkýndaki ahkâm-ý nizâmiyeye dikkatsizlik eden-
lerin mücâzâtýna dair þimdiye kadar müte‘addid kararlar mevcud idüðüne
binâen bunlarýn fevkinde bir usul ittihâzýna mahal olmayýp mukarrerât-ý vâký‘a
ile ol bâbdaki tebligât-ý ekîde-i resmiyenin icra-yý ahkâmýna dikkat edilmesi kâfi
ve þâyed mehâkim-i þer‘iyyece rü’yet olunan o misillü de‘âvîde mehâkim-i
nizâmiyece mer‘î olunan surete riâyet olunmuyor ise oraca da hîn-i rü’yet-i
davada Defter-i Hakanî memurunun bulundurulmasýyla beraber onlar tarafýn-
dan vuku bulacak davalarýn dahi istimâ‘ olunmasý muktezî bulunduðundan
ba‘d-ezîn buralarýna dikkat olunarak öyle kuyûd-ý hakanî haricinde evrak üze-
rine eyâdî-i muzýrraya i‘tâsý vesâik ile devletin hukuk-ý arziye ve siyasiyenin ihlâl
edilmemesine be-gayet itina olunmasý zýmnýnda makam-ý vâlâ-yý Meþihat-
penâhîleriyle Adliye ve Defter-i Hakanî Nezâret-i Celîlelerine ve vilâyât ile doðru-
dan doðruya idare olunan mutasarrýflýklara tebligât-ý ekîde ve müessire icrasý
tezekkür ve tensîb edilerek makam-ý müþârunileyh ile nezâret-i müþâruniley-
himâya icra-yý tebligât edilmiþ olmakla taraf-ý devletlerinden dahi vilâyât ve
elviye-i mezkûreye ber-mûceb-i karar tebligât ifasýna himmet buyurulmasý
siyâkýnda tezkire-i senâverî terkîm olundu, efendim.

Fî 25 Cemâziyelâhire sene [1]311 - Fî 22 Kânûn-ý Evvel sene [1]309

[03 Ocak 1894]

DH. MKT, 196/62

**

Sadrýazam ve Yâver-i Ekrem
Cevad
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Kudüs'ten bir görünüþ / A panorama from Jerusalem
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Hazine-i Hâssa-i Þahane
Emlâk-ý Hümâyûn Ýdaresi

Eriha arazi-i seniyyesi dahilinde Beytüllahm Matraný Despot Ýstefanos Efendi
ile münâza‘un fih olan arazi hakkýnda cereyân eden muhabereyi hâvî olup
Þam'da iken þeref-vârid olan fî 27 Nisan sene [1]322 tarihli emirnâme-i âlî-i
cenâb-ý nezâret-penâhîleriyle irsâl buyurulan ve bu kere merbûten arz u takdim
kýlýnan evrak mündericâtýna nazaran tedkikât ifasý zýmnýnda Kudüs-i Þerif'e
azîmet icab eylemiþ ise de nezâret-i celîlelerince malum olan esbâb-ý sýhhiyeye
mebnî o cihetlere azîmete muvaffak olunamamakla beraber evrak-ý mezkûrenin
mütâlaasýyla Þam'da mahall-i mezkûre aid haritanýn tedkikinden anlaþýldýðý
üzere mûmâileyh Ýstefonos Efendi tarafýndan arazi-i seniyyeden bahçesine
ilhâk olunan mahal mikdarý hakkýnda Kudüs-i Þerif Komisyonu'ndan evvel ve
âhir vuku bulan iþ‘ârâtda mübâyenet olduðu gibi bu bâbda vaktiyle sebk eden
muamelâtdan bahs edilmediðine ve Eriha arazi-i seniyyesi haritasýnda mûmâi-
leyhe aid olarak gösterilen bahçe mahalli vaz‘ ve þekli mezkûr komisyondan
ahiren gönderilen harita ile tatbik olunamamakda bulunduðuna mebnî bu
cihetler hakkýnda mahallince yeniden tahkikât ve tatbikat icrasý lâzým gelmiþ ve

ERÝHA'DAKÝ PADÝÞAH ARAZÝSÝNE BEYTÜLLAHM DESPOTU'NUN
MÜDAHALESÝ ÜZERÝNE TAHKÝKAT YAPILMASI VE ECNEBÝLERE

AÝT ARAZÝLERÝ GÖSTERÝR HARÝTA
Eriha'da Padiþah üzerine kayýtlý araziye Beytüllahm Matraný Despot Stefanos
Efendi tarafýndan müdahale edildiði tartýþmalarý üzerine, Kudüs Müdüriyeti'ne

tayin olunan binbaþý Nuri Efendi tarafýndan yeniden tahkikât yapýlmasý ve
Eriha'da ecnebiler üzerine kayýtlý arazi ve bahçeleri gösterir harita

INVESTIGATION ABOUT THE INTERFERENCE OF THE BETHLE-
HEM DESPOT IN THE LANDS OF THE SULTAN IN JERICHO
AND THE MAP SHOWING THE LANDS BELONGED TO THE

FOREIGNERS 
Renewal of the investigation conducted before by the Major Nuri appointed to
the Directorate of Jerusalem concerning the interference of Stefanos, who is

the Bishop and the Despot of Jerusalem, in the lands belonged to the 
Sultan in Jericho since the debates are continuing about the subject 
mentioned above and the map, which shows the lands and gardens

belonged to the foreigners in Jericho
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Eriha arazi-i seniyyesi dahilinde Beytüllahm Matraný Despot Ýstefanos Efendi
ile münâza‘un fîh olan arazi hakkýnda Þam'da iken gönderilen evrak münde-
ricâtýna nazaran mahalline bi'l-azîme icra-yý tahkikât edilememiþ ise de evrak-ý
mezkûrenin mütâlaasýyla Þam'da mahall-i mezkûre aid haritanýn icra kýlýnan
tedkikâtýndan mûmâileyh Ýstefanos Efendi tarafýndan arazi-i seniyyeden bahçe-
sine ilhâk olunan mahal mikdarý hakkýnda Kudüs-i Þerif Komisyonu'ndan evvel
ve âhir vuku bulan iþ‘ârâtda mübâyenet olmadýðý gibi bu bâbda vaktiyle sebk
eden muamelâtdan bahs edilmediði ve Eriha arazi-i seniyyesi haritasýnýn
mûmâileyhe aid olarak gösterilen bahçe mahalli vaz‘ u þekli mezkûr komisyon-
dan ahîran gönderilen harita ile tatbik olunamamakda bulunduðu anlaþýlmasý-
na mebnî bu cihetler hakkýnda malumat-ý sâbýkasý cihetiyle bu kere Kudüs
Müdüriyeti'ne tayin olunan Binbaþý Nuri Efendi ma‘rifetiyle yeniden tahkikât ve
tedkikât-ý lâzýme icra etdirilmesine dair komisyon-ý acizânemiz azâsýndan
Müfettiþ-i Umumî Muâvini saadetli Mehmed Refîk Efendi hazretleriyle Ser-
mühendis saadetli Arif Paþa tarafýndan müþtereken tanzim ve takdim olunan
iþbu müzekkire bi'l-mütâlaa mezkûr müzekkire mufâdýndan bahisle zikrolunan
tahkikât ve tedkikâtýn komisyondan mu‘tâ evrak üzerine mûmâileyh Nuri Efendi
tarafýndan suret-i mûþikâfânede icra etdirilmesiyle emlâk-ý hümâyûna bir gûnâ
tecavüz vuku‘ bulup bulmadýðýnýn ilâve-i mütâlaa-i mahsusalarýyla tekrar inbâsý
zýmnýnda mezkûr komisyona tahrirât-ý cevabiye tasdîri tezekkür kýlýndý. 

Fî 10 Kânûn-ý Evvel sene [1]322

*
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iþbu tedkikâtýn malumât-ý sâbýkasý cihetiyle bu kere Kudüs-i Þerif Arazi-i
Seniyye Müdüriyeti'ne tayin olunan Binbaþý Nuri Efendi ma‘rifetiyle icra
etdirilmesi husûl-i maksadý teshîl edeceði anlaþýlmýþ olduðundan Kudüs-i
Þerif'e vüsûlünde bu bâbda icab eden tahkikât ve tatbikâtýn mûmâileyh
ma‘rifetiyle icra etdirilerek neticesinin ve iþ‘ârât-ý sâbýkadaki mübâyenetin hal-
liyle iþ‘ârý hakkýnda mahalline tebligât-ý mukteziye ifa buyurulmasý menût-ý re’y-
i âlî-i cenâb-ý nezâret-penâhîleridir. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l
emrindir. 

Fî 26 Teþrîn-i Sânî sene [1]322

Emlâk-ý Hümâyûn
Komisyonu azâsýndan

Müfettiþ-i
Umumî Muavini
Mehmed Refik

Emlâk-ý Hümâyûn 
Ser-mühendisi

Arif

Reis
(Ýmza) 
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Metre 
murabba‘ý Dönüm

290,5 207 1 Georgy Efendi Tebridî

690 5 2 Rum Manastýrlarýnýn

037 5 3 Matran Ýntemos'un

320 16 4 Ragýb Efendi Hüseyin'in

045 14 5 Rusya'nýn Filistin Cemiyeti reisine aid

359 8 6 Abdülfettah Efendi Davudî

123 16 7 Mustafa Muhlis Efendi Huseynî 

521 2 8 Hacý Reþid Arikât

723 2 9 Rum Manastýrýnýn

641 9 10 Georgy Efendi Tebridî

359 8 6 Abdülfettah Efendi Davudî

792,5 5 11 Georgy Efendi Tebridi'nin otel ve bahçesi

492 2 12 Câûnîlerin

341 2 13 Ebû'l-filat'ýn

492 4 14 Rusya tebaasýndan Eftomya nâm kadýnýn

083 11 15 Rum Manastýrýnýn olup derûnunda kilise olduðu

533 9 16 Mahmud Arikât

363 15 17 Rum Manastýrýnýn

899 42 19 Latin Manastýrýnýn

270 7 20 Rum Manastýrýnýn

862 2 21 Abdüsselâm Efendi

159 23 22 Rum Manastýrýnýn

647 14 23 Rusya'nýn Filistin Cemiyeti'ne

513 00 14 Rusya'nýn Filistin Cemiyeti'ne

899 18 18 Rum Manastýrýnýn

695 455 18 Yekûn

219 05 25 Avdi Garam'ýn olup Protestan Cemiyeti'ne aid
ve el-yevm mahlûliyeti tebeyyün etmiþdir.

Numro Esâmî

Mikdârü'd-dönümât

Ecânib yedinde bulunan arazi ve bahçelerin ber-vech-i müfredât ashâbýnýn
esâmîsiyle mikdâr-ý dönümâtýný mübeyyin cedveldir

Ýþbu haritanýn istinsâh edilen sureti fî 29 (...) sene [1]310 tarih ve iki
yüz elli dokuz numaralý komisyon-ý âlînin mazbatasýna leffen Hazine-i
Hâssa-i Þahane'ye takdim olunmuþdur. 
Fî 8 Teþrîn-i Evvel sene [1]310 / [20 Ekim 1894] (Ýmza)
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HH. THR, 27/2
**
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Ma‘rûzât-ý acizî
Adet: 158

Uður-ý meyâmin-mevfûr-ý Hazret-i Hilâfet-penâhîlerinde terk-i hayatla ibka-yý
nâm-ý sadâkate ve cümle taraflarýndan isticlâb-ý de‘avât-ý hayriye ve takdîr-i
muvaffakiyet-i þehriyârîlerine cüþ u cûy vesilesiyle vakf-ý vücûd ve hasr-ý evkat
eden abd-i memlûk-ý müsâdakat-ý mülûkleri ma‘lum-ý akdes-i veliyy-i ni‘met-i
a‘zamîleri buyrulduðu üzere yedi sene kadar Suriye ve Filistin1 cihetlerinde
bulunup, ekser bilâd ve mevâki‘ini ve Kudüs ve Akka sancaklarý dahilinde ehl-i
kurâ ve zürrâ‘ý cüz’î sermâye ve hîle-i sarrâfiyeler ile taht-ý esâretlerine aldýk-
larýndan dolayý Rusya'dan teb‘îd edilen ve sair memâlikden mukaddemce
hicret etdirilmiþ Yahudiler iskânýyla Baron Rothschild'in himmet ve
mu‘âvenetiyle vücûda getirilmiþ Yahudi karyelerinden bazýlarýný ve mûmâileyhin
bu yolda oralarda sarf etdiði mebâlið-i külliyyenin âsârýný bizzat görmüþ ve
Yahudilerin Arz-ý Filistin'e hicretlerinde Hükûmet-i Seniyye'nin her teklîfâtýna rûy-i
kabul gösterdikleri halde iskânlarýndan sonra Hükûmet-i Seniyye'yi pek çok
müþkilâta sokduklarýndan ve oralarda tekessürleri ileride vahim bir mes’ele-i
siyasiyye hüdûsuna da sebebiyet vereceði tezâhür etmesiyle Arz-ý Filistin'e

YÜRÜRLÜKTE OLAN YASAÐA RAÐMEN BARON ROTHSCHÝLD
'ÝN DESTEÐÝYLE FÝLÝSTÝN'E MUSEVÝ GÖÇÜ DEVAM

ETTÝÐÝNDEN, BUNUN ENGELLENMESÝ 
Rusya ve baþka devletlerden kovulan Musevî göçmenler Baron Rothschild'in

desteðiyle Filistin topraklarýna yerleþmeye devam ettiðinden ve 
Musevîlerin bu bölgede yoðunlaþmalarý ileride devletin baþýna Ermeni 

meselesi gibi bir gaile açabileceðinden, sistemli bir þekilde sürdürülen bu
göçün önüne geçilmesi

PREVENTION OF THE JEWISH IMMIGRATION TO PALESTINE,
WHICH CONTINUES WITH THE SUPPORT OF BARON ROTH-

SCHILD DESPITE THE PROHIBITION IN FORCE
Preventing the Jewish immigrants, who were deported from Russia and the

other countries to continue systematically residing in Palestine with the 
support of Baron Rothschild because of the fact that this situation may cause

a problematic issue in the future as the Armenian Question

1 Belgede Felastin þeklinde geçmektedir.
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Yahudilerin hicretleri men‘ olunmuþ ve bu memnû‘iyetin ref‘i zýmnýnda Baron
Rothschild'in etdiði her türlü himmetler sadr-ý sâbýk zamanýnda sem‘i itibara
alýnmayarak memnû‘iyet ibka edilmiþ idüðü cümle sýrasýnda mesmû‘ý mem-
lûkânem olmuþ idi. Avrupa borsalarýný eline almýþ ve hatta Düvel-i Mu‘azzama'-
dan bazýlarýný mecbûriyeti altýnda bulunduran Baron Rothschild'in memnû‘iyet-
den mukaddem Arz-ý Filistin'e Yahudileri sevk ve orada iskânlarý ve ba‘dehû
tahkimleri yolunda etdiði sa‘y ve himmet ve memnû‘iyetin ref‘i için eylediði
gayreti tehî olmadýðý misillü Cenâb-ý Hak hemen cümle bilâd-ý Mahrûse-i
Þâhânelerini her türlü mesâil hüdûsundan berî ve masûn buyursun. Ne‘ûzü bil-
lah Yahudilerin evsafý mezkûr ve iktidarý malum olan Baron Rothschild'in him-
met ve gayretiyle Arz-ý Filistin'e hicret ve tavattunlarý ileride Ermeni meselesi
gibi bir meselenin daha hudûsüne sebebiyet vereceði âþikârdýr.

Mesmû‘ât-ý memlûkâneme göre Yahudilerin Arz-ý Filistin'e hicretlerine
müsaade edilmesi husûsuna hükûmet-i devlet-i ebed müddet-i aliyyelerinin
rýzasýný elde etmek üzere Baron Rothschild tarafýndan Sadrazam Cevad
Paþa'ya müracaat edilmiþ ve müþârünileyh kullarý tarafýndan da sarf-ý
mu‘âvenet olunmakda olduðundan karîben me‘mûllerinin husûlü melhûz imiþ.

Mesmû‘ât-ý memlûkânem olan ehemmiyet ve mazarratý âþikâr bulunan þu
mes’ele-i mühimmenin arz ve ihbârýyla arz-ý nâm-ý ubûdiyyete mücâseret-i
memlûkânem ma‘rûzdur. Fermân.

Fî 24 Cemâziyelâhir sene [1]312 ve fî 10 Kanûn-ý Evvel sene [1]310 / [22
Aralýk 1894]

Abd-i memlûklarý

Y. PRK. AZJ, 30/37

**

FLSTINN.qxp  19.02.2010  11:37  Page 292



MUSEVÎLERÝN FÝLÝSTÝN'E YERLEÞMESÝ / JEWISH SETTLEMENT IN PALESTÝNE

293

FLSTINN.qxp  19.02.2010  11:37  Page 293



OSMANLI  BELGELERÝNDE FÝLÝSTÝN  /   PALESTINE IN OTTOMAN DOCUMENTS

294

Kudüs'te bir kümbet / A Tomb in Jerusalem
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Beyrut Vilâyeti 
Mektubî Kalemi 
Aded: 5

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletli efendim hazretleri

Taberiya Kazasý'nda mütevattýn taife-i Museviye efrâdýndan mektûm olan-
larýn zâhire ihracý için elsine-i ecnebiyeye âþinâ bir memurun tayin ve i‘zamý
hakkýnda Akka Mutasarrýflýðý'ndan vâki olan iþ‘âr üzerine ol bâbda bazý istîzâný
hâvî mütekaddim 5 Kânûn-ý Sânî sene [1]313 tarihli ve iki yüz doksan bir
numaralý tahrirât-ý acizânemin irâde-i cevabiyesi henüz þeref-vürûd etmediðine
ve mezkûr mutasarrýflýkdan bu kere de alýnan tahrirâtda evvelce kaza-i
mezbûra pek çok ecnebi Yahudileri gelib tavattun ederek nüfuslarý tahrîr
edilmediði gibi Hayfa ve Safed kazalarýnda dahi bir hayli nüfus-ý Museviye
mektûm bulunduðu beyânýyla icabý istifsâr olunduðuna binâen arz u iþ‘âr-ý
sâbýka nazaran iktizâsýnýn bir an evvel emr u iþ‘ârýna müsaade-i celîle-i cenâb-ý
nezâret-penâhîleri þâyân buyurulmak bâbýnda emr u fermân hazret-i men
lehü'l-emrindir.

Fî 24 Þevval sene [1]315 ve fî 5 Mart sene [1]314

*

TABERÝYA'DA BULUNAN YAHUDÝ NÜFUSUN TESPÝTÝ 
Taberya Kazasý'nda bulunan Musevîlerden nüfusa kayýtlý olanlar ile olmayanlarýn

tesbiti için yabancý dil bilen bir memur gönderilmesi

DETERMINING THE JEWISH POPULATION IN TIBERIA
Sending an official who can speak a foreign language to the district of Tiberia
to determine the Jews who are recorded or not recorded in State Registers

Beyrut Valisi
Reþid bin Mümtaz

FLSTINN.qxp  19.02.2010  11:37  Page 295



OSMANLI  BELGELERÝNDE FÝLÝSTÝN  /   PALESTINE IN OTTOMAN DOCUMENTS

296

Bâb-ý Âli
Daire-i Umûr-ý Dahiliye
Mektubî Kalemi
Aded: 556

Huzur-ý Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî'ye

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki

Taberiya'da dört bin nüfusu mütecâviz Yahudi tahmin edildiði hâlde altý yüz
nüfus mukayyed olup küsûrlarý þuradan buradan gelerek tavattun etmiþ iseler
de bunlarýn mektûm olarak zâhire ihracý ile ale'l-usul sebt-i defter edilmeleri
elsine-i ecnebiyeye âþinâ bir memurun mezkûr vilâyetden oraya i‘zâmýyla yok-
lama icra etdirilmesine mütevakkýf bulunduðu Akka Mutasarrýflýðý'ndan
bildirildiðinden ve bunlarla vilâyetin bazý cihetlerine öteden beriden gelerek
hilâf-ý memnû‘iyet tavattun ile ihraclarý kesb-i usret etmiþ olan Musevîler gâh
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tâbiiyet-i Devlet-i Aliyye ve gâh ecnebilik iddiasýnda bulunarak tevlîd-i müþkilât
etmekde olduklarýndan bahisle bu gibi ahvâlin ref‘i için bir tedbir-i müsellem itti-
hâzý hakkýnda Beyrut Vilâyet-i Aliyyesi'nden alýnan tahrirât 21 Þubat sene [1]313
tarihinde takdim kýlýnmýþdý. Bu bâbda henüz bir cevab alýnamadýðý ve keyfiyet-i
mezkûrenin halkdan te’kîden iþ‘âr kýlýndýðý beyânýyla te’kîdi hâvî vilâyet-i
müþârunileyhâdan bu kere dahi alýnan 5 Mart sene [1]314 tarihli tahrirât leffen
takdim kýlýndý. Ýþ‘âr-ý sâbýka nazaran iktizâsýnýn ifa ve emr u inbâsý menût-ý
müsaade-i aliyye-i Sadâret-penâhîleridir. Ol bâbda emr u fermân hazret-i
veliyyü'l-emrindir. 

Fî 3 Zilhicce sene [1]315 ve fî 12 Nisan sene [1]314 / [24 Nisan 1898]

ÞD, 2289/8

**

Nâzýr-ý Umûr-ý Dahiliye
(Ýmza)
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Viyana'da çýkan Correspondance Devlet Gazetesi 2 ve 
3 Eylül sene 1898 tarihli nüshalarýna hulasaten tercüme
si zîrde muharrer makaleyi derceylemiþdir.

Siyonist Cemiyeti'nin ikinci kongresi altý yüzü mütecâviz insandan mürekkeb
olduðu hâlde Aðustos'un yirmi sekizinci günü Bale Þehri'nde toplanmýþdýr.
Cemiyet müessislerinden Mösyö Theodor Herzl ricâsýyla irâd etdiði nutukda
bazý hahamlarýn Siyonist hareketi aleyhindeki i‘tirâzâtýný takbîh ve buna bir çare
aranýlmasý lüzûmunu beyân eyledikden sonra demiþdir ki:

"Tevrat-ý Þerif'e itikad eden akvam ve milel Yahudiliðin hukukunu tasdike
mecburdurlar. Ba‘îd olmayan bir vakte kadar Arz-ý Filistin Asya'ya giden bir
tarîk-i medeniyet ve ticaret halini kesbedecekdir. Asya kýtasý önümüzdeki on
sene için diplomasi programýný teþkil ediyor. Ma‘lûmunuz olduðu üzere her
devlet düvel-i sairenin kâffe-i teþebbüsâtýný kemâl-i itina ile takib eylemektedir.
Hükümdârândan biri arazi-yi mukaddeseyi ziyarete çýksa bi'l-cümle memâlik
ahalisi ehemmiyet-i azîme ile tefsir-i keyfiyet eder. Devlet-i Aliyye gayr-i kabili'l-
indirâs kuvve-i hayatiyesini muharebe-i ahîrede isbat eylemiþdir. Müsâlemet-
perver ve müteþebbis bir kavmin iltihaký kuvvet ve servet-i Osmaniyâný tezyîde
bâdî olacakdýr. Mesâî ve temâyülâtýmýzýn hulûs-ý tâmmý Devlet-i Aliyyece malum
olduðunu kemâl-i emniyetle beyân edebiliriz. Biz kaçak suretle muhacir idhal
etmek ve ibtidadan bir suret tesviye kararlaþdýrmadýkça hiçbir hâl vücûda
getirmek niyetinde deðiliz. Her þey "Sen ver, ben de vereyim" kaidesine tatbik

VÝYANA'DA TOPLANAN ÝKÝNCÝ SÝYONÝST KONGRESÝNDE
HERZL'ÝN, GAYELERÝNÝN NE OLDUÐUNU BEYÂN ETMESÝ 

Siyonist Cemiyeti'nin Viyana'da toplanan ikinci kongresinde konuþan Mösyö
Herzl'in; "Sen ver, ben de vereyim" kaidesinden hareketle kadîm memleketleri

olan Filistin topraklarýna dönmeye çalýþtýklarýný beyân etmesi

MONSIEUR HERZL'S EXPRESSING HIS AIMS REGARDING
PALESTINE IN THE SECOND ZIONIST CONGRESS 

HELD IN VIENNA
Monsieur Herzl who spoke at the Second Congress of the Zionist Association

held in Vienna, declared that they aimed to turn Palestine, which is their
ancient homeland by means of general consensus
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edilecekdir. Evet memleket-i kadimemize avdete çalýþýyoruz. Fakat bu mem-
leket-i atîkede evvel emirde fikr-i Museviyetin ittisâ‘ýný arzu ediyoruz."

Ba‘dehû Mösyö Herzl tarafýndan dermiyân olunan program tamamýyla
kabul edilmiþdir. Kongre reis-i sânîsi Mösyö Max Nordau demiþdir ki:

"Musevî Milleti Bar Kokhba muharebe-i müdhiþesinden sonra birinci defa
olarak teyakkuz eylemiþdir. Fakat yalnýz ismen Musevî olup hakikaten kavm-i
Yahûd'dan addolunamayanlar bize ilân-ý husûmet ve ýzhar-ý adâvet ediyorlar.
Bazý hahamlar dua kitaplarýndan Siyon memleketinin talebine müte‘allik fýkarâtý
tayyetmiþlerdir. Bu hâl ecdadýmýzý Mýsýr esâretinden kurtarmýþ olan Hazret-i
Musa zamanýnda dahi vuku‘a gelmiþdir. Mu‘terizlerimiz Esdras ve Nehemya
zamanlarýnda olduðu gibi þimdi de ekalliyeti teþkil eyliyorlar. Hilafgîrânýmýzýn
mahvolacaðý þüphesizdir. Musevîlikde bir Siyonist fýrkasý vücûdundan bahset-
mek abesdir. Zirâ Siyonizm Musevîlik demekdir. Kavm-i Benî Ýsrail bizim
tarafýmýzdadýr. Mu‘terizlerimiz ise kavm-i mezkûrun tenbel ve faidesiz azasýn-
dan ma‘dûddurlar.

[3 Eylül sene 1898]

Y. PRK. TKM, 41/5

**
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Kubbetüssahra'nýn içerden görünüþü / The inside view of the Kubbetus-sahra
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Hariciye Müþteþarý Artin Paþa kullarýna Doktor Theodor Herzl tarafýndan
vârid olan tahrirâtýn tercümesidir.

Müteveffa Mösyö Donolinski'nin hatýrasýný yâd etmekle size müracaat
etmekliðime müsaade eylemenizi rica ederim. Mösyö Donolinski esdikâ-yý
bendegân-ý hazret-i Padiþahî'den ve samimî hayr-hahân-ý Devlet-i Aliyye'den
idi. Bir müddetden berî acizâne vekâlet eylediðim Siyonizmi ancak bu ihtisa-
sât-ý sadakatkârânesinden nâþi bâ-kemâl-i gayret tervîc etmiþ idi. Siyonizm
memâlik-i muhtelifede tazyîk edilen biçare karýndaþlarýmýza daimî ve emin ve
meþrû‘ bir melce’ vücuda getirmek maksadýna hâdimdir. Muvâfakat-ý
seniyyenin istihsâli mümkün olur ise melce’-i mezkûrun Filistin'de vücuda
gelmesini arzu ediyoruz. Musevî muhacirleri bu ana deðin tebaa-i
Museviyelerinden hiçbir vakit sýfat-ý ubûdiyete mugayir bir fi'l ve hareket
görmemiþ olan zât-ý þevket-simât-ý hazret-i tâcdârînin tebaa-i sâdýkalarýndan
olacaklar ve memleketde teþkil edilecek müessesât-ý cedîde ma‘rifetiyle rüsûm
ve tekâlif te’diye eyleyecekler ve kendi refah ve saadet-i hâlleriyle beraber bu
vilâyet-i mülûkânenin ve kâffe-i Memâlik-i Mahrûse'nin dahi menâbi‘-i servetini
tezyîd edeceklerdir. Bize gelince Hükûmet-i Seniyye'ye ileride takarrur edecek
þerâit tahtýnda yüzlerce milyon Franklýk istikrazât icra eyleyeceðiz. Bu hizmet ve
fedâkarlýklara mukabil taleb etdiðimiz þey zulüm-dîde olan biçare karýn-
daþlarýmýzýn emniyet-i daimeye nâil olmalarýndan ve sa‘y ü amel-i
müsâlemetkârîlerinin suret-i meþrû‘ada te’min edilmesinden ibâretdir. Þu efkâr

YAHUDÝLERE FÝLÝSTÝN'DE TOPRAK VERÝLMESÝ KOÞULUYLA,
OSMANLI DEVLETÝ'NE MÂLÎ KONULARDA YARDIMCI OLACAK-

LARINA DAÝR THEODOR HERZL'ÝN SUNDUÐU TEKLÝF
Filistin'de Yahudilere toprak verilmesi koþuluyla Osmanlý Devleti'nin finansman
problemlerinin halledilmesi konusunda yardýmcý olacaklarýna dair Dr. Theodor

Herzl'in Hariciye Müþteþarý Artin Paþa'ya sunduðu teklif

THE PROPOSAL OF THEODOR HERZL IN WHICH 
HE PROMISES THAT THE OTTOMAN STATE WILL BE 

SUPPORTED FINANCIALLY ON THE CONDITION OF GIVING
LANDS TO THE JEWS IN PALESTINE

The proposal presented by Dr. Theodor Herzl to Artin Pasha, the
Undersecretary of Foreign Affairs, in which he promises to help the Ottoman

State solve their financial problems on the condition of giving lands to the
Jews in Palestine
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ve tasavvurâtýmýzý Bale þehrinde ictimâ eden iki kongrede açýktan açýða ve
suret-i hâlisânede müzâkere eyledik. Kâffe-i sû-i tefehhümâtý bertaraf etmek
üzere her bir ictimâýmýzýn ibtidâsýnda pâye-i serîr-i þevket-mâsîr-i hazret-i
Þehriyârî'ye arz-ý ubûdiyet etmeyi vazifeden addeyledik. Taraf-ý Devlet-i
Aliyye'den mihmân-nevâzâne bir suretde kabul olunduðumuz takdirde
Hükûmet-i Seniyye'ye ifa edeceðimiz muâvenet-i maliye yalnýz rüsûm ve tekâlîf
ve istikrâzâta münhasýr olmayacakdýr. Ahvâl-i maliye-i Devlet-i Aliyye inzýmâm-ý
muâvenetimizle tamamen kesb-i salâh edebilecekdir. Düyûn-ý Umumiye Ýdare-
si'ni def‘ ve memleketinizin kuvvet ve menâbi‘-i servetinden istifadeye yeniden
mübâþeret etmelisiniz. Keyfiyet, teþebbüsât ve ameliyât-ý mahremâne ve
metânetkârâneye vâbeste ise de nihayetü'l-emr muvaffakiyet-i kâmileye
mazhar olacaðýmýz âþikârdýr. Bu iþ sükût ve emniyet-i mutlaka ve mütekâbile ile
hâsýl olabiliyor. Zira düþmanlarýnýz Devlet-i Aliyye'nin iade-i kuvvet ve itibar ve
madde-i kesb-i istiklâl etmesine razý olmayacaklardýr. Hareket-i nâfiamýz kemâl-i
ihtirâz ve mahâretle icra olunmaz ise bunu haybete uðratmak için kâffe-i
vesâite müracaat edilecekdir. Þurasýný nazar-ý itinaya almanýzý rica ederim ki bu
ana deðin Devlet-i Aliyye'ye muâvenet-i maliye va‘d ve ifa etmiþ olan eþhâs
fahiþ faiz ahz ve sizi müdâhalat-ý ecnebiye tahtýna vaz‘ ve memleketinizi
evvelkinden ziyade fakr u zarurete düçâr eyledikten sonra memleket-i asliyele-
rine avdet etmiþlerdir. Bizimle kaziyye ber-aks olacakdýr. Muâvenet-i maliyemizi
þerâit-i mu‘tedile ile istihsâl edeceksiniz. Murâkabe-i ecnebiyeden kurtulmanýzý
teklif ediyoruz. Biz sizden tebâ‘üd veya sizi terk edecek deðiliz. Ýstikbalimizi
istikbalinize rabt ve ta‘lîk arzusunda bulunuyoruz. Teþebbüsât-ý maliyeyi icra
etmek üzere Londra'da Müsta‘merât-ý Museviye Bankasý nâmýyla bir bank te’-
sis eyledik. Bu bank muâmelât-ý ibtidâiyede mutavassýt vazifesini ifa edecekdir.
Ýleride lüzum görülecek büyük þirketlerin te’sisi ve teþkili için dahi tedâbir-i muk-
teziyeyi ittihâz eyledik. Devlet-i Aliyye ile itilâf husûlü mümkün olup olmadýðý
veyahud tasavvurâtýmýzýn baþka bir memleketde icrasý lâzým gelib-gelmeye-
ceði tahakkuk etmedikçe bu iþte daha ileriye gidemeyiz. Þeref-i âlü'l-âl-i
müsûle nâil olmaklýðýma müsaade-i seniyye erzân buyurulur ise hâk-i pây-i
me‘âlî-ihtivâ-yý hazret-i Padiþahî'ye arz-ý sadakat ve ubûdiyet etmek ve taraf-ý
eþref-i hazret-i Hilâfet-penâhîden muktezâ-yý efkâr-ý-hikmet-disâr-ý mülûkâneleri
olarak dermiyân buyurulabilecek es’ileye bâ-kemâl-i ta‘zîm ve tevkîr cevab ver-
mek ve'l-hâsýl kâffe-i izahât ve delâil-i matlûbeyi arz-ý atebe-i ûlyâ eylemek için
Dersaâdet'e gelmeðe müsâra‘at edeceðim. Meþâðil-i kesîre-i acizânem þeref-i
âlü'l-âl-i müsûle evvelce tayin edilmedikçe Dersaâdet'e gelmekliðime müsaid
olamayacakdýr. Beyân-ý hâl ibrâz-ý me'ser-i ihtirâmkârîye zerî‘â ittihâz kýlýndý.
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Fî 30 Nisan sene 1899 An Viyana

Adresi: Viyana'da Wien Währing Carl Ludurg sokaðý numara: 50

Y. MTV, 285/162

**

(Ýmza)
Doktor Theodor Herzl 
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Yýldýz Saray-ý Hümâyûnu
Baþkitâbet Dairesi
4796

Beyrut Vilâyetince komisyon-ý mahsus ma‘rifetiyle bir milyon yedi yüz bin
küsûr kuruþ bedel ile bir çok arazinin muhacirîn-i Museviyenin Paris'deki
cemiyeti reisi Nersis nâmýna muamele-i ferâðiyesi icra edildiði arz-ý atebe-i ulyâ
kýlýnmasý üzerine bu bâbda sebk eden tebligâta cevaben Þûrâ-yý Devlet
Riyâset-i Celîlesi'nden vârid olan tezkirede kýt‘a-i Hicaziye'den mâadâ Memâlik-i
Þahane'nin sair mahallerinde ecnebilere hakk-ý istimlâk i‘tâsý karar-ý vâki icabýn-
dan bulunduðundan Beyrut Vilâyeti'ndeki arazinin muhacirîn-i Musevîye yer-
leþdirilmeyeceðine ve ikametlerine müsaade olunmayacaðýna dair yedinden
beyânnâme alýnmak üzere muhacirîn-i merkûmenin Paris'deki cemiyeti reisi
Nersis Lefen'in uhdesine ferâðý lüzumu bâ-mazbata makam-ý sâmî-i Sadâret-
penâhîlerine yazýlmýþ olduðu arz u beyân edilmiþ olup arazi-i mezkûrenin
muhacirîn-i Museviye yerleþdirilmek üzere alýnmak istenildiði muhacirîn-i
merkûmenin Paris'deki cemiyeti reisi olan mûmâileyh Nersis Lefen nâmýna
teferruðu hakkýndaki talebiyle sâbit olduðu hâlde mûmâileyhin muhacirîn-i
Museviye yerleþdirilmeyeceðine dair i‘tâ edeceði senedin ve vereceði
te’minâtýn ne dereceye kadar medâr-ý kanaat olacaðý mahall-i tereddüd
olduðundan ve muhacirîn-i Museviyenin Arz-ý Filistin'e hicretlerinin men‘i ve
memnû‘iyet-i vâký‘anýn muhafazasý irâde-i seniyye-i mülûkâneye iktirân eden
Meclis-i Mahsus-ý Vükelâ kararý icabýndan iken Þûrâ-yý Devletçe hilâfýna
muamele olunmasý asla caiz olamayacaðýndan muamele-i vâký‘anýn hemen
te’hiri þeref-sâdýr olan irâde-i seniyye-i cenâb-ý Hilâfet-penâhî icab-ý celîlinden
olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

MUSEVÎ GÖÇMENLERÝN FÝLÝSTÝN'E GÖÇ ETMELERÝNÝ
ENGELLEYEN YASAÐIN SÜRDÜRÜLMESÝ

Musevîlerin Filistin topraklarýna göç etmelerinin engellenmesi ve bu konudaki
yasaðýn sürdürülmesi

CONTINUATION OF THE PROHIBITION OF THE JEWISH 
IMMIGRATION TO PALESTINE

Preventing the Jewish immigration to the Palestinian territories and continua-
tion of the prohibition of immigration
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Fî 1 Receb sene [1]319 ve fî 30 Eylül sene [1]317 / [30 Eylül 1901]

Ý. HUS, 1319.B/2

**

Serkâtib-i Hazret-i Þehriyârî
Tahsin
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Makâm-ý Seraskerî
Mektubî Kalemi
Hususî

Bâb-ý Âlî'den vârid olan tezkire-i sâmiyede Baron Rothschild'e Hayfa Kazasý
dahilinde yirmi iki bin dönümden fazla arazi tefvîz edilmemesi ve tasarruf
eyleyeceði mahalde yüz otuzdan fazla hâne yaptýrýlmamasý karar-ý kat'î
iktizâsýndan iken mûmâileyhin kaza-i mezkûrda þimdiye kadar mikdar-ý
muayyenden ziyade hâne inþa ve o nisbette muhacirîn-i memnû‘a iskân etdiði
ve el-ân inþaatda bulunduðu anlaþýlmasýna binâen mûmâileyhin taht-ý tasarru-
fundaki arazinin tahdîdi zýmnýnda mukaddemâ i‘zâm olunan memurîn tarafýn-
dan fazla olduðu gösterilen arazi hakkýnda tedkikât-ý mütemmime-i sahîha
icrasý için Bâb-ý Âlî'den ve cihet-i askeriyeden ve Defter-i Hakanî Nezâret-i
Celîlesi'nden birer memur tayiniyle mahalline i‘zâmý hususuna Beyrut
Vilayeti'nin iþ‘ârý üzerine bi'l-istîzân irâde-i seniyye-i cenâb-ý Hilâfet-penâhî
þeref-sudûr buyrularak mantûk-ý münîfinin Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi'ne teblið
kýlýndýðý beyânýyla ber-mantûk-ý emr u fermân-ý hümâyûn cihet-i askeriyece de
münasib bir zâtýn intihab ve iþ‘ârý izbâr kýlýnmýþ ve memuriyet-i mezkûreye

HAYFA'DA BARON ROTHSCHÝLD'ÝN KARARLAÞTIRILANDAN
FAZLA ARAZÝ ALARAK 

ÜZERÝNE MUHACÝR ÝSKAN ETMESÝNÝN TAHKÝKÝ
Baron Rothschild'e Hayfa Kazasý'nda fazla arazi tahsis edilmemesi ve 

yüz otuzdan fazla hâne yaptýrýlmamasý kararý bulunduðu halde, onun bu 
sýnýrlamaya uymayýp ayrýca yasaklý muhacirler iskân ettiðinin anlaþýlmasý 
üzerine; bu araziler hakkýnda incelemelerde bulunmak üzere Bâb-ý Âlî,
Askeriye ve Defter-i Hakanî Nezâretinden birer memur tayin edilmesi

INVESTIGATION CONCERNING BARON ROTHSCHILD 
WHO HOLDED LANDS MUCH MORE THAN THE DETERMINED

AMOUNT AND SETTLED IMMIGRANTS 
IN THESE LANDS IN HAIFA

Despite the current decision not to appropriate Baron Rothschild too much
land in Haifa and not to build houses more than a hundred and thirty, it

appears that he did not obey this decision and also settled prohibited immi-
grants, hereupon appointment of officials from Bâbýâlî (the Sublime Porte), the

Ministry of War and the Ministry of Finance regarding these lands
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Erkân-ý Harbiye-i Umumiye Dairesi'nin Dördüncü Þubesi'ne memur erkân-ý
mezkûre miralaylarýndan Sabri Bey'in tayini ve kendisine emsaline tevfîkan
memuriyetinin devamý müddetince Dâhiliye tahsisatýndan bir misli zamm-ý
maaþ ve azîmet ve avdet harcýrahýnýn i‘tâsý bi't-tensîb keyfiyet bâ- tezkire-i âcizî
cevaben Bâb-ý Âlî'ye derdest-i iþ‘âr bulunmuþ olmakla muhât-ilm-i âlî buyurul-
mak üzere daire-i mezkûre ifadesiyle arz-ý ma‘lûmâta ibtidâr kýlýndý. Ol bâbda
emr u irâde efendim hazretlerinindir.

Serasker Rýza

Fî 12 Zilkade sene [1]317 ve fî 29 Þubat sene [1]315/ [14 Mart 1900]

Y.MTV, 200/41

**

Hayfa tren istasyonuna inþa edilen yüksek sütun
The high column built at the Haifa train station
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Mescid-i Aksa'nýn içeriden görünümü 
The inside view of the Masjid al-Aqsa
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Bâb-ý Âli
Daire-i Sadâret-i Uzmâ
Divan-ý Hümâyûn Kalemi

Yahudi züvvârý hakkýnda talimât suretidir

Birinci madde: Gerek Memâlik-i Mahrûse-i Þahane'den ve gerek memâlik-i
ecnebiyeden li-ecli'z-ziyare Arz-ý Filistin'e gidecek olan züvvâr-ý Museviye mut-
laka sýfat veya tâbiiyetini ve maksad-ý seyahatini mutazammýn bir mürûr
tezkiresini veya pasaportu hâmil olacakdýr.

Ýkinci madde: Bu makûle züvvâr-ý Museviye Beyrut Vilâyeti'nin veya Kudüs-i
Þerif Sancaðý'nýn hangi iskelesine varacaklar ise oranýn tezkire memuruna
hâmil olduklarý mürûr tezkiresini ya pasaportu terk ve tevdî‘ ile Arz-ý Filistin'de
üç ay müddet zarfýnda seyr u seyahate ve ikamete me’zûn olacaðýný mübeyyin
bir kuruþ ücret-i tab‘iyye mukâbilinde bir muvakkat ziyaret ve ikamet tezkiresini
istihsâl edecek ve bu tezkire kolaylýkla diðer tezkirelerden tefrîk edilebilmek için
baþka þekil ve renkde olacakdýr. Ve bu tezkireler gerek esnâ-yý ikametde ve

FÝLÝSTÝN'E ZÝYARET ÝÇÝN GELEN MUSEVÎLERLE ÝLGÝLÝ 
ALINAN KARARLARIN SEYAHAT HAKLARINI KISITLAMAYA

YÖNELÝK OLMAMASI
Filistin'e ziyaret için gidecek olan Musevîlere verilecek olan farklý renkteki 

geçici ikamet tezkiresi ve diðer kurallarla ilgili talimâtta belirtilen ve 
uzun senelerdir uygulanmakta olan kararlarýn, sadece Yahudilerin Filistin'e 

yerleþmelerini önlemek için olduðu ve hiçbir þekilde ziyaret haklarýna engel
olma amacý taþýmadýðý konusunda, bu uygulamalara karþý çýkan ecnebi

sefaretlere bilgi verilmesi

DECISIONS TAKEN FOR THE JEWISH VISITORS 
COMING TO PALESTINE ARE NOT TO BE MEANT 

FOR CONSTRAINING THEIR TRAVEL RIGHTS
Temporary residence cards in different colors given to the Jewish visitors

going to Palestine and decisions interested in the other rules stated in regula-
tions book and applied for many years are only precautions in order to prevent
Jewish settlement in Palestine and not aim to constrain their travel rights at all,
hereupon informing the foreign embassies, which objected to these applica-

tions, of that matter

FLSTINN.qxp  19.02.2010  11:40  Page 313



OSMANLI  BELGELERÝNDE FÝLÝSTÝN  /   PALESTINE IN OTTOMAN DOCUMENTS

314

FLSTINN.qxp  19.02.2010  11:40  Page 314



MUSEVÎLERÝN FÝLÝSTÝN'E YERLEÞMESÝ / JEWISH SETTLEMENT IN PALESTÝNE

315

gerek esnâ-yý seyr u seyahatde memurîn-i hükûmet ve zâbýta-i mahalliye
tarafýndan istenildikce muayene olunacak ve tarih-i i‘tâsýndan itibaren muayyen
olan üç ay müddetini geçirmiþ olanlar zâbýta veya mensub olduðu devlet kon-
solatosu ma‘rifetiyle Arz-ý Filistin'den cebren çýkarýlacakdýr.

Üçüncü madde: Madde-i sâbýkada beyân olunduðu üzere züvvâr-ý
Museviye'ye memuru cânibinden verilecek muvakkat ikamet tezkirelerinin mün-
dericâtýný ve tarihlerini mübeyyin her ay nihâyetinde bir cedvel tanzimiyle müd-
detini geçirmiþ olanlarýn Arz-ý Filistin'den ihraclarý hususunun takibi zýmnýnda
memurîn-i hükûmet ve zâbýtaya i‘tâ olunacak ve tekâsül edenler mes’ul tutula-
cakdýr.

Dördüncü madde: Ýkamet ve seyahate me’zûn olduðu müddeti ikmâl ile
Arz-ý Filistin'den çýkacak veya vapura râkib olmak için Beyrut iskelelerinin biri-
sine gelecek olan veyahud müddet-i ikametini geçirmiþ olduðu yedinde bulu-
nan muvakkat ikamet tezkiresinden veya hiç ikamet tezkiresi ibrâz ede-
memesinden anlaþýlacak ve hükûmet-i mahalliyece cebren çýkarýlacak olan
züvvâr-ý Museviye'ye yedinde bulunan muvakkat ikamet tezkiresi ahz u hýfzla
yeniden bir pasaport veya mürûr tezkiresi verilecek ve her sene nihayetinde
hîn-i vürudunda ahz u hýfz edilen mürûr tezâkiri ile pasaportlar ve onlarýn muka-
bilinde verilen muvakkat tezkireler ve onlara mukabil esna-yý hurûcda verilen
mürûr tezâkirinin pasaportlarýn koçanlarý Kudüs-i Þerif merkezine gönderilerek
kontrol ve muayenesi icra edilecek ve bu bâbda hilâf-ý kaide bir gûnâ muamele
îkâ‘ýna mücâseret etmiþ memur var ise derhal taht-ý mes’uliyete aldýrýlacakdýr.

Aslýna mutabýkdýr

(Mühür)

*

Bâb-ý Âli
Daire-i Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Aded: 912

Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletli efendim hazretleri

Muhacirîn-i Ýsrailiye'nin Arz-ý Filistin'e men‘-i duhûlü ve müteferri‘âtý hakkýnda
ittihâz olunan mukarrerâtýn tatbikâtýnca bir çok sû-i istimâlât ve te’vîlât vuku
bularak ve muhacirîn-i Museviye'nin Arz-ý Filistin'e ziyaret bahanesiyle yerleþe-
memesi hakkýndaki takayyudât mürûr-ý zaman ile kesb-i hýffet ederek ziyaret
tarîkýyla gelen Musevîlerin birer suretle yerleþip kaldýklarý Kudüs
Mutasarrýflýðý'nýn iþ‘ârâtýndan anlaþýlmasýyla ba‘d-ezîn Arz-ý Filistin'e muhacirîn-i
Museviyenin her ne suretle olur ise olsun dühûl ve kabulü kat‘iyyen tecvîz olun-
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mayýp bu bâbdaki memnû‘iyet-i kat‘iyyenin te’min-i muhafazasý esbâbýnýn istih-
sâline ve ednâ mertebe rehâvet ve sû-i istimâle cür’et eden memurîn-i devletin
þedîden mes’ul tutulmalarýna fevkalâde itina ve dikkat olunmakla beraber öte-
den beri yerleþmiþ olan ve duhûl ve kabulü memnû‘ olmayan Osmanlý ve
ecnebî Yahudilerin muâmelât-ý tasarrufiye ve intikâliyece ve emlâk ve arazileri
üzerine ebniye ve süknâ ihdâs ve inþasýnca sair sufûf-ý tebaadan olan emlâk ve
arazi ashâbý misillü ahkâm-ý kanuniyenin tayin etdiði hak ve salâhiyetden isti-
fade eylemeleri ve muayyen olan tekâlîf ve vezâif ile mükellef tutulmalarý ve Arz-ý
Filistin'de emlâk ve araziyi Yahudilere icar ve füruht etmek yüzünden umum
ashâb-ý arazi ve emlâk müstefîd olacaðý cihetle mýntýka-i memnû‘a dahilindeki
emlâk ve arazi alým ve satým muamelâtýnda müþteri ve mefrûðun leh gerek
Yahudi ve gerek Müslim ve Ýsevî olsun eðer iþtirâ edilecek þey dahil-i þehirde
ise orada Arz-ý Filistin'e muhâceretleri memnû‘ Musevîlerin ikâmetine müsaade
etmeyeceðine ve haric-i þehirde ise orada Musevî mültecilerini yerleþdirmeye-
ceðine dair taahhüdü hâvî alýnmasý karar-ý sâbýk iktizâsýndan olan beyânnâ-
menin ahzý suretinin usul ittihazý hususunun Suriye ve Beyrut Vilâyetleriyle
Kudüs Mutasarrýflýðý'na ve Defter-i Hakanî Nezâret-i Celîlesi'ne tebliði ve havali-i
mezkûreye züvvâr sýfatýyla giden Musevîler hakkýnda bu kere tanzim ve suret-i
musaddakasý leffen savb-ý devletlerine de tesyîr kýlýnan talimât dairesinde
Hükûmet-i Seniyye ba‘d-ezin yerli ve ecnebî züvvâr-ý Museviye'nin münferiden
ve müctemi‘an Arz-ý Filistin'i ve makamât-ý mübârekeyi ziyaretine mâni olma-
yacaðýnýn fakat bundan böyle Arz-ý Filistin'de muhacirîn-i Museviye'nin hiçbir
nâm ve suret ile yerleþmelerine müsaade etmeyeceðinin tebliði ile beraber
mahallî konsoloslarýnýn dahi bu yolda hükûmet-i mahalliyyeye muâvenete
davet edilmelerinin süferâ-yý ecnebiyeye teblið edilmesinin nezâret-i celîlelerine
ve keyfiyetin ta‘mimen vilâyâta ve lâzým gelen elviyeye iþ‘ârý hususlarýna Þûrâ-
yý Devlet ve Meclis-i Mahsus-ý Vükelâ kararlarýyla bi'l-istîzân irâde-i seniyye-i
cenâb-ý Hilâfet-penâhî þeref-sudûr buyurularak icabý icra edilmiþ olmakla
sefârât-ý ecnebiyeye ber-vech-i muharrer tebligât-ý lâzýme ifasýna himmet buyu-
rulmasý siyâkýnda tezkire-i senâverî terkîm olundu, efendim.

Fî 23 Cumâdelâhire sene [1]318 - Fî 5 Teþrîn-i Evvel sene [1]316 / [18 Ekim
1900]

HR. SYS, 410/3

**

Sadrazam
Rýfat
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319

Yýldýz Saray-ý Hümâyûnu
Baþkitâbet Dairesi
468

Kudüs Sancaðý dahilinde vâki ve emlâk-ý hümâyûna dahil Refah ve
Ümmülkilâb ve Gýsi arazisinin keþf ü muayenesi için i‘zâm olunan jandarma
müfrezesine Remilân aþireti tarafýndan vâki olan mümâna‘atdan dolayý icra kýlý-
nan tahkikâtýn neticesinde hududu tecavüz eden ve iki yüz elli çadýr halkýndan
ibaret bulunan aþiret-i mezkûrenin daðdaðasýzca eski mevkilerine iade edildik-
leri anlaþýlmýþ ise de Refah ve Ümmülamed noktalarýnda birer karakolhâne inþa
ve asker ikamesi taht-ý vücûbda bulunduðu gibi aþâyirle meskûn olan arazi-i
mezkûrenin her tarafý açýk ve eþhâs ve eþkýya-yý muzýrranýn duhûlüne müsaid
olmasýna binâen tayin olunan dört mevkide evvelce inþaatýna mübâþeret edilen
dört karakolhânede kuvve-i kâfiye-i askeriye bulundurulmasý lâzým geleceði
Kudüs-i Þerif Mutasarrýflýðý'ndan iþ‘âr olunduðuna ve bu bâbda Mýsýr Fevkalâde
Komiserliði'nden alýnan tahrirâtda dahi mahallince fa‘âlâne hareket olunmak
lüzumu gösterildiðine dair resîde-i dest-i ta‘zîm olan fî 18 Muharrem sene
[1]324 tarihli tezkire-i hususiye-i Sadâret-penâhîleri manzûr-ý âlî olarak mezkûr
mutasarrýflýðýn iþ‘ârýna nazaran Yafa Taburu mevcudunun altý yüz nefere iblâðýy-
la iki yüz neferinin mezkûr dört karakolhânede ikamesi ve bunlarýn muhaberât
ve mürâselâtýný te’minen vaktiyle teþkil edilmiþ olan kýrk neferden ibaret ester-
süvâr müfrezesinin yüze iblâðý muktezî bulunduðu anlaþýlmakda olduðundan o
vechile iktizâsýnýn hemen ifasý þeref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-ý
Hilâfet-penâhî icab-ý celîlinden bulunmuþ ve taraf-ý vâlâ-yý Seraskerî'ye de

SULTAN II. ABDÜLHAMÝD'ÝN KUDÜS'TEKÝ ARAZÝLERÝNE 
YAPILAN TECÂVÜZLERÝN ÖNLENMESÝ ÝÇÝN TEDBÝR ALINMASI
Kudüs'te bulunan Padiþah arazilerine Remilan aþireti tarafýndan tecavüzlerde

bulunulduðundan, belirlenen mevkilere karakollar yapýlmasý ve Yafa taburunun
mevcudunun artýrýlarak buradan bahsi geçen karakollara takviye gönderilmesi

TAKING NECESSARY PRECAUTIONS TO PREVENT 
THE INTERFERENCES WITH THE LANDS OF 

SULTAN ABDULHAMID II IN JERUSALEM
Building police stations in certain points and increasing the number of sol-

diers of the battalion of Jaffa in order to prevent the interferences of the tribe
of Remilan with the lands of the Sultan in Jerusalem
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tebligât icra kýlýnmýþ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyül emrindir. 

Fî 19 Muharrem sene [1]324 ve fî 2 Mart sene [1]322 / [15 Mart 1906]

Ý. HUS, 139-1324.M/54

**

Serkâtib-i Hazret-i Þehriyârî
Tahsin
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321

Hazine-i Hâssa-i Þahane 
Aded 58

Bâ irâde-i seniyye-i mülûkâne emlâk-ý mahsusa-i cenâb-ý Padiþahî miyânýna
ilâve olunan Kudüs-i Þerif Sancaðý'nda kâin Masfara arazisinin bedel-i ilhâký
hakkýnda Kudüs-i Þerif Mutasarrýflýðýyla muhabere edilmekde olduðu makam-ý
âlî-i kerîmânelerinden vârid olan 10 Aðustos sene [1]323 tarihli tezkirenin bir
fýkrasýnda beyân edilmiþ olduðu hâlde bu bâbdaki muhabere neticesinden
hazineye malumat i‘tâ kýlýnmýþ olduðundan bahisle zikrolunan arazinin usulen
nâm-ý þevket-ittisâm-ý hazret-i Padiþahî'ye iktizâ eden sened-i hakanîsi istihsâl
ve takdim kýlýnmak üzere bedel-i mezkûr hakkýndaki muhabere neticesinden
hazineye malumat i‘tâsý makam-ý acizânemden yazýlan 28 Temmuz sene
[1]324 tarihli tezkire ile izbâr olunmuþ idi. Bu kere makam-ý sâmî-i Sadâret-
penâhî'den vârid olan tezkirede arazi-i mezkûrenin suret-i mahlûliyet ve ihale-
siyle bedelinin mahsûbu hakkýnda bir kayd-ý resmîsi bulunamadýðýndan bahis
ile bu bâbda hazinece olan malumat ve muamelenin inbâsý Defter-i Hakanî
Nezâreti'nin istifsârýna atfen izbâr buyurulmakda olmasýna ve bu arazi hakkýn-
da hazinece bir muamele sebk etmeyip doðrudan doðruya Kudüs-i Þerif
Mutasarrýflýðý'nýn vâki olan arz u istîzâný üzerine emlâk-ý hümâyûna ilhâkýna
irâde-i seniyye-i cenâb-ý Padiþahî þeref-müte‘allik buyurularak hazineye teblið-i
keyfiyet olunduðu da evrak-ý aidesinin tedkikinden nümâyân olmakda bulun-
masýna binâen makam-ý sâmî-i Sadâret-penâhî'ye ona göre cevab yazýlmak
üzere bu bâbdaki muamele ve mütâlaa-i aliyye-i âsafîlerinin lütfen sûy-i
acizî[ye] emr u inbâ buyurulmasý bâbýnda emr u fermân hazret-i men lehü'l-
emrindir.

KUDÜS'TEKÝ MASFARA ARAZÝSÝNÝN BEDELÝ KARÞILIÐINDA
PADÝÞAHIN HUSUSÎ EMLÂKINA KAYDI

Kudüs'teki Masfara arazisinin bedeli karþýlýðýnda Padiþah'ýn hususi emlâkýna
kaydedilmesi hususunda Sadâret'e bilgi verilmesi

REGISTRATION OF AL-MASFARA AREA IN JERUSALEM TO
THE PRIVATE PROPERTY OF THE SULTAN

Informing the Sadaret (the Grand Vizierate) regarding the registration of 
al-Masfara area in Jerusalem as the private property of the 

Sultan through payment
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Nâzýr-ý Hazine-i Hâssa
(Ýmza)
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Meclis-i Vükelâ Müzâkerâtýna Mahsus Zabýt Varakasýdýr

Hulâsa-i meâli

Hazine-i Hâssa'dan Hazine-i Maliye'ye müdevver arazi ve emlâkýn
hükûmetçe fürûht edileceði istihbâr olunduðundan bahs ile bunlardan Aydýn
Vilâyeti dahilinde Akhisar Kazasý'nda Rahimiye ve Baðdad Vilâyeti'nde
Mehrevet ve Müntefek Sancaðý'nda Vecile ve Nablus Sancaðý'nda Bisan Çiftliði
merbûtâtýndan Suhuru'l-Gur ve Zûru'l-Bâþir ve Gavru'l-Kâri’a ve Cize arazisi ve
Þam Sancaðý'nda Nâsýrýye ve Remdan ile Cebel-i Mübâh ve Havle ve Havran
Sancaðý'nda Mesniye ve Þe’âra ve Hama Sancaðý'nda Humus ve Adana'da
Mercemek çiftliklerinin keþfi için i’zâm edeceði erbâb-ý vukufun mezkûr çiftlik-
leri geþt ü güzâr ve icabýnda arazisini misâha edebilmelerine mahallî hükûmet-
lerince müsaade ve ibrâz-ý muâvenât ve teshîlât olunmasý istid’âsýna dair
Galata'da Cemaat Haný'nda mukim tüccardan Ýzak Fernandez tarafýndan ve-
rilen istid’ânâme kýrâet ve mütâlaa olundu.

Kararý 

Ýstid’ânâmede beyân ve ta’dâd olunan çiftliklerle araziden "Suhuru'l-Gur ve
Zûru'l-Bâþir ve Gavru'l-Kâri’a ve Cize ve Havle ve Mesniye ve Þe’âra" çiftlikleri
arazisi Arz-ý Filistin'den ma’dûd olup arz-ý Filistin'de ise Musevîlerin iskâný ve

GALATA TÜCCARLARINDAN ÝZHAK FERNANDEZ'ÝN FÝLÝSTÝN
BÖLGESÝNDEKÝ ÇÝFTLÝKLERÝNÝNÝN KEÞÝF VE ÖLÇÜMLERÝYLE

ÝLGÝLÝ TALEBÝNÝN REDDÝ
Galata tüccarlarýndan Ýzhak Fernandez'in Filistin'deki arazilerinin keþif ve
ölçümünün yapýlmasý talebinin yasak kapsamýnda deðerlendirilmesi ve

Osmanlý Devleti'ne göç etmek isteyen Yahudi muhacirlerin hangi þartlar altýnda
arazi satýn alabileceklerinin Defter-i Hakani'ye teblið edilmesi

REFUSAL OF THE DEMAND OF IZHAK FERNANDEZ, 
ONE OF THE MERCHANTS OF GALATA, FOR DETERMINING

AND MEASURING HIS FARMS IN THE REGION OF PALESTÝNE
Refusal of the demand of Izhak Fernandez, one of the merchants of Galata,

for determination and measurement of size of his farms in the region of
Palestine since his demand is evaluated in the frame of the prohibition of the

Jewish immigration in Palestine 
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kendilerine arazi bey’ ü fürûhtu Hükûmet-i Seniyyece öteden beri taht-ý mem-
nû’iyete alýnmýþ ve bu yerlerin mine'l-kadim oralarda sâkin olan ahali tarafýndan
ziraat etdirilmesi lâzýmeden bulunmuþ olduðuna ve þu kadar ki Arz-ý Filistin'de
vâki olmayan diðer çiftliklerle arazinin bedelât-ý lâyýkalarýyla fürûhtunda beis
görülemediðine binâen buralara erbâb-ý vukûfdan i’zâm olunacaðý beyân olu-
nan adamlarýn geþt ü güzerânýna ve bi'l-icab arazi misâha edebilmelerine
müsaade ve haklarýnda teshîlât ü muâvenât-ý mümkine irâe olunmasý ve key-
fiyetin inbâsý zýmnýnda mahallerine tebligât ve mûmâileyh Ýzak Fernandez'e
tefhîmât-ý mukteziye ifasýnýn Dahiliye Nezâreti'ne iþ’ârý ve bir de Arz-ý Filistin'de
Musevîlerin iskâný memnû’iyetine dair devletçe mukaddemâ ittihâz olunmuþ
olan mukarrerât ve o bâbda vakit vakit Musevîler tarafýndan vuku bulan müs-
ted’iyâtýn mâhiyeti bilinmek için gerek Bâbýâli Evrak Odasý'nda gerek Þûrâ-yý
Devlet'de mevcud olan evrak tedkik ve telhîs olundukdan sonra Memâlik-i
Osmaniyye'ye gelmek isteyen muhacirîn-i Museviyenin ne gibi kuyûd ü þürût
tahtýnda olarak kabulleri mülken ve maslahaten caiz olabileceðinin ve buna
müte’allik sair malumat ve mülâhazâtýn beyâný maddesinin dahi Defter-i Hakanî
Nâzýrý Mahmud Esad Efendi'ye tebliði tezekkür ve tensîb kýlýndý. 

24 Ca. sene [1]327 - 2 Haziran sene [1]325 / [13 Haziran 1909]

[Meclis-i Vükelâ üyelerinin imzalarý]

MV, 128/69

**
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Harbiye Nazýrý Enver Paþa ve 4. Ordu Komutaný Cemal Paþa Kudüs yolunda
Enver Pasha, The Minister of the War and Cemal Pasha, The Commander of the  Fourth

Army, on the way to Jerusalem
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Meclis-i Vükelâ müzâkeratýna mahsus zabýt varakasýdýr

Hulâsa-i meâli

Kudüs-i Þerif'de Meþrutiyet idare[si]nin ilaný üzerine sunûf-ý ahaliden her
birinin öteden beri perverde eyledikleri âmâl ve menâfi‘-i diniye ve siyasiyenin
istihsâline tasaddî etmelerinden nâþi emr-i idarece müþkilat çekmekde olduðu
ve Kudüs'de tavattun ve ikamete fevkalâde bir meyl ü inhimâk göstermekde
olan cemaat-i Museviye'den elli bin nüfusun hiçbir nâm ve sýfat ve tâbiiyet kabul
etmeksizin dahil-i livâda ikametlerinin mülken ve maslahaten hâsýl edeceði
te’sir müstaðnî-i izah bulunduðu beyânýyla þekl-i idare-i hâzýranýn daha büyük
bir mikyâsda te’sis ve ýslâhý ve mukaddemâ Akka Sancaðý'ndan Kudüs'e ilhâk
olunan Nâsýra Kazasý'nýn merkez-i livâya bu‘d-ý mesafesi cihetiyle kemâ fî's-
sâbýk Akka'ya iade-i irtibâtý lüzumuna dair Kudüs-i Þerif Mutasarrýflýðý
tahrirâtýnýn melfûfuyla beraber gönderildiðine dair Dahiliye Nezâreti'nden evvel
ve ahîr vârid olan tezâkir takýmýyla mütâlaa ve icabý müzâkere olundu.

Kararý

Musevîlerin Arz-ý Filistin'de men‘-i iskânlarý maddesine ve haricden gelecek-
ler hakkýnda olunacak takayyüdâta dair mukaddemâ develetçe bi'd-defaât
mukarrerât-ý lâzýme ittihâz ve mahalline teblið edilmiþ olduðu hâlde mukarrerât-ý
mezkûre ahkâmýnýn lâyýký vechile mevki‘-i tatbik ve icraya konulamadýðý ve

MEÞRUTÝYET'ÝN ÝLANINDAN ÝSTÝFADE EDEREK FÝLÝSTÝN'E 
YERLEÞMEK ÝSTEYEN YAHUDÝLERÝN ENGELLENMESÝ

Meþrutiyet'in ilanýndan istifade ederek Filistin'e yerleþmek isteyen Musevîler'in
engellenmesi için kanûnî hükümlerin uygulanmasý ve Nâsýra'nýn önceden

olduðu gibi Akka'ya baðlanmasý

PREVENTION OF THE JEWS WHO WANT TO SETTLE IN
PALESTÝNE BY BENEFITING FROM THE DECLARATION OF

"MESRUTIYET" (CONSTITUTIONAL MONARCHY)
Putting the legal decisions into practice to prevent the Jews who want to set-

tle in Palestine by benefiting from the declaration of "Meþrutiyet" (Constitutional
Monarchy) and adding Nazareth to Akko (Acre) as it was in the past
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gelen Musevîlerin temdîd-i ikamet eyledikleri anlaþýlmakda bulunduðundan bu
hususa müteferri‘ Bâbýâli'de ve Þûrâ-yý Devlet'de mevcud evrak aldýrýlarak bi't-
tedkik telhîsi ve bu bâbdaki mütâlaâtý tahrîr ve tenmîk olunmak üzere geçende
Defter-i Hakanî Nâzýrý Esad Efendi'ye havale-i keyfiyet kýlýnmýþ olduðundan
müþârunileyhin tanzim edeceði mütâlaanâme alýnarak Musevîlerin Arz-ý
Filistin'den ma‘dûd olan mahallerde men‘-i iskânlarýný suret-i kat‘iyede te’min
edecek tedâbirin kanun þeklinde mevki‘-i tatbike vaz‘ olunmak üzere icab eden
mevâdd-ý kanuniye ve esbâb-ý mûcibe lâyihalarýnýn tanzim ve tesyârý hususu-
nun Dahiliye Nezâreti'ne tebliði ve esbâb-ý muharrereye mebnî Kudüs-i Þerif
merkezine merbût kaldýkça te’min-i hüsn-i idaresi mümkün olamayacaðý
anlaþýlan Nâsýra Kazasý'nýn dahi kemâ fî's-sâbýk Akka Sancaðý'na rabt ve ilhâký
hususunun bâ tezkire arz u istîzâný kararlaþtýrýldý.

2 C. sene 1327 - Fî 7 Haziran sene [1]325 / [20 Haziran 1909]

[Meclis-i Vükelâ üyelerinin imzalarý]

MV, 129/6

**
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Dersaâdet Hahamhânesi ve Tevâbi‘i
Aded: 86

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i Âlîsi'ne

Ma‘rûz-ý dâ‘îleridir

Rusya efrâd-ý Musevîsinden Ýlya Baykof nâm bir zatýn berây-ý seyahat

FÝLÝSTÝN VE KUDÜS'Ü ZÝYARET EDEN MUSEVÎLERE GEÇÝCÝ
TEZKERE VERÝLEREK YERLEÞMELERÝNÝN ÖNLENMESÝ

Musevîler'in Filistin ve Kudüs'ü ziyaretlerinde geçici tezkire verilerek kontrol
altýnda bulundurulmalarý ve orada yerleþmelerinin önlenmesi

PREVENTION OF THE SETTLEMENT OF THE JEWS WHO WANT
TO VISIT PALESTÝNE AND JERUSALEM BY GIVING

TEMPORARY RESIDENCE PERMITS
Giving temporary residence permits to the Jews who want to visit Palestine

and Jerusalem to be able to keep them under control and to prevent their set-
tlement in Palestine
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Kudüs-i Þerif'e azîmet etmek üzere usulü dairesinde pasaport ve tezkireyi müs-
tashýben Yafa'ya çýkýldýðýnda kendisine eskisi gibi kýrmýzý bir kaðýt verilmek iste-
nilmiþ ise de, tarafýndan reddedildiðinden bahisle ve ahkâm-ý Meþrutiyetle nâ-
kâbil-i te’lif olan bu hâl-i gayr-ý marziyenin laðvý esbâbýnýn istikmâli talebine dair
vârid olan bir kýta telgrafnâme leffen takdim-i huzur-ý âlî-i nezâret-penâhîleri
kýlýnmýþ ve bu tedbir-i istisnaiyenin bu devr-i meþrûtiyetde devamý caiz görüle-
meyeceði bedîhî bulunmuþ olmakla icab-ý hâlin serî‘an icrasý hususuna
hükûmet-i mahalliyeye emr u havalesi bâbýnda emr u fermân hazret-i men
lehu'l-emrindir.

Fî 18 Haziran sene [1]325

*

Kudüs-i Þerif Mutasarrýflýðý
Tahrirât Kalemi
Aded: 73

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i Âlîsi'ne

Ma‘rûz-ý çâkerleridir

Rusya efrâd-ý Museviyesinden Ýlya Baykof nâmýnda biri berây-ý seyahat
Kudüs-i Þerif'e azîmet etmek üzere usulü dairesinde pasaport ve tezkireyi müs-
tashýben Yafa'ya çýkýldýðýnda kendisine devr-i sâbýkda olduðu gibi kýrmýzý bir
kaðýt verilmiþ ise de tarafýndan reddedildiðinden bahs ile bu tedbir-i istis-
naiyenin devr-i Meþrutiyet'de devamý caiz olamayacaðý Dersaâdet
Hahambaþýlýðý'ndan alýnan muhtýrada dermiyân edilmesine nazaran bi't-tahkik
hakikat-i hâlin inbâsý þeref-vârid olan 22 Haziran sene [1]325 tarih ve 127
numaralý tahrirât-ý sâmiye-i nezâret-penâhîlerinde emr u irâde buyurulmuþ
olmasýyla keyfiyet lede't-tedkik mezkûr kýrmýzý kaðýdýn i‘tâsý berây-ý ziyaret
Kudüs-i Þerif'e gelecek Musevîlerin yedlerindeki mürûr tezkireleri ve pasaport-
larý iskelelerde pasaport memurlarý ma‘rifetiyle alýnarak üç ay müddetle ikameti
mübeyyin yedlerine kýrmýzý renkli muvakkat bir ikamet tezkiresi i‘tâsý suretiyle
müddet-i ziyaret ve ikametlerinin tavkît ve tahdidi ve müteferriâtý hakkýnda Þûrâ-
yý Devletçe kaleme alýnýp makam-ý âlî-i nezâret-penâhîlerinden 16 Teþrîn-i Sânî
sene [1]316 tarih ve 188 numaralý tahrirât ile gönderilen talimât ahkâmýna
müstenid olduðu ve bu bâbda mutasarrýflýkdan mütekaddem 2 Mart ve 23
Haziran sene [1]325 tarihli ve 355 numaralý ma‘rûzâtla tafsilât-ý mukteziyenin
arz edildiði müstebân olmuþ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i men
lehü'l-emrindir.
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Fî 10 Recebü'l-ferd sene [1]327 ve fî 14 Temmuz sene [1]325

*

Kudüs-i Þerif Mutasarrýf Vekili
Kumandan

Abdurrahim bin Nâfiz Osman
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Bâb-ý Âli
Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi
2599

Dahiliye Nezâret-i Aliyyesi'ne

Saadetli efendim hazretleri

12 Teþrîn-i Evvel sene [1]325 tarihli ve 2826 numaralý tezkire-i aliyyelerine
cevabdýr.

Berây-ý ziyaret Kudüs-i Þerif'e gelecek Musevîlerin yedlerindeki mürûr
tezkirelerinin pasaportlarýn iskelelerde memûrîn-i müte‘allikasý ma‘rifetiyle alý-
narak ellerine üç ay müddetle ikametleri için kýrmýzý renkli muvakkat bir ikamet
tezkiresi i‘tâsý suretiyle müddet-i ziyaret ve ikametlerinin tavkît ve tahdidi
mukaddemâ Þûrâ-yý Devlet ve Meclis-i Mahsus-ý Vükelâca bi'l-ittihaz irâde-i
seniyyeye iktirân etmiþ olan karar iktizâsýndan bulunmuþ ve bu bâbda ahîran
tanzim olunup Þûrâ-yý Devletçe derdest-i tedkik ve müzâkere bulunan lâyiha-i
kanuniyenin tasdikiyle mevki‘-i tatbika vaz‘ýna kadar Musevîlerin Arz-ý Filistin'de
müddet-i ziyaret ve ikametlerinin tahdidi için evvelce ittihâz edilmiþ olan mukar-
rerâtýn devam-ý mer‘iyyeti Þûrâ-yý mezkûrece bi't-tezekkür 6 Eylül sene [1]325
tarihinde taraf-ý vâlâlarýna teblið olunmuþ olmasýna ve müddet-i ikametleri bu
suretle tavkît edilmiþ olan Musevîlerin Kudüs'e vürûdlarýnda üç aydan ziyade
ikametlerine müsaade olunmamak için yedlerindeki pasaportlarýn tarihinin bir
defter-i mahsusa kaydý yahud ellerine ber vech-i karar-ý sâbýk muvakkat bir
ikamet tezkiresi i‘tâsý suretleri beyninde Musevîlerin takib etdikleri nokta-i
nazardan bir fark olmamakla beraber mezkûr tezkirelerin adem-i i‘tâsý hâlinde
müddet-i ikametlerinin geþt ü güzâr edecekleri mahallerce tedkik ve takibi
mümkün olamayacaðýna nazaran tezâkir-i muvakkatenin isti‘mâline devam
edilmesi muktezî bulunduðu beyânýyla tezkire-i muhlisî terkîm kýlýndý.

Fî 24 Þevval sene [1]327 ve fî 26 Teþrîn-i Evvel sene [1]325 / [8 Kasým 1909]

DH. MUÝ, 26-2/29

**

Sadrýazam
(Ýmza)
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Kudüs'te halk ve asker yan yana
People and the soldiers side by side in Jerusalem
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Kuyûda lede'l-müracaa iki yüz doksan sekiz senesinde tanzim edilmiþ hari-
ta üzerine Sultan Abdülhamid Han hazretleri nâmýna kaydedilmiþ ve hudûd-ý
mezkûre bâlâya alýnarak arz u takdim kýlýndýðý ma‘rûzdur.

Fî 18 Mayýs sene [1]325

(mühür)

*

SUR KAZASI'NDA SULTAN II. ABDÜLHAMÝD HAN'A AÝT
ARAZÝDE TASARRUF HAKKI TALEP EDEN 

AHALÝYE VERÝLEN CEVAP
Sur Kazasý Re'sül-Ayn Çiftliði civarýndaki sahil kesimi ile diðer bazý yerler tapu-

da Sultan II. Abdulhamid Han adýna kayýtlý olduðundan, buralarda tasarruf
hakký elde etmek isteyen ahali ile bunlara öncülük eden kaza kaymakamýna,

idârî kararlarla bu hakkýn kendilerine saðlanamayacaðýnýn ve mahkemeye
müracaat etmeleri gerektiðinin bildirilmesi

THE ANSWER GIVEN TO THE COMMUNITY DEMANDING FOR
THE DISPOSITION OF THE LANDS OWNED 

BY SULTAN ABDULHAMID II IN THE DISTRICT OF SUR
Notifying the people who demand for the disposition of certain lands and the
qaimaqam who guides them, of that they are supposed to make application
to the court and of that it is impossible to obtain such privilege through the
decisions made by local administrators because of the fact that the coastal

side of the farm of Ra's Al-Ein (Resulayn) and certain lands in Sur are officially
owned by Sultan Abdulhamid II

Harabü'l-Cevânî
Selim Efendi sûr ve
saray arsasý ve 
kasaba hâne ve
bahçeleri ve garben
bahr
Dönüm: 32
Metre: 290

Harabü'l-Berrânî
Deniz kenarý ve taþlýk
ve tarîku's-Salib ve tarîk
ve kenar-ý sur ve Þeb‘a
ve Hýristiyan kabristan-
larý
Dönüm: 157
Metre: 142

Kumluk mahalli
Tarîku'l-bahr ve arzu'l-
Ma‘þûk ve tarîku'l-bahr
ve Aynu'l-Kasaba ve
tarîku's-Salîb ve Burcu'l-
Muðârabe baðçeyi
Dönüm: 2496
Metre: 833
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Hâk-i Pây-ý Sâmî-i Cenâb-ý Vilâyet-penâhî'ye

Hazine-i Hâssa Nezâret-i Aliyyesi'nin iþ‘ârýna atfen keþîde buyurulan fî 14
Mayýs sene [1]325 tarihli telgrafnâme-i aliyyelerinde Re’sü'l-Ayn Çiftlik-i
Hümâyûnu'nun Kumluk mahallinde ahali tarafýndan ebniye inþa ve harâb
arazisinde hafriyât icra olunmakda olduðundan müdahalât ve tecavüzât-ý
vâký‘anýn idareten ref‘i emr ü irâde ve Hazine-i müþârünileyhin fî 5 Mayýs sene
[1]325 tarihinde sureti teblið buyurulan telgrafnâmelerinde Re’sü'l-Ayn Çiftliði
emlâk-ý kadimeden olmak itibarýyla uhde-i seniyyede ibkâ kýlýndýðý iþ‘âr buyu-
rulmuþdur.

Geçende ahvâl ve harekâtý bâ-mazbata-i telgrafiye arz olunan çiftlik-i
mezkûr müdürü Ermeni Georgy Efendi'nin tasnî‘ât ve isnâdât-ý kâzibeden
münba‘is olup ve müdür-i mûmâileyhin bu bâbdaki fikr-i kâsidesi mücerred
ahîren þeref-sudûr ve sünûh buyurulmuþ irâde-i ma‘delet-âde-i cenâb-ý zýllul-
lahî ahkâm-ý münîfesini devr-i menhûsda icra etdikleri gibi ihlâl eylemek mak-
sadýna mübtenî olduðu müstaðnî-i arz u izahdýr.

Ve mezkûr Kumluk ve harâb denilen mahaller hakkýnda geçende devren
Sur'u teþrîf buyurduklarýnda hâk-i pây-ý vilâyet-penâhîlerine takdim ve cânib-i
düstûr-ý a‘zamîlerinden tevdî‘ ve bu kere mazbata-i acizânemize rabtedilen
istid‘â-yý umumî meâl ve mündericâtý mütâlaasýndan keyfiyet bir kat daha
malum ve fâyik-melzûm-ý cenâb-ý dâverâneleri buyurulacaðý vechile bu bâbda
tevâtüren, kayden, meþhûden icab edecek izahât-ý lâzýmenin arz u iþ‘ârý umûr-ý
lâzýmeden görülmüþdür.

Þöyle ki; Re’sü'l-Ayn Çiftliði Sur Kasabasý'na nihayet bir saat mesafede olup
vüzerâdan merhum Râþid Paþa'nýn taht-ý tasarrufunda iken hakan-ý esbak
zamanýnda sultanlardan birisine takdim ve tefvîz edip bu suretle emlâk-ý
kadime sýrasýna geçerek makam-ý Hilâfet-i Uzmâ'ya rabtedilmiþdir ki bu kere
uhde-i seniyye-i cenâb-ý Padiþah-ý a‘zamîde ibkâ buyurulmuþ ve çiftlik hâþâ
hiçbir fert tarafýndan tecavüz ve müdahale vuku bulmayýp bilakis umumiyetle
muâvenet ve hizmetde kusur edilmemektedir.

Kumluk ve Harâb denilen mahaller ise bu miyânda olmayýp muhdesdir. Yani
Harâb mevkii kasabanýn etrafýný ihâta etmiþ ve ahalinin hâneleri duvarýnýn
harîmiyeti bile gasb edilmiþ ve Kumluk ise Sur Kasabasý cezîre iken zaman-ý
evâilde doldurulup þibh-i cezîre edilmiþ mahaldir ki bu da arzen iki yüz metre
mikdarý olup kasaba hayvanâtýnýn durak mahalli Akka ve Sayda ile kurâ ve
mezâri‘a giden tarîk-ý âmlarý ve su yollarýndan ibaret ve tuzlu kum yýðýndýsý
olmasýndan zer‘a gayr-ý sâlihdir.

Zaman-ý istibdâd hükmünü gereði gibi icra eylediði bir sýrada mine'l-kadim
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ahalinin ve belediyenin yed-i tasarrufunda olan mezkûr Kumluk ve Harâb
mahalleri çiftlik memurlarýnýn kaide-i müttehazeleri icabýnca bir cemîle-i mah-
susa ve arzu-yý zâlimâneleri olmak üzere Hazine-i Hâssa Çiftlik-i Hümâyûnlarýn
imarý ve vâridatýnýn tezyîdi hakkýnda ale'l-usul yazdýklarý emirleri imarâta ve
tezyîd-i vâridâtý ahalinin hukuklarýna tecavüzle tezyîd-i vâridâta hasr ve bir takým
tehdid ve memurîne va‘d ve va‘îd ifasýyla icra-yý zulmetdikleri sýrada buraca da
mücerred çiftlik müdürünün talebine mebnî hiçbir muamele ve kayda istinâd
edilmeyerek doðrudan doðruya tapu kaleminden doksan sekiz tarihinde
hakan-ý mahlû‘ nâmýna kayd ve tapuya rabt ve umumun hakk-ý meþrû‘u men‘
edilerek ahali adeta taht-ý muhasaraya alýnmýþlar ve bu zaman-ý adaletde bu
misillü zulmen ve istibdâden hakan-ý mahlû‘ nâmýna zabt ü müsâdere edilen
arazi ve emlâkin tamamen iadesi irâde buyurulmuþdur.

Mahâll-i mezkûrlarýn tapuya hîn-i rabtýnda isti‘mâl eyledikleri desâyisi irâe
eden ahvâlden olarak tapu senedlerinin hîn-i ahzýnda Harâb-ý Cevânî denilen
mahallin þimâlen hududu tayin olunmamasýndan ahîren ahali hânelerinin
harîmine dahi tecavüz edilmiþ ve Kumluk cihetinin de garben Ayne'l-Kasaba
gösterilmiþ olduðu hâlde Ayne'l-Kasaba ile deniz ve Ayne'l-Kasaba ile beldenin
kapýsýna kadar Kumluk'a da taarruz ve tecavüz olunmuþ olan tasaddî
edilmekde bulunmuþdur.

Ve bu miyânda kaydlarýnca mevcud harâb bir cami-i þerif arsasýný dahi
zabta kadar kýyâm edilmiþ cenâb-ý Vâhibü'l-Atâyâ'ya hamd ü senâlar olsun ki,
þu zaman-ý adalet-ittisâmda sevgili Padiþahýmýz efendimiz hazretleri icra-yý
adalet buyurarak ahalinin þer‘an ve kanunen örfen ve âdeten hakk-ý sarîhleri
olan maðsûblarýný iade buyurmuþ iken çiftlik memurlarý hâlâ hatt-ý muhasarayý
küþâd etmemek[de]dir. Bu hâl ise ahalinin telaþ ve galeyanlarýný davet ve ayný
zamanda hürriyetde istibdâdý ihyâ ve her bâr yalan yanlýþ ihbar ve isnâdâtdan
geri durmamakla evliya-yý umûrun ezhânýný tedhîþ eylemekde ve sâlifü'l-arz
Kumluk tabir edilen mahal kasaba ahalisinin tarîk-i âmlarý ve su yollarý ve hay-
van duraklýðý olmasýna ve zer‘a gayr-ý sâlih bulunmasýna ve Harâb denilen
mahal de kýsmen Müslim ve gayr-ý müslim makbereleri ve kýsm-ý diðeri de
imârâtýn harîmi ve ahalinin müþâ‘-ý umumîsi deniz fenerine ve Hýristiyan mahal-
lelerine giden tarîk-ý âmlarý ve kadimden beri yed-i tasarruflarýnda hakk-ý sarîh-
leri olup þer‘an ve nizâmen hiçbir tarafdan taarruz ve temlîk olunamayacaðý
derkâr bulunduðuna zu‘men zaman-ý menhûs-ý istibdâdda teðallüben alýnmýþ
olan tapu senedlerinin dahi hükmü olamayacaðý vâreste-i arz u beyândýr.

Ve Padiþah-ý âlem-penâh efendimiz hazretlerine can ve malýmýzý fedaya
âmâde bulunacaðýmýz müsellemâtdandýr. Kadim olan çiftlik-i hümâyûna
tecavüz ve müdahale vuku‘una kat‘iyyen meydan verilmeyeceði tabiî olmakla
ve ahalinin inhisâr-ý vâký‘asýna merhamet-i cenâb-ý Hilâfet-penâhînin bir vechile
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kâil olamayacaðýndan hakikat-i hâlin arzý hususuna mücâseret eyleriz.

Ve ifade-i mesrûdemizi mü’eyyid olmak üzere mahâll-i mezkûrun tarih-i
zabtýný ve hududlarýný irâe eder tapu kalemi kaydýndan ihrac ve memhûren alý-
nan kayd suretleri de leffen takdim kýlýndý.

Lutfen ve merhameten umum Osmaniyânýn nâil olduklarý merhamet ve
adalet cenâb-ý kîtî-sitânîden Sur ahali-i mazlûmesi mahrum býrakýlmayarak
muhdes suretle gasb edilen ve hakk-ý sarîh-i umumî olan mezkûr Kumluk ve
Harâb mahallere çiftlik memurlarýnýn ba‘demâ müdahale ve taarruzlarýna mey-
dan verilmemesi esbâbýnýn istikmâliyle bu bâbda umumun dûçâr olduðu gadr
u i‘tisâfdan vikâye buyurulmasý ma‘razýnda takdim-i mazbataya mücâseret
kýlýndý. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 11 Cemâziyelûlâ sene [1]327 ve fî 18 Mayýs sene  [1]325

[Sur Ýdare Meclisi üyelerinin mühürleri]

*

Bâb-ý Âli 
Daire-i Sadâret
Tahrirât Kalemi

Þûrâ-yý Devlet Mükiye Dairesi'nin 571 numaralý mazbatasýnýn 
suretidir

Sur Kazasý dahilinde Re’sü'l-Ayn Çiftliði'nin Kumluk mahallinde ahali tarafýn-
dan binalar inþa ve hafriyât icra kýlýnmakda olduðu iþ‘ârât-ý mahalliyeden
anlaþýldýðýndan müdahalât ve tecavüzât-ý vâký‘anýn mahâkime müracaata
mahal býrakýlmaksýzýn ref‘i ve bu gibi ahvâlin men‘-i tekerrürü lüzumu Hazine-i
Hâssa Müdüriyeti'nden bildirilmesi üzerine Beyrut Vilâyetiyle cereyân eden
muhaberâtdan ve ahîren alýnan tahrirâtýn takdim kýlýndýðýndan bi'l-bahs iktizâ
eden muamelenin emr ü iþ‘ârý lüzumunu mutazammýn Dahiliye Nezâreti'nin 7
Kanun-ý Sânî sene [1]325 tarihli ve 2/3629 numaralý tezkiresi ve ol bâbda sebk
eden iþ‘âr-ý sâmîye cevaben Hazine-i Hâssa Müdüriyeti'nden takdim kýlýnan 15
Nisan sene [1]326 tarihli ve 13 numaralý tezkire Þûrâ-yý Devlet'e havale buyu-
rulmakla melfûfâtýyla Mülkiye Dairesi'nde kýrâet olundu.

Dahiliye Nezâreti'nin tezkiresinde el-yevm uhde-i hümâyûnda bulunan
mezkûr çiftliðin Sur Kasabasý'na bir saat mesafede olup Kumluk ve Harâb
denilen mahaller ise çiftlik hududu haricinde ve kadimden beri ahali ile meclis-
i belediyesinin taht-ý tasarrufunda iken bilâhare hakan-ý sâbýk nâmýna kayd ve
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tapuya rabtedilmiþ olduðuna binâen mahâll-i mezkûrenin ahali ve belediyeye
terk ve iadesi münasib olacaðý Beyrut Vilâyeti'nden ve mezkûr çiftliðin Harâbü'l-
Cevânî de arazi-i emîriyeden 32 ve Harâbü'l-Berrânî'de 157 ve Kumluk mahalde
2496 dönüm arazi için hakan-ý sâbýk nâmýna 27 Safer sene [1]300 tarihiyle
müceddeden senedât-ý hakanîye i‘tâ kýlýndýðý kayden tebeyyün etmekde ise de
Kumluk ve Harâb denilen mahallerin umum ve metrûk yerlerden olduðu
vilâyetin cümle-i iþ‘ârâtýndan olup bu gibi umuma mahsus mahallerin uhde-i
tasarrufa geçmesi kanunen memnû‘ bulunmasýna mebnî mukaddemâ verilen
senedâtda muharrer hudud-ý sâlifü'z-zikr yerleri ihtivâ eylemede ise senedât-ý
mezkûrenin tashîhiyle ihtiyacât-ý ahali tazyîk edilmemek için o yerlerin alâ hâli-
hî umuma terki lâzým geleceði bi'l-muhabere Defter-i Hakanî Nezâreti'nden inbâ
kýlýnmýþ olmakla keyfiyet o vechile mukaddemâ vilâyet-i müþârunileyhâya
yazýldýðý hâlde vârid olan tahrirâtda mahâll-i mezkûrenin fürûhtu Hazine-i
Hâssa-i Þahane Müdüriyeti'nden iþ‘âr kýlýndýðý beyânýyla istifsâr-ý muamele olu-
nacaðý gösterilmiþdir.

Hazine-i Hâssa Müdüriyeti'nin tezkiresinde Sur Kazasý'nda emlâk-ý kadime-i
hakaniyeden olan Re’sü'l-Ayn Çiftliði'ne merbût Kumluk ve Harâb denilen
mahallerin umuma metrûk aksâmdan olmayýp çiftlik-i hümâyûn arazisinden
bulunduðu dahi mezkûr çiftlik-i hümâyûn ile bi'l-cümle müteferri‘ât ve
müþtemilâtýnýn senedât-ý hakaniyeye rabtedildiði sýrada mahâll-i mezkûrenin
hudud ve mikdarý hükûmet-i mahalliye ve ehl-i vukûfun irâe ve delâletleriyle
tayin ve meclis-i idare-i kazanýn tasdikiyle senedâtýn tanzim edildiði anlaþýlmýþ
olmasýna binâen bu mahallerin Hazine-i Hâssa-i Þahanece zabt edildiði
hakkýndaki iddia hak ve hakikate mukârin görülememiþ olmakla beraber
esasen kasabaya ait arazinin gayet dîk olmasý ve ahalinin de mezkûr mahallere
ihtiyacý bulunmasý hasebiyle oranýn kendilerine satýlmasý hakkýnda mukad-
demâ vâki olan istid‘âlarý üzerine Harâbü'l-Berrânî ve Harâbü'l-Cevânî nâmlarýy-
la ma‘rûf olan mahallerin parça parça bi'l-müzâyede tâliblerine satýlmasý ve
esmân-ý hâsýlasýndan yüzde yirmisinin mekâtib-i Ýslâmiye ve Hýristiyaniyeye i‘tâ
ve yüzde sekseninin hazinece istîfâsý ve Kumluk nâm mahallin de kasabaya
tayin ol[un]an münasib noktasýndan iþ‘âr-ý mahallî vechile kabristan yapýlmak
üzere ahaliye mikdar-ý kâfi arazi ifrâzý ve vakfa dahi bir mikdar yer terki
hususuna lede'l-arz irâde-i seniyye þeref-müte‘allik buyurularak mahalline de o
suretle tebligât ifa kýlýnmýþ idüðü ve þu hâlde mahâll-i mezkûre bâ-sened-i
hakanî Hazine-i Hâssa-i Þahane uhdesinde olup oralarýnýn hazinece fürûhtu
hakkýndaki teþebbüs ise ahali-i mahalliyenin o yerlerde olan ihtiyac-ý hakikî-
lerinden bahs ile mütevâliyen vâki olan müsted‘ayâtýna müstenid bulunduðu ve
maa-hâzâ ahalinin bilâhare hilâf-ý hakikat vuku bulan taleb ve iddialarý vechile
kendilerine terkine imkân olmadýðý isbat kýlýnmýþdýr.
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Dahiliye Nezâreti'nden celb ve tedkik edilen dosya mündericâtýndan müste-
fâd olduðuna nazaran Sur Kazasý Meclis-i Ýdaresi'nin 18 Mayýs sene [1]325 tar-
ihli mazbatasýyla vuku bulan iþ‘âr-ý mezkûr çiftlik vüzerâdan merhum Râþid
Paþa'nýn taht-ý tasarrufunda iken sultanlardan birisine tefvîz ve bu kere uhde-i
seniyyede ibkâ olunduðu ve Kumluk ve Harâb denilen mahaller ise bu miyân-
da olmayýp tapu[ya] kayd, kasabanýn hayvan duraðý ve su yollarý ve kabristan
mahalleri gibi [hakk-ý] sarîhi olduðu hâlde [12]98 tarihinde teðallüben zabt
edildiði merkezinde bulunmuþdur.

Ýcabý lede'l-müzâkere zikrolunan Kumluk ve Harâb denilen mahallerin çiftlik
haricinde ve ahalinin taht-ý tasarrufunda iken hakan-ý sâbýk nâmýna kayd ve
tapuya rabtedilmiþ olduðu suretindeki müdde‘ayât-ý ahali ile tahkikât-ý mahal-
liye câlib-i dikkat olmakla beraber bir mahkemeden sâdýr olmadýkça senedât-ý
hakaniye üzerinde tashihât icrasýna ve hukuk-ý tasarrufiyyenin iskâtýna kanunen
cevâz olmadýðý cihetle bu meselenin idareten tedkik ve halli mümkün olamayýp
Hazine-i Hâssa Ýdaresi'nin vaktiyle teblið etmiþ olduðu irâde-i seniyye-i hazret-
i Padiþahî mûcebince erzân buyurulan müsaade-i aliyye dairesinde tefevvüze
tâlib olacaklar haklarýnda o vechile muamele ifasý ve müdde‘ayât-ý vâký‘ada
ýsrar edenlerin mahkemeye müracaatda muhtâr olduklarýnýn kendilerine tefhîmi
zýmnýnda Suriye Vilâyeti'ne tebligât icrasýnýn Dahiliye Nezâreti'ne havalesi ve
Defter-i Hakanî Nezâretiyle Hazine-i Hâssa Müdüriyet-i Umumiyesi'ne malumat
i‘tâsý tezekkür kýlýndý. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 24 Cemâziyelevvel sene [1]328 ve fî 20 Mayýs sene [1]326 / [2 Haziran
1910]

DH. MUÝ, 25-2/31

**
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Suriye Vilâyeti'nden Dahiliye Nezâreti'ne meb‘ûs 29 Kânûn-ý Evvel 
sene [1]309 tarihli tahrirât suretidir.

Musevîlerin Memâlik-i Mahrûse-i Þahane'ye hicretle tavattun ve arazi
mübâya‘a etmeleri hakkýnda bâ-irâde-i seniyye-i hazret-i Padiþahî müttehaz
olan memnû‘iyetin ve buralara da evvelden beri ikamet edip muhâceretleri
memnû‘ Musevîler idâdýna dahil bulunmayan Musevîlerden emlâk ve arazi
iþtirâ etmek isteyenler hakkýnda mukaddemâ teblið buyrulan mukarrerâtýn
muhafazasýyla beraber ba‘d-ezîn duhûl ve tavattunlarý memnû‘ olan Musevîler
gelirse kabul olunmayýp kat‘iyyen red ve keyfiyetin derhal telgrafla arz u iþ‘ârý
irâdesini mutazammýn þeref-vârid olan 21Cemâziyelâhire sene [1]311 tarihli ve
145 numaralý tahrirât-ý aliyye-i nezâret-penâhîleri üzerine mülhakâta tebligât-ý
ekîde icra olunup ancak Rusyalý Musevîlerin idâdýna dahil olmayan Musevîlerle
diðer ecânibden mikdar-ý müttahazeye tevfîkan sened i‘tâsýyla arazi mübâya‘a
edenler Musevî muhacirleri celb ve iskân etmek teþebbüsünden geri kalmaya-
caklarý bedîhî olduðuna ve ziyaret bahanesiyle Yafa'ya gelmekde olan
Musevîlerin ziyaret ve ikametleri için her ne kadar müddet tayin olunmakda ise
de bunlardan bir kýsmý hile ve desîse ve akçe kuvvetiyle memurîn-i mahalliyeyi
itmâ‘ ederek orada kalmakda ve bir takýmý Beyrut Vilâyeti'ne tâbi Akka Sancaðý
dahilinde mukim Musevîler nezdine firar ederek yerleþmekde bulunduklarý
tahkikât ve istýtlâ‘ât-ý mahsusa-i acizânemden müstebân olduðuna ve acizleri
Kudüs Mutasarrýflýðý'nda bulunduðum esnada Nefs-i Kudüs'de bulunan
Yahudilerin nüfusu yirmi bine bâlið olmadýðý hâlde üç mâh evvel Kudüs'e
azîmet edip orada Fransa Konsolosluðu'na vekâlet ederek geçende avdet
eden Þam Fransa konsolosunun ifadesine göre Kudüs'deki Musevîlerin nüfusu
kýrk bini tecavüz eylediði anlaþýlýp dört sene zarfýnda bunlarýn nüfusu iki misline
bâlið olduðu cihetle ileride mikdarlarý muzýr olacak bir râddeye vâsýl olacaðý

SAHTE KÝMLÝKLE KUDÜS'TE ARAZÝ SATIN ALAN 
MUSEVÎLERÝN ENGELLENMESÝ

Sahte kimlikle Kudüs'te arazi satýn alan Musevîlerin sayýlarýndaki artýþýn önüne
geçilmek üzere gerekli tedbirlerin alýnmasý

PREVENTION OF THE JEWS WHO PURCHASE LANDS 
IN JERUSALEM BY USING FALSE IDENTITY CARDS

Taking necessary precautions to prevent the increase in the number of the
Jews who purchase lands in Jerusalem by using false identity cards
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bedîhî olarak bunlarýn ziyaret için Kudüs'e gelmeleri kadîmen mu‘tâd olmadýðý-
na mebnî ziyaret maksadýyla gelen Musevîlerin adem-i kabulü ile geldikleri
mahallere iade edilmedikçe Kudüs Sancaðýyla Beyrut Vilâyeti'ndeki Musevîlerin
cemiyeti tekessür ederek nâm-ý müsteâr ile mübâya‘a eyledikleri arazide tedrî-
cen tecemmu‘ ve iskân eyleyecekleri bedîhî olmakla þu hâle nazaran icab-ý
hâlin icrasý menût-ý re’y-i âlî-i cenâb-ý nezâret-penâhîleridir. Ol bâbda.

[11 Ocak 1914]

Y. PRK. DH, 7/29

**

Gazze'de Osmanlý askerleri
Ottoman soldiers in Gaza
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Yafa'da Hasan Bey tarafýndan yaptýrýlan cami 
The mosque constructed by Hasan Beg in Jaffa
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Meclis-i Vükelâ müzâkerâtýna mahsus zabýt varakasýdýr

Hulâsâ-i meâlî

Arz-ý Filistin'e gelen züvvâr-ý Museviyeye temdîd-i ikamet edememelerini
te’minen verilmekde olan kýrmýzý renkli ikamet tezkiresinin maksûd olan fâideyi
hâsýl edemediði anlaþýldýðýndan bu gibilerden temdîd-i ikamet niyetinde bulu-
nanlarýn þu fikir ve teþebbüsleri enzâr-ý istýtla‘-i tefehhusdan dûr tutulmayarak
icabât-ý mevki‘iyeye muvâfýk tedâbîr ittihâzý ile temdîd-i ikamet ve vukû‘-ý hicret-
lerine kat‘iyyen meydan verilmemesi hakkýnda ittihâz ve teblið olunan karar
üzerine hükûmet-i metbû‘alarýnýn yedlerinde muntazam pasaport bulunan
züvvâr-ý merkûmenin seyahat ve ikametlerinin men‘i mümkün olamadýðý gibi
bunlarýn Arz-ý Filistin'de arazi teferruð edememeleri zýmnýnda þimdiye kadar itti-
hâz ve tatbik edilen tedâbîrden de hiçbir fâide te’min edilemediði cihetle
tedâbîr-i müttehazenin ilgâsý lüzumu mahallerinden iþ‘âr edildiðinden bahs ile
ecnebi Musevîler hakkýnda temdîd-i ikamet ve istimlâk-ý arazi hususundaki
takayyüdâtýn ref‘ ve ilgâsý ile bunlarýn ecnebiliklerini muhafaza edememeleri
tedâbîrine tevessül edilmesi ifadesine dair Dahiliye Nezâreti'nin 22 Safer sene
[1]332 - 7 Kânûn-ý Sânî sene [1]329 tarihli tezkiresi okundu.

FÝLÝSTÝN'E GELEN YAHUDÝLERÝN UZUN SÜRE KALMALARININ
VE TOPRAK SATIN ALMALARININ ÖNLENMESÝ

Filistin'e gelen Yahudi ziyaretçilerin uzun süre kalmalarýný ve arazi satýn
almalarýný önlemek için verilen kýrmýzý renkli ikamet tezkiresinin yeterli olmadýðý
görüldüðünden, bu uygulamanýn tamamen kaldýrýlmasý teklifi üzerine Meclis-i

Vâlâ'da yapýlan görüþmeler neticesinde, bu konuda alýnan tedbirlerin kararlýlýkla
uygulanmasý ve arazi satýþýyla ilgili mevcut uygulamalarýn Dahiliye Nezâreti'nin

uygun gördüðü þekilde devam etmesi

PREVENTION OF THE JEWS WHO COME TO PALESTINE TO
STAY FOR A LONG TIME AND TO PURCHASE LANDS

Since the red residence permit cards given to Jewish visitors in order to 
prevent them from purchasing lands and staying for a long time in Palestine

are regarded deficient upon the proposal of canceling completely this 
practice, in the end of discussions made by Meclis-i Vala (the Supreme
Council) carrying out the precautions systematically as it was before and
keeping on the valid practices about the sale of lands approved by the

Ministry of Internal Affairs
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Kararý

Züvvâr-ý merkûmenin arz-ý Filistin'de temdîd-i ikamet edememelerini te’mi-
nen verilmekde olan kýrmýzý kaðýdýn ilgâsý hakkýnda evvelce ittihâz edilen
kararýn kat‘iyyen infazý ve arazi mübâya‘asý hususunda da öteden beri mevcud
olan takayyüdâtýn Dahiliye Nezâretince tensîb olunacak suretde idaresi müna-
sib göründüðünden ifa-yý muktezâsýnýn nezâret-i müþârunileyhâya cevaben
izbârý tezekkür kýlýndý.

27 Safer sene [1]332 - 12 Kanun-ý Sânî sene [1]329 / [25 Ocak 1914]

[Meclis-i Vükelâ üyelerinin imzalarý]

MV, 184/67

**
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Meclis-i Vükelâ Müzakerâtýna Mahsus Zabýt Varakasýdýr

Hulâsa-i Meâli

Arz-ý Filistin'de sâkin ve düvel-i muhâsama tebaasýndan olup tâbiiyet-i
Osmaniye'yi kabul etmedikleri hâlde ol bâbdaki karara tevfîkan Memâlik-i
Osmaniyye'den ihrac olunacak Musevîlerden fakir ve bî-kudret olanlarýnýn sevk
ve ihracý için þimendifer ücreti ile masârýf-ý sairenin te’mini zýmnýnda iki bin
liranýn tahsisi lüzumuna dair Maliye Nezâreti'nin 30 Kânûn-ý evvel sene [1]330
tarih ve 85 numaralý tezkiresi melfûfuyla mütâlaa olundu.

Kararý

Meblað-ý mezkûrun masârýf-ý gayr-ý melhûza tertibinden tesviyesi hususu-
nun Nezâret-i müþârunileyhâya iþ‘ârý tezekkür kýlýndý.

26 Safer sene [1]333 - 31 Kânûn-ý Evvel sene [1]330 / [13 Ocak 1915]

MV 195/151

**

OSMANLI TÂBÝÝYETÝNÝ KABUL ETMEYEN MUSEVÎLERÝN
FÝLÝSTÝN'DEN ÇIKARILMASI SIRASINDA ÝÇLERÝNDEN YOKSUL
OLANLARIN YOL MASRAFININ HÜKÜMETÇE KARÞILANMASI

Filistin'de düþman devletlerin vatandaþlarýndan olup Osmanlý Devleti 
vatandaþlýðýný kabul etmeyen Musevîlerden fakir olanlarýnýn Osmanlý 
topraklarýndan gönderilmeleri için gereken masraflarýn karþýlanmasý

WHILE SENDING AWAY THE JEWS WHO REJECT OTTOMAN
CITIZENSHIP FROM PALESTÝNE, COVERING THE ROAD

EXPENSES OF THE POOR AMONG THEM
While sending away the Jews who are citizens of the enemy states and 

reject Ottoman citizenship from Palestine, covering the road expenses of the
poor among them

FLSTINN.qxp  19.02.2010  11:45  Page 355



OSMANLI  BELGELERÝNDE FÝLÝSTÝN  /   PALESTINE IN OTTOMAN DOCUMENTS

356

FLSTINN.qxp  19.02.2010  11:45  Page 356



MUSEVÎLERÝN FÝLÝSTÝN'E YERLEÞMESÝ / JEWISH SETTLEMENT IN PALESTÝNE

77

357

Bâb-ý Âli
DahiliyeNezâreti 
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti

Mahrem

Hariciye Nezâret-i Celilesi Canib-i Âlîsine

Maruz-ý çâker-i kemîneleridir

Umûr-ý Siyasiye Müdüriyet-i Umûmiyesi Mühimme Kalemi'nden yazýlan 9
Mart sene [1]331 tarih ve 49-62816 numaralý tezkire-i nezâret-penâhîleri ce-
vabýdýr.

Arz-ý Filistin’de bir hükümet-i Museviye teþkili maksadýyla teessüs eden si-
yonist cemiyetlerinin ve teþkilat-ý hafiyesinin faaliyet-i dâimesi neticesi olarak
Arz-ý Filistin'e yerleþmiþ olan Musevîlerin yekûnü yüz yirmi bini mütecâviz bir
yeküne bâlið olduðu ve bunlarýn yüzde doksaný düvel-i muhasama tebaasýn-
dan bulunduklarý cihetle mevcudiyet-i siyasiye-i Osmaniyeyi âtiyen tehlikeye
ilka eylemek istidadýnda olan bu cereyânýn bir an evvel tevkifi ve ba‘demâ
havali-i mezkûrede ecnebî müdahelâtýnýn temâdisine mahal ve imkân býrakýl-
mamasý için el-yevm mevcûd olan düvel-i muhasama tebaasý Musevîlerden
tâbiiyet-i Osmaniyeyi kabul etmek istemeyenlerin hudûd-ý Osmânî haricine
çýkarýlmasý Meclis-i Âlî-i Vükela'ca bi't-tensîb karargir olmuþ ve mahallerine o
sûretle teblîðât-ý mukteziye icrâ edilmiþdi. Daily Mail ve Daily News

OSMANLI TÂBÝÝYETÝNÝ KABUL ETMEYEN MUSEVÎLERÝN KENDÝ
ARZULARI DOÐRULTUSUNDA SINIR DIÞINA ÇIKARILMALARI
Siyonist cemiyetlerinin faaliyetleri sonucu Musevî devleti kurmak için Filistin’e
gelen Musevîlerin çoðunluðu hasým devletlerin tebaasý olup Osmanlý Devleti
için tehlike arz ettiklerinden, bunlardan Osmanlý tâbiiyetini kabul etmeyenlerin

hiç bir baský yapýlmaksýzýn sýnýr dýþýna çýkarýldýklarý

SENDING AWAY THE JEWS OF THEIR OWN FREE WILL SINCE
THEY REJECT THE OTTOMAN CITIZENSHIP

Sending away the Jews who came to Palestine to establish a state with the
support of Zionist associations and reject the Ottoman citizenship without

being forced because the fact that the majority of them is from the subjects of
enemy states and they may cause a problem for the Ottoman State
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gazetelerinin neþriyât-ý vaký‘asý hakkýnda ahîren icrâ edilen tahkikata nazaran
hükûmet-i mahalliyece Meclis-i Âlî-i Vükelâ kararýna tevfikan vâki‘ olan tebliðât
üzerine düvel-i muhasama teb‘asýndan olan Musevîlerin kýsm-ý a‘zamý tebdil-i
tâbiiyyete râzý olarak bâ-istid‘ânâme müracaat eylemiþlerse de bir kýsmý tebdil-i
tâbiiyyete râzý olmayarak sýrf kendi arzu ve rýzâlarýyla ve hiç bir taraftan cebr ve
tazyîk görmeksizin ve kat‘iyyen polis veya jandarma refakatinde olmayarak ve
kendi muhtarlarý vasýtasýyla vaki‘ olan teblið üzerine vapurla hudûd-ý Osmânî
haricine azîmet etmiþ ve yalnýz bunlardan tebdîl-i tâbiiyete talib olmadýklarý
halde masârýf-ý seferiyeleri olmadýðý iddiasýyla çýkmak istemeyen bir kýsm-ý kalîli
masârýf-ý râhiyeleri doðrudan doðruya hükûmetçe vapur kumpanyasýna teslim
olunarak içlerinden hiç birisi hiç bir taraftan ufak bir hakarete bile maruz olmak-
sýzýn muntazaman vapura irkâb olunmuþlardýr. Muamele-i irkâbiyeye nihayetine
kadar bizzat kaymakam-ý kaza nezâret eylemiþ ve hazýr bulunan mahallî Alman
ve Ýspanyol konsoloslarý tarafýndan görüldüðü üzere bu gün bu muamelâtýn
esnây-ý cereyânýnda iddia olunan sû-i muamelâtýn hiç birisi vaki‘ olmamýþdýr.
Binâenaleyh sýrf isnâd-ý garaz-kârâneden ibaret bulunan iþ bu neþriyâtýn tek-
zibi lüzûmunun icab edenlere emr u tebliði menût-ý re’y-i sâmi-i nezâret-penâhî-
leridir. Ol babda emr ü fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 25 Cemâziyelevvel sene [1]333 ve fî 28 Mart [1]331 / [10 Nisan 1915]

HR. SYS, 2160/3

**

Dahiliye Nâzýrý
Talat
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Ýzzet Paþa Ömer Camii'nde
Ýzzet Pasha at the Mosque of Omar 
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Vatikan

Yeni bir nâzýrýn siyâseti

8-12 tarihli Allgemeine Handelsblad'dan

Papa'nýn yeni nâzýrý Monsiyör "Kedeshini" A.B.C nâm Ýspanya gazetesinin
Roma muhbirine bervech-i âtî beyânâtta bulunmuþtur: Daima söylenmiþdir ki
müsâlemet-i Mesîhîyye bizi istatükoya ulaþtýracakdýr. Katolik siyâsetinin Filistin'i
tekrar Muhammedîlerin boyunduruðu altýnda býrakmaya müsaadesi yoktur.
Herkesin idrak ettiði vechile Alsace-Lorenne'in Fransa'ya iade edileceðini ve
Avusturya tarafýndan tahakküm edilen Ýtalyan vilâyetlerinin Ýtalya idaresine
geçeceðini zannederim. Mesîh'in Arnavud veyahud þark Îsevîlerine nisbeten
Roma ittihâdýna karþý düþman görüneceðini hiç zannetmem. Þüphesizdir ki bu
sözlerim yalnýz efkâr-ý zâtiyemin bir mefhûmundan ibaret olarak telakki olun-
malýdýr.

*

PAPA’NIN YENÝ NÂZIRININ FÝLÝSTÝN'Ý MÜSLÜMANLARA 
BIRAKMAYACAKLARINI BEYÂN ETMESÝ

Papa'nýn yeni nâzýrýnýn bir Ýspanyol gazetesine "Filistin'i tekrar Muhammedîlerin
boyunduruðu altýnda býrakmaya müsaadesi yoktur" þeklinde 

beyanatta bulunduðundan, bu beyanatla ilgili Papa'nýn Ýstanbul'daki 
vekilinin görüþünün sorulmasý

DECLARATION OF THE POPE'S NEW MINISTER IN THE 
DIRECTION OF NOT LEAVING PALESTINE TO THE MUSLIMS

Since the Pope's new minister declared in a Spanish newspaper that "there is
no tolerance to leave Palestine under the authority of the Muslims again", ask-
ing the Pope's deputy in Istanbul his point of view regarding this declaration.
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Osmanlý Ordu-yý Hümâyûnu
Baþkumandanlýðý Vekâleti
Þube: 2
4727
Numara: 7540

Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletli efendim hazretleri

Papa'nýn yeni nâzýrý Monsiyör Kedeshini'nin bir Ýspanya gazete muhbirine
vâki‘ olan beyânâtýna karþý Papa'nýn Ýstanbul'daki vekili Monsiyör Dolchine'in
mütâlaasý alýnmak üzere bir sureti merbûtan takdim kýlýndý. Neticesinin iþ‘ârýný
rica ederim. Ol bâbda emr ü fermân hazret-i men-lehü'l- emrindir.

Fî 14 Eylül sene [1]333 / [14 Eylül 1917]

HR. SYS, 2333/1

**
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Baþkumandan Vekili
Enver
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Osmanlý Ordu-yý Hümâyûnu
Baþkumandanlýðý Vekâleti
Þube; 2 /4842
Numara: 8280

Filistin'de Hükûmet-i Yahûdiye tesisine dair

Hariciye Nezâret-i Celîlesine

Devletli efendim hazretleri

Cemahir-i Müttahide-i Amerika Reisi Wilson'un 17/9/[13]33 tarihiyle Ýsviçre
gazetelerine intikal eden telgraflar münderecatýna nazaran Rusya Hükûmet-i
hâzýrasýna hususi bir mektub yazarak Filistin'de bir hükûmet-i Yahudiye tesisi
mukarrer olub husûl-i maksad zýmnýnda Rusya'nýn dahi muâvenet-i lâzýmede
bulunmasý iltimas edildiði Bern Ateþemiliterliðinden bildirilmþdir. Ol bâbda emr
ü fermân hazreti men lehü'l- emrindir.

Fî 20 Zilhicce sene [1]335 ve fî 8 Teþrîn-i Evvel sene [1]333 / [7 Ekim 1917]

HR. SYS, 2333/3

**

WÝLSON'UN FÝLÝSTÝN'DE BÝR YAHUDÝ HÜKÛMETÝ KURULMASI
ÝÇÝN RUSYA'DAN YARDIM ÝSTEDÝÐÝ

Amerika Reis-i Cumhuru Wilson'un Rusya Hükûmetine hususi bir mektup
yazarak Filistin'de bir Yahudi hükûmeti kurulmasý için yardým istediði

WILSON'S ASKING RUSSIA FOR HELP TO ESTABLISH 
A JEWISH GOVERNMENT IN PALESTINE

The American President Wilson's asking for help to establish a Jewish govern-
ment in Palestine by sending the Russian government a private letter

Baþkumandan Vekili
Enver
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Viyana Sefâret-i Seniyyesi
49630/598

Mahremâne

Arz-ý Filistin ve Siyonizm (bir melfûf)

Hariciye Nâzýrý Devletli Ahmed Nesîmî Beyefendi Hazretlerine

Devletli efendim hazretleri

Hâtýr-ý âcizîde kaldýðýna göre Aðustos evâilinde takdim olunan bir þifre telg-
rafda Filistin'in müstakil bir hükûmet þekline ifrâðýyla idaresinin Musevîlere
tevdî’i Amerika Reis-i Cumhuru tarafýndan Siyonistlere va’d olunduðu ve
Ýngiltere Hükûmeti'nin bu va’de iþtirak ettiði ve Viyana'da hafiyyen in’ikâd eden
Siyonist Komitesi'nde Amerika ve Ýngiltere Siyonistlerinden vârid olan raporlar
mütâla’a olunarak Avusturya-Macaristan'la Almanya hükûmetlerinden de taleb-i
muâvenete karar verildiði hikâye edilmiþ ve müteâkýben ve Siyonist âmâlini ter-
vîcen Almanya ve Avusturya matbûâtýnda vukubulan neþriyât ýstýtla’ât-ý
vâký’anýn sýhhatini te’yid eylemiþ idi. Ýngiltere Hariciye Nâzýrý Balfour tarafýndan
Lord Rothschild'e gönderilip hemen her memleketin matbû’âtýna dercedilen

FÝLÝSTÝN'DE MÜSTAKÝL BÝR MUSEVÎ HÜKÛMETÝ KURULMASI
SÝYONÝSTLERE VA’D EDÝLDÝÐÝNDEN ÝNGÝLÝZ ORDUSUNUN

KUDÜS'E GÝRMESÝNÝN ENGELLENMESÝ
Filistin'in müstakil bir hükûmet þekline getirilip idaresinin Musevîlere 

verilmesinin Amerika Reis-i Cumhuru tarafýndan Siyonistlere va’d edildiðinden
ve Ýngiltere Hükûmeti'nin de bu fikre katýldýðýndan, Gazze'den ilerleyen Ýngiliz

ordusunun Kudüs'e girmesinin engellenmesi için tedbir alýnmasý

SINCE THE PROMISE ENSURING ESTABLISHMENT OF 
AN INDEPENDENT JEWISH GOVERNMENT IN PALESTINE IS

GIVEN TO THE ZIONISTS, PREVENTION OF THE BRITISH
ARMY TO ENTER JERUSALEM

Since Palestine's becoming an independent government and assigning the
Jews to the administration of this government are promised the Zionists by the

American President Wilson and this suggestion is supported by also the
British government, taking necessary measures for preventing the British Army

to enter Jerusalem
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tercümesi melfûf 2 Teþrîn-i Sânî 1917 tarihli mektubun muhteviyâtý arz-ý mezkûr-
da bir hükûmet-i Ýsrailiyye'nin tesisi keyfiyetine Ýngiltere'nin kemâl-i kat'iyyet ve
ciddiyet ile karar verdiðini mevki’-i yakîn ve sübûta îsâl etmektedir. Gazze'den
ileri doðru yürümekde olduðu Ýngiliz tebliðnâmelerinde beyân olunan Ýngiliz
Ordusu Hudâ ne-kerde Kudüs'e dahil olursa Filistin meselesi Devlet-i Aliyye
için pek muzýr bir þekil iktisâb edeceðinden 23 Haziran 1917 tarihli ve
353/48888 numaralý telgrafnâme-i acizî ile iþ’âr edilmiþ olduðu vechile esbâb-ý
müdafa’a ve mukâvemetimizi takviye ile düþmanýn def’ ü teb’îdine ve hiç
olmazsa bulunduðu mevkiden ileri gidememesi esbâbýnýn te’minine sarf-ý mâ-
hasal makderet etmekliðimiz elzemdir. Ol bâbda emr ü irâde hazreti men lehü'l-
emrindir.

Fî 28 Muharrem sene 1336 ve fî 14 Teþrîn-i Sânî sene 1917 / [13 Ekim 1917]

HR. SYS, 2333/4

**

Viyana Sefir-i Kebîri
(Ýmza)

Kudüs tren istasyonunun açýlýþý
The openning of the train station in Jerusalem 
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Meclis-i Vükelâ Müzâkerâtýna Mahsus Zabýtnâme

Hulâsa-i meâli

Bedelleri Hazine-i Maliye'ye ve ashâbýna tesviye olunarak mukaddemâ cen-
net-mekân Sultan Abdülhamid Han hazretleri tarafýndan mübâya’a ve ol
vechile kayýtlarý tashih ve ba’dehû 1324 senesinde hazine-i müþârünileyhâya
devrolunan Hicaz, Irak, Filistin, Rumeli ve Anadolu vilâyât-ý þâhânesinde vâki
bazý emvâl ve emlâkdan baþka Dersaâdet ve vilâyât-ý saire-i Osmaniyede
mevcud olup merhum-ý müþârünileyh hazretleri tarafýndan ashâbý yedinden
bi'r-rýza iþtirâ ve temellük edilen ma’lûmu'l-esâmî emlâk ve arazi bir gûnâ iliþiði
olmadýðý hâlde tebdil-i saltanatdan dolayý hazinece zabt u idare olunduðundan
ve bunlarýn irsen kendilerine intikali tabiî bulunduðundan bahisle gerek Balkan
Muharebesi'nde taht-ý istilada kalan vilayâtda gerek muharebe-i hâzýrada
düvel-i mü’telife iþgalinde bulunan vilâyât-ý ma’lûmede kâin emvâl ve emlâk
üzerindeki haklarýnýn hükûmetçe müdafaa olunmasý ve hazine-i müþârüniley-
hâca idare edilen emvâl ve emlâkýn da beyne'l-verese taksim edilmek üzere
taraflarýna teslim edilmesi ve Ýzmir ve Aydýn livâlarý dahilinde vâki Torbalý çift-
likatýnýn bey’i için i’zâm kýlýnan memurînin geriye celbiyle bunlar üzerindeki hak-
larýnýn da muhafazasý esbâbýnýn istikmali Þehzade Mehmed Selim ve
Abdürrahim Efendiler hazerâtýyla hemþireleri sultanlar hazerâtý taraflarýndan
verilen arzuhâl melfûflarýyla beraber mütâlaa olundu.

SULTAN II. ABDÜLHAMÝD'ÝN HÝCAZ, IRAK VE FÝLÝSTÝN'DE
ÞAHSÎ MÜLKÜNE ALDIÐI ARAZÝLER HAKKINDA 

NASIL MUAMELE YAPILACAÐI
Hicaz, Irak, Filistin, Rumeli ile Anadolu'nun bazý vilâyetlerinde Sultan

Abdülhamid'in þahsî mülküne aldýðý topraklar hakkýnda nasýl muamele 
yapýlacaðýnýn bildirilmesi

THE PROCEDURES WHICH SHOULD BE CARRIED OUT 
CONCERNING THE LANDS OWNED 

BY ABDULHAMID II IN HEJAZ, IRAQ AND PALESTINE
Informing about procedures that should be carried out concerning the lands

owned by Sultan Abdulhamid II in Hejaz, Iraq, Rumelia and some 
provinces of Anatolia
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Kararý

Bu bjâbda hazinece tedkikât-ý lâzýme icrasýyla neticesinin iþ’ârý hususunda
nezâret-i müþârünileyhâya tebliði tezekkür kýlýndý.

1 Cumâdelûlâ sene 1337 - 3 Þubat sene 1335 / [3 Þubat 1919]

[Meclis-i Vükelâ üyelerinin imzalarý]

MV, 214/57
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Kudüs'te Selahaddin Eyyûbî Medresesinin açýlýþýnda Enver Paþa,
Cemal Paþa, Bronzar Paþa, ateþemiliterler ve maiyyet.

Enver Pasha, Cemal Pasha, Bronzar Pasha, military attaches and atten-
dants in the opening ceremony of the Madrasah of Salah al-Din Ayyubi

in Jerusalem
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Yazýldý 
Kudüs-i Þerif'de mütemekkin Zekeriya nâm kimesneye virildi.

Fî't-tarihi'l-mezbûr.

Kudüs-i Þerif beðine ve kadýsýna hüküm ki

Hâliyâ eyyâm-ý saadet-i hümâyûnumda kalem-i rû-iklîm-i saltanatýmda vâký‘
olan bilâ[d] ve kasabât ve kurâ-yý Müslimînde þer‘-ý þerife muhalif vaz‘ olduðý-
na rýzâ-yý þerifim olmadýðý ecilden hamr bi'l-külliye Müslümanlardan ref‘ olun-
masýn emr edip ol bâbda yasað-ý hümâyûnum olmuþken hâliyâ Kudüs-i Þerif
tayyebe'llâhu mesvâhûya ba‘zý kimesneler taþradan hamr getirdip bey‘ etmek-
le ol asl-ý makam-ý þerifede feseka taifesi fýsk u fücûrdan hâlî olmadýklarý istimâ‘
olunmaðýn buyurdum ki hükm-i þerif-i vâcibü'l-ittibâ‘ým vusûl buldukda hamr
hususunda olan yasað-ý hümâyûnumu icr[a] etmekde gereði gibi mukayyed
olup belde-i tayyibeye asla hamr getirilmeyip Müslümandan bir ferde þürb-ý
hamr etdirmeyip kefere taifesine muhkem yasað ve tenbîh edip ilân-ý hamr
etdirmeyip ve Müslümandan bir ferde hamr verdirmeyesin. Ba‘de't-tenbîh esle-
meyip þer‘-ý þerife ve emr-i hümâyûnuma muhalif vaz‘ edip muhtac-ý arz olan-
larý isimleri ile yazýp arz edesin olmayanlar bâbýnda emr-i þer‘-i kavîm ne ise icra
edip þer‘-i þerife ve emr-i hümâyûnuma muhalif iþ olmakdan sakýnýp emr-i
celîlü'l-kadrimin imzasýnda bâb-ý ikdâm ü ihtimâmda dakika fevt etmeyesiz ve
emr-i þerifimin suretin sicill-i mahfûza sebt etdiresiz ki daima mazmûný ile amel
olunup hilâfýna cevâz gösterilmek ihtimali olmaya husus-ý mezbûr hufyeten
yoklanýp görülse gerekdir þöyle ki hamr hususunda olan yasað-ý hümâyûnuma
muhalif mahmiye-i mezbûrede iþ vâki ola mansýbýnýz alýnmakla konulmayup

ÞARAP SATIÞI YASAÐININ 
KUDÜS'TE TÝTÝZLÝKLE UYGULANMASI

Kudüs'te içki içilmesi yasak olduðu halde bazý kimselerin dýþarýdan þarap 
getirerek sattýðý duyulduðundan, bunun önüne geçilmesi ve yasaðýn titizlikle

uygulanmasý için hassasiyet gösterilmesi 

ENFORCING THE PROHIBITION OF SELLING WINE 
IN JERUSALEM

Since it appears that some people sell wine in Jerusalem by bringing it from
abroad despite the prohibition of drinking alcoholic beverages, 

paying attention to enforce the prohibition
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envâ‘-ý itâb u ýkâbýma mazhar vâki olursuz ona göre mukayyed olasýz.

[17 Zilhicce sene 972 / 16 Temmuz 1565]

A. DVNS. MHM.d, 6/1344

**
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Halilurrahman Mütevellîsi Mehmed Çelebi'ye virildi

Gazze ve Nablus sancaklarý beðlerine ve zikrolunan sancaklarda vâký olan
kadýlara hüküm ki, 

Kudüs-i Þerif ve Halilurrahman ahalisi tarafýndan Dergâh-ý Mu‘allâma
dârende Þeyh Muhammed Âmirî nâm kimesne gelüp þöyle arz eyledi ki vilâyet-i
Kudüs-i Þerif ve Halilurrahman bir mikdar kahtlýk yer olmaðla tereke ve sair
me’kûlât kýsmýndan nesne getirip narh-ý rûzî üzere bey‘ edenleri sancakbeði
voyvodalarý ve âdemleri Gazze'de ve Remle'de ve Nablus'da ve yollarda ve
derbendlerde tutup niçin tereke alýp gidersiz deyü cerîme bahane edip mallarýn
alýp zulm edip hilâf-ý þer‘-ý þerif ta‘addî ederlermiþ buyurdum ki vardýkda bir
defa þer‘le fasl olmuþ olmayýp on beþ yýl mürûr etmeyen davalarýn onat vechile
teftiþ edip göresiz müteveccih olan haklarýn hükm edip alýveresiz ve min-ba‘d
dahi Kudüs-i Þerif ve Halilurrahman aleyhisselâm ahalisine tereke ve me’kûlât
kýsmýndan nesne getirenlere kimesne mâni olmayýp hilâf-ý þer‘ u kanun iþ
etdirmeyesiz tezvîr u telbîsden [ve] þühûd-ý zûrdan hazer edesiz ve husus-ý
mezbûr içün kapýya þikâyet olunmalý olmayasýz ve siz ki kadýlarsýz bir suretin
sicill-i mahfûza kayd edip mûcebi ile amel eyleyesiz.

7 Zilhicce sene 979 / [21 Nisan 1572]

A. DVNS. MHM.d, 12/1162

**

KITLIK SEBEBÝYLE KUDÜS VE HALÝLURRAHMAN'A 
GIDA MADDELERÝ SEVKÝNÝN ENGELLENMEMESÝ

Kudüs ve Halilurrahman'da kýtlýk olduðu için buralarda ihtiyaç duyulan gýda
maddelerini getirmek isteyenlere engel olunmamasý ve bunlara sancak beyinin

adamlarý tarafýndan zulmedilmesine izin verilmemesi

ALLOWING THE TRANSPORTATION OF FOODSTUFFS SINCE
JERUSALEM AND AL-KHALIL (HEBRON) EXPERIENCES 

A SEVERE LACK OF FOOD
Allowing the ones who want to bring foodstuffs needed in Jerusalem and Al-
Khalil (Hebron) because of the existence of famine and preventing the san-

jackbeg’s agents from oppressing those
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Mesih Kethüda'ya verildi

Gazze Beðine ve Kadýsýna hüküm ki: 

Mektub gönderip Gazze ahalisinden cemm-i kesîr meclis-i þer‘a varýp
nevâhî-i mezbûrede bazý kâsibler taþradan getirdikleri yað ve asel ve eðer zeyt
ve sair me’kûlât kýsmýn bey‘ etmeyip þehirden taþrada uzak yerlerde muhtekir
olup kâdir olanlar karþý varýp istedikleri bahâ ile kendiler satýn alup getirip
dükkân ve mahzenlere koyup ba‘dehû istedikleri kimesnelere birin iki bahâsýn
bey‘ edip fukarâ almaða kâdir olmayýp zahîre bâbýnda müzâyaka çeker ondan
mâadâ bâc [u] rüsûm-ý mîrîye dahi gadr ederler þöyle ki taþradan kâr ü kisb
edenler her ne getirirler ise hâliyâ binâ olunan hân-ý cedîdin hareminde bey‘
edip âhar yerde bey‘ olunmamak için emr-i þerifim verilirse taife-i fukarâ
müzâyaka çekmez ve mal-ý mîrîye dahi gadr olmaz deyu bildirdiðiniz ecilden
buyurdum ki vardýkda mukayyed olup göresiz. Fi'l-vâki arz olunduðý üzere ise
ol makûle kâr ü kisb için zahîre getiren kimesnelere tenbîh eyleyesiz ki getirdik-
leri metâý haric-i þehirde bey‘ etmeyip hâliyâ müceddeden bina olunan hanun
hareminde bey‘ edeler ki fukarâ ve zu‘afâ zahîre bâbýnda müzâyaka çekmeye-
ler.

[8 Muharrem 987 / 7 Mart 1579]

A. DVNS. MHM.d, 36/342

**

GAZZE'YE TAÞRADAN GELEN YÝYECEK MADDELERÝNÝ 
HALKA FAHÝÞ FÝYATLA SATANLARA FIRSAT VERÝLMEMESÝ

Gazze'ye taþradan gelen yað, zeytin ve diðer yiyecek maddelerini bazý 
stokçularýn fahiþ fiyata sattýklarý þikayet edildiðinden, bunun önüne geçilerek 

alýþ-veriþin yeni inþa edilen han içinde yapýlmasýnýn saðlanmasý

PREVENTING THE ONES WHO SELL THE FOODSTUFFS COM-
ING TO GAZA FROM THE COUNTRYSIDE TO THE PUBLIC AT

EXCESSIVE PRICES
Prevention of stockpilers since it is reported that they bought oil, olive, and

other foodstuffs brought from the countryside to Gaza and tried to sell them to
the poor at excessive prices and ensuring people to do shopping in the 

commercial building newly constructed in Gaza
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Dahiliye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i Âlîsi'ne

Paris'de bulunan Cemiyet-i Umumiye-i Ýsrailiye nâmýna olarak Yafa hava-
lisinde bir mekteb-i ziraatin te’sis ve küþâdýna ruhsat i‘tâsý ve þakirdânýn
harâset ameliyâtýna iþtigâl eylemeleri için bir mikdar arazi tahsisi istid‘âsýna ve
ifadât-ý saireye dair Mösyö Þarl Nator tarafýndan verilip Paris Sefâret-i Seniyyesi
cânibinden bâ-tahrirât irsâl olunan mektub tercümesiyle cemiyet-i mezkûre
reisi Mösyö Krampo tarafýndan muahharan gelen arîzanýn gönderildiði beyân-ý
âlîsiyle bu bâbda icab eden tahkikât ve tedkikât-ý mahalliyenin sür‘at-i icra ve
neticesinin arz u inhâsý fî 8 Cemâziyelâhire sene [12]86 tarihi ve yetmiþ bir
numarasý ile murakkamen resîde-i mevki‘-ý tebcîl ve tekrîm olan tahrirât-ý aliyye-i
cenâb-ý nezâret-penâhîlerinde emr u iþ‘âr buyurulmuþ olmakdan nâþî keyfiyet
meclis-i çâkerânemizde bi'l-etraf müzâkere ve tedkik olunarak öyle bir mekte-
bin ihdâs ve inþasý fâide ve menfaatden hâlî olmayacaðý anlaþýlmýþ ve taleb
olunan arazi-i hususi Kudüs Sancaðý Mutasarrýflýðý 'ndan sual ve tahkik olun-
dukda fî 19 Þaban sene [12]86 tarihi ve üç yüz yirmi üç numarasý ile cevaben
tevârüd eden mazbatada mekteb-i mezbûr için taleb olunan arazi iki bin altý yüz
dönümden ibaret olduðu ve bu dahi Yafa Kazasý'na tâbi Yazur Karyesi ahalisi
taht-ý ziraatlerinde bulunan ve vergi-i senevîsi yirmi beþ bin iki yüz elli iki kuruþ-
dan ibaret olan arazi-i emiriyeden ifrâz kýlýndýðý ve bu arazinin kâffesi misâha
olundukda zikrolunan iki bin altý yüz dönüme senevî sekiz bin dokuz yüz sek-
sen dokuz buçuk kuruþ hisse-i vergi isabet eylediði beyân ve iþ‘âr olunmuþ
olmasýyla mûmâileyh Mösyö Nator meclis-i acizîmize celb olunarak kendisiyle
olunan mübâhese ve müzâkerâtýn fezlekesi olmak üzere on bir maddeyi hâvî
kaleme alýnan ve mûmâileyh tarafýndan dahi kabul edilen þartnâme sureti lef-

CEMÝYET-Ý UMUMÝYE-Ý ÝSRAÝLÝYE ADINA 
YAFA'DA BÝR ZÝRAAT OKULU AÇILMASI

Paris'te bulunan Cemiyet-i Umumiye-i Ýsrailiye adýna Yafa'da bir ziraat okulu
açýlmasýnýn Suriye Vilâyeti Meclis üyeleri tarafýndan uygun görüldüðü ve bu

çerçevede hazýrlanan þartnamenin gönderildiði

BUILDING A SCHOOL OF AGRICULTURE IN JAFFA IN THE
NAME OF ASSOCIATION OF ISRAELI COMMUNITY

Approval of building a school of agriculture in Jaffa in the name of 
Cemiyet-i Umumiye-i Ýsrailiye (Association of Israeli Community) in Paris 
by the members of Assembly of Syria Province and sending the contract 

prepared for this project
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fen takdim kýlýnmýþ olmakla bu bâbda þeref-müte‘allik edecek emr u irâde-i hik-
met-ifade-i cenâb-ý nezâret-penâhîlerinin emr u iþ‘ârý bâbýnda emr u fermân
hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 26 Ramazan sene [12]86 ve fî 17 Kânûn-ý Evvel sene [12]85

[Suriye Vilâyeti Meclis üyelerinin mühürleri]

*
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Birinci Madde: Cemiyet-i Umumiye-i Ýsrailiye tarafýndan Kudüs Sancaðý'nda
bir ziraat mektebi ihdâs olunmak üzere cemiyet-i mezkûrenin vekili bulunan
Mösyö Þarl Nator'a þerâit-i âtiye ile ruhsat verilmiþdir.

Ýkinci Madde: Mekteb-i mezkûr Cemiyet-i Umumiye-i Ýsrailiye Ziraat Mektebi
ismiyle yâd olunacak ve Devlet-i Aliyye'nin kavânîn-i hâzýra ve âtiyesi ve Maârif
Nezâret-i Celîlesi'nin nezâreti altýnda ve himayet-i seniyye tahtýnda bulunup
mekâtib-i Osmaniyye cümlesinden addolunacakdýr.

Üçüncü Madde: Bu mektebe otuz neferden altmýþ nefere kadar þâkird alýnýp
üç sene müddet ikamet edeceklerdir.

Dördüncü Madde: Bu mekteb her ne kadar Millet-i Museviyye etfâli için
yapýlacak ise de milel ve mezâhib-i saireden dahi þâkird kabul olunacak ve
bunlarýn sinleri on üçden on altýya kadar olacakdýr.

Beþinci Madde: Mekteb-i mezkûra alýnacak þâkirdânýn tebaa-i Devlet-i
Aliyye'den olmasý meþrûtdur.

Altýncý Madde: Yalnýz ders almak için bu mektebe haricden gelen olur ise
kabul olunacaðý gibi bu makûlelere meccânen ders verilecekdir.

Yedinci Madde: Mekteb-i mezkûre dühûl edecek þâkirdânýn her birinden
me’kûlât ve melbûsât ve sair her bir masârýf dahil olmak üzere senevî iki yüz-
den üç yüz franka kadar akçe alýnacakdýr.

Sekizinci Madde: Mekteb-i mezkûr þâkirdânýna fenn-i ziraat ile buna
müte‘allik fünûn-ý saire talim ve tedris olunacakdýr.

Dokuzuncu Madde: Kudüs Sancaðý'nda olup mekteb-i mezkûr için cemiyet-i
merkûme tarafýndan taleb ve mahallince misâha ve irâe kýlýnan iki bin altý yüz
dönüm arazi senevî yedi bin beþ yüz kuruþ bedel ile taraf-ý Saltanat-ý
Seniyye'den cemiyet-i merkûmeye îcâr olunup mekteb-i mezkûr þerâit-i mukar-
reresiyle devam eylediði ve bedel-i îcârý bulunan yedi bin beþ yüz kuruþ sene
be-sene te’diye edildiði takdirde arazi-i mezkûre cemiyet-i merkûmenin taht-ý
istîcârýnda bulunacak ve fakat mücerred taraf-ý Saltanat-ý Seniyye'den cemiyete
bir lutf-ý mahsus olmak üzere fermân-ý âlî tarihinden itibaren bedel-i îcâr-ý
mezkûrun on seneliði afv buyurulacakdýr.

Onuncu Madde: Cemiyet-i merkûme fermân-ý âlî tarihinden itibaren iki sene
zarfýnda mektebin küþâdýna mecbur olduðundan bu müddet zarfýnda bi'l-ikmâl
küþâd eylemediði hâlde iþbu ruhsatýn hükmü münfesih olacaðý gibi mekteb-i
mezkûr küþâd olundukdan sonra cemiyet tarafýndan tatil ve seddolunduðu
takdirde arazi-i mezkûre üzerine cemiyet-i merkûme cânibinden yapýlmýþ olan
kâffe-i ebniye ve kuyular mahall-i erbâb-ý vukûfu ma‘rifetiyle kâimen tahmin ve
tayin olunacak kýymeti verilerek arazi-i merkûme kâffe-i mefrûþâtýyla beraber
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taraf-ý Devlet-i Aliyye'den ahz u zapt olacakdýr.

On Birinci Madde: Bu mekteb arazisinde husûle gelecek hâsýlâtýn öþürden
muaf olacaðý gibi bu hâsýlâtdan bir þey ihrac olunur ise yalnýz resm-i gümrük
alýnacakdýr.

On Ýkinci Madde: Edevât-ý ziraatden mâadâ mekteb-i mezbûr için haricden
getirilecek eþyadan nizâmen alýnmasý lâzým gelen resm-i gümrük tamamýyla
istîfâ kýlýnacakdýr.

Fî 16 Za. sene [1]286 ve fî 3 Þubat sene [1]285 / [15 Þubat 1870]

ÞD, 2269/24

**
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Yýldýz Saray-ý Hümâyûnu
Baþkitâbet Dairesi
Numara,  1423

Akka'da inþa olunan mekteb-i rüþdiyenin nâm-ý nâmî-i cenâb-ý Hilâfet-
penâhî'ye nisbetle tevsîmi bu bâbda istid‘â-yý müsaade-i seniyyeyi hâvî þehr-i
mezkûr ulema ve eþraf ve memurîni ve bazý ahalisi taraflarýndan keþîde edilip
manzûr-ý âlî buyurulan telgrafnâme üzerine þeref-sâdýr olan irâde-i seniyye-i
cenâb-ý Hilâfet-penâhî iktizâ-yý âlîsinden olmakla ol bâbda emr u fermân
hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 8 Safer sene [1]310 ve fî 18 Aðustos sene [1]308 / [30 Aðustos 1892]

Ý. HUS, 3/1310.S/52

**

AKKA'DA RÜÞDÝYE MEKTEBÝ YAPTIRILMASI
Akka'da yaptýrýlan rüþdiye mektebine Sultan II. Abdülhamid'in  isminin verildiði

BUILDING A SECONDARY SCHOOL IN AKKO
Giving the secondary school built in Akko (Acre) the name of 

Sultan Abdulhamid II

Serkâtib-i Hazret-i Þehriyârî
Süreyya

387
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Kudüs-i Þerif Muutasarrýflýðý
Tahrirât Kalemi
Aded: 22

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Fî 5 Þubat sene [1]309 tarihli ve 187 numara ile murakkamen þeref-vârid
olan tahrirât-ý aliyye-i cenâb-ý nezâret-penâhîlerinde patates mahsulüne kurak-
lýðýn ve çekirgenin pek de te’siri olamadýðýna nazaran ahalinin ihtiyacâtýna kâfi
patetes yetiþdirilmek üzere erbâb-ý ziraata teþvikât-ý müessire icrasý mý lâzým
gelir yoksa hâneleri halkýný bir sene idare edecek kadar patetesi zer‘ için her çift
ve tarla sahibi bir mecburiyet tahtýna alýnmasý mý icab eder ve bunun devamý
hakkýnda her mahallin icabâtýna ve ziraatin istitâ‘at ve kabiliyetine göre çare ve
tedbir düþünülerek mevki‘-i fî‘l ve icraya konulmasý ve muhtac-ý istîzân olan
cihetlerin arz ve inhâsý emr u irâde buyurulmuþ olmakdan nâþi mülhak kazalara
olunan tebligâta cevaben vârid olan mazbatalarýn mündericâtýna ve tahkikât-ý
vaký‘aya nazaran keyfiyet lede't-te’emmül livânýn bazý mahallerinde cüz’îce
patates ziraat olunmakda ve ziraatin oldukça istifadesi hasebiyle patates ziraa-
tine devam ve tedrîcen tekessür eylemekde ise de ihtiyac-ý ahaliye kâfi olacak
derecede ta‘mim-i ziraati her karyede ahalinin ihtiyacý nisbetinde patates ziraa-
tine zürrâ‘ ve ashâb-ý arazi hükûmetçe taht-ý mecburiyete alýnarak bir iki sene
þu suretle ziraat etdirildiði takdirde husûle gelecek fevâid ve menâfi‘ bittab‘
zürrâ‘ýn tezyîd-i raðbetini ve sairinin dahi teþvikini mûcib ve bi't-tedric teksîr ve
tevfir-i ziraate medâr olacaðý emsaliyle müstedil bulunmuþ ve kazahâ-yý mülha-
ka mecâlis-i idaresinin mezâbýt-ý vâridesinde beyân olunan mütalaât dahi bu
merkezde olup fakat bu sene ziraat mevsimi mürûr etmiþ olduðundan bi-men-
nihî Teâlâ sene-i âtiyeden itibaren mevsim-i ziraat hulûlünden evvelce icra-yý
icabý hâline mübâderet olunmak üzere arz u istîzân-ý keyfiyete cür’et kýlýnmaðýn

KUDÜS’TE PATATES EKÝMÝNÝ TEÞVÝK ETMEK ÜZERE 
BU ÜRÜNÜN ÖÞÜRDEN MUAF TUTULMASI

Kudüs ve çevresinde patates ekiminin teþvik edilmesi için bu mahsulün beþ
sene müddetle öþürden muaf tutulacaðý

EXEMPTION OF POTATO GROWING IN AND AROUND
JERUSALEM FROM TITHE AS INCENTIVE

Exemption of potato growing in and around Jerusalem from tithe f
or five years as incentive
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ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 3 Zilhicce sene [1]311 ve fî 26 Mayýs sene [1310

[Kudüs Ýdare Meclisi üyelerinin mühürleri]

*
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Dahiliye Mektubî Kalemi Müsveddâtýna Mahsus Varakadýr.

Kudüs-i Þerif Mutasarrýflýðý'na

Memâlik-i Mahrûse-i Þahane'nin bazý mahallerinde havalar kurak gitmesin-
den veyahud mahsulâta fare üþmesinden dolayý kaht u galâ zuhuruyla fukarâ-
yý zürrâ‘ sýkýlarak Hükûmet-i Seniyye'den isti‘âneye mecbur olmakda bulunduk-
larýna ve muhafazalarý için bir tedbir ittihâzý þeref-sâdýr olan irâde-i seniyye-i
hazret-i Padiþahî iktizâ-yý âlîsinden olduðuna mebnî bazý hububâtýn avârýz-ý
mesrûdeden nâþi lâyýkýyla hâsýl olamadýðý yerlerde patates yetiþdirilmesi zým-
nýnda erbâb-ý ziraate teþvikât-ý müessire ifasý ve teferruâtý hakkýnda sebk eden
tebligâta cevaben Meclis-i Ýdare-i Livâ'dan meb‘ûs 26 Mayýs sene [1]310 tarih
ve 22 numaralý mazbatada livânýn bazý taraflarýnda cüz’îce patates ziraat olun-
makda olup her karyede ahalinin ihtiyacý nisbetinde patates zer‘i zürrâ‘ ve
ashâb-ý arazinin hükûmetçe bir iki sene taht-ý mecburiyete alýnmasýna muvâ-
fakat olunduðundan ve husûle gelecek fevâid ve menafi‘-ý zürra‘ýn tezyîd-i rað-
betini ve tedrîcen teksîr ve tevfîr-i ziraati mûcib olunarak mevsim-i ziraat geçmiþ
olduðundan bahisle gelecek sene icra-yý icab-ý hâle mübâderet olunacaðý der-
miyân kýlýnmýþ ve bu suret muvâfýk-ý maslahat görünmüþ olduðundan bir gûnâ
sýzýldý hudûsüne meydan verilmeyecek suretde tedâbîr-i lâzýme ve teþvikât-ý
müessire ittihâz ve icrasýyla sene-i âtiyede patates zer‘ etdirilmesi hususuna
himmet buyurulmasý bâbýnda.

6 Muharrem sene [1]312 - 28 Haziran sene [1]310 / [10 Temmuz 1894]

DH. MKT, 207/1

**
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Dahiliye Mektubî Kalemi
Evrak numarasý: 187/29

Huzur-ý âlî-i hazret-i Sadâret-penâhî'ye

Filistin Rus Cemiyeti tarafýndan merkez-i livâya merbût bazý kurâda bilâ-ruh-
sat-ý resmiye altý sene evvel küþâd edilen mekteblerin seddi bir takým ta‘allülâ-
ta dûçâr olarak hüsn-i neticeye iktirân etmediði Akka Mutasarrýflýðý'ndan iþ‘âr ve
icabý istifsâr edildiðinden ve cereyân eden tahkikâta nazaran Akka Sancaðý'nýn
cihât-ý sairesiyle Trablus Livâsý dahilinde cemiyet-i merkûmenin mine'l-kadim
her nasýlsa te’sis eylediði ruhsatsýz bir hayli mektebler mevcud olup bunlar ruh-
sat-ý resmiyeye davet olunmakda iseler de yanaþmamakda olduklarý gibi þâyed
haklarýnda cebren muamele-i seddiye icra etdirilecek olursa mekâtib-i
mezkûrenin kesreti ve sair bazý ahvâl-i hususiyeleri cihetiyle uygunsuzluk
vuku‘unu mûcib olacaðý melhûz olmakla beraber ruhsatsýz olarak devamlarýn-
daki ders programlarýnýn Hükûmet-i Seniyye'ye tasdik etdirilmemiþ olmasýnda-
ki mehâzir dahi müstaðnî-i izah bulunduðundan bahisle muktezâsýnýn inbâsýna
dair Beyrut Vilâyeti Meclis-i Ýdaresi'nden alýnan 3 Kânûn-ý Evvel sene [1]317
tarih ve yüz yirmi dört numaralý mazbata leffen huzur-ý sâmî-i cenâb-ý Sadâret-
penâhîlerine takdim kýlýndý. Ýcabýnýn Þûrâ-yý Devletçe teemmülü muktezî görün-

FÝLÝSTÝN RUS CEMAATÝ TARAFINDAN AKKA VE TRABLUS
ÇEVRESÝNDE AÇILAN RUHSATSIZ OKULLARIN DENETÝMÝ

Filistin Rus cemaati tarafýndan Akka ve Trablus civarýnda ruhsatsýz olarak açýlan
okullarýn ders programlarý hükümetçe tasdik edilmeden eðitim ve öðretime
devam etmeleri sakýncalý olacaðý gibi, kapatýlmalarýnýn da bazý mahzurlarý 
olacaðýndan; bu durumun Suriye Vilâyeti tarafýndan gereði yapýlmak üzere

Sadaret'e bildirildiði

INSPECTING THE UNLICENSED SCHOOLS WHICH WERE
BUILT BY THE RUSSIAN COMMUNITY IN PALESTÝNE 

AROUND AKKO (ACRE) AND TRIPOLI
Report sent by the Syrian Governorate to Sadaret (Grand Vizierate) concerning
that since a lot of unlicensed schools were built by the Russian community in

Palestine around Akko (Acre) and Tripoli the schedules of those schools
should be approved by the government and that closing down those schools

might also cause problems in the future
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mesiyle ifa-yý muktezâsý menût-ý müsaade-i celîle-i vekâlet-penâhîdir. Ol
bâbda.

Fî 14 Zilkade sene [1]319 ve fî 9 Þubat sene [1]317 / [22 Þubat 1902]

DH. MKT, 2591/121
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Fi 12 Þubat sene (1)317 tarihiyle makam-ý Sadâret-penâhiye vârid olan
tezkire-i samiyenin sûretidir.

Devletli efendim hazretleri

Almanya Ýmparatoru hazretleri tarafýndan mubaya’a olunan arsalarýn Arz-ý
Filistin Cemiyet-i Rûhâniyesi nâmýna muamele-i kaydiyesinin icrâsýyla üzerle-
rine mebânî inþasýna musâade i’tasý hakkýnda Almanya Sefâreti'nden vukûbu-
lan iltimâs üzerine mezkûr arsalarýn mahâll-i mukaddese-i Ýslâmiyeye mucâvir
olup olmadýðýna dair sebk iden isti‘lâmâ cevâben Kudüs Mutasarrýflýðý'ndan
vârid olan tahrirâtda vaktiyle bi'l-mübâya‘a Almanya Konsolatosu tercümâný
Fazýl Efendi nâmýna mukayyed bulunan ve þimdi üzerine mebânî inþâsý istid‘â
olunan arsalar mülk ve Babu'l-Amud'da kâin olup birinin üç bin altý yüz küsûr
zirâ‘ ve diðeri iki dönüm yirmi zirâ‘ murabba‘ý vüs‘atinde olduðu gibi Makam-ý
Davud aleyhisselâma bin yüz kýrk metre civarýnda kâin Edhemiyye Zâviyesi'ne
seksen beþ metre mesâfede olarak burada misâfirhâne inþâsýnca mahzûr
olduðu beyân kýlýnmasýna ve müþârunileyh Ýmparator hazretlerinin taht-ý tasar-
rufunda bulunan arazî üzerine bir kilise ve bir saât kûlesi ve bir misafirhâne
inþâsý hususuna mukaddemâ Meclis-i Mahsûs-ý Vükelâ kararýyla bi'l-istîzân
irâde-i seniyye-i cenâb-ý pâdiþâhî þeref müte‘allýk buyurularak bu arsâlarýn
þimdi müþârunileyh tarafýndan mübâya’âsý evvelce teferruð olunan arazinin
inþaat-ý mukarrareye adem-i kifayetinden nâþî görülen lüzümâ mebnî olduðu
anlaþýlmasýna binaen mezkûr arsalarýn sâlifü'l-beyân Arz-ý Filistin Almanya

ALMAN ÝMPARATORU WILHELM'ÝN KUDÜS'TEKÝ ARAZÝSÝ
ÜZERÝNE KÝLÝSE VE HASTANE YAPTIRILMASINA 

BAZI ÞARTLARLA ÝZÝN VERÝLMESÝ
Alman Ýmparatoru Wilhelm'in Kudüs'te satýn aldýðý arazi üzerine Arz-ý Filistin
Cemiyet-i Rûhaniyesi adýna bir hastane, kilise ve saat kulesi yaptýrýlmasýna
Müslümanlarýn mukaddes yerlerine yakýn olmamak þartýyla izin verilmesi

GIVING PERMISSION TO BUILD A CHURCH AND A HOSPITAL
ON THE LANDS BELONGED TO WILHELM, THE GERMAN
EMPEROR IN JERUSALEM WITH SOME RESTRICTIONS

Giving permission to build a hospital, a church, and a clock tower in the name
of Arz-ý Filistin Cemiyet-i Ruhaniyesi (the Spiritual Association of Palestinian

Lands) on the lands purchased by Wilhelm, the German Emperor, on the con-
dition that those buildings shall be away from the holy places for the Muslims
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Katolik Cemiyyet-i Ruhaniyyesi nâmýna muamele-i kaydiyyesinin icrâsýyla
mebânî-i mezkûrenin ber-vech-i iltimâs inþâsý zýmnýnda ifâ-yý muktezâsý meclis-i
mezkûr kararýyla lede'l-arz bunlarýn hürmetsizliði mucib olmayacak derecede
mahâll-i mukaddeseden ba‘îd olmasý lâzým geleceðinden ve zât-ý vâlâ-yý meþi-
hât-penâhinin de bu ciheti nazar-ý dikkate almýþ olacaklarý derkâr bulunduðun-
dan inþâ edilecek mebâni mahâll-i mukaddeseden uzâk olmasý þartýyla
bervech-i tezekkür ve istizân ifâ-yý muktezâsý husûsuna irade-i seniyye-i cenâb-ý
hilafet-penâhî þeref-südûr buyurulmuþ ve hükm-i münîfi Dahiliye ve Defter-i
Hakâni Nezâret-i celîlelerine teblið edilmiþ olduðu beyânýyla tezkire-i senâverî
terkîm kýlýndý efendim.

[12 Þubat sene (1)317] / [25 Þubat 1902]

HR. SYS, 409/6

**
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Cemal Paþa kütüphane önünde 
Cemal Pasha in front of the library
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Þûrâ-yý Devlet
Maliye Dairesi
Aded: 1606

Evkâf-ý Hümâyûn Nezâreti'nin Þûrâ-yý Devlet'e havale buyurulan 29
Rebîülâhir sene [1]321 tarih ve 230 namaralý tezkiresi Maliye Dairesi'nde kýrâet
olundu.

Meâlinde Halilurrahman alâ nebiyyinâ ve aleyhisselâm efendimiz hazret-
lerinin Kudüs-i Þerif'de kâin imaret-i âmiresinde tabh olunan çorbanýn mürette-
bi yevmî bir keyl-i Ýstanbulî hýntadan ibaret olup müretteb-i mezkûr ale'd-devam
tevârüd ve ezmine-i ahîrede tezâyüd edegelen züvvârýn kesreti hasebiyle gayri
kâfi bulunduðundan bahisle hýntanýn bir mislinin iki kileye iblâðý Kudüs-i Þerif
Sancaðý Ýdare Meclisi'nden bâ-mazbata iþ‘âr olunmasý üzerine hazinece icra
kýlýnan tedkikât ve muhaberât neticesinde gerçi mezkûr bir kile hýntanýn suret-i
tahsisine dair kayýdda malumat yok ise de esmâný öteden beri sarf ve i‘tâ ve
masraf cedvellerine ve büdceye idhal ve imlâ olunagelmiþ ve nebî-i müþâruni-
leyh hazretleri vakfýnýn vâridâtý da zamma mütehammil bulunmuþ olduðu
anlaþýlmýþ olduðundan hazinece kaydýnýn icrasýyla beraber yevmî nýsf kile hýn-
tanýn daha zammýyla mikdar-ý yevmîsinin bir buçuk kileye iblâðý ve zamm-ý
mezkûrun bir senelik bedeli olan üç bin yüz doksan üç kuruþ otuz paranýn üç
yüz on dokuz senesinden itibaren büdcenin muayyenât fazlasýndan tesviyesi
istîzân kýlýnmýþ ve suret-i iþ‘âr münasib görünmüþ olmakla ber-mûceb-i istîzân
icra-yý icabýnýn nezâret-i müþârunileyhâya havalesi tezekkür kýlýndý. Ol bâbda
emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 19 Cemâziyelevvel sene 1321 ve fî 31 Temmuz sene [1]319

[Þûrâ-yý Devlet Maliye Dairesi üyelerinin mühürleri]

*

KUDÜS'TE HAZRET-Ý ÝBRAHÝM ÝMARETÝ'NDE PÝÞÝRÝLEN 
ÇORBA ÝÇÝN VERÝLEN TAHSÎSÂTIN ARTIRILMASI

Kudüs'te Hazret-i Ýbrahim Ýmareti'nde piþirilen çorba için gereken günlük bir
kile buðdayýn bir buçuk kileye çýkarýlmasý

INCREASING ALLOCATIONS GIVEN FOR COOKING SOUP IN
THE HOSPICEOF PROPHET ABRAHAM IN JERUSALEM

Increasing the daily amount of wheat needed for cooking soup in the Hospice
of Prophet Abraham in Jerusalem from one bushel to one-and-a-half bushels
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Bâb-ý Âli
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Divan-ý Hümâyûn
1518

Devletli efendim hazretleri

Evkâf-ý Hümâyûn Nezâret-i Celîlesi'nden bi'l-vürûd Þûrâ-yý Devlet'e havale
olunan tezkire üzerine Maliye Dairesi'nden tanzim ve leffen arz u takdim kýlýnan
mazbatada Halilurrahman alâ nebiyyinâ ve aleyhisselâm el-mennân efendimiz
hazretlerinin Kudüs-i Þerif'de kâin imaret-i âmiresinde tabh olunan çorbanýn
mürettebi olan yevmî bir keyl-i Ýstanbulî hýntanýn züvvârýn tezâyüdü hasebiyle
adem-i kifayetine mebnî zammý mahallinden iþ‘âr olunmuþ olduðundan
Hazine-i Evkâf-ý Hümâyûnca kaydý bulunamayan mezkûr bir kile hýntanýn kay-
dýyla beraber yevmî nýsf kile daha zammýyla mikdar-ý yevmîsinin bir buçuk kile-
ye iblâðý ve zamm-ý mezkûrun bedel-i senevîsi olan üç bin yüz doksan üç kuruþ
otuz paranýn üç yüz on dokuz senesinden itibaren büdcenin muayyenât
fazlasýndan tesviyesi hususunun nezâret-i müþârunileyhâya havalesi lüzumu
gösterilmiþ olmakla ol bâbda her ne vechile irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-
penâhî þeref-müte‘allik buyurulur ise mantûk-ý münîfi infaz olunacaðý beyânýyla
tezkire-i senaverî terkîm olundu, efendim.

Fî 25 Cemâziyelevvel sene [1]321 - Fî 6 Aðustos sene [1]319

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki

Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûfuyla manzûr-ý âlî buyurulan iþbu tezkire-i
sâmiye-i Sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-ý
Hilâfet-penâhî þeref-müte‘allik buyurulmuþ olmakla ol bâbda emr u fermân
hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 15 Cemâziyelâhire sene [1]321 ve 25 Aðustos sene [1]319 / [7 Eylül
1903]

Ý. EV, 1321.C/2

**

Sadrýazam
Ferid

Serkâtib-i Hazret-i Þehriyârî
Tahsin
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Dahiliye
Mektubî Kalemi
Evrak numarasý: 80/10

Huzur-ý Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî'ye

Dahil-i livâda müsabakaya elveriþli bir hayli Arab atlarý mevcud olduðu hâlde
ahalice cins-i feresin teksîr ve ýslâhý maddesinin bir çok fevâidi bulunduðu bi't-
tecrübe sâbit olan at yarýþlarý oraca þimdiye kadar icra olunmamasýndan dolayý
fevâid-i matlûbe te’min edilemediðinden bahisle evvel be-evvel urbânýn at
yetiþdirmek cihetine þevk ve gayretlerinin tezyîdine ve dolayýsýyla Arab atlarýnýn
ýslâhýna medâr olmak ve cihet-i belediyeye fazla vâridât te’min olunmak üzere
vilâyât-ý þahanede olduðu gibi livâca da ilk ve sonbaharda suret-i mahsusada
at müsabakalarý tertibi Kudüs-i Þerif Mutasarrýfiyet-i Aliyyesi'nden alýnýp leffen
takdim olunan 26 Teþrîn-i Evvel sene [1]321 tarihli ve seksen numaralý tahrîrât-
da istîzân kýlýnmasýna nazaran iktizâsýnýn ifa ve emr u inbâ buyurulmasý
müsaade-i aliyye-i fehâmet-penâhîlerine menûtdur. Ol bâbda.

10 Þevval sene [1]323 - 24 Teþrîn-i Sânî sene [1]321 / [7 Aralýk 1905]

DH. MKT, 1030/33

**

KUDÜS'TE AT YARIÞLARI DÜZENLENMESÝ VE 
AT YETÝÞTÝRÝCÝLÝÐÝNÝN TEÞVÝK EDÝLMESÝ

Arap atlarýnýn ýslâh edilerek çoðaltýlmasý için Kudüs-i Þerif'te ilkbaharda 
ve sonbaharda at yarýþlarý düzenlenmesi ve at yetiþtiriciliðinin teþvik edilerek

gelir saðlanmasý

ORGANIZING HORSE RACES AND PROMOTING 
THE DEVELOPMENT OF HORSE TRAINING IN JERUSALEM

Organizing horse races in spring and autumn and promoting the development
of horse training in Jerusalem in order to improve horse breeds and to

increase the number of Arab horses for making profit 
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Þûrâ-yý Devlet 
Mülkiye Dairesi
Aded: 2873

Kudüs-i Þerif'de Beytüllahm Kasabasý civarýnda vâki olup Almanya Cemiyet-i
Hayriyesi'ne aid arazi üzerine tebaa-i Devlet-i Aliyye eytâm-ý zükûruna mahsus
bir eytâmhâne inþasýna ruhsat i‘tâsýyla rüsûm-ý belediye ve müterâkim ver-
gisinin afvý ve mezkûr arazinin ve yapýlacak binanýn mukataaya rabtýyla Kudüs
Almanya Konsolosluðu nâmýna kaydýnýn bilâ-harc icrasý hususuna cenâb-ý
sefâretden vuku bulan istirhâm üzerine iktizâsýnýn ifasýna irâde-i seniyye-i
hazret-i Padiþahî þeref-müte‘allik buyurulduðuna dair sebk eden teblið-i sâmîye
cevaben Hariciye Nezâreti'nden takdim kýlýnan 2 Zilhicce sene [1]323 tarih ve
üç bin üç yüz yirmi dört numaralý tezkire Divan-ý Hümâyûn Kalemi'nin
müzekkiresiyle beraber Þûrâ-yý Devlet'e havale buyurulmaðla Mülkiye
Dairesi'nde kýrâet olundu.

Tezkire-i mezkûre meâlinde ber-mûceb-i emr u fermân-ý hümâyûn zikrolu-
nan eytâmhânenin inþasýna ruhsat i‘tâ ve arazi-i mebhûse için de iki yüz kýrk
kuruþ bedel-i mukataa tayin olunarak muvakkat senedleri dahi verilmiþ olduðu
hâlde Defter-i Hakanî Nezâreti'nce bedel-i mukataa bin kuruþa iblâð edilmek
istenildiðinden ve halbuki senedât-ý hakaniyenin mahallince mukaddemâ ve-
rilmiþ olan muvakkat senedâtýn ayný olmasý lâzým geleceði gibi bedel-i
mezkûrun tezyîdi dahi arazi-i mebhûse üzerine mülk olarak bâ-irâde-i seniyye
inþa etdirilen binadan mukataa bedeli aranmak demek olduðundan bi'l-bahs
muamele-i vâký‘anýn ref‘iyle senedât-ý kat‘iyenin muvakkat senedler mûcebince

BEYTÜLLAHM KASABASI'NDA OSMANLI TEBAASININ 
ERKEK ÇOCUKLARI ÝÇÝN YETÝMHANE YAPTIRILMASI 
Osmanlý tebaasýnýn yetim erkek çocuklarýna hizmet vermek üzere 

Beytüllahm Kasabasý'nda Almanya Cemiyet-i Hayriyesi'ne ait arazi üzerine
yetimevi yapýlmasýna izin verilmesi ve bu müessesenin usûlüne uygun olarak

vergilerden muaf tutulmasý

CONSTRUCTING AN ORPHANAGE FOR 
MALE CHILDREN OF OTTOMAN IN BETHLEHEM

Giving permission to found an orphanage for male children of Ottoman on the
land possessed by the German Charitable Society in Bethlehem and 

exemption of this orphanage from taxes in accordance with laws
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tanzim ve i‘tâsý esbâbýnýn istihsâli sefâret-i müþârunileyhâdan iltimas olunduðu
beyânýyla icra-yý iktizâsý beyân ve kalem-i mezkûrun müzekkiresinde dahi
sefâretin esas iltimas ve iþ‘ârý Almanya Cemiyet-i Hayriyesi'ne aid olduðu hâlde
muvâza‘aten Rahib Ranike nâmýna mukayyed bulunan arazi üzerine bir bâb
eytâmhâne inþasýna ruhsat i‘tâ ve Almanya Konsolosluðu nâmýna kaydýnýn
bilâ-harc icrasý hususâtýndan ibaret olup vakýf arazi üzerine ebniye inþasý
takdirinde arazi kýymetinin binde onu nisbetinde mukataa-i zemin tahsisi karar-ý
mahsus icabýndan bulunduðu ve bunun için mahallince takdir edilen yüz bin
kuruþ yalnýz arazinin kýymeti olmayýp üzerine inþa edilen binanýn da kýymeti
zam ve ilâve edilmiþ ise yeniden takdir-i kýymetiyle araziye aid mikdarýn binde
onu nisbetinde icare-i zemin tahsisi lâzým geleceði ve mezkûr eytâmhâne
arazisinin Almanya Konsolosluðu nâmýna kaydýnýn bilâ-harc icrasý hususu
mevadd-ý idariyeden bulunduðu ityân edilmiþ olduðundan keyfiyet Defter-i
Hakanî Nezâreti ve Kudüs Sancaðý Mutasarrýflýðý'ndan istifsâr edildi.

Nezâret-i müþârunileyhâdan bâ-tezkire-i cevabiye irsâl olunan Senedât
Ýdaresi derkenarý suretinde eytâmhânenin ebniye-i hâzýrasýna kýymet vaz‘
edilmeyip kable'l-inþa zemin ve mütemmimâtýndan addolunan iki yüz yirmi
dönüm arazi ile üzerinde bulunan ebniye-i atîkanýn kýymet-i muhammenesi alt-
mýþ dört bin kuruþdan ibaret bulunduðu ve sefâret-i müþârunileyhânýn talebi
vechile mezkûr eytâmhâneye mukataa tahsisiyle bilâ-harc Almanya
Konsolosluðu nâmýna sened i‘tâsý Þûrâ-yý Devletçe ittihâz olunacak karar üze-
rine yeniden irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhînin istihsâline mütevakkýf
idüðü gösterilmiþ ve livâ-i mezkûr mutasarrýflýðýnýn tahrirât-ý cevabiyesinde dahi
mezkûr arazinin kýymet-i mukayyede ve hakikiyesi on bir bin beþ yüz ve kadim
ebniye kýymeti ise elli iki bin beþ yüz kuruþla cem‘an altmýþ dört bin kuruþdan
ibaret bulunduðu serd edilmiþdir.

Ýcabý lede'l-müzâkere Divan-ý Hümâyûn Kalemi'nden ahîren yazýlan derke-
narda gösterildiði vechile icâre-i zemin tahsisi vakfolan arazi ve arsaya mün-
hasýr olduðu cihetle iþbu arazi üzerinde mebnî bulunduðu gösterilen ebniye-i
atîka kýsmýnýn vakýf olan arazi kýymetiyle birleþdirilerek mecmû‘unun kýymet-i
muhammenesi olan altmýþ dört bin kuruþ üzerinden icâre-i zemin tahsisi
muvâfýk-ý usul olamayacaðýndan arazi-i vakfiye üzerinde bulunduðu beyân olu-
nan atîk bina kýymetinin tenziliyle karar-ý mahsusa tevfîkan iþbu araziye
mahallince takdir edilmiþ olan kýymetin binde onu nisbetinde icâre-i zemin
takdiri lâzým gelmekle beraber ruhsat-ý resmiyeye merbût ve mevcudiyet-i
kanuniyeleri musaddak olduðu hâlde temellüken ve tasarrufan isti‘mâl olunan
mekteb, kilise, hastane ve eytâmhâne misillü müessesât-ý mezhebiye ve
hayriye-i ecnebiye binalarýyla akâr hâlinde bulunmayan müþtemilâtýnýn taleb
vuku‘unda vergi ve mukataa hususunda usul ve kararýna tevfîk-i muamele
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edilmek þartýyla bilâ-harc müessesât-ý mezkûre nâmlarýna tashih-i kaydý müna-
sib görüldüðü ve varidât ve hâsýlât, müessesât-ý mezkûreye aid emlâk ve
akârýn eþhâs uhdesinde ibkâen kaydý ve vergiye tâbiiyeti lâzým geleceði selh-i
Rebîülâhir sene [1]322 tarihinde takdim kýlýnan mazbatada arz u beyân kýlýnmýþ
olduðuna binâen mazbata-i mezkûre hükmü karîn-i tasdik-i âlî olduðu hâlde
arazi-i mezkûre ile yapýlacak binanýn tashih-i kaydý hakkýnda da ona göre
muamele icrasý icab edeceði tezekkür kýlýndý. Ol bâbda emr u fermân hazret-i
men lehü'l-emrindir.

Fî 29 Þaban sene 1323 ve fî 15 Teþrîn-i Evvel sene [1]321

[Þûrâ-yý Devlet üyelerinin mühürleri]

*

Bâb-ý Âli 
Daire-i Sadâret 
Âmedî-i Divan-ý Hümâyûn 
2773

Devletli efendim hazretleri

Hariciye Nezâret-i Celîlesi'nin Þûrâ-yý Devlet'e havale olunan tezkiresi üzer-
ine Mülkiye Dairesi'nden tanzim ve melfûflarýyla arz u takdim kýlýnan mazbata-
da Kudüs-i Þerif'de Beytüllahm Kasabasý civarýnda vâki olup Almanya Cemiyet-i
Hayriyesi'ne aid araziye tebaa-i Devlet-i Aliyye eytâm-ý zükûruna mahsus bir
eytâmhâne inþasýna ruhsat i‘tâsýyla rüsûm-ý belediye ve müterâkim vergisinin
afvý ve yapýlacak binanýn mukataaya rabtýyla bilâ-harc Kudüs Almanya
Konsolosluðu nâmýna kaydý hakkýnda cânib-i sefâretden vuku bulan istirhâm
üzerine iktizâsýnýn ifasýna irâde-i seniyye-i cenâb-ý Hilâfet-penâhî þeref-
müte‘allik buyurulan arazinin kýymetinin binde onu nisbetinde icâre-i zemin tah-
sisi ve ruhsat-ý resmiyeye merbût olan mekteb ve kilise ve hastane ve
eytâmhâne misillü müessesât-ý mezhebiye ve hayriye-i ecnebiye ile akâr
hâlinde bulunmayan müþtemilâtýnýn taleb vuku‘unda vergi ve mukataa
hususunda usul ve kararýna tevfîk muamele edilmek þartýyla bilâ-harc müess-
esât-ý mezkûre nâmlarýna tashih-i kaydý münasib olacaðý ve varidât ve hâsýlâtý
müessesât-ý mezkûreye aid emlâk ve akârýn eþhâs uhdesinde ibkâen kaydý ve
vergiye tâbiiyeti lâzým geleceði beyânýyla arazi-i mezkûre ile yapýlacak bina
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hakkýnda ona göre muamele olunmasý dermiyân olunmuþ olmakla ol bâbda
her ne vechile irâde-i seniyye-i cenâb-ý Hilâfet-penâhî þeref-müte‘allik buyuru-
lur ise mantûk-ý münîfi infaz edileceði beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý,
efendim.

Fî 19 Þevval sene [1]323 ve fî 3 Kânûn-ý Evvel sene [1]321

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûfuyla manzûr-ý âlî buyurulan iþbu tezkire-i
sâmiye-i Sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-ý
Hilâfet-penâhî þeref-müte‘allik buyurulmuþ olmakla ol bâbda emr u fermân
hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 14 Zilhicce sene [1]322 ve fî 26 Kânûn-ý Sânî sene [1]321 / [20 Ocak
1906]

Ý. AZN, 64/ 1323.Z/12

**

Sadrýazam
Ferid

Serkâtib-i Hazret-i Þehriyârî 
Tahsin
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Aclun Kazasý
Tahrirât Kalemi

ACLUN, HASBÝYA VE MA‘AN KAZALARINDAKÝ GAYR-Ý MÜSLÝM
OKULLARININ SAYISI ÝLE MA‘AN KAZASI'NIN NÜFUS YAPISI 

Aclun, Hasbiya ve Ma‘an kazalarýna baðlý köylerdeki Müslim ve gayr-ý müslim
okullarýnýn sayýsý ve bu okullarýn kimler tarafýndan açýlýp idare edildiklerini 

gösterir cetvelle, Ma‘an Kazasý'nýn nüfus yapýsý

NUMBER OF NON-MUSLIM SCHOOLS IN AJLOUN, HASBIYAH
AND MAAN AND THE DEMOGRAPHIC STRUCTURE OF MAAN

The schedule indicating the number of the Muslim and non-Muslim schools in
the villages of Ajloun, Hasbiyah and Maan districts and by whom those

schools were built and are directed and the demographic 

Aclun Kazasý dahilinde mevcud mekâtib-i resmiyenin beyâný

Mekâtib-i gayr-ý resmiyenin beyâný

Mekâtibin derecesi

Mektebin 
derecesi Mevkii

Mevkii Tarih-i küþâdý Mülahazât

Mekâtib-i rüþdî Merkez-i kaza Erbid Temmuz sene [1]326

Mekâtib-i ibtidâî Merkez-i kaza Erbid Teþrîn-i Sânî sene[1]326

Mekâtib-i ibtidâiye Kefriþimâ Karyesi Temmuz sene [1]326

Mekâtib-i ibtidâiye Aclun Karyesi Temmuz sene [1]326

Mekâtib-i ibtidâiye Cereþ Karyesi Temmuz sene [1]326

Mekâtib-i ibtidâiye

Ýbtidâî 
zükûr

Ýbtidâî 
zükûr

Aclun
Karyesi

Sûk Karyesi

Ancer
Karyesi

Arcan
Karyesi

Hangi cemaate
mensub olduðu
Rum
Ortodoks

Rum
Ortodoks

Rum
Ortodoks

Rum
Ortodoks

Rum
Ortodoks

Rum
Ortodoks

Latin
Bu dahi

Muallimlerinin maaþâtý
Kudüs-i Þerif  

Latin

Tarih-i küþâdý Mülahazât

Tarih-i küþâdlarýna dair
kazaca bir kayd 
bulunamamýþdýr.

Muallimlerinin maaþâtý
Kudüs-i Þerif Rum
Patrikhânesi tarafýndan
tesviye edilmiþdir.

Ýbtidâî 
zükûr

Ýbtidâî 
zükûr

Hýrbetü'l-
vahadine

Ýbtidâî 
zükûr

Kefrinime
KaryesiÝnas

Aclun
KaryesiÝnas

Kefrinime
KaryesiÝnas

Hýsýn Karyesi Temmuz sene [1]326
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Hasbiya Kazasý Kaymakamlýðý

Mektebin 
derecesi Mevkii

Zükûr

Anceze
Karyesi

Hýsýn
Karyesi

Hangi cemaate
mensub olduðu

Latin
Ortodoks

Latin 
Katolik

Zükûr Hýsýn
Karyesi

Rum
Ortodoks

Rum 
Katolik

Latin
Katolik Takriben yirmi altý sene

evvel küþâd edilmiþdir

Tarih-i küþâdý Mülahazât

Latin Patrikhânesi'nde
te’diye edilmektedir.

Takriben 26 sene evvel
küþâd edilmiþdir.

Bu dahi

Zükûr

Zükûr

Hýsýn
Karyesi Protestan Tarih-i küþâdý hakkýnda

bir kayda destres 
olunamamýþdýr

Takriben on üç sene
evvel küþâd edilmiþdir

Hýsýn
Karyesi

Hýsýn
KaryesiÝnas

Mekâtib-i
resmiye

Mekâtib-i
hususiye

Cemaat-i gayr-ý
müslimeye aid

Tebaa-i
ecnebiye tarafýn-
dan müesses

Mülahazât

D
er

ec
e

Ta
rih

-i
kü

þâ
dý

A
de

d

D
er

ec
e

Ta
rih

-i
kü

þâ
dý

A
de

d

D
er

ec
e

Ta
rih

-i
kü

þâ
dý

A
de

d

D
er

ec
e

Ta
rih

-i
kü

þâ
dý

A
de

d

Ýnas

Hasbiya Kazasý'nda mekâtibin envâ‘ý ve adediyle derecâtý ve tarih-i küþâdýný mübeyyin cedveldir

1 Rüþdî 1327 Maârife mensub
muallimli Hasbiya
Kasabasý zükûr ve
rüþdî mektebi
"    ibtidâî mektebi1 Ýbtidaî 1308

"    ibtidâî mektebi1 1315

"    ibtidâî mektebi1 1326

Mart
sene
[1]318

Cemiyet-i Filistiniy-
ye-Rusya'ya mensub
olarak Hasbiya zükûr
mektebi

1 Ýbtidaî

" " ...Ýnas    "1 Ýbtidaî

1282 Emirgân Cemiyeti'ne
mensub olarak Has-
biya zükûr mektebi

1 Ýbtidaî

Mart
sene
1276

Ýngiliz Biritanya-Suri-
ye Cemiyeti'ne men-
sub olarak Hasbiya
inâs mektebi

1 Ýbtidaî

Teþrîn-i
Sânî
sene
[1]325

"

"  Kefer Karyesi inâs
mektebi

"    Kevkebâ   "

1 Ýbtidaî

1 Ýbtidaî

" "   Ayn-ý Kýnâ ..."1 Ýbtidaî

" "  Ebu Kamhâ .."1 Ýbtidaî
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Hasbiya Kazasý Kaymakamlýðý

Mekâtib-i
resmiye

Mekâtib-i
hususiye

Cemaat-i gayr-ý
müslimeye aid

Tebaa-i
ecnebiye tarafýn-
dan müesses

Mülahazât
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Hasbiya Kazasý'nda mekâtibin envâ‘ý ve adediyle derecâtý ve tarih-i küþâdýný mübeyyin cedveldir

Teþrîn-i
Sânî
sene
[1]306

Cemiyet-i Filistiniy-
ye-Rusya'ya mensub
olarak Kefir Karyesi
zükûr mektebi

1

" ...Ýnas    "1

Mart
sene
[1]300

Katolik Matranhâne-
sine mensub olarak
Hasbiya zükûr 
mektebi

1 Ýbtidaî

Teþrîn-i
Evvel
sene
[1]313

1 Ýbtidaî

1

Ahalisine mensub
olarak Mimis Karyesi
zükûr mektebi

" ...Ýnas    "

Mart
sene
[1]316

1 Ýbtidaî "   Râþiya El- Fahhâr
zükûr ."

Zü
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7140 6895
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2147 2308
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2089 1740
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323 274
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190 150
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446 396
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2 4

Hasbiya Kazasý anâsýr-ý muhtelifenin zükûr ve inâs mikdarý bâlâda arz edilmiþ
olduðu ma‘rûzdûr. Ol bâbda fermân. 
Fî 12 Temmuz sene [1]327

(mühür)
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2. Merkez-i kaza ile mülhakâtýnda cânib-i hükûmetden te’sis ve idare olunan
veyahud ecânibe aid bulunan hastane ve emsali müessesât-ý hayriye yokdur.

3. Ma‘an Kazasý'nýn bi'l cümle ahalisi Ýslâm'dýr. Bunlardan meskûn olup
nüfusu tahrîr olunanlar iki bin altý yüzü zükûr ve iki bin üç yüz otuz beþi inâs
olmak üzere dört bin dokuz yüz kýrk yedi nüfusdan ibâretdir.

4 Ma‘an Kazasý'nýn iklimi muhtelifdir. Þimâl ve garb cihetleri daðlýk ve mürte-
fi‘ olduðundan havasý mu‘tedil ve yâbisdir. Þark ve cenûb cihetleri ise münhat
ve arýzasýz ve kumluk olduðundan havasý sýcakdýr. Kazanýn cihet-i þimâliye ve
garbiyesi yani Þerâ daðlarý vasat derecede münbit ise de þark ve cenûb
taraflarý çorak ve kumsallýk olmakla beraber senede ancak bir iki defa yaðmur
yaðdýðýndan kuvve-i inbâtiyeden mahrumdur.

Kaza mahsulâtý arpa ve buðdaydýr. Mamulât-ý sýnâiyesi yokdur. Muâmelât-ý
ticariyesi ma‘dûm hükmündedir. Ma‘âdin ve memlehalarý miyâh-ý madeniyesi
yokdur. Þerâ daðlarýnda ve Þevbek civarýnda altý saat muhitinde cesîm bir
meþelik vardýr. Hayvanât-ý ehliyesi otuz üç bin dört yüz yetmiþ sekiz re’s aðnâm
yedi bin üç yüz yirmi dokuz deve ve beþ yüz kýsrak ve bargir ve iki bin merkeb
ve beþ yüz inek ve iki yüz öküzden ibaretdir.

Merkez-i kazanýn üç saat garbýnda Ahrah nâm kasabanýn harâbesi mevcud
olup havasýnýn itidâline ve havalisinde kâbil-i felâhat arazinin mevcudiyetine ve
urbânýn vasatýnda bulunmasýna binâen merkez-i kazanýn oraya nakli
mutasavverdir.

Kazanýn cihet-i garbiyesinde Vadi-i Musa denilen Petra harâbe-i cesîmesi
mevcuddur. Mezkûr harâbeye Nebatîlerle Romalýlarýn bir çok âsâr-ý nefise-i
mimariyelerini hâvî bulunmakla seyyahîn-i ecnebiye bilhassa Hicaz
Demiryolu'nun temdîdinden sonra ziyaretine gelmektedirler.

5. Dahil-i kazada Havitâd ve Benî Atýyye ve Naimât aþiretleri mevcud olup
bunlarýn mikdar-ý nüfusu ber vech-i âtî beyân olunur, 

Tarih-i küþâdý

Merkez-i kazada Rüþdiye Fî [1]327
Ma‘an Hicâziye Mahallesi'nde Ýbtidâî

Ýbtidâî
Ýbtidâî
Ýbtidâî
Ýbtidâî

[1]310
Ma‘an Þâmiye Mahallesi'nde [1]327
Þevbek Nahiyesi'nde [1]317
Vadi-i Musa Nahiyesi'nde [1]317
Tebük Nahiyesi'nde [1]323

Maan Kazasý’nda mevcud olan mekatib þöyledir.
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Aþâir-i merkûmenin nüfuslarý henüz tahrîr olunmadýðýndan iþbu erkâm sýh-
hate karîb bir tahminden ibaretdir.

6. Kazanýn çölden mâadâ mesâha-i sathiyesi takriben yedi bin kilometre
murabba‘ýndan ibaretdir.

7. Ma‘an Kazasý birinci sýnýf olduðu gibi Vadi-i Musa Nahiyesi birinci, Tebuk
ikinci ve Þevbek üçüncü sýnýf nâhiyelerdir.

8. Ma‘an Kazasý'nýn merkezi olan Ma‘an Karyesi merbût bulunduðu Kerek
Sancaðý merkezinin cihet-i cenûbiyesinde ve çölün ortasýnda vâki olup merkez-i
mezkûra Katrana'ya kadar demir yoluyla ve oradan yedi saatlik âdi bir yol ile
merbûtdur. Ma‘an istasyonundan Katrana'ya kadar olan mesafe yüz otuz üç
kilometreden ibaretdir. Merkez-i vilâyete âdi yol ve þose yok ise de oraya Hicaz
Demiryoluyla merbûtdur. Hicaz Demiryolu'nun Ma‘an'dan Þam'a kadar mesafe-
si dört yüz altmýþ kilometreden ibaretdir. Posta ve telgraf hattý vardýr.

Vâdi-i Musa Nahiyesi'nin merkezi Cebel-i Harun'un  eteðinde vâki olup
merkez-i kazanýn beþ buçuk saat garbýnda vâkidir. Merkez-i kazaya âdi bir yol
ile merbûtdur. Posta ve telgraf hattý yokdur.

Þevbek Nahiyesi merkezi Þerâ daðlarýnýn vasatýndan kâin ve merkez-i
kazanýn dokuz saat garb-ý þimâlîsinde vâkidir. Ma‘an'a âdi bir yol ile merbûtdur.
Posta ve telgraf hattý yoktur.

Tebük Nahiyesi merkezi Ma‘an cihet-i cenûbiyesinde çölün ortasýnda vâki
olup merkez-i kazaya Hicaz Demiryoluyla merbûtdur. Þimendiferin Ma‘an'dan
Tebük'e kadar mesafesi iki yüz otuz üç kilometreden ibaretdir. Posta ve telgraf
hattý vardýr.

Fî 10 Aðustos sene [1]327 / [23 Aðustos 1911]

DH. UMVM, 66/47

**

Zükûr Ýnâs

Havitâd 3000 3500

Benî Atiyye 5000 5700

Naimât 0650 0850

Ma‘an Kaymakamý
(mühür)
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The door of the Madrasah of Mojahidin in Jerusalem
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Kudüs-i Þerif Sancaðý
Encümeni Kalemi
Aded: 25

Hulâsa:Beþ senelik programýn takdim kýlýndýðýna dair

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletli efendim hazretleri

Umûr-ý Mahalliye-i Vilâyât Müdüriyeti ifadesiyle þeref-vârid olan 29 Teþrîn-i
Sânî sene [1]331 tarihli ve 1937/180 numaralý tahrirât-ý aliyye-i nezâret-penâhî-
leri cevabýdýr.

Ýdare-i Umumiye-i Vilâyât Kanunu'nun yetmiþ sekizinci madde-i mu‘adde-
lesinin zeyli mûcebince vilâyetlere mevdû‘ hýdemâta ait inþaât ve te'sisât-ý cedî-
denin beþ senelik mesâîyi muhtevî olup devâir-i aidesince tanzim ve Meclis-i
Umumîce ta‘dîlen ve re’sen kabul olunan programla leffen arz u takdim kýlýnmýþ
olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 18 Cemâziyelâhir sene [1]334 ve fî 9 Nisan sene [1]332

*

KUDÜS'TE BEÞ SENEDE YAPILMASI PLANLANAN SAÐLIK,
ZÝRAAT VE ÝMAR FAALÝYETLERÝNE AÝT RAPORUN TAKDÝMÝ

Kudüs Mutasarrýflýðý'nda beþ sene zarfýnda yapýlmasý planlanan saðlýk, ziraat ve
altyapý çalýþmalarý

PRESENTING THE REPORT REGARDING THE ACTÝVÝTÝES OF
HEALTH, AGRÝCULTURE AND RECONSTRUCTÝON PLANNED
TO BE PUT ÝNTO PRACTÝCE ÝN FÝVE YEARS ÝN JERUSALEM

The activities of health, agriculture and reconstruction planned to be put into
practice in five years in Jerusalem

Kudüs-i Þerif Mutasarrýfý
(Ýmza)
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Dahiliye Nezâreti
Umûr-ý Mahalliye-i Vilâyât Müdüriyeti

Dahiliye Nazýrý Talat Beyefendi'den
Kudüs-i Þerif Mutasarrýfý Midhat Bey'e

Kudüs-i Þerif Mutasarrýflýðý'na

9 Nisan sene [1]332 tarihli ve 25 numaralý tahrirât-ý behiyyeleri cevabýdýr.

Umûr-ý nâfiaya aid olmak üzere tanzim ve irsâl olunan beþ senelik mesâî
programý esas itibarýyla muvâfýk görünmüþ olup ancak programda münderic
yollarýn beher metre tûlünün masârýf-ý inþaiyesi olarak tahmin olunan elli kuruþ
þimdiye kadar sebk eden tecârübe nazaran gayr-ý kâfi olmasýna ve masârýfýnýn
bilâhare tezâyüdü hasebiyle ameliyât-ý mukteziye ve mukarrarenin programda
muharrer seneler zarfýnda itmâm edilememekle beraber ayný zamanda
müte‘addid noktalarda ameliyât icrasý da müþkilâtý dâ‘î olacaðýna mebnî evvel
be-evvel (Yafa-Gazze) ve (Eriha-Bahr-i Lût) yollarýnýn takdimen itmâmý ve
ba‘dehû Halilurrahman-Gazze yoluna baþlatdýrýlmasý ve bir de Yafa ile Gazze
beyninde iltisâk-ý tâm husûlünün te’mini için (Yazur-Uyûn-ý Karre) ve (Vadi-i
Cenîn-Viran) arasýnda kâin olup tesviye-i türâbiye hâlinde bulunan aksâm-ý
cüz’iyenin dahi ikmâl etdirilmesi musîb olacaðýný bi'l-muhabere Nâfia Nezâret-i
Celîlesi'nden cevaben bildirilmiþ ve mürsel program bu þerâit dairesinde
yeniden bi't-tanzim irsâl olunmak üzere leffen iade kýlýnmýþ olmakla ona göre
tesrî‘-i icra-yý icabý mütevakkýf-ý himem-i vâlâlarýdýr. Ol bâbda.

Fî 12 Teþrîn-i Evvel sene [1]332

*

Nâfia Nezâreti
Turuk ve Me‘âbir Ýdare-i Umumiyesi
Umûr-ý Tahririye Müdüriyeti
Aded: 73

Hulâsa: Kudüs-i Þerif umûr-ý nâfiasýna ait beþ senelik mesâî 
programýna dair

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletli efendim hazretleri

Umûr-ý Mahalliye-i Vilâyât Müdüriyeti ifadesiyle vârid olan 16 Temmuz sene
[1]332 tarihli ve üç bin dört yüz elli sekiz umumî ve altmýþ beþ hususî numaralý
tezkire-i aliyye-i âsafâneleri cevabýdýr.
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Umûr-ý nâfiaya aid inþaât ve te'sisât-ý cedîdeyi mutazammýn olmak üzere
Kudüs-i Þerif Sancaðý Mutasarrýflýðý'ndan bi't-takdim bir suret-i musaddakasý
irsâl buyurulan beþ senelik mesâî programý tedkik olundu. Mündericâtýnýn
Gazze-Yafa yolunun nâkýs kalan kýsýmlarýnýn itmâmýndan ve Eriha-Bahr-i Lût ve
Halilurrahman-Beyt-i Cirîn-Gazze yollarýnýn müceddeden inþasýna devamdan
ibaret olduðu anlaþýlmýþ ve teþebbüsât ve mukarrerât-ý vâký‘a esas itibarýyla
muvâfýk görülmüþdür. Þu kadar ki, zikrolunan yollarýn beher metre tûlünün
masârýf-ý inþaiyesi olarak tahmin edilen elli kuruþ þimdiye kadar sebk eyleyen
tecârübe nazaran gayr-ý kâfî olmasýna ve masârýfýn bilâhare tezâyüdü hasebiyle
ameliyât-ý mukteziye ve mukarrarenin programda muharrer seneler içinde
itmâm edilememekle beraber ayný zamanda müte‘addid noktalarda ameliyât
icrasý da müþkilatý dâ‘î olacaðýna mebnî evvel be-evvel Yafa-Gazze ve Eriha-
Bahr-i Lût yollarýnýn takdimen itmâmý ve ba‘dehû Halilurrahman-Gazze yoluna
baþlatdýrýlmasý daha musîb görülmüþ ve Yafa ile Gazze arasýnda iltisak-ý tam
husûlünün temini için (Yazur-Uyûn-ý Karre) ve (Vadi-i Cenîn-Viran) arasýnda kâin
olup el-yevm tesviye-i türâbiye hâlinde bulunan aksâm-ý cüz’iyenin de ikmâl
etdirilmesi muvâfýk-ý hâl bulunmuþ olmakla ol bâbda ve emr u fermân hazret-i
men lehü'l-emrindir.

Fî 8 Þevval sene [1]334 ve fî 26 Temmuz sene [1]332 / [8 Aðustos 1916]

DH. UMVM, 148/29

**

Nafia Nazýrý
(Ýmza)
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Kudüs-i Þerif Mutasarrýflýðý
Tahrirât Kalemi
Aded: 192/103

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletli efendim hazretleri

Þeref-vârid olan 10 Eylül sene [1]333 tarihli þifreli telgrafnâme-i âlî-i nezâret-
penâhîlerinin arîza-i cevabiyesidir.

Kudüs'de sivil üserâ yokdur. Yalnýz Düvel-i mütehâsýma tebaasýndan
muhtelif müessesât-ý mezhebiyede rahib ve rahibeler vardýr. Bunlarýn bir kýsmý
Osmanlý, Alman, Avusturya tâbiiyetini haiz ruhban ile birlikde ikamet ediyorlar.

Müessesât-ý mezhebiyede bulunan mütehâsým devletler tebaasý kemâ fi's-
sâbýk umum mensûbîn-i ruhâniye miyânýnda patrikhânelerce iâþe ediliyor. Bu
gibilere konsolatolardan nakden vâki olan muâvenât teftiþe tâbi tutulamýyor.
Ancak Amerika'dan gönderilip evvelce Amerika ba‘dehû Ýspanya Konsolatosu
vasýtasýyla Musevîlere tevzî‘ edilegelen þehrî sekiz bin lira kadar mebâliðin
Siyonistlere ve Musevî fukarâsýna tevzî‘i nazar-ý itibara alýnarak hükûmetçe

KUDÜS'TE ECNEBÝ KONSOLOSLUKLARCA 
MUSEVÝLERE DAÐITILAN YARDIMLARI DENETLEYECEK

POLÝSLERÝN MAAÞLARININ ARTIRILMASI
Amerika ve Ýspanya konsolosluklarý vasýtasýyla Kudüs'te Siyonistlere ve yoksul

Musevîlere her ay düzenli olarak daðýtýlmakta olan yardýmlarý denetlemekle
görevlendirilen polislere, -yabancýlarýn saðlayacaðý imkânlara muhtaç 

olmamalarý için- maaþlarý miktarýnca tahsisat verilmesi

INCREASING THE SALARIES OF THE POLICEMEN 
WHO ARE CHARGED WÝTH THE CONTROL OF THE

ASSÝSTANCE BEÝNG DÝSTRÝBUTED TO THE POOR JEWS 
BY THE FOREIGN CONSULATES

Appropriation of money to the policemen as much as their salaries whom are
charged with the control of the assistance being distributed to the Zionists
and the poor Jews regularly every month in Jerusalem by the American and
the Spanish consulates, in order to keep them away from the opportunities

the foreigners could provide for them
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tanzim kýlýnan bir talimâta tevfîkan ve muayyen iki memur hâzýr olmadýkça tevzî‘
edilememesi için takyîdât ibrâz olunmuþ ise de konsolatoca bu hususa muvâ-
fakat gösterilmemiþ ve hükûmetin muamelâtý haricinde iâne tevzî‘âtýyla meþgul
olan Musevî cemiyetlerinden biri Divan-ý Harb-i Örfî'ye de tevdî‘ olunarak bi'n-
nihâye on beþ lira ceza-yý nakdî ile tecziyelerinden ibâret kalmýþ ve bu defa da
hususî bir hânede Ýspanya Konsolatosu'nun vesâtatýyla bu paralarýn tevzî‘ine
baþlanýldýðý haber alýnmýþdýr. Hükûmetin nokta-i nazarýna göre burada iâne
tevzî‘âtýný takib için yerli ve cüz’î maaþlý polisler müstesnâ oldukdan sonra
komiserlerle polis merkez memurlarýndan mürekkeb olmak üzere afîf bir polis
hey’etine lüzum vardýr.

Muhtelif iâne cemiyetlerinden para ve hedâyâ almamak ve konsolato tercü-
manlarýyla münasebât-ý hususiye idâmesiyle itmâ‘ sadedindeki teklîfâtý ýsgâ
etmeyerek hakkýyla vazife takib edecek bir polis hey’eti bulunursa þübhesiz ki
bu bâbdaki maksad hâsýl olabilecekdir. Maa-hâzâ yalnýz hâl-i harbde deðil hâl-i
sulh ve sükûnda Memâlik-i Osmaniyye'nin maiþetçe hiçbir yerle kýyas kabul
etmeyen Kudüs muhitinde bin kuruþ maaþla bir polis komiserinin ve bin yedi
yüz elli kuruþ maaþla bir polis merkez memurunun aile maiþetini te’mine
muvaffak olmasý gayr-ý mümkündür. Bu sebeble gerek patrikhânelerin gerek
konsolatolarla iâne cemiyetlerinin mevdûât-ý hafiyesine [ve] hedâyâsýna arz-ý
iftikâr edecek bir polis hey’etinden hizmet beklenemez. Emniyet-i Umumiye
Müdüriyetince Kudüs'e memur edilecek ahlaký hakikaten mücerreb komiserlere
ve merkez memurlarýna burada memuriyetlerinin devamý müddetince
maaþlarýnýn birer misli tahsisât i‘tâsýný ve bu suretle maiþet gâilesinden âzâde
kalacak bir polis hey’etinden hizmet beklenmesini mertebe-i vücûbda görüyo-
rum. Polisin ecnebi konsolatolarýnýn enzâr-ý tenkidine ma‘rûz kalmýþ olan
harekât-ý menfaat-perestânesinden mütevellid fenalýklar bazý memûrîn-i
adliyenin de sýyânetiyle ilerlemiþ olmasý neticesinde tehaddüs eden yolsuzluk-
lara karþý iki aydan beri bir mücadele vaziyetinde iþ görmekde olduðum Adliye
Nezâret-i Celîlesi'ne takdim edilip bir sureti leffen takdim kýlýnan Eylül sene
[1]333 tarihli arîza mündericâtýndan da istidlâl buyrulacaðýndan Kudüs'te
vezâif-i sairenin fevkinde olarak patrikhânelerle konsolatolarýn beyne'l-mezâhib
tefevvuk-ý hukuk sadedindeki müsabakalarýyla ecnebilerin tevsî‘-i nüfuz-ý siyasî
rekabetlerine ta‘alluk eden mevâd da ciddî bir meslek ýttýlâ‘ ve takayyüd takib
edilebilmesi için ehemmiyeti derkâr olan bu muhitde bazý memûrîn-i mülkiye ile
polis hey’etinin komiserler ve merkez memurlarýna her suretle emniyet ve iti-
madý haiz olarak nezâret-i celîlelerince tefrikinden sonra maaþlarýnýn birer misli
tahsisât i‘tâsýný lâ-büdd gördüðümü ve el-hâletü hâzihî polis vesâit-i hâzýrasýy-
la hükûmetin ve vatanýn menâfi‘ine olan iþleri takib ve vesâtetini ifa edemeye-
cek bir vaziyetdedir. Maamâfih polis vesâitinin noksanýna raðmen mümkün ola-
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bilen takayyüdâta devam etdireceðimi arz eylerim. Ol bâbda emr u [fermân]
hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 8 Teþrîn-i Evvel sene [1]333 / [8 Ekim 1917]

DH. EUM. 5. Þb, 45/18

**

Kudüs-i Þerif Mutasarrýfý
(Ýmza)

Kudüs'te Davut burcundan bir görünüþ
A view from the tower of Davud in Jerusalem
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Kudüs-i Þerif sancaðý dahilinde bulunan tavaif ve mezâhibin adediyle akaid
ve saireleri hakkýnda istihsâl kýlýnan malumata dair rapordur.

Musevî: Musevîlerin mezhebi Hazret-i Musa’dan telakki ettikleri akaidin
sâlikleri olmakla ma‘rûf iseler de bu akaide Talmud kitabýnýn irþadatý ve diðer
mu‘takidât ve âdât idhal ve ilâve edilmiþdir. Bunlarýn ‘Adrian (Edrien)’ zamanýn-
dan beri matrûd olduklarý arz-ý Filistin’de dokuz asýr evvel kendilerinden ancak
iki üç yüz nüfus kadar bulunuyordu. Bu tarihten sonra yavaþ yavaþ adedi art-
maya baþladý ve þimdi yalnýz Kudüs þehrinde elli bin kadar nüfus vardýr. Bütün
arz-ý Filistin’de ise yüz bine yakýn Musevî tahmin olunur. Buralara dünyanýn her
tarafýndan Yahudi gelir. Irk itibarýyla yekdiðeriyle pek müttahid ve fakat muhtelif
cins ve tarikatlara munkasýmadýrlar ve iki büyük nesilden müterekkibdirler. Þu
iki neslin birincisi Almanya, Rusya, Polonya ve Romanya taraflarýndan gelenler
ki; bunlara Eþkenazi  ve ikincisi Ýspanya’dan matrûd olanlar Portekiz, Marrakeþ,
Cezayir ve hatta Yemen ve Ýran ve Buhara gibi mahallerden gelenler ki þunlara
‘Sefaradim’ isimleri ýtlak olunur. Ýþ bu ikinci derecede olan kýsým arasýnda
‘Baruþim’ ve Ýsrailîlerin bir tarîk-i felsefîlerine mensub ‘Hasidim’ tabir olunan
tarikatlarý vardýr. Bu tarikatlarýn Kudüs’te az miktardaki efradý Alliance Ýsrailiyyet
Cemiyet-i Ýanesi'yle yaþayýp ibadetle imrâr-ý vakt ederler. Yahudilerce
müte‘addid diðer tarikatlar erbâbý her biri ayrý ayrý havra ve mektep ve mües-
sesât-ý saireye malik iseler de ber-vech-i muharrer esasen müttahidü’l- mezheb
olduklarýndan Hükûmet-i Seniyyece tanýnmýþ Sefaradîlerden bir Hahambaþýnýn
idare-i behiyyesi tahtýndadýrlar.

Rum Ortodoks: Rumlarýn kilisesi Hazreti Ýsa havariyyûnundan telakki olu-
nan akide esasâtýna mütebenni bir müessese-i diniyye olup þarkta milel-i
Hýristiyaniyenin bütün kiliselerine mütevakkýftýr. Gerçi Salibiyyûnun istilasý

KUDÜS SANCAÐI'NDAKÝ YAHUDÝ VE HIRÝSTÝYANLAR 
HAKKINDA RAPOR

Kudüs Sancaðý'nda bulunan Yahudi ve Hýristiyan taife ve mezhepleriyle, bun-
larýn akaidi, kökenleri, Osmanlý Hükûmeti tarafýndan tasdik edilip edilmedikleri,

nasýl idare edildikleri ve Osmanlý vatandaþý olup olmadýklarý hakkýnda rapor

THE REPORT ABOUT TRÝBES AND SECTS OF THE JEWS AND
THE CHRÝSTÝANS ÝN THE SANJAK OF JERUSALEM

The report about tribes and sects of the Jews and the Christians in the Sanjak
of Jerusalem, their tenets, roots, whether they are certified by the Ottoman

Government, how they are ruled and whether they are Ottoman citizens
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zamanýnda bu tefevvuk azaldý ise de iki üç asýrdan beri yine hâl-i aslîsini bul-
muþtur. Roma Kilisesi ile olan ihtilafâtýn baþlýcasý Papalýðýn riyasetini tanýma-
mak ve akidelerde bir iki noktada ittihâd etmemekten ibarettir. Livâ dahilinde
tahrîr-i cedîd icabýnca mecmû‘-i nüfus otuz bin râddesindedir. Kudüs ve tevabii
Rum Ortodokslarý için bâ berât-ý âlî mansûb bir patrikleri ve hey’et-i ruhaniye-
den müteþekkil Sinod namýyla bir meclisleri vardýr.

Ermeni: Ermeniler ‘Grigoryosu’l- Münevver’ ismiyle ma‘rûf bir baþ papa-
zlarýnýn tarîkine tâbi olduklarýndan Rum Kilisesi ile Roma ve tabir-i âherle Katolik
Kilisesinin akidelerine muhalefet-i külliyeleri vardýr. Kudüs’te kiliseleri hemen on
beþ asýrdan beri teessüs etmiþdir. Ve tahrîr-i cedîde göre livâ dahilinde mecmû-
u nüfus bin yüz beþe mukârindir. Bâ berât-ý âlî mansûb bir patrik ve yine hey’et-
i ruhânîyyeden müteþekkil bir meclis marifetiyle idare-i umûr etmektedirler.

Süryanî-i Kadîm: Süryanîlerin mezhebi buralardaki diðer mezâhib-i Ýse-
viyenin en kýdemlisi addedilmek icab eder ise de kiliselerde geçirilen edvar-ý
inkýlabât ve tahavvülât sebebiyle þimdi derece-i sâniyede ma‘dûddur mu‘takid-
ce Ermeni Kilisesinin akidelerine tâbidir. Yakub en-Nusaybî isminde bir baþ
papazlarý tarikýna intisablarý yüzünden ‘Yakubî Süryaniler’ unvanýyla da ma‘rûf-
durlar. Buralarda nüfusu üç yüz yirmi yedi râddesindedir. Ve Mardin’deki patrik-
leri tarafýndan mansûb ve Hükûmet-i Seniyyeden ma‘rûf Kudüs’de bir pisko-
poslarý vardýr.

Kýptî: Kýptîler Mýsýr’ýn kadim kilisesi re’s-i idaresinde bulunan Rumlarý
çekemediklerinden on üç asýr evvel bu kilisenin bazý mühim akaidine muhalif
görünerek ondan ayrýlmýþ ve el-ân müstakil bir mezheb sahibi olmuþlar.
Kudüs’de yüz yirmi beþ nüfustan ibaret bir cemaatleri ve baþlarýnda vaktiyle
Mýsýr’dan gelmiþ bir piskoposlarý vardýr.

Habeþ: Habeþîler akaid-i mezhebiyelerini Kýptîlerden telakki etmiþ ve hatta
Habeþistan’da bulunan büyük reis-i ruhânîleri bile Mýsýr’daki Kýptî Patriki tarafýn-
dan Kýptiyyü’l- Cins olarak nasb u tayin edilmekte bulunmuþdur. Bunlar
ezmine-i kadimeden beri Kudüs-i Þerif’i ziyaret için takým takým gelip avdet
etmekte iseler de daimî surette içlerinden hemen yüz kiþiye karîb eþhâs
Kudüs’de kalýyorlar. Ve kendilerine mahsus kilise ve manastýrlar ve akârât-ý
saire mevcutdur.

Rus: Ruslar mezheben Rum Kilisesine tâbi iseler de Kudüs-i Þerif’de
Rumlardan ayrý ve müstakil birçok kilise ve müessesât (...) vardýr. Ve buralarda
Rus memurîn-i ruhâniyyesi Rum Ortodoks mezhebindeki yerlilerin Rus
Kilisesine iltihaklarý için çalýþmayý vazifeden addederler.

Protestan: Protestan mezhebi Katolik Kilisesinden ayrýlmýþ Luther isminde
birinin te’sis-kerdesi ise de sonralarda birçok tarikatlara münkasým olup bu
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mezhebin buralara intiþârýna hizmet eden Alman, Ýngiliz, Amerikan misyoner-
leridir. Geçen asr-ý ahîr evâsýtýndan beri arz-ý Filistin’de birçok müessesât-ý
mezhebiye ve tedrisiye ve hayriye vücuda getirmiþlerdir. Esasen bu misyoner-
ler Yahudileri Protestanlýða almak fikrini takib etmiþlerse de Yahudilerden bu
mezhebe geçenlerin adedi pek az olduðundan mezâhib-i Ýseviye erbâbýný
Protestanlýk’a sevke baþlamýþ ve bu uðurda hayli mekâtib ve müessesât-ý saire
vücuda getirmiþlerdir. Buralarda en ziyade taammüm eden Protestan tarikat-
larý; Kilisa-yý Ulvî ve Evancelik Kiliseleri ile Tampliyelerdir. Bir de derece-i
sâniyede Edvenist ve Kveger isimlerinde iki ecnebiyü’t- tebaa tarikat erbâbý
vardýr ki bunlar mahiyyet-i diniyyeyi gayri haiz bazý âdât-ý hususiye ve cahili-
yeye sâliktirler. Ancak hükûmetçe resmen tanýnmýþlardýr.

Latin: Latin mezhebi Roma Kilisesinin akidesini tanýyan mezhebdir.
Salibiyyûn zamanýndan beri buralarda teessüs etmiþ ve hâl-i hâzýrda
ecnebiyü’t- tebaa memurîn-i ruhâniyye idaresi tahtýnda gerek hususât-ý
ruhâniyyede ve gerek Katolik ziyaretgâhlarýna müte‘allik mevâdda icra-yý vezâif
etmekte bulunmuþdur. Kudüs-i Þerif’de ikamet eder ve patrik unvanýný taþýr
büyük bir memur-ý ruhânîleri vardýr. Gerçi patrikliði Hükûmet-i Seniyyece bâ
berât-ý âlî musaddak deðilse de, tebaa-i Devlet-i Aliyyeden Latin mezheb-
dârânýný idare ettiklerinden münba‘is olmalýdýr ki; bunun þu sýfatý nîm-resmî
surette tanýnmaktadýr. Bu patrikin ne yed-i idare-i ruhâniyyesinde tebaa-i
Devlet-i Aliyye’den bir çok keþiþ ve ruhban vardýr, ne de Latin Mezhebinde
ecnebi papazlar tarafýndan bir çok müessesât-ý mezhebiyye ve hayriyye vücu-
da getirilmiþdir. Dahil-i livâda tebaa-i Devlet-i Aliyye’den olarak tahrîr-i cedîd
mûcibince .... nüfus vardýr.

Roma Kilisesinin akide-i mezhebine tâbi sýrf tebaa-i Devlet-i Aliyye’den
olarak dahil-i livâda bulunan cemaat:

[agytt. 1918-1923]

DH. EUM. 4. Þb, 22/40

Rum 
Katolik

477

Rum 
Katolik Bu dahi Nüfus (0) dýr

Nefs-i Kudüs ve mülhakatýnda sýfatý
Hükûmet-i Seniyye’den musaddak bir
patrike tâbi memurîn-i ruhâniyye
taraflarýndan idare olunmaktadýr

Dahil-i livâda nüfus
tahrîr-i cedîdi mûcibin-
ce bin yüz on (1110)
nüfustan ibarettir.

Süryani
Katolik Bu dahi Nüfus (0) dýr

Marunî Bu dahi Nüfus (214) dür
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Þerif tarafýndan deve ile Medine'den getirilen kutsal sancak-1914
The holy flag brought by Sharif from Medina by camels-1914
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Alman Ýmparator ve Ýmparatoriçesinin Kudüs'de kilise açýlýþý töreninden dönüþleri
The return of the Emperor  and the Empress of Germany from the openning ceremony of

the church in Jerusalem
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Fatih-i Kudüs-i Þerif merhum Sultan Selim Han hazretlerinin hatt-ý hümâyûn
ile mu‘anven ihsân buyurduklarý emr-i âlîþândýr. 

Emr-i þerifim mûcebince amel, her kim bir gayrý þekil ederse ve bozarsa
Allahu Teâlâ'nýn hýþmýna uðrasýn.

Bi-avni'llahi Teâlâ ve Resûlihî habîb Kudüs-i Þerif Beytullah'a gelip Saferü'l-
hayr'ýn yirmi beþinci gününde fetih-yâb olunup Rum keferesine patrik olan
Atalya nâm rahib cümle râhibân ile ma‘an reâyâ vü berâyâ gelip itaat ve rica ve
temennâ kýlmýþlardýr. Kadimden vâki olan kilise ve manastýrlarý ve ziyaretleri
içeri ve taþrada kadimden ne minvâl üzere zabt u tasarruf edegelmiþler ise ol
minvâl üzere mezbûr patrik dahi zabt u tasarruf eyleye ve Hazret-i Ömer
radýyallahu anh hazretlerinden olan ahidnâme-i hümâyûn ve selâtîn-i mâziye-
den olan evâmir-i þerifeleri mûcebince zabt u tasarruf eylemek için deyu buyur-
dum ki hükm-i þerifim mûcebince zabt u tasarruf eyleye. Kamâme kapýsý
karþýsýnda ve kýble tarafýnda muðtesel-i kadimî iki þamdan ve kanâdiller ve yine
mahall-i mezbûrda vâki patrikliðe tâbi gülgüle üzerinde dört kemerin aþaðýsý ve
yukarýsý ve südde-i Meryem üzerinde yedi kýta kemerler zîr u bâlâsý ve kilise-i
kebîr ortasý ve türbesi ma‘an cümle ziyaretleri ve taþra Kamâme havlusu üç

MABEDLERÝN KULLANIMI KONUSUNDAKÝ SERBESTÝYET VE
MUAFÝYETLERÝNE DAÝR SULTAN I. SELÝM HAN'IN 

KUDÜS RUM PATRÝÐÝ'NE FERMÂNI
Kudüs'ün fethi sonrasý Rum patriði olan Atali'ye, eskiden beri kullanmakta

olduklarý kilise ve manastýrlarýn tasarruf hakký verildiðine ve 
Hz Ömer'in ahidnâmesiyle geçmiþ sultanlarýn emirleri doðrultusunda gümrük,

baç ve diðer bütün vergilerden muaf tutulduðuna dair 
Sultan Selim Han tarafýndan verilen fermân

THE FERMAN ISSUED BY SULTAN SELIM I TO THE GREEK
PATRIARCH ENSURING THE GREEK COMMUNITY TO USE 

THE TEMPLES FEELY AND THEIR EXEMPTION 
FROM VARIOUS DUTIES

The Ferman (Imperial Edict) issued by Sultan Selim I to Attali -the Greek
Patriarch- after the conquest of Jerusalem concerning the rights given to the
Christians as the disposition of the church and the monasteries which they
have been currently using and the exemption from the duty, baç (a tax as 

protection money) and all the other taxes considering Caliph Omar’s decree
and the previous Sultans’ orders
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kiliseleri ve karþýsýna kilise, Mar Yuhanna ve patrik mütemekkin olan evlerde
kilise olan Elene demekle ma‘rûf ve Mar Tekilla ve Südde Yani ve Mar Eftimiyos
ve Mar Mikail ve Mar Yorgi ve Mar Yuhanna ve Yakmiya ve Mar Vasil ve Mar
Nikola ve Mar Dimitri ve Südde-i Meryem ve diðer Mar Yuhanna ve diðer kili-
sesi ve Mar Yakub Gürcü Manastýrý ve Mar Yorgi nâm kiliseler ve Kudüs-i Þerif
taþrasýnda Meryemana Makberesi ve Mar Seyomi ve Hazret-i Ýsa'nýn zindaný,
Hanan'ýn evi sahrada olan makbereleri ve Gürcü Manastýrý...... Mar Simon ve
Mar Elyas Manastýrý ve Yað ve Zeytun ve Mar Sava Manastýrý ve Karye-i Beyt-i
Jala Mar Yorgi ve Hazret-i Ýsa aleyhisselâm doðduðu Beytüllahm nâm maðara
ve kenisede vâki mevzi‘-i þimâl ve kýble taraflarýnda olan iki kapýnýn miftâhlarý
ve etrafýnda olan iki kýta bahçe ve zeytinlik ve makberelikleri ve sair karyelerde
olan kilise ve manastýrlarý ve patriðe tâbi olan Gürcü ve Habeþ ve Mesrop ve
sair vakýf olanlarý ve metropolidleri ve rahibleri ve mürd olan metropolid ve
psikopos ve rahiblerin metrûkâtý ahz u kabz edip ve Kudüs-i Þerif'in kapýsýnda
ve Zemzem Su[yun]'da ve Arab Feneri'nde ve iskelelerde ve keþfetdiklerinde ve
gümrük ve bac ve sair tekâlîf-i örfiye[den] bi'l-külliyye muâf ve müsellem olalar
mezbûr vech-i meþrûh üzere olan emr-i þerifim mûcebince âhar mahalle müda-
hale ve rencide eylememek ve sair milletden Rum patriði olan mukaddem ola
Hazret-i Ömer radýyallahu anh hazretlerinin ahidnâme-i hümâyûn ve selâtîn-i
mâziyeden olan evâmir-i þerifeleri mûcebince ben dahi verdim ve buyurdum ki,
hükm-i þerifim mûcebince ba‘de'l-yevm vech-i meþrûh üzere olan emrime sul-
tan olanlar yahud vüzerâ-yý izâm ve ulema ve sulehâdan ve kadýlardan ve
mîrimîrân ve mirlivâ voyvodalarý ve beytü'l-mal kassâmý adamlarý ve subaþýlarý
ve zu‘amâ ve erbâb-ý timar ve müteferrika ve çavuþ ve sipah ve yeniçeri ve sair
kapým kullarýndan her kim fesih muradlarý olur ise Allahu Teâlâ'nýn hýþmýna ve
gazabýna uðrasýn deyu bu hükm-i hümâyûnumu mezbûrlarýn yedlerine ibkâ
edip alâmet-i þerife itimad kýlalar.

Tahriren fî sene selâse ve ýþrûn ve tis‘a-mie [1517] / [agtt 31 12 1517]

Be-makam-ý Kudüs-i Þerif

A. DVN. KLS.d, 08/7

**
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Merhum Sultan Süleyman Han hazretlerinin hatt-ý hümâyûnlarýyla mu‘anven
ihsân buyurduklarý emr-i âlîþândýr.

Emr-i þerifim mûcebince amel oluna feshine her kim murad ederse Allahu
Teâlâ'nýn azâbýna ve Hazret-i Resûl-i Ekrem'in hýþmýna uðrasýn.

Kudüs-i Þerif Sancaðý beyine ve Kudüs-i Þerif kadýsýna hüküm ki
Hâlâ Kudüs-i Þerif'de sâkin olan Rum Patriði Barmanos nâm rahib

Dersaâdetime arzuhâl sunub cennet-mekân firdevs-âþiyân merhûm ve
maðfûrun leh babam Sultan Selim Han aleyhi'r-rahmetü ve'r-rýdvân zaman-ý
feth-i þeriflerinde olan Patrik Atalya nâm rahib ve sair râhibân tâifesi ve reâyâ
vü berâyâ cümlesi varýp merhum babam Sultan Selim Han aleyhi'r-rahmetü
ve'r-rýdvan hazretlerine rica ve temennâ kýldýlar ki kadimden vâki olan kiliseler
ve manastýrlar ziyaretleri ve içeri ve taþralarda kadimden ne minvâl üzere zabt
u tasarruf edegeldikleri hususlarý yine olmasý evvelisi minvâl üzere zabt u tasar-
ruf eyleyeler ve Hazret-i Ömer radýyallahu Teâlâ anh hazretlerinden olan ahid-
nâme-i hümâyûn ve selâtîn-i mâziyeden olan evâmir-i þerifeleri mûcebince
merhum babam Sultan Selim Han aleyhi'r-rahmetü ve'r-rýdvân hazretleri dahi
hatt-ý hümâyûn-ý saadet-makrûn ihsân edip buyurmuþlar ki kilise ve manastýr-
larý ve ziyaretleri ve içeri ve taþralarda olan Kamâme Kapýsý karþýsýnda ve kýble
tarafýnda mugtesel iki þamdan ve kanâdiller ve mahall-i mezbûrda vâki
Patrikliðe tâbi gülgüle üzerinde dört kemerin aþaðýsý ve yukarýsý ve Südde-i
Meryem üzerinde yedi kýta kemerlerin zîr ve bâlâsý ve kilise- i kübrâsý ortasý ve

MABEDLERÝN KULLANIMINDAKÝ SERBESTLÝK KONUSUNDA
KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN HAN TARAFINDAN 

KUDÜS RUM PATRÝÐÝ'NE VERÝLEN HATT-I HÜMÂYÛN
Hazreti Ömer'in ahitnâme-i hümâyûnu ve Sultan Selim Han'ýn hatt-ý hümâyûnu

gereðince Sultan Süleyman'ýn emriyle Kudüs'teki kilise ve manastýrlarýn, 
bunlara baðlý ibadet ve ziyaret yerlerinin müþtemilatýyla beraber zabt ve tasarruf

haklarýnýn Rum Patriði'ne verildiðini bildirir hatt-ý hümâyûn

THE KHATT-I HUMAYUN ISSUED BY SULTAN SULEYMAN KHAN,
THE MAGNÝFÝCENT TO THE GREEK PATRIARCH OF

JERUSALEM CONCERNING THE FREE WORSHIPING 
IN HOLY PLACES

The Khatt-ý Humayun (Imperial Decree) issued by Sultan Suleyman the
Magnificent, depending on Caliph Omar’s decree and Sultan Selim I's Khatt-ý
Humayun, declaring that the right of disposition of the church and the monas-

teries and their worship and visiting places with their outbuildings has been
given to the Greek Patriarch
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türbesi ma‘an cümle ziyaretleri ve taþra Kamâme havlusu vâki üç kiliseleri,
kilise-i Mar Yuhanna ve merduban üzerinde Elene Kilisesi demekle ma‘rûf ve
patrik mütemekkin olan evlerde kiliseyi ve iki yol üzerinde olan kemerleri ve
karþýsýnda olan manastýr ve Mar Tekilla ve Seddeyani ve Mar Eftimiyos ve Mar
Fenarine ve Mar Mikail Manastýrý ve Mar Yorgi ve Deramud ve Mar Yuhanna ve
Baðçe ve Mar Vasil ve Mar Todori, Mar Nikola ve Mar Dimitri ve Südde-i
Meryem ve diðer Mar Yuhanna ve diðer Kilise-i Mar Yakub Gürcüler Manastýrý
ve bahçeleri ve zeytunlarý ve Hazret-i Ýsa aleyhisselâm zindaný ve Mar Yorgi
nâm kiliseler ve Kudüs-i Þerif taþrasýnda Meryemana Makberesi ve Tur-i Zeytun
ve Hazret-i Davud ve Mar Selvinesi Kilisesi ve Deyr-i Zeytun ve Hanan'nýn evi
ve defni olan sahrâda makbereleri ve Gürcüler ve Mekril Manastýrý ve Musallâ
nâm kilisesi ve Mar Simon ve Kýtamon ve Mar Elyas Manastýrý ve bað ve tar-
lalarý ve zeytunluk ve Mar Sava Manastýrý ve Karye-i Beyt-i Jala ve Mar Yorgi ve
Hazret-i Ýsa aleyhisselatü ve's-selam doðduðu Beytüllahm nâm maðara ve
kebîr kilisede vâki þimâl ve kýble taraflarýnda olan iki kapýnýn miftâhlarý ve
etrafýnda olan iki kýta bahçe ve zeytinliði ve makberelikleri ve sair karyelerde
olan kilise ve manastýrlarý ve patriðe tâbi olan Gürcü ve Habeþ ve Kýptî taifesi
ve sair vakýf olanlarý âyin-i bâtýlalarý üzere nâkus ve her gece buhûr etdikleri ve
âyinleri üzere zuhur eden nâr-ý þem‘a ve devr etdiklerinde cümle milletlerden
Rum Patriði ve tevâbi‘lerini cümlesinden mukaddem varýp sonra sair millete
varalar ve mürd olan râhiblerin ve metropolidlerin ve piskoposlarýn ve kalu-
garyalarýn metrûkâtlarýn mezbûr patrik ahz u kabz edip ve Kudüs-i Þerif'in
kapýsýnda ve zemzem suyu ve Arab fenerinde ve iskelelerde ve keþfetdiklerinde
ve gümrük ve baç ve hazine ve kilise meremmâtýna vaz‘-ý kadim üzere fermân
olunmak ve odalar bina eylemek ve kapu ve pencere açmak ve yahud kapa-
mak ve evden eve kemer eylemek ve sair tekâlîf-i örfiye-i külliyetden muaf ve
müsellem olalar min ba‘d âhar millet karýþýp müdahale eylemeye cümlesinden
Rum patrikleri mukaddem ve zabtýnda ola Hazret-i Ömer radýyallahu Teâlâ anh
hazretlerinin ahidnâme-i hümâyûn ve merhum babam Sultan Selim Han aley-
hi'r-rahmetü ve'l-gufrân hazretlerinin hatt-ý hümâyûn-ý saadet-makrûnlarý mûce-
bince ben dahi verdim ve buyurdum ki hükm-i þerifim mûcebince ba‘de'l-yevm
vech-i meþrûh üzere olan emrime sultan olsun veyahud vüzerâ-yý izâmdan ve
ulema ve sulehâdan ve mîrimîrân ve mîrlivâ voyvodalarý ve beytü'l-mal ve kas-
sam adamlarý ve vakýf mütevellîleri ve subaþýlarý ve zu‘amâ ve erbâb-ý timar ve
müteferrika ve çavuþ ve sipah ve yeniçeri ve sair ehl-i örf taifesi ve kapým
kullarýndan ve hazret-i Resûl-i ekrem sallallahu aleyhi ve's-sellem hazretlerinin
ümmetinden her kim Hazret-i Ömer hazretlerinin ahidnâme-i hümâyûnlarý ve
merhum babam Sultan Selim Han aleyhi'r-rahmetü ve'r-rýdvân hazretlerinin
hatt-ý hümâyûn-ý saadet-makrûnlarý ve hâlâ verilen hatt-ý hümâyûn-ý saadet-
makrûnum fesh eylemek muradlarý olur ise Allahu Teâlâ'nýn hýþmýna ve gazabý-
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na mes’ul olalar deyu hatt-ý hümâyûn-ý saadet-makrûnlarýmý mezbûrlarýn yed-
lerine ibkâ edip alâmet-i þerife itimad kýlalar.

Tahrîran evâsýt-ý þehr-i Rebîülevvel sene selâse ve selâsîn ve tis‘a mi’e / [15
Aralýk 1526]

Be-makam-ý 
Edirne el-mahrûse 

A. DVNS. KLS.d, 08

**
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Emîrü'l-ümerâi'l-kirâm kebîrü'l-küberâi'l-fihâm zü'l-kadri ve'l-ihtirâm sâhibü'l-
izzi ve'l-kelam el-muhtassu bi-mezîd-i inâyeti'l-meliki'l-a‘lâ ber-vech-i arpalýk
Kudüs-i Þerif sancaðýnda mutasarrýf olan (...) dâme ikbâluhu ve akzâ kuzâti'l-
müslimîn evlâ vülâti'l-muvahhidîn madenü'l-fazli ve'l-yakîn huccetü'l-hakki ale'l-
halki ecma‘în vârisu ulûmi'l-enbiyâi ve'l-mürselîn el-muhtassu bi-mezîd-i
inâyeti'l- meliki'l-mu‘în mevlânâ Kudüs-i Þerif kadýsý zîdet fezâiluhu tevkî‘-i refî‘-i
hümâyûn vâsýl olucak malum ola ki Kudüs-i Þerif'de vâki Rum keferesi patriði
Dostolos ve ruhbânlarý ve sair harac-güzâr Rum taifesi südde-i saadetime arz-ý
hâl edip Kudüs-i Þerif'de vâki Kamame nâm kilisenin ortasýnda olan türbe mâ
tekaddemde Rum taifesi zaptýnda olup ve cümle nasârâdan evvel Rum tâifesi
girip âyinlerin ve ibadetlerin eylediklerinden sonra sair nasârâ tâifesi dahi Rum
Patriði izin ve ma‘rifetiyle girip ziyaret edegelüp ve Kamâme-i mezbûrenin
ortasýnda olan türbe kadîmü'l-eyyâmdan beri Rum Patriði zapt edip müste’men
taifesi Kudüs-i Þerif dahilinde ve haricinde kendülere mahsus olan manastýrlar-
da ve taþrada ve içeride olan ziyaretgâhlarda otuz altý nefer ruhbanlarý sâkin
olup ancak üç neferi Kamâme'de mütemekkin olup ve her üç senede bir zikro-
lunan otuz altý nefer Vilâyet-i Frengistan'a gidip yine yerlerine ol mikdarlarý gelip
bu vech üzere mütemekkin olalar deyu on beþ tarihinde Hazret-i Ömer ibnü'l-
Hattâb radýyallahu Teâlâ anh hazretlerinden Kûfî hattýyla yedlerinde olan ahid-
nâme-i þerif mûcibince selatîn-i mâziyeden evâmir-i þerife olduðundan mâadâ
merhum ve maðfûrün-leh Sultan Murad Han tâbe serâhu zaman-ý þevket-

BEYTÜLLAHM KÝLÝSESÝ ÝLE BUNA TABÝ YAPILARIN 
RUM PATRÝKLÝÐÝ GÖZETÝMÝNDE FRENKLERLE 

MÜÞTEREK KULLANILACAÐI
Beytüllahm Kilisesi ve Kamame Kilisesi gibi külliye tarzýndaki 

dini müesseselerin önceden olduðu gibi Rum Patrikliði’ne baðlý ruhbanlar
gözetiminde idare edilerek söz konusu mekanlarýn Rumlar ve Frenkler 

tarafýndan ortaklaþa kullanýlmaya devam edileceði

USING THE CHURCH OF BETHLEHEM AND ITS OUTBUILD-
INGS BY THE GREEKS AND THE EUROPEANS TOGETHER

UNDER THE SUPERVISION OF THE GREEK PATRIARCH
Administration of religious institutions like the Church of Bethlehem and 

the Church of Kamamah under the supervision of the monks of the 
Greek Patriarch as it was in the past and continuation of using the places

mentioned above by the Greeks and the Europeans together. 
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unvânlarý nizâlarý vâki olmakla zikrolunan Kamâme nâm kilisenin içinde muðte-
sel u mevlûd-i Hazret-i Ýsa aleyhi's- selâm ki Beytüllahm demekle meþhurdur
bahçeleri ve kemerleri ve Patrikliðine tâbi gülgüleleri ve þamdân ve kanâdili
Rum keferesi Patriði zaptýnda ve þimâl ve kýble taraflarýnda iki Katolik miftâhlarý
dahi yedlerinde olup ve her sâl-i meymenet-fâlde merhum ve maðfurün-leh
Sultan Ahmed Han tâbe serâhu câmi-i þeriflerine bin riyal kuruþ verirler iken
olagelen vaz‘-ý kadîme mugayir Frenk taifesi zikrolunan miftâhýn biri bize ve-
rilmiþdir deyu ellerinde olan üç aded miftâhý ellerinden alýp cümlesin ihrac
eylediklerinden gayri Beytüllahm bir metin ve müstahkem kale misali deyr
olmakla temlik edip yevmen fe-yevmen mahall-i mezbûrda Frenk taifesi izdiyâd
bulup ve ol karyelerin reâyâsý kendi âyîn-i bâtýllarýna tâbi etdirip ve oðullarýn
Vilâyet-i Frengistan'a götürüp tecavüzleri izdiyâd bulmakla zikrolunan
Beytüllahm nâm kilise ve tevâbi‘i ve kemerleri ve bahçeleri ve sair tevabi‘ ve
levâhýkýyla Rum taifesi ruhbanlarýna zapt etdirip ve kadimden Rum ruhban-
larýnýn ellerinde olan anahtarlarýn Frenk ruhbanlarýnýn ellerinden alýnýp geri Rum
ruhbanlarýna ve Kudüs-i Þerif'de vâki Patriklerine teslim etdirip min ba‘d vaz‘-ý
kadîme muðayir ve ellerinde olan evâmir-i þerife muhalif kilise-i merkûm ve
bahçeler ve sair tevabie ve levahýkýna Frenk taifesin dahl etdirmeyip âyinleri
üzere ziyaret etmek murad ettiklerinden Rum taifesi patriði olanlar izin ve
rýzalarýyla ziyaret edip zikrolunan mevâzý‘lara bir vechile müdahale etdirilmeye
deyu hatt-ý hümâyûn-ý saadet-makrûn ile mü’ekked ve müþedded hükm-i
hümâyûn verilmiþ iken Frenk taifesi amel etmeyip türbe-i merkûmu teðallüben
zapt ve âyînlerine muhalif türbe-i mezbûrun üzerin örtüp ve türbe-i mezbûrun
karþýsýna âdete muhalif zincir ile kandiller asýp ve þimâl tarafýna büyük erganun
koyup ve sair mahallerde nice bid‘atlar ihdâs edip birkaç seneden beri olage-
len âyinlerin bozduklarýndan mâadâ içinde olan ruhbanlarýndan birin katl ve
ikisin mecrûh edip fesad etmeleriyle ahvalleri mukaddemâ Divan-ý Hümâyûn'a
arz u ilâm eylediklerinden tarafeynin husamâsý Divan-ý Hümâyûn'da vüzerâ-yý
i‘zâm ve kazaskerler huzurunda murafa‘a olup gözedildikte Frenk taifesinin
iddialarý mahzâ þirret ve laðv olmakla vech-i meþrûh üzere ba‘de'l-murafa‘a
Rum taifesine hükm olunup ve merhum ve maðfurün-leh Sultan Murad Han
tâbe serâhu zaman-ý þeriflerinde hatt-ý hümâyûn-ý saadet-makrûnlarýyla
mu‘anven verilen emr-i þerif mûcibince amel olunmak için murafa‘adan ellerine
iki kýt‘a mü’ekked ve müþedded emr-i þerif verilip ve bu makûle Divan-ý
Hümâyûn'da murafa‘adan hükm olunup cevap verilen davanýn tekrar istimâ‘ý
memnû‘ iken Frenk taifesini mücerred taciz için tekrar münâza‘a ederiz deyu
rencide ve tacizden hali olmamalarýyla murafa‘adan ellerinde olan iki kýt‘a
evâmir-i þerife muhalif Frenk taifesi ve ruhbanlarýnýn tekrar iddia ve
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münâza‘alarý istimâ‘ olunmamak için sene selâse ve tis‘în ve elf Recebü'l-
Müreccebi'nin evâsýtýnda Hüdavendigâr-ý sâbýk zamanýnda emr-i þerif verilmiþ
iken mütenebbih olmayýp bin doksan yedi ve doksan dokuz senelerinde hatt-ý
hümâyûn-ý saadet-makrûn ile mu‘anven yedlerinde olan evâmir-i þerife ve
temessükâtlarýna ve âyin-i kadîmelerine muhalif kudas ederiz deyu nizâ‘ ve
fuzûlî bayrak açýp ve âdete muhalif þamdan ile mum ve put ile haç zikrolunan
mevâzi‘lere dikip bozduklarý âyinlerin hüccetsiz men‘ olundu deyu birer birer
icrasýna çalýþýp envâ‘-i türlü bid‘at ihdâs edip ihtilafa bâ‘is ve akçe kuvvetiyle
hevâlarýna tâbi kadýdan hüccet peydâ ve fetihden bu ana deðin fasl olunup
yedlerinde olan temessükâtý fesh ve âyîn-i kadîmelerine muhalif bid‘at ihdâs
etmek murad ettikçe men‘ olunup mukaddemâ evâmir-i þerife verilip hâliyâ
taht-ý âlî baht üzere cülûs-ý hümâyûn vâki olmakla yedlerinde olan emr-i þerif
tecdîd ve kemâ fî'l-evvel amel olunup evâmir-i þerife muðayir aldýklarý hüccet ve
sair temessükâtlarýna amel olunmayýp ve ihdâs eyledikleri bid‘atleri men‘ olun-
mak bâbýnda emr-i þerifim rica eyledikleri ecilden vech-i meþrûh üzere amel
olunmak emrim olmuþdur buyurdum ki

Vusûl buldukda bu bâbda sâdýr olan fermân-ý celîlü'l-kadrim mûcibince
amel edip dahi mukaddemâ vech-i meþrûh üzere verilen evâmir-i þerife muci-
bince zikrolunan Beytüllahm nâm kiliseyi ve tevabi‘ ve kemerleri ve bahçeler ve
Kamâme ve sair tevabi‘ ve levahikle Rum taifesi Patriði ve ruhbanlarýna zapt
ettirip ve kadimü'l-eyyâmdan Rum taifesi ruhbanlarýnda olan anahtarlar Frenk
taifesinin ellerinde olup geri Rum taifesi ruhbanlarýna ve Kudüs-i Þerif
Patriklerine teslim etdirip fî[mâ] ba‘d vaz‘-ý kadîme muðayir ve mukaddemâ ve
hâlâ verilen evâmir-i þerifeme muhalif kilise-i merkum ve bahçeler ve Kamâme
ve sair tevabi‘ [ve] levâhikine Frenk taifesine dahl ü taarruz etdirmeyesin âyin-i
bâtýllarý üzere ziyaret etmek murad etdiklerinde Rum taifesi Patriði olanlarýn izin
ve rýzalarýyla mezbûrlar ziyaret idüp vech-i meþrûh üzere ihdâs olunan bid‘atlar
ref‘ ve zikr olunan mevâzi‘lere Frenk taifesini bir vechile müdahale ettirmeyesin
ve Kudüs-i Þerif dahilinde ve haricinde kendilere mahsus olan manastýrlarda ve
taþrada ve içeride olan ziyaretgâhlarda otuz altý nefer ruhbanlarý sâkin olup
ancak üç neferi Kamâme'de mütemekkin ve üç senede bir zikr olunan otuz altý
nefer Vilâyet-i Frengistan'a gidip yine yerlerine ol-mikdarý gelip bir vechile dahl
ü ta‘addî ve tecâvüz etdirmeyesin ve bu makule Divan-ý Hümâyûn'da vüzerâ-yý
izâm ve kazaskerlerim huzurunda ba‘de'l-murafa‘a hükm olunup cevabý verilen
deavâtýn tekrar istimâ‘ý memnû‘ olmakla Frenk taifesi tekrar kudas ederiz deyu
nizâ‘ ettirmeyip ve bayrak açýp âdete muhalif þamdan ile mum [ve] put ile haç
zikr olunan mevâzi‘lere dikdirmeyip ve bozduklarý âyinlerin hüccetsiz men‘
olundu deyu birer birer icrâsýna ihdâs ettirmeyip ve verilen evâmir-i þerifelere
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muhalif birer tarîk ile kadýdan aldýklarý hüccetler[l]e amel olunmayýp tekrar
davaya tasdî‘ ederler ise istimâ‘ olunmayýp hali üzere ibka ve mukaddemâ ve
hâlâ verilen ahkâm-ý þerîfem mûcibince amel edip min-ba‘d fermân-ý þerîfeme
muhalif nizâ‘ ettirmeyip iþbu emr-i þerîfimin mazmûn-ý münîfin icrâ ve hilafýna
rýzâ ve cevâz gösterilmekde be-gayet ihtirâz eyleyesiz bundan sonra bir türlü
temessük ibrâz ederler ise der-kîse olunup Asitâne-i Saadetime gönderesiz
þöyle bilesiz ve ba‘de'n-nazar bu hükm-i hümâyûnumu Kudüs-i Þerif
mahkemesinde sicillâta kayd ve Rum Patriði'nin ve ruhbanlarýnýn yedlerinde
ibkâ edip alâmet-i þerife itimad kýlasýz.

Tahrîran fî evâil-i þehr-i Cemaziyelâhýre sene tis‘a ve tis‘în ve elf. / [3-12
Nisan 1688]

Kostantiniyye el-mahrûsa

A. MKT. MHM, 621/31

**
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Kaymakam Paþa

Kudüs-i Þerif'de Kamâme muhterik olup Ermeni ve Rum milletleri beyninde
münâza‘a [husûlünde] tarafeynin arzuhalleri Þer‘a [havale ile] Sudûr-ý kirâm-
dan Emin Bey ve Tâhir Efendi müvellî nasb ve lâzýmü'l-huzur olanlar ile tarafeyn
istintâk olunarak bi't-terâdî ilâm ve mûcibince fermân-ý âliþâným sudûr etmiþ
iken Rum milleti hakkýna razý olmadýðýný müþ‘ir bu defa iþbu ilâm ve arzuhâl
zuhûr edib ve bu nizâ‘ýn kat olunmadýðý ve el-yevm derdest-i isti‘mâl olunan
defâtirin nâtýk olduðu kuyûdâtýn maðþûþiyetden idüðü zâhirdir. Ýmdi derdest-i
isti‘mâl olunan defâtir kuyûdundan sarf-ý enzâr ve ashâb-ý arzuhâl millet-i mer-
sûmenin ibrâz eyledikleri fâtih-i Kudüs cedd-i emcedim Sultan Selim Han
hazretlerinin ihsân eylediði bâlâsý hatt-ý hümâyûnlarýyla müvaþþah fermân-ý
celîlü'l-unvanýn mazmûn-ý münîfini mübeyyin kuyûda müracaat ve müþâruni-
leyh hazretlerinin kezalik Rum milletine ihsân buyurduklarý emr-i þerifi dahi
getirip Ermeni milleti yedinde olan ile mukabele-birle maddeyi tankîh ve yine
cedd-i emcedim Sultan Süleymân Han hazretlerinin tarafeyne ihsân buyurduk-
larý fermân-ý þeriflerine nazar ve kuyûdlarýna tatbik ve'l-hâsýl fâtih-i müþârunileyh
hazretlerinden ibtidâ olunup üç beþ batna deðin gereði gibi dikkat olunarak
kuyûdlarý derkenar ve tarafeynin senedâtýný kuyûduyla ma‘an tarafýma takdîme
mübâderet eyleyesin. Kaldý ki iþbu kuyûdu tetebbû‘ edecek kimdir; gayet emin
ve mu‘temed adam olmak iktizâ eder elbette bulunmaya muhtaçtýr. Ýþte Ermeni
milleti sened ibrâz eyledi millet-i diðer özür bahane ile senedâtýmýz bunda yok-
dur derler ise Kudüs'de [derdest] ya bu terk olunsun. Þu madde tankîh olup
hârice çýkmadýkça ruhsatým yoktur. Reis vekiline tembîh edesin bu husûsa
ihtimâm ve tarafeynden yekdiðeri iltizâm lâzým deðildir.

tt. 1225 [1810]

HAT, 771/36188

**

KUDÜS'TEKÝ KAMÂME KÝLÝSESÝ KONUSUNDA ERMENÝLERLE
RUMLAR ARASINDAKÝ ANLAÞMAZLIÐIN ÇÖZÜMLENMESÝ

Defter kayýtlarýndaki karýþýklýktan kaynaklanan Kudüs'teki Kamâme Kilisesi'nin
kullanýmý konusunda Ermenilerle Rumlar arasýnda ortaya çýkan karýþýklýðýn I.

Sultan Selim'in 1517 tarihli fermanýna göre çözümlenmesi

SOLVING THE DISAGREEMENT BETWEEN THE GREEKS 
AND THE ARMENIANS ON THE CHURCH OF KAMAMAH 

IN JERUSALEM
Solving the disagreement between the Greeks and the Armenians on using

the Church of Kamamah in Jerusalem which results from the confusion in the
registerbooks in accordance with the Ferman (Imperial Edict) dated 1517

given by Sultan Selim I to the two nations
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Kaymakam paþa

Semâhatli efendi dâ‘îmizin Kamâme'ye dair iþbu takrîri meâli malum oldu.
Bu maddeye dair hatt-ý hümâyûnum ibaresi takrîre dibâce olunmuþ ise de huz-
zâr-ý meclis mazmûnuna imâle-i fikr etmeyip haricden biraz hâþiye ilavesiyle
kýyl u kâlin tekessürünü mûcib olmuþ bu suretle üç deðil, külle yevm akd-i
meclis olunsa netice-pezîr olmaz. Bunun tarîk-i ehveni tarafeynin kendi yed-
lerinde mahfuz senedlerinin mazmûnuyla irzâ ve iskât olunmalarýdýr. Sened-i
müskit dahi fâtih-i Kudüs ceddim Sultan Selim Han hazretlerinin tarafeyne i‘tâ
buyurduðu hükm-i þerifdir.

Ýþte fâtih-i müþârunileyhin senedeyn-i þerifeyni esas ittihâz edip mürafa‘aya
þürû‘ olunmak lâzýmdýr.

Ahd-i Faruk radýyallahu anh hazretlerinin menþûr-ý adalet-nisâblarýna
muhalif amel ü harekete mecâlim yokdur. Onu dahi fatih-i müþârunileyh hazret-
leri ve vükelâ ve amelesi bizim gibi olmayýp ûlû'l-ebsâr olmalarýyla lede't-tem-
yiz ona bina ederek tarafeyne iþbu senedleri vermiþler bu surette muahharan
verilen mütehâlifü'l-mazmûn ilâmât ve evâmir kat‘-ý nizâ‘ edemez müdde‘î ve
müdde‘â aleyh kendi yedlerinde fatih-i müþârunileyhin þurût-ý mazmûnýyla âmil
ve kani‘ olmadýðý takdirce te’yidi lâzým gelir.

Kaldý ki, ehadühümâ âharýn senedini tasdik etmediði hâlde senedeyn-i
mezkûreyn yedlerinden ahz ve battala ilkâ olunmak iktizâ eder. Çend mâh
mukaddem bi't-tav‘ [ve]'r-rýza verilen ilâm mûcebince bâlâsý hatt-ý hümâyûnum-
la müveþþah emrim var iken bu davanýn iadesi lâzým gelmezdi deyu tarafýma
televvün-i azv olunur ise ol vakit tarafeyne iktizâ eden emri verilsin demiþ idim.
Aransa hatt-ý hümâyûnum bulunur. Rum Milleti fermâný geldi, Ermeni Milleti fer-

RUMLAR VE ERMENÝLER ARASINDAKÝ KAMÂME KÝLÝSESÝ
YÜZÜNDEN MEYDANA GELEN ANLAÞMAZLIÐIN GÝDERÝLMESÝ

Kudüs'te bulunan Kamâme Kilisesi hakkýnda Rumlar ve Ermeniler arasýnda
meydana gelen ihtilafýn Yavuz Sultan Selim'in her iki millete verdiði senetlere

göre halledilmesinin uygun olduðu

SOLVING THE DISAGREEMENT BETWEEN THE GREEKS AND
THE ARMENÝANS ON THE CHURCH OF KAMAMAH

Solving the disagreement between the Greeks and the Armenians on the
Church of Kamamah in Jerusalem by the promissory note given by Sultan

Selim the First to the two nations

FLSTINN.qxp  19.02.2010  11:48  Page 457



OSMANLI  BELGELERÝNDE FÝLÝSTÝN  /   PALESTINE IN OTTOMAN DOCUMENTS

458

mâný gelmediðine mebnî bu defa dahi arzuhâl ve ilâm ve senedât-ý atîka ile
keyfiyeti takdim eylediklerinde bu madde illetden sâlim olaydý def‘ ü ref‘a iþtikâ
olunmazdý. "Küllüküm râ‘in ve küllüküm mes‘ûlün an-ra‘iyyetihî" mazmûn-ý þe-
rifi hasb-i hâlim olmakla elbette taharrîye mecburum.

Ýlâm-ý þer‘iyyeyi gördükde mûcebince fermân vermek de’b-ý dirîn-i Devlet-i
Aliyyemdendir. Ancak madde temhîr olmaksýzýn yüz fermân versem sözüm
olsun deyu ýsrar âdetim deðildir. Tahkik-i madde için nükûl ederim buna
televvün denilmez. Nîk ü bedi harice çýkarmak derler. Ýmdi meâl-i takrîr-i
münâza‘un fih üç madde üzerine olup biri yamak maddesi olmakla gâib ani'l-
meclis olduðundan mahalline havale olunacak ikinci madde milleteyn-i
mezkûreteynin Kamâme'de âyinleri üzere iþtiraken ziyaretlerinde nizâ‘ olmayýp
fakat derûn-ý Kamâme'de mahall-i ikamet-i muayyeneleri olup ol dahi yed-
lerinde fatih-i Kudüs-i müþârunileyhin verdiði senedlerde isim ve þöhretiyle
mündericdir. Senedeyn-i mezkûreyn maddeyi tefrîk eder ve biri dahi Kamâme
Kenîsesi'nin hîn-i iktizâda tamir u termîminin inhisâr iddiasý olup bu tamir u ter-
mîm hususunda hiç kimsenin medhali yokdur.

Mahzâ irâde-i aliyyeme menût olmaðýn ber-nehc-i þer‘î cevâz verildiði dere-
cede tamir lâzým geldiði vakit Devlet-i Aliyyem reâyâsýndan dilediðime ihale
ederim. Bunda kimsenin iddiaya salâhiyeti yokdur. Bu defa Rum Milletine ihale
olunup umumen tamir onlarýn ma‘rifetiyle olmakla her birinin ikametgâhlarý olan
mahall-i muayyeneler taarruz ve tasarruf ve inhisâr olamaz.

Yine senedleri mûcebince milleteyn-i mezkûre[te]yn müþterek olan mahal-
leri iþtiraken ziyaret ve ikametgâhlarý olan mahalleri her milletin mahall-i
muayyenelerinde istiklâl ederler. Ve'l-hâsýl fâtih-i Kudüs-i müþârunileyhin
tarafeyne i‘tâ buyurduðu hükm-i þerif ile amel ü hareket olunup ve hatýra gelen
mütâlaât ve ecânibin taarruzu madde-i âhardýr. Þimdi lâzým olan müdde‘î ve
müdde‘â aleyhin davalarýný kadimî üzere tanzim etdirilmekdir.

Fî 29 Z. 1225 / [25 Ocak 1811]

HAT, 526/25754

**
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Emr-i þerîf-i mezkur kalemde hýfzolunarak ber-vech-i istid‘â müceddeden
emr-i âlî ýsdâr olunmak buyruldu

Fî 19 Ra. Sene (1)251

Devletli inâyetli merhametli sultaným hazretleri sað olsun

Patriklik-i çâkerlerine tâbi Kudüs-i Þerif'in þark cânibinde Tur Karyesi demek-
le Hazret-i Ýsa'nýn kadem-i þerifi olan kubbe[li] kilisemizin ekser mahalli mün-
hedim olduðundan hey’et-i asliyesi üzere tamirine ruhsatý hâvî merhamet-rîz
emr-i þerif sudûr ve inâyet buyurulduðundan vâcibe-i zimmetimiz olduðu
vechile tekrar ale't-tekrar dua-yý devam-ý ömr u þevket-i hazret-i þâhen-þâhîye
ve evliya-yý'n-niamîye muvâzabette kusurlarýmýz yok ise de emr-i þerif-i mezkûr-
da icra-yý âyinlerimizden olan kudâs ve îkâd-ý kanâdillerimiz zikr olunmadýðýn-
dan mahallinde ser-riþte-i nizâ‘ olmamak için merâhim-i aliyyelerinden mercû
ve mutazarrý‘dýr ki emr-i þerif-i mezkûrda kudâs ve îkâd-ý kanâdil ve sair âyinle-
rimizin icrasý dercen müceddeden bir kýt‘a emr-i âlî-þân inâyet ve ihsân buyu-
rulmak bâbýnda emr ü fermân devletli inâyetli merhametli sultaným hazret-
lerinindir.

Ýstepan Rahib

Patrik-i Millet-i Ermeniyân-ý Ýstanbul ve tevâbi‘ihâ

[15 Temmuz 1835]

C. ADL, 3179

**

TUR KARYESÝNDEKÝ KÝLÝSEDE ÂYÝNLERÝN ÝCRASI ÝÇÝN 
EMR-Ý ÂLÎ VERÝLMESÝ

Tûr Karyesindeki kubbeli kilisenin tamirine ruhsat verildiðini bildiren 
Emr-i Þerif'te kudâs ve kandil ayinlerinin icrasý hususuna yer verilmediðinden,

bu âyinlerin yapýlabileceðini bildirir baþka bir emr-i âlî gönderilmesi

GIVING AN EMR-Ý ÂLÎ (IMPERIAL RESCRIPT) ENSURING TO
PRACTISE RITES IN THE CHURCH IN THE VILLAGE OF AT-TUR
Sending another Emr-i Âlî (Imperial Rescript) ensuring to practise the rites of

liturgy and candle since this point was not mentioned in the Emr-i Þerif
(Imperial Decree) which gave permission to repair the domed 

church in the village of at-Tur 
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Kudüs-i Þerif Mutasarrýfý'na

Kudüs-i Þerif'de bulunan Frenk Katoliði ruhbanlarý, mezâhib-i saire-i Ýse-
viye'nin hukukuna müdahale birle insilâb-ý rahat ve asayiþlerine sebeb-i kavî
olarak miyâneleri münâza‘ât-ý mütevâliyeden hâlî olamayýp hatta bu defa
Beytüllahm Manastýrý'nda Rumlara mahsus Kilise-i Kebîr dahilinde yeni bir âyin
ihdâs ve icraya mübâderet ve Rum Milleti buna adem-i muvâfakat eyledik-
lerinden ol bâbda zuhura gelmiþ olan kîl ü kâl eðerçi bertaraf olmuþ ise de
fîmâ-ba‘d dahi ikide birde bu misillü harekât-ý tecâvüziyeye ibtidâr ile oranýn
rahat-ý matlûbesini ihlâlden hâlî olmayacaklarý beyânýyla mukaddemâ bu
bâbda sadýr olan emr-i âlî mantûkunca mezâhib-i muhtelifenin hukuk-ý mütekâ-
bilelerinin hergün taarruzdan berî olarak rehâbîn-i mezkûrenin tecavüz ve tasal-
lutlarýnýn men‘ ü ref‘i hususu ifade ve iltimas olunmuþ ve emr-i âlî-i mezkûr kay-
dýna lede'l-müracaa Kudüs-i Þerif ve havalisinde bulunan Hýristiyan taifesinin
kadimden beri icra-yý âyin ve umûr-ý sairelerinde yedlerinde bulunan berevât-ý
þerife ve evâmir-i aliyye mûceblerince nâil olduklarý müsaadât ve imtiyâzâtýn
her hâlde mer’iyyü'l-icra tutularak ve ruhban ve manastýr ve kiliselerinin himayet
ü sýyânetlerine kemâliyle dikkat olunup haklarýnda hiçbir gûne müdahale ve
cevr u ta‘addî ve îsâl-i zarar u hasar ve irtikâb kaziyyeleri kat‘â tecvîz olunma-
masý ve Rum ve Ermeni ve Katolik milletleri ruhbanlarý birbirlerine azv [ü] ifk ü
iftira ederek ber-vech-i meþrûh berevât-ý þerife ve evâmir-i aliyye ile her birerle-
rine tahsis kýlýnmýþ olan kilise ve ibadetgâhlardan dolayý ara sýra vuku bulan
münazaât-ý kadîmelerinin teceddüd ve tekerrüründen her birerleri kemâl-i ic-

FRENK KATOLÝÐÝ RUHBANLARININ KENDÝLERÝNE VERÝLEN
ÝMTÝYAZLARIN DIÞINA ÇIKMASINA FIRSAT VERÝLMEMESÝ
Kudüs'te bulunan Frenk Katoliði ruhbanlarýnýn Beytüllahm Manastýrý gibi 

diðer Hýristiyan mezheplerinin de kutsal kabul ettikleri mekân ve vazifelere
müdahalesine ve mezheplerin kendilerine tanýnan imtiyâzlarýn dýþýna 

çýkmalarýna fýrsat verilmemesi

NOT TO GIVE OPPORTUNITY THE EUROPEAN CATHOLÝC
PRÝESTS ÝN JERUSALEM TO EXCEED THEÝR PRÝVÝLEGES

GIVEN TO THEMSELVES
Sending another Emr-i Âlî (Imperial Rescript) ensuring to practise the rites of

liturgy and candle since this point was not mentioned in the Emr-i Þerif
(Imperial Decree) which gave permission to repair the domed 

church in the village of at-Tur 
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tinâb ü mübâadet eylemesi ve ruteb ve tabakât-ý ruhbaniyeye dair bazý
mezâhib indinde mine'l-kadîm cârî ve mer‘î olan usul mûcebince bir gûne icad
ve ihdâs vuku‘unun tecvîz kýlýnmamasý hususlarý münderic ve mastûr olmasýy-
la mûcebince hareket olunmasý lâzýmeden bulunmuþ olduðundan zikrolunan
Frenk rahibleri tarafýndan fîmâ-ba‘d âdât-ý kadime-i mer‘iyye vechile bir gûne
ihdâs ve ihtirâ‘ vuku‘una kat‘â ruhsat verilmeyerek bâlâda þerh olunan emr-i âlî
mantûk-ý münîfi üzere mezâhib-i mütenevvi‘a-i mezkûrenin hukûk-ý mütekâ-
bilelerinin dahl ü taarruzdan vikâyesiyle bir gûne münâza‘a vuku‘a getirilmeme-
si esbâbýnýn istihsâline himmet eylemeleri siyâkýnda þukka.

**

Kudüs-i Þerif'de Frenk Katoliði ruhbanlarýnýn ol tarafda bulunan mezâhib-i
müte‘addide-i Ýseviyenin hukukuna müdahale birle sairlere nisbeten kesb-i
temyiz ve tefevvuk ve arazi-i mübarekenin ziya[re]tleri için mezâhib-i
mütenevvi‘a-i mezkûre miyânýnda hukuk-ý mütekâbilelerinin üss-i esas âdât-ý
kadîme-i mer‘iyyenin vikâyesiyle buna mugayir ihdâsât-ý cedîdenin adem-i
tahallülünden ibaret iken ruhban-ý mezkûrenin ihtirâ‘ât-ý muhtelifenin hulûlüyle
sairlere tasallut etmekde daima ve müstemirren zuhura gelen ýsrar ve
ta‘annüdleri cihetiyle mezâhib-i sairenin rahat ü asayiþleri külliyen münselib
olarak beynlerinde dahi lâ-yenkatý‘ münâza‘ât-ý kesîrenin tekevvününü müstel-
zim bir keyfiyet-i gayr-ý mergûbe idüðü ve hatta bu defa dahi Milad-ý Hazret-i
Ýsa gününde ruhban-ý mezkûre yine tek durmayýp Beytüllahm Manastýrý'nda
Rumlara mahsus Kilise-i Kebir dahilinde haric ez-mu‘tâd ve muhdes olarak
icra-yý merasim-i mezhebiye ve ifa-yý âdât-ý âyiniyeye teþebbüs etmek iddiasýn-
da olmuþlar ise de Rum ruhbanlarýnýn bu bâbda adem-i muvâfakatlarýndan
dolayý beynlerinde hayli kîl ü kâl zuhur etmiþ ve bir tarafdan dahi yine
Beytüllahm içinde geçen sene ârýz olmuþ vukuât-ý nâ-marziye esnasýnda yýldýz
nizâ‘ýný müceddeden dermiyân eyleyerek yýldýz-ý mezkûrun taraflarýndan vaz‘ýný
ve buna mümâsil tecavüzât-ý sairenin tervîcini iltizâm ve iddiaya kalkýþmýþ olup
husus-ý mezkûr Âsitâne-i Saadet'de kat‘iyyen karar bulmuþ ve tesviyesi irâde-i
þahane ile tasdik buyurulmuþ olduðu beyânýyla mütâlebâtlarý reddolunmuþ ise
de fîmâ-ba‘d dahi ikide birde her nevi iddiayât derpîþ ederek oranýn rahat-ý
matlûbesini ihlâlden hâlî olmayacaklarý reviþ-i ahvâllerinden zâhir ve müstebân
olduðuna nazaran Kudüs-i Þerif ve havalisi arazi-i mübârekede mine'l-kadîm
düstûru'l-amel olan âdât-ý mer‘iyyenin kemâliyle vikâyesini ve mezâhib-i
muhtelifeye mahsus hukuk-ý mütekâbilelerinin her gûne taarruzdan berî olarak
hey’et-i hâliyeleri üzere muhafazasý ve âtîde hangi tarafdan olur ise her nev‘
muhdesâtýn iddiayât-ý cedîdenin men‘ ü ref‘i hususlarýna dair bundan akdem
ýsdâr olunup düvel-i erba‘a süferâsýna sureti i‘tâ olunmuþ fermân-ý âlînin
mezâmîn-i sarîhasý muktezâsýnca amel ü hareket olunarak ruhban-ý
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mezkûrenin mezâhib-i saireye tecavüz ve tasallut iddialarýný katiyyen men‘ ü
ref‘ ve hiçbir gûne muhdesâtýn hulûlüne irâe-i ruhsat kýlýnmamasý bâbýnda
kemâl-i itina vü dikkat olunmasý ve bir de ânifü'z-zikr yýldýz nizâ‘ýnýn tecdîdiyle
bu tarafda verilmiþ olan kararýn hilâfýna hareket olunmasýna bir vechile izhâr-ý
muvâfakat kýlýnmamasýna dair tenbîhât-ý ekîdenin ýsdâr buyurulmasý

Mukaddemâ verilmiþ olan fermân-ý âlî kaydý

Mûcebince amel oluna deyu bâlâsýna hatt-ý hümâyûn-ý þahane keþîde buyu-
rulmuþdur.

Ferikân-ý kirâmdan Kudüs-i Þerif ve Gazze sancaklarý umûr-ý zabtiyesine
memur Mehmed Tayyar Paþa dâmet me‘âlîhi ve Kudüs-i Þerif mollasýna hüküm
ki

Beriyyetü'þ-Þam ve havalisinde bulunan Hýristiyan taifesinin kadimden beri
icra-yý âyin-i mezhebiye ve umûr-ý sairelerinin ifasý muvâfýk-ý þer‘-i þerif olduðun-
dan ol vechile buna dair selâtîn-i mâziye ve vâlid-i mâcid-i kesîru'l-mehâmidim
enârallâhü Teâlâ berhînehüm taraf-ý eþreflerinden ve gerek cânib-i celîlü'l-
menâkýb-ý mülûkânemden bâlâlarý hutût-ý hümâyûn ile mu‘anven ve müveþþah
i‘tâ ve ihsân kýlýnmýþ olan berevât ve menâþir-i aliyye ve evâmir-i münîfe mûceb-
lerince nâil olduklarý müsaadât ve inâyâtýnýn bundan böyle dahi infaz ve icra
olunmasý ve ruhbanlarýnýn ve manastýr gamnoslarýnýn cânib-i þer‘-i þerife hîn-i
müracaatlarýnda veyahud haklarýnda bir gûne muamele-i cevriye vukû‘ bulup
da ondan tazallüm ve istirhâm murad eyledikleri hâlde hükkâm ve zâbitân-ý
saire taraflarýndan bir habbe ve bir akçe mütâlebe olunmayarak hiçbir vechile
gadr u cevr u ta‘addî vü irtikâb misillü hâlât-ý redî’e vuku‘a getirilmemesi ve bu
hususlara dair beynlerinde vakten mine'l-evkât bir gûne nizâ‘ zuhur edip de
oraca faslý müte‘assir göründüðü hâlde ber-vech-i hakkaniyet tedkik ve rü’yet
olunmak için Dersaâdetime arz u inhâ olunmasý ve kadimî vechile ruhbanlarýnýn
manastýr ve kiliselerinin himayet ü sýyânetine kemâliyle dikkat olunarak her
gûne müdahale vü cevr u ta‘addî ve îsâl-i zarar u gezend kaziyyelerinden
masûn olmalarý ve müsaadât ve kilise ve manastýrlara mahsus olan muafiyât-ý
sabýka-i kadime kemâ kân ibkâ olunmuþ olduðundan bunlarýn hilâfý bir gûne
tecavüz ve münâza‘a ve kîl ü kâl vuku‘a gelmemesi ve Rum ve Ermeni ve
Katolik milletleri ruhbanlarý birbirlerine azv [ü] ifk ü iftira ederek her birerlerine
bâlâda beyân olunan hutût-ý þerife ve berevât ve evâmir-i aliyye ile tahsis kýlýn-
mýþ olan kilise ve ibadetgâhlardan dolayý beynlerinde aralýk aralýk vuku bulan
münâza‘ât-ý kadîmelerinin teceddüd ve tekerrüründen her birerleri tarafýndan
ber-vech-i þer‘î külliyen ictinâb ü mübâadet kýlýnmasý ve ruteb ve tabakât-ý ruh-
baniyeye dair ehl-i maþrýk ve mezâhibi indinde mine'l-kadim cârî ve mer‘î olan
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usul ve nizâm mûcebince bir gûne icad ve ihdâs vuku‘unun tecvîz olunmamasý
ve mürûr-ý vakt ü zaman ile yahud bi'd-defaât zuhur etmiþ harîkler münase-
betiyle harâb olmuþ ve zedelenmiþ kilise ve manastýrlarýn tamiri hususlarý Ýstan-
bul veyahud Kudüs-i Þerif patrikleri taraflarýndan lede'l-istid‘â ol bâbda usul-i
þer‘iyyesi vechile ruhsatý hâvî sudûr edecek evâmir-i aliyyem mûcebince hîn-i
tamirde hukkâm ve zabitân-ý memleket cânibinden ilâmât ve hucec-i þer‘iyye-
den ber-vech-i itimad alýnagelen harc-ý mu‘tâddan mâadâ hod be-hod bir gûne
hediye ve rüþvet ve menâfi‘-i sâire istihsâl ve mütâlebesi bir vechile caiz olma-
masý ve Kamâme Kilisesi kapýsýnýn muhafazasýna memur olan neferâtýn hod
be-hod derûn-ý kiliseye duhûlleri memnû‘ olarak taraflarýndan Kudüs-i Þerif
piskoposlarýna ez-her-cihet ibrâz-ý merasime riâyet kýlýnmasý hususlarýna irâde-i
seniyye-i mülûkânem müte‘allik olmaðýn te’kîden ve tenbîhen Divan-ý
Hümâyûnumdan mahsusan iþbu emr-i celîlü'l-kadrim ýsdâr ve bâlâsý hatt-ý
hümâyûn-ý þevket-makrûn-ý Padiþahanemle tevþîh olunarak Ermeni ve Katolik
milletlerine verildiði misillü Rum milleti tarafýna i‘tâ olunmuþdur. Ýmdi bâlâda
beyân olunduðu vechile taife-i merkûme yedlerine i‘tâ olunmuþ olan hutût-ý þeri-
fe ve berevât ve evâmir-i münîfenin ve bâlâda muharrer müsaadât-ý kadimenin
ale'd-devâm kâmilen infaz ve icrasý irâde-i kâtý‘a-i mülûkânem muktezâsýndan
idüðü ve hiçbir vakitde hilâfý vaz‘ u hâlet vuku‘u caiz olmadýðý siz ki ferik-i müþâr
ve mevlânâ-yý mûmâileyhimâsýz malumunuz oldukda ber-minvâl-i muharrer
amel ü harekete dikkat ve iþbu evâmir-i þerifim sicill-i mahkemeye kayd ü sebt
ile zikr olunan Rum Milleti yedlerinde ibkâ olunarak mugayiri vaz‘ý tecvîzden be-
gayet tevakkî vü mübâadet eylemeniz bâbýnda

Buna dahi bir sureti

Yine ferik-i müþâr ve mevlânâ-yý mûmâileyhimâya Ermeni Milleti için aslý gibi.

Buna dahi bir sureti 

Yine ferik-i müþâr ve mevlânâ-yý mûmâileyhimâya Katolik milleti için kezâlik.

Buna dahi bir sureti 

Yine ferik-i müþâr ve mevlânâ-yý mûmâileyhimâya Yahûd milleti için kezâlik

Fî evâil-i Ca. sene [1]257 tarihinde sâdýr olan evâmir-i aliyye

Ýþbu emr-i âlînin meâlini te’kîden emirnâme yazýldý.

Fî 6 Ra sene [1]265 / [30 Ocak 1849]

HR. MKT, 23/75
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Haþmetli Rusya Ýmparatoru hazretlerine cevabnâme-i hümâyûn 
müsveddesi

Kudüs-i Þerif'te kâin bazý ziyaretgâhlara dair muahharan tesyîr-i savb-ý
dostânemiz kýlýnan bir kýta nâme-i mahremâne-i imparatorîlerini ahz ve hâvî
olduðu tebligât-ý dostâneyi kemâl-i dikkatle mütâlaa eyledim.

Bu vesile ile dahi taraf-ý hâlisânemize ibrâz olunan te’minât-ý hâlisâneden
pek aþýrý memnun olduðumun evvel be-evvel beyânýný vezâif-i muhâlasatdan
addederim. Bu meselenin tebaa-i sâdýkamýzdan olan bunca milyon Rumlara
ecdad-ý izâmýmýz taraflarýndan ihsân buyurulmuþ ve taraf-ý hâlisânemizden
dahi bi'l-memnuniye tasdik kýlýnmýþ olan hukuka dokunmamasýna sa‘y ü ikdâm
olunmak ve Devlet-i Aliyyemizce akdem-i umûr olduðundan bidâyet-i madde-
den beri ancak buna sarf-ý efkâr olunmuþ ve cânib-i hümâyûnumuzdan her
türlü ikdâmât-ý lâzýme ifa kýlýnmýþdýr.

Vâký‘a bu makûle mesâil-i nâzikânenin mevzû‘-ý bahs olmamasý her cihetle
müreccah olur lâkin malum-ý velâkârîleri olduðu vechile mesele-i merkûme
üzerine tekevvün eden münâza‘ât-ý kadîme lâyýkýyla kat‘ u fasl olunmaksýzýn bu
vakte gelmiþ ve bir tarafdan dahi ortada bir ahd-i resmî bulunup muâhedât-ý
mevcûdenin lede'l-iktizâ tedkiki ve ahkâm-ý sahîha ve sarîhasýnýn tamamî-i
icrasý ise namus-ý mukaddes-i Padiþahî iktizâsýndan bulunduðu kemâl-i ahd-
perverî ile mümtâz-mülûk olan zât-ý imparatorîleri nezdinde beyândan müs-

HAZRET-Ý MERYEM'ÝN KABRÝNDE 
KATOLÝKLERÝN DE ÂYÝN YAPABÝLMELERÝNE DAÝR RUMLARA

FERMÂN GÖNDERÝLMESÝ ÝSTEÐÝ
Kudüs ve civarýnda bulunan bazý ziyaretgâhlarla Rum, Ermeni, Kýbti ve

Süryanilerin müþterek mabedleri olan Hazret-i Meryem'in kabrinde 
Katoliklerin de ibadet ve âyin yapmalarýna ruhsat verildiðine dair 

Rumlara bir fermân gönderilmesi

THE DEMAND OF SENDÝNG A FERMAN TO THE GREEKS
ENSURING THE CATHOLÝCS TO PRACTISE THEIR RITES ÝN

THE TOMB OF VÝRGÝN MARY
The demand of sending a Ferman (Imperial Edict) to the Greeks ensuring the
Catholics to be able to worship and practice their rites at some sacred places
in and around Jerusalem and in the Tomb of Virgin Mary which is a common

sanctuary for the Greeks, the Armenians, the Copts and the Syrians
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taðnî bulunmuþ olmasýyla iþte müzâkere-i maslahata giriþmek mecburiyeti þu
esbâbdan neþ’et eylemiþ ve buralarý nezd-i muhibbânemizde mukim sefir-i
imparatorîlerine bi'l-etraf tefhîm kýlýnmýþ olmakla bu mahalde tekrar tafsilinden
sarf-ý nazar kýlýndý.

Ve sefir-i mûmâileyhin iþ‘ârâtýndan karîn-i ilm-i hükümrânîleri olacaðý vechile
bu defa Fransa Devleti'ne teklif olunan suret-i tanzimiye taraf-ý Devlet-i
Aliyyemizden Rum tebaamýza verilmiþ olan hukuk-ý kadîmeyi kemâliyle
muhafaza eylediðinden ve hukuk-ý merkûmeye aralýk aralýk zuhura gelen
müdahalâtý bütün bütün bitirdikden mâadâ þimdiye kadar kendilerine mesdûd
olan bir takým ziyaretgâhlarýn kapýlarýný ez-ser-i nev feth ü küþâd edeceðinden
ve taraf-ý imparatorîlerinden dahi tecvîz olunmayan istisnâ’ât-ý tahkiriye ve
tazyîkiye ve inhisârât-ý gayr-ý lâyýkanýn ilgâsýyla arazi-i mukaddesede beyne'n-
Nasârâ þimdiye kadar cârî olan nifak ü þikâk sulh u ittihâda tebdil eyleyeceðin-
den mecbûl olduklarý dakika-þinâs icabýnca suret-i mezkûreden memnun ola-
caklarý ve husûle getireceði netâyic-i haseneyi takdir edecekleri me’mûl-i
dostânemiz olmaðýn beyân-ý hâle ve cânib-i haþmet-câlib-i fahîmânelerine
derkâr olan meveddet-i sahîhamýn te’yid ve tekrar te’minatýna mübâderet olun-
du.

Ýþbu müsvedde Meclis-i Meþveret'de lede'l-kýrâe sebk ve hükmü cümlemize
münasib ve muvâfýk-ý maslahat görüne, kabul olunmuþ ise de yine her hâlde
emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 5 Muharrem sene [1]268

[Meclis-i Meþveret üyelerinin mühürleri]

*

Atûfetli efendim hazretleri

Ýþbu þehr-i Rebîülevvel'in ondördüncü Salý günü akdolunan meclis-i mah-
susda þehr-i þerif-i mezkûrun yedinci gününde mün‘akid Encümen-i
Meþveret'in Kudüs ziyaretgâhlarýna dair olan müzâkerâtýný hâvî takdim olunan
tezkire ve bu maddenin nezaketi cihetiyle tekrar akd-i meclis olunarak key-
fiyetin bir kat daha tedkik ve mütâlaasýyla kararýnýn hâk-i pây-i âlîden istîzân
olunmasý emr u fermân-ý hazret-i Þehinþâhî muktezâ-yý münîfinden olduðunu
mutazammýn hâmiþ-i tezkirede muharrer olan cevab-ý âlî lede'l-kýrâe ber-
mûceb-i irâde-i seniyye iþbu mesele-i mühimme üzerine tekrar idareten pürkâr-ý
efkâr olunarak münâza‘un fih olan ziyaretgâhlarýn birinden mâadâsý komisyon
kararý iktizâsýnca hâl-i hâzýrýnda kalacak olduklarýndan onlardan dolayý bir gûnâ
bahse hâcet olmayýp fakat Kabr-i Hazret-i Meryem'de Katoliklerin icra-yý âyine
me’zûn olmalarý hakkýnda asýl zihinlere iliþik veren þey Fransalýlarla mün‘akid
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olan muâhedenin ibaresi mutlak olduðu cihetle bununla kendilerine bir hakk-ý
cedîd verilmemesi kaziyyesi olarak faraza bu maddede Fransalýnýn hakk-ý
ahdîsi meydana çýkmýþ olsa Fransa Devleti velev Toskana Hükûmeti hâlinde
olsa bile muvâfakat etmeklikde tereddüd olunmamak Devlet-i Aliyye'nin
hakkaniyet-i seniyyesi ve þiâr-ý celîl-i ahiddârîsi iktizâsýndan olacaðý misillü
hukuk-ý ahdiye müsbet olmayan maddelerde bir devletin kuvvetinden veyahud
etdiði ayak patýrdýlarýndan ihtirâz ile fedakârlýk vadisine gidilmek menâfi‘-i
mülkiyeye ve istiklâle dokunur þey olduðundan Hudâ-nekerde bu suret-i muzýr-
ranýn dahi asla tecvîz olunamayacaðý müsellem olup fakat muâhede-i merkû-
menin kabr-i mezkûre dahi þümûlü olup olmadýðýný kat‘îce görmek mümkün
olmamasýyla beraber Latinlerin bunun için dahi yedlerinde evâmir-i âliye bulun-
masýna göre ol bâbda kendilerine cevab-ý red verildiði hâlde iskât ve irzâlarý
mümkün ve kâbil olamayacaðý meczûm olduðuna ve þimdi þu hâle göre
aranýlacak tedbir kendilerinin hukuk-ý ahdiyeleri resmen te’kîd olunmayarak ve
belki bazý ibârât-ý musanna‘a ile maslahatýn cihet-i ahdiyesi bayaðý çürütülmüþ
hükmüne konularak güya eser-i fütüvvet olmak üzere bir þey yapýlmýþ suretinde
gösterilip hem onlarýn sesleri kesdirilmesi ve hem de bu yapýlacak maddeden
mülkce ve politikaca ve tebaaca hâlen ve istikbalen bir mazarrât ve bir hakk-ý
þikâyete ser-riþte tekevvün etmediðinden mâadâ ne Fransalýlarýn cebren iste-
dikleri ziyaretgâhlarý aldýklarý ve ne onlara muhalif bulunanlarýn ýsrar ve ikdâm-
larýyla bir þeye cesaret olunamadýðý manalarý çýkmayýp Saltanat-ý Seniyye'nin
ancak nefsü'l-emre ittibâ‘ etmiþ olduðu anlaþýlmasý dakîkalarý idüðüne binâen
ol bâbda cereyân eden müzakerâtýn hulâsasýnda bi'l-farz Latinlerin ellerinde
olan evâmir ve senedât ve Fransýzlarýn istinâd eyledikleri muâhede külliyyen
bertaraf olunduðu hâlde dahi madem ki Kabr-i Hazret-i Meryem el-hâletü hâ-
zihî Rum ve Ermeni ve Süryani ve Kýbtî mezheblerinin mabed-i müþtereki
bulunmuþdur ondan yalnýz Katoliklerin istisnâ kýlýnmasýna bir medâr bulun-
madýðýndan ve Latinlerin orada icra-yý âyin etmelerinde mülkçe Devlet-i
Aliyye'ye zerre kadar zarar terettüb edemeyip politikaca ve tebaaca dahi bir
muhâtara-i cüz’iyye bile olmadýðýndan yani Rusya Devleti Fransalýlarýn iddia
eyledikleri bu kadar þeyler çürütülüp de kabr-i mezkûr bir vakit bütün bütün
Latinlerin ellerinde olduðu ve bugünkü günde mezâhib-i saire ashâbý beyninde
müþterek bulunduðu hâlde bu kere yalnýz derûnunda ibadet eylemeleri
me’zûniyetini tecdîd etmeye hakkan ve aklen bir ta‘rîz edememek lâzým gelip
ve Rumlarýn ise münhasýran yedlerinde olmayan böyle bir ziyaretgâhda icra-yý
âyine Katoliklerin dahi ilâve olunmasýyla þu davanýn ortadan kaldýrýlmasýna ve
matlûblarý olan statükonun bununla artýk kâmilen te’yid olunmuþ olmasýna
teþekkürden baþka bir diyecekleri olamayacaðý ve pek çoðunun ve belki
umumîsinin maa'l-memnuniye kabul edecekleri derkâr olup eðerçi içlerinden
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bazý müfsidîn bir gûnâ makale edecek bile olsalar kat‘â ehemmiyet verilmediði
gibi onlar dahi dillerini tutacaklarýndan ve buna müsaade olunmasý bilâ-zarûre
olmayýp baþka türlü tesviye-i maslahatýn çaresi olmadýðý ve her ne kadar
Fransa elçisinin bu bâbda devletinden ileri gitdiði rivayet olunmakda ise de
bazý rivâyât-ý mevsûka dahi Rusya Devleti iþbu meseleyi Fransa ile kendi
beyninde bitirmek niyetinde olduðunu ve Fransýzlar ibtidâlarý her ne kadar bu
madde için Rusyalýya müracaat etmeklikde müstaðnî görünmüþler ise de bu
aralýk onlarýn dahi Rusyalý ile tesviye-i maslahata meyl gösterdiklerini te’yid
eylemesiyle ve maâzallahu Teâlâ iki devlet-i ecnebiyye beyninde böyle bir þeye
karar verilip de taraf-ý Devlet-i Aliyye'den dahi icra olunmak lâzým gelse bunun
hukuk-ý seniyyeye ve þân ve istiklâl-i âlîye dokunacaðý ve Rusyalýnýn ba‘d-ezîn
bu makûle þeylerde müdahale-i resmiyyeye bir hak kazanacaðý mütâla‘âtý dahi
hâtýr-hýraþ olacak mevaddan bulunmasýyla þöyle zararsýz bir þeyle maslahatý
bitirmek yani icab-ý maslahat üzerine gidilmek her vechile hayýrlý olacaðý
tebeyyün etmesine nazaran Fransalýya verilecek takrîrin Kabr-i Meryem'e dair
olacak fýkarâtýnýn mukaddemesinde bu madde üzerine þimdiye kadar icra olu-
nan tahkikât ve tedkikâtdan bu bâbda ahidce bir gûna hüküm etmeklik
mümkün olamayacaðý tebeyyün etmiþ ise de böyle cümle Hýristiyanlar
beyninde muhterem ve mukaddes addolunan bir ziyaretgâhda ibadet etmek-
likden Devlet-i Aliyye'nin kendi tebaasýndan dahi bir cemm-i gafîrin zâhib
olduðu Katolik Mezhebini mahrum etmek nezd-i Devlet-i Aliyye'de tensîb olun-
madý yollu bazý sözler ile bu karar Katolik Mezhebine bir müsaade kýlýðýna
konulduðu gibi Fransalýlara ahdin tasdik olunduðunu iþrâb eyler bir sebeb dahi
verilmemiþ ve þimdiye kadar verilmiþ olan fermânlar Latin papazlarý için olup
eðerçi tebaa-i Devlet-i Aliyye içinde Latin nâmýyla bir millet var ise de pek az
adamlar olduðundan asýl Latin lafzýndan murad ecnebi papazlarý demek
olduðu cihetle mukaddemleri verilmiþ olan þeyler Frenklere i‘tâ olunmuþ iken
þimdi umumen Katolik Mezhebi'ne tayin olunduðu hâlde tebaa-i Devlet-i
Aliyye'den olan Katolik Milleti dahi buna dahil olacaðý cihetle mukaddemâ
ecnebilerin kazanmýþ olduklarý imtiyâz-ý inhisâr dahi manen çürüdülmüþ ola-
caðýndan ber-vech-i muharrer el-yevm Rum ve Ermeni ve Kýbtî ve Süryanî
mezheblerinin mabedleri olan salifü'z-zikr Kabr-i Hazret-i Meryem'de hey’et ve
idare-i hâzýrasýna bir gûnâ halel getirmemek þartlarýyla Katoliklerin dahi ibadet
eylemelerine ruhsat verilmesi ve Rumlara ilerisi için kendileri bir kat daha te’min
olunmuþ olmak zýmnýnda mezkûr ziyaretgâhlar haklarýnda bu defa komisyon-
ca ve meclisce verilen kararý ve bunun ba‘d-ezîn düstûru'l-amel tutulmasýný hâvî
bâlâsý hatt-ý hümâyûn-ý mevhibet-makrûn-ý hazret-i Hilâfet-penâhî ile müzeyyen
ve müveþþah olarak bir kýta fermân-ý âlî dahi ihsân buyurulmasý huzzâr-ý
meclisin ekserisi taraflarýndan müttahiden tasvîb olunmuþ ve buna tatbikan

FLSTINN.qxp  19.02.2010  11:49  Page 473



OSMANLI  BELGELERÝNDE FÝLÝSTÝN  /   PALESTINE IN OTTOMAN DOCUMENTS

474

haþmetli Rusya Ýmparatoru hazretlerine yazýlacak cevabnâme-i hümâyûn ile
Fransa Elçisine verilecek takrîr-i resmînin kaleme alýnan müsveddeleri dahi
muvâfýk-ý maslahat görünmüþ ise de hususât-ý meþrûha üzerine her ne vechile
emr u fermân-ý hikmet-beyân-ý hazret-i Þehinþâhî müte‘allik buyurulur ise
mahz-ý hayr ve isabet onda olacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý,
efendim.

Fî 18 Ra. sene [12]68

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki

Zîver-i enâmil-i ibcâl olan iþbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle evrak-ý
melfûfe manzûr-ý dekâyýk-mevfûr-ý hazret-i Padiþahî ve meâl-i mü’eddâlarý bi'l-
etraf malûm-ý âlî-i cenâb-ý Þehinþâhî buyurulmuþdur. Ber-vech-i muharrer el-
yevm Rum ve Ermeni ve Kýbtî ve Süryanî mezheblerinin mabedleri olan sâlifü'z-
zikr Kabr-i Hazret-i Meryem'de hey’et ve idare-i hâzýrasýna bir gûnâ halel
getirmemek þartlarýyla Katolik Mezhebinde bulunanlarýn dahi ibadet eylemele-
rine ruhsat verilmesi ve Rumlara ber-minvâl-i muharrer bir kýta fermân-ý âlî dahi
i‘tâ olunmasý ve zikrolunan müsveddelerin sebk ve hükmü muvâfýk-ý maslahat
görünmüþ olmasýyla hususât-ý meþrûhanýn istîzân-ý sâmî-i Sadâret-penâhîleri
vechile icra-yý iktizâsý müte‘allik ve þeref-sudûr buyurulan emr u fermân-ý
hümâyûn-ý hazret-i Hilâfet-penâhî muktezâ-yý celîlinden bulunmuþ ve mârrü'l-
beyân evrak yine savb-ý savâb-nümâ-yý âsafîlerine iade kýlýnmýþ olmakla ol
bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 24 Ra. sene [12]68 / [17 Ocak 1852]

Ý. HR, 327/21168

**
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Kudüs'te bir Kale
A castle in Jerusalem
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Kudüs-i Þerif Mutasarrýfý'na Tahrirât-ý Sâmiye

Saadetli efendim

Kudüs-i Þerif'de kâin Latinler kendilerine müte‘allik olan ibadetgâhlara gidip
icra-yý âyin etmek için Beytüllahm Büyük Kilisesi kapýsýndan evvelki sene rahat-
la mürûr etmiþler ise de, muahharan Rumlar tarafýndan izhâr-ý mümâna‘at olun-
muþ olmasýyla bu sene eyyâm-ý mahsusalarýnda Latin patriði  ve sair Latinler
merâsim-i mu‘tâde vechile zikrolunan kapýdan mürûr eylediklerinde o misillü bir
mümâna‘atýn adem-i tekrîri hususu Fransa Devleti Sefareti cânibinden istid‘â
olunup Latinlerin kilise-yi mezkûrdan kadimî vechile yalnýz mürûr u ubûr
eylemeleri karar-ý ahîr üzerine tasdîr kýlýnan emr-i âlî ahkâmý iktizâsýndan
olduðundan Latin Patriði ve sair kesânýn eyyâm-ý mahsûsada emr-i âlî mûce-
bince kilise-yi mezbûr kapýsýnda dühûl ve hurûclarýna kimesne tarafýndan
mümâna‘at olunmamasý ve bu vesile ile hilâf-ý karar ve emr-i âlî bir gûne hâlât
vuku‘a getirilmemesi zýmnýnda eyyâm-ý mahsusada Beytüllahm Karyesine bir
memur-ý mahsus irsâl olunmasý hususu selef-i saadetleri müteveffâ Yakup
Paþa'ya fî selh-i Muharrem sene [12]71 tarihinde tahrirât-ý resmiye ile iþ‘âr kýlýn-
mýþ olup bâlâda muharrer merâsim-i mu‘tâdeden murad öteden beri oraca
malum ve muayyen olan bazý yortu günlerinde patrik-i mûmâileyh tevâbi‘iyle
beraber karye-i mezkûreye gidip vakt-i mahsuslarýnda müzeyyen elbise-i
resmiye-i ruhbaniyeleriyle kilise-yi mezkûr kapýsýndan mürûr ederek doðru
Mevlid Maðarasý'na girmelerinden ibaret olduðuna ve bu ise oralarýn vaz‘ ve
usulünün bir gûnâ taðyîrine dair þey olmayýp ve kilise-yi mezkûrdan Latin
Patriði'nin elbise-i resmiye ile mürûrunda sairlerine dokunacak yer bulunmayýp
bu cihetlerle ol bâbda îkâ‘ olunduðu mervî olan hususât doðrusu yakýþýksýz
göründüðüne mebnî zikrolunan yevm-i resmîde Kudüs-i Þerif'den sekiz on
zabtiye ile Zabtiye Sergerdesi Kapýcýbaþý Mustafa Aða'nýn karye-i mezkûreye
irsâliyle hilâf-ý rýza ve karar bir gûnâ hâlât vuku‘a getirilmemesi hususuna him-

KUDÜS'TEKÝ LATÝNLERÝN ÂYÝNLERÝNE RUMLARIN
MÜDAHALESÝNÝN ÖNLENMESÝ

Kudüs'teki Latinlerin Beytüllahm Büyük Kilisesi'nde özel günlerde yapacaklarý
âyinler ve merasimlerde, Rumlarýn kendilerine müdahale etmelerinin önlenmesi

PREVENTÝNG THE GREEKS FROM ÝNTERFERÝNG 
ÝN THE LATÝNS’ RÝTES ÝN JERUSALEM

Preventing the Greeks from interfering in Latins’ rites on special days in the
Church of Bethlehem in Jerusalem
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met eylemeleri siyâkýnda te’kîden ve izahan þukka-i mahsûsa tahrîr ve tesyîr
kýlýndý.

Fî 6 Ra. sene [12]71 / [27 Kasým 1854]

DH. MKT, 93/61

**

FLSTINN.qxp  19.02.2010  11:49  Page 478



CEMAATLERE TANINAN DÝN HÜRRÝYETÝ VE MÜESSESELER / RELIGIOUS COMMUNITIES AND INSTITUTIONS

106

479

Hâk-i pây-i veliyyü'n-ni‘amânelerine ma‘rûz-ý abd-i ahkârlarýdýr ki

Kudüs-i Þerif'de vâki Hasidim Yahudlarýn  kadîm sinâvîleri mürûr-ý ezmine ile
müþrif-i harâb olduðundan baþka dar ve vüs‘atsiz ve icra-yý âyin ve mezhebe
sekte getirmekde bulunduðundan büsbütün hedmiyle yerine kendi havlu
arsasýndan bir mikdar daha ilâve [ile] iki kat olarak tûlen kýrk zirâ‘ ve arzan yirmi
beþ kadden on sekiz zirâ‘lý fevkinde sinâvî ve tahtýnda haham odalarý inþasýna
niyaz ve istirhamýnda bulunduklarýna merhameten bu vechile inþalarýna dair
icab eden fermân-ý âlîþâný[n] ýsdârýna inâyet ü ihsân buyurulmasý bâbýnda ol
bâbda ve her hâlde el-emr men lehü'l-emrindir. 

Fî 27 Ca. sene [12]75

Bende 
Hayim Garigon Cohen Hahambaþý-i Ýstanbul ve tevâbi‘ihâ hâlâ

Muktezâsý Divan-ý Hümâyûn'dan

Meâl-i arîza Kudüs-i Þerif'de vâki Hasidim tabir olunan Yahudi taifesine mah-
sus kadîm sinâvî mürûr-ý zaman ile müþrif-i harâb olduðundan baþka dar ve
vüs‘atsiz bulunduðundan bütün bütün hedmiyle yerine kendi havlusu arsasýn-
dan bir mikdar daha ilâvesiyle iki kat olarak tûlen kýrk ve arzan yirmi beþ kad-
den on sekiz zirâ‘ olmak üzere üstü sinâvî ve tahtýnda haham odalarý olmak
üzere inþasý hususuna ruhsatý hâvî emr-i âlî i‘tâsý niyâzýndan ibaret olup Devlet-i
Aliyye'nin tebaa-i gayr-ý müslimesinin icra-yý âyinleri zýmnýnda bu makûle
mabedlerin tamir ve inþasýna müsaade buyurulageldiði derkâr olarak fakat ol
havalide kâin mahallerin ekserî iliþikli þeyler olduðundan keyfiyetin hâk-i pay-i
hümâyûn-ý hazret-i þahaneden bi'l-istîzân kendi havlusu denilen arsa fi'l-vâki
zikrolunan sinâvîye mensub olduðu ve sinâvî-i mezbûrun ol suretle inþasýnda
milel-i saireye mazarrâtý ve mahallince vakten mine'l-evkât bir gûnâ mahzuru

KUDÜS'TE YAHUDÝLERE MAHSUS HASÝDÝM DENÝLEN
SÝNAGOGUN YENÝDEN ÝNÞASI

Kudüs'te Hasidim denilen ve Yahudilere mahsus olan âyin yeri sinâvînin
yýkýlarak daha geniþ bir biçimde, haham odalarýyla birlikte 

yeniden inþasýna izin verilmesi

REBUILDING THE SYNAGOGUE CALLED "HASÝDÝM" 
WHICH IS SPECIAL FOR THE JEWS IN JERUSALEM

Permitting to destroy the place of worship called "Hasidim" which is special for
the Jews, in order to build a larger one with the rooms for rabbi
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olmadýðý hâlde ruhsat verilmesi re’y-i âsafîlerine menût mevaddan idüðü
muhât-ý ilm-i âlîleri buyuruldukda fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 18 C. sene [1]275

*

Atûfetli efendim hazretleri

Kudüs-i Þerif'de vâki Hasidim denilen Yahudi taifesine mahsus olan kadim
sinâvî mürûr-ý zaman ile müþrif-i harâb ve zîk olduðundan bütün bütün hed-
miyle kendi havlusu arsasýndan bir mikdar daha ilâvesiyle üstü sinâvî ve tahtýn-
da haham odalarý olmak üzere inþasýna ruhsat verilmesini müsted‘î hahambaþý
tarafýndan verilen takrîr manzûr-ý âlî buyurulmak için arz u takdim kýlýndý. Divan-ý
Hümâyûn Kalemi'nden yazýlan muktezâda gösterildiði vechile zikrolunan
sinâvînin ol suretle inþasý için iktizâ eden emr-i âlînin ýsdârý hakkýnda her ne
vechile emr u fermân-ý cenâb-ý Padiþahî müte‘allik ve þeref-sudûr buyurulur ise
ona göre hareket olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý, efendim.

Fî 20 C. sene [12]75

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki 

Resîde-i dest-i tekrîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleriyle mâr-
ru'l-beyân takrîr manzûr-ý þevket-mevfûr-ý cenâb-ý Padiþahî buyurulmuþ ve
istîzân-ý âlî-i âsafâneleri üzere zikrolunan sinâvînin ol suretle inþasý için iktizâ
eden emr-i âlînin ýsdârý müte‘allik ve þeref-sudûr buyurulan emr u irâde-i
seniyye-i hazret-i mülûkâne iktizâ-yý âlîsinden olarak takrîr-i mezkûr yine savb-ý
sâmî-i âsafânelerine iade ve tesyîr kýlýnmýþ olmakla ol bâbda emr u fermân
hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 21 C. sene [12]75 / [26 Ocak 1859]

Ý. HR, 164/8787

**
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Kudüs-i Þerif Sancaðý'nda Lid Kasabasý'nda kâin münâza‘un fîhâ olan bir
bâb harâb kilise hakkýnda mukaddem ve muahhar vârid olan evrâk-ý mahal-
liyede kilise-i mezbûrun tecdîden inþâsý mahzûrdan gayr-ý sâlim idüði beyân
olunmuþ olduðundan icrâ-yý îcâbý emr ü irâde-i aliyye-i cenâb-ý âsafânelerine
mütevakkýf olacaðý yazýlan muktezâdan gösterilmiþ ve muahharan bâ-
emirnâme-i sâmî mahallinde iki defa isti‘lâm-ý keyfiyet olunarak ol bâbda
cevâben vârid olan melfûf bulunan iki kýt‘a tahrîrâtdan mukaddem târîhle
takdîm kýlýnan tahrîrât-ý müþterekenin hülâsa-i meâlinde harâbe-i mezkûrenin
civâr u ittisâlinde iki aded câmi‘-i þerîf olup onlardan birisi Hazret-i Ömer
radiya'llahu Te‘âlâ anha mensûb olmasýyla harâbe-i mezkûre üzerine kilise
inþâsýnda olan mahzûr, evkâtda ezân-i þerîf ile çan sadâsýnýn yekdiðerine karýþ-
masý ve þu hâlin bilâhare Ýslâm ve Rumlar beyninden nizâ‘ tekevvününü mûcib
olacaðý mülâhazasýyla mücerred kâ’ide-i umûmiyeyi muhâfazaten harâbe-i
mezkûrenin hâli üzerine ibkâ kýlýnmasý ve tahrîrât-ý ahîre müfâdýnda dahi
mezkûr kilise vâkýa bir harâbe olup sakfý yok ise de yine etrâfýnda atîk duvarlar
bulunarak kadîmden beri derûnunda Rumlar icrâ-yý âyin edegelmekde olduk-
larýna nazaran çan çalýnmamak üzere îmâr olunduðu hâlde pek de mazarratý
olmayacaðýndan ve Lid Kasabasý'nda altý yüz kýrk hâne Ýslâm ve yüz on bir
hâne Hýristiyan bulunup bu Hýristiyanlarýn cümlesi Rum mezhebinde olarak yal-
nýz bir Latin papazýyla üç dört Katolik familyasý var ise de bunlar da yine an asl
Rum mezhebinde olduklarý hâlde birkaç seneden beri tebdîl-i mezheb etmiþ
olduklarý tahkîk kýlýndýðýndan harâbe-i mezkûrenin çan çalýnmamak þartýyla

CEMAATLERE TANINAN DÝN HÜRRÝYETÝ VE MÜESSESELER / RELIGIOUS COMMUNITIES AND INSTITUTIONS

KUDÜS'ÜN LÝD KASABASI'NDA KÝLÝSE YAPTIRILMASINA BAZI
ÞARTLARLA ÝZÝN VERÝLMESÝ

Kudüs'e baðlý Lid Kasabasý'nda S. George Kilisesi harabeleri üzerinde
Rumlarýn kilise inþa etmek istemeleri üzerine, adý geçen kilise yanýnda iki cami
bulunmasý sebebiyle ezan ve çan seslerinin birbirine karýþmasý Müslümanlarla
Hýristiyanlar arasýnda huzursuzluða sebep olacaðýndan, kilisenin inþasýna çan

takýlmamak þartýyla izin verilmesi

GIVING A PERMISSION TO BUILD A CHURCH IN THE TOWN
OF LID IN JERUSALEM WITH SOME CONDITIONS

Permitting the Greeks who wish to build a church on the ruins of the Church
of Saint George in the town of Lid in Jerusalem on condition that it does not
have a bell and the mixing of the azan and the bell sounds does not cause
disturb tranquility between Muslims and Christian societies, since there are

two mosques near the church
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imâr olunmasý mücerred re’y ve irâde-i aliyyeye menût idiði baþka baþka gös-
terilmiþ olup ber-vech-i muharrer yazýlan muktezâ ile bundan mukaddem
husûs-ý mezbûra dair yazýlmýþ olan diðer muktezâ ve verilen emr-i âlînin birer
sûreti varaka-i mahsûsaya baþka baþka ihrâc olunarak leff kýlýnmýþ olduðundan
ve zikrolunan muktezâda gösterildiði vechile mezkûr kilisenin sûret-i inþâsý
hakkýnda mukaddemce sudûr eden emr-i âlîde mahzûrdan sâlim olmasý
meþrût olduðu misillü Kudüs-i Þerif ve havâlîsi ise mahal ve mevâki‘-i nâzike-
den bulunmuþ olduðuna binâen bu sûretde zikrolunan muktezâlarda göste-
rilen mahallî iþ‘ârât-ý sâbýkasýna ve muharrerât-ý melfûfe-i ahîre ile kasaba-i
mezkûre ahâlîsinin mikdâr-ý nüfûsuna nazaran îcrâ-yý îcâbý yine her hâlde emr
ü irâde-i aliyye-i hidivv-i efhamîlerine mütevakkýf mevâddan olacaðý muhât-ý
ilm-i âlîleri buyruldukda ol bâbda.

Fî 5 Z. sene (12)87 ve fî 13 Þubat sene (12)86

Kalem-i Dîvân-ý Hümâyûn

**

Numara 42

Huzûr-ý fehâmet-mevfûr-ý Hazret-i Vekâlet-penâhîye fî 24 Þevvâl sene [12]87
ve fî 5 Kânûn-ý Sânî sene [12]86 târîhiyle Suriye Vilâyeti'nden mevrûd tahrîrat

sûretidir

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki

Kudüs-i Þerif Sancaðý'na tâbi Lid Kasabasý'nda münâza‘un fîh olan S.
George Kilisesi harâbesine dair fî 28 Cemâziyelâhir sene (12)87 târîhiyle
müverrahan takdîm olunan arîza-i müþterekede harâbe-i mezkûrenin civâr ve
ittisâlinde iki câmi‘-i þerîf olmasýyla harâbe-i mezkûre üzerine kilise inþâsýnda
olan mahzûr ba‘zý evkâtde ezân-ý Muhammedî ile çan sadâsýnýn yekdiðerine
karýþmasý ve þu hâlin bilâhere Ýslâm ve Rumlar beyninde nizâ‘ tekevvününü
mûcib olacaðý mülâhazasý bulunduðu hâlde bu bâbda mukaddemâ Rumlar
tarafýndan ahâlî-i müslime mu‘teberânýndan bazýlarýnýn rýzâ ve muvâfakatlarý
alýnmýþ ve buna her nasýlsa kilisenin inþâsýna mübâþeretle takviyet verilmiþ
olduðu husûsu arz ve beyân olunduðuna binâen kilise-i mezkûrun çan ta‘lîk
olunmamak üzere ikmâl u inþâsýna ruhsat verilmesi muvâfýk-ý maslahat
mütâla‘a buyrulduðu beyân-ý âlîsiyle bu bâbda olan mütâla‘a-i çâkerânemle
beraber kasaba i mezkûrede ne kadar Ýslâm ve ne kadar Hýristiyan bulun-
duðunu ve hangi milletlerden olduklarýnýn bi't-tahkîk iþ‘ârý fî gurre-i Þabân sene
[12]87 târîhi ve 50 numarasýyla hâk-i pây-i pîrâ-yý ta‘zîm ve ibcâl olan
emirnâme-i sâmî-i cenâb-ý vekâlet-penâhîlerinde irâde ve fermân buyurulmuþ
ve zikrolunan S. George Kilisesi vâkýa bir harâbe olup sakfý yok ise de etrâfýn-
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da atîk duvarlar bulunarak kadîmden beri derûnunda Rumlar icrâ-yý âyin ve
ibâdet edegelmekte olduklarýna nazaran çan çalýnmamak üzere imâr olunduðu
hâlde pek de mazarratý olmayacaðýndan ve Lid Kasabasý'nda altý yüz kýrk hâne
Ýslâm ve yüz on bir hâne Hýristiyan bulunup bu Hýristiyanlarýn cümlesi Rum
mezhebinden olarak yalnýz bir Latin papazýyla üç dört Katolik familyasý var ise
bunlar da yine an asl Rum mezhebinden olduklarý hâlde birkaç seneden beri
tebdîl-i mezheb etmiþ olduklarý tahkîk kýlýndýðýndan harâbe-i mezkûrenin fer-
mân buyurulduðu vechile çan çalýnmamak þartýyla imâr olunmasý mücerred
re’y u irâde-i aliyye-i hidîv-i efhamîlerine menût bulunmuþdur. Ol bâbda.

[24 Þevvâl sene (12)87 ve fî 5 Kânûn-ý Sânî sene (12)86] / [17 Ocak 1871]

HR. SYS, 408/6

**
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Bâb-ý Âlî
Dâire-i Sadâret
Âmedî-i Dîvân-ý Hümâyûn
Husûsiye

Kudüs-i Þerif'de mukîm Habeþ râhib ve râhibelerinin icrâ-yý âyînleri için
hâric-i sûrda bir bâb kilise inþâsýna dâir þâyân buyrulan müsâade-i seniyye-i
cenâb-ý padiþâhîden dolayý duâ-yý füzûnî-i eyyâm-ý ömr ü þevket-i hazret-i
tâcdârînin ne sûretle yâd ve tezkâr kýlýndýðýna ve keyfiyyet Habeþ Kralý Yuhanna
hazretlerine lede'l-iþ‘âr iþbu müsâade-i seniyyeden hâsýl olan memnûniyyet ve
þükrânýný atebe-i ulyâ-yý cenâb-ý mülûkâneye arz ve iblâð için kral-ý müþârun-
ileyh tarafýndan kendisinin bir me’mûr-ý mahsûs ile Dersaâdet'e i‘zâm olu-
nacaðý iþ‘âr olunmuþ idüðüne dâir Kudüs-i Þerîf'de mukîm Habeþ reîs-i rûhânîsi
cânibinden irsâl olunan Arabiyyü'l-ibâre arîzanýn tercümesi leffen takdîm kýlýn-
mýþ ve Habeþistân Hükûmeti'yle tezyîd-i revâbýt ve münâsebâtýn fevâid ve
muhassenâtý cihetiyle kendilerinin Dersaâdet'e azîmetlerinde mazhar-ý hüsn-i
kabûl olacaklarý Kudüs Mutasarrýflýðý vâsýtasýyla mûmâ-ileyhe bildirilmiþ
olduðunun südde-i seniyye-i mülûkâneye arzý mütemennâdýr efendim.

Fî 7 Zi'l-ka‘de sene [1]303 ve fî 26 Temmuz sene [1]302 / [7 Aðustos 1886]

Y. A. HUS, 194/19

**

KUDÜS'TE HABEÞLÝLER ÝÇÝN KÝLÝSE ÝNÞASI
Kudüs'te Habeþlilerin kendileri için kilise yapýlmasýna izin verilmesinden dolayý

memnuniyet duyduklarý.

BUILDING A CHURCH FOR THE ABYSSINIANS IN JERUSALEM
Abyssinians' appreciation for the permission to construct a church for them 

in Jerusalem

Sadr-ý a‘zam
Kâmil
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Kudüs-i Þerif Mutasarrýflýðý
Tahrirât Kalemi
Aded 12

Huzur-ý me‘âlî-nüþûr-ý cenâb-ý Sadâret-penâhî'ye

Kudüs-i Þerif Sancaðý muzâfâtýndan merkez-i müdüriyet ittihâz kýlýnan
Beytüllahm Kasabasý'nda olup Halife-i Sânî-i cenâb-ý Risâlet-penâhî seyyidina
Ömerü'l-Faruk radýyallahu Teâlâ anh hazretlerinin zaman-ý fethinden beri
müesses ve müþârunileyhe nisbetle meþhur olan cami-i þerifin vüs‘at-i kâfiyede
olmadýkdan baþka bir gûnâ evkâf ve vâridatý olmadýðýndan nâþi her ciheti
dûçâr-ý harâb olduðundan ve kasaba-i mezkûra saye-i ma‘mûriyet-vâye-i
cenâb-ý mülkdârîde gerek tekessür-i nüfus ve gerek tezâyüd-i servet ve
ma‘mûriyetce büyük bir kasaba cesâmetine terakkî etmiþ ve li-ecli'l-muhafaza
orada ale'd-devam bir bölük asâkir-i nizâmiye bulundurulmakda ve ahali-i
Müslimesinin kesretine zamîmeten merkez-i müdüriyet olmak ve kurâ-i merbû-
ta ve mücâvire ahalisinin merci‘-i muamelât-ý ahz u i‘tâlarý bulunmak hasebiyle
haricden dahi külliyet üzere ahali-i Müslimenin tahaþþüdünden hâlî olmamak-
da bulunmuþ ve memurîn-i mahalliye ve asâkir-i nizâmiye ve zabtiye ile yerli ve
kurâ-yý mücâvire ahali-i Müslimesinin eda-yý salavât-ý mefrûza eylemelerine
mahsus ve kâfî bir camiin vucûb-ý vücudu bedîhî olduðu misillü Memâlik-i
Mahrûse-i Þahane'nin her tarafýnda saye-i müberrât-vâye-i cenâb-ý zýllullahîde
mesâcid ve cevâmi‘-i þerife ve makamât-ý münîfenin icra-yý tamirât-ý lâzýmesi ve
ikame-i þe‘âiri ile ihyâ ve müceddeden müessesât-ý hayriye ve müberrât-ý celîle
inþa buyurulmakda olduðu hâlde feth-i cenâb-ý Ömerîde te’sis olunmuþ olan
sâlifu'z-zikr cami-i þerifin böyle bir hâl-i harâbiyet ve derece-i indirâs ve
mahviyetde bekâsý rýza-yý âlîye münâfî olduðuna nazaran cami-i þerif-i
mezkûrun isti‘âb-ý cemaate kifayet eyleyecek derecede tevsî‘an tamiri ve istik-

BEYTÜLLAHM'DAKÝ ÖMERÎ CAMÝÝ'NÝN GENÝÞLETÝLEREK 
TAMÝR ETTÝRÝLMESÝ

Hazret-i Ömer'in Kudüs'ü fethi zamanýnda Beytüllahm Kasabasý'nda yaptýrýlmýþ
olan Ömerî Camii'nin geniþletilerek tamiri ve minaresinin yapýlmasý

RESTORATÝON OF THE MOSQUE OF OMAR ÝN THE 
TOWN OF BETHLEHEM

Restoration of the Mosque of Omar in the town of Bethlehem built in the time
of Caliph Omar's conquest of Jerusalem by enlarging it and 

constructing the minaret
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mâl-i ikame-i þe‘âirine medâr olmak üzere ittisâlinde müceddeden bir minare
ve hademenin ikametine mahsus bir bâb odanýn dahi inþasý zarurî görülerek
daire-i belediye mühendisi ma‘rifetiyle keþfetdirildikde kýrk altý bin kuruþ mas-
rafa muhtac olduðu anlaþýlmýþ ve ber-vech-i ma‘rûz buna karþýlýk olacak bir
gûnâ vâridât-ý vakfiyyesi yok ise de kasaba-i mezkûre mevlid-i Hazret-i Ýsa alâ
nebiyyinâ ve aleyhisselâm olduðu ve bi'l-cümle milel-i Mesîhiyenin mecma‘-ý
züvvârý bulunduðu cihetle cami-i þerif-i mezkûrun enzâr-ý yar u aðyâra karþý
böyle hâl-i harâbîde bulunmasý lâyýk olmayýp tamiri vâcibâtdan bulunmuþ
olduðundan muvâfýk-ý re’y-i rezîn-i isabet-karîn-i cenâb-ý vekâlet-penâhîleri
buyurulduðu takdirde gýbta-bahþa-yý kurûn-ý mâziye ve ezmân-ý sâlife olan iþbu
asr-ý ma‘delet-hasr-ý cenâb-ý þehinþâhîde mezkûr Cami-i Ömerî'nin cihet-i
ihyâsýndan dolayý da oralarýn bi'l-cümle ahali-i Müslimesi karîr-i uyûn-ý mesârr u
iftihar olarak da‘avât-ý mefrûza-i tâcdârîyi ifa ve tekrar eylemek ve masârýf-ý
ma‘rûzanýn on bin kuruþa iâneten hamiyyet-mendân ahali tarafýndan tesviye
kýlýnmak üzere kusur otuz altý bin kuruþun ihyâ ve müceddeden inþasýna inâyet
ve müsaade buyurulan bunca hayrât u müberrât-ý celîle-i cenâb-ý Þehriyârî'ye
ilâveten cemîle olarak Hazine-i Hâssa-i Þahane'den ihsân buyurulmasý hususu-
nun atebe-i felek-mertebe-i hazret-i Hilâfet-penâhî'ye arzý mütevakkýf-ý emr u
fermân-ý isabet-unvân-ý cenâb-ý vekâlet-penâhîleri olmaðýn ol bâbda ve her
hâlde emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 28 Zilhicce sene [1]308 ve fî 22 Temmuz sene [1]307

[Kudüs-i Þerif Ýdare Meclisi üyelerinin mühürleri]

**

Kudüs-i Þerif'e tâbi Beytüllahm Kasabasý'nda tamir ve tevsî‘ olunacak cami
ve minarenin haritasýdýr

Numara

1- Camiin dýþarýdan kapýlarý

2- Camiin yeni kapýsý 

3- Merdiven 

4- Misafirîn odasý 

5- Eski ebniye

6- Kapý

7- Minare
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8- Ýnþa olunacak yeni cami 

9- Camiin havlusu

10- Camide bulunan minarenin sathý

**

Bâb-ý Âli
Daire-i Sadaret
Âmedî-i Divan-ý Hümâyûn

Kudüs-i Þerif Sancaðý muzâfâtýndan Beytüllahm Kasabasý'nda Ömerü'l-
Faruk radýyallahu Teâlâ anh hazretlerinin zaman-ý fethinden beri müesses ve
müþârunileyhe nisbetle mersûm olan cami-i þerifin vüs‘at-i kâfiyede olmamak-
la beraber her ciheti harâb olmasýna ve oradaki ahali-i Müslime ve efrâd-ý
asâkir-i þahanenin eda-yý salât eylemeleri için cami-i þerif-i mezkûrun tevsî‘an
inþasý muktezî olup bunun bir gûnâ evkâf ve vâridâtý olmamasýna mebnî
keþfedilen kýrk altý bin kuruþ masârýf-ý inþaiyeden on bin kuruþu iâneten cânib-i
ahaliden i‘tâ olunmak üzere mütebâki otuz altý bin kuruþun cânib-i seniyyü'l-
cevânib-i cenâb-ý Hilâfet-penâhî'den ihsân buyurulmasý istid‘âsýna dair livâ-i
mezkûr meclis-i idaresinin mazbatasý melfûfâtýyla arz u takdim kýlýndý.
Zikrolunan kasaba bi'l-cümle milel nezdinde mukaddes olmakdan nâþi milel-i
Mesîhiye tarafýndan oralarda me‘âbid ve emâkin-i saire inþaâtýnda bir çok
fedakârlýk edilmekde olduðu hâlde kasaba-i mezkûrede mevcud ve hususan
müþârunileyh hazretlerine nisbetle mersûm olan cami-i þerifin hâl-i harâbîde
kalmasý gayr-ý lâyýk olduðuna ve mahallî ahali-i Müslimesi pek de erbâb-ý servet
ve iktidardan olmadýklarýna binâen her tarafda meþhûd-ý uyûn-ý þükran olan
bunca hayrât u müberrât-ý celîle-i hazret-i Hilâfet-penâhî'ye lâhika-i fâika olmak
üzere masârýf-ý mezkûrenin mecmû‘u Hazine-i Hâssa-i Þahanece bi't-tesviye
cami-i þerifin tevsî‘ ve tecdîdi menût-ý irâde-i inâyet-mu‘tâde-i cenâb-ý
Þehriyârîdir, efendim.

Fî 18 Muharrem sene [1]309 - Fî 11 Aðustos sene [1]307

Ârâyiþ-i dest-i ibcâl olan iþbu tezkire-i hususiye-i Sadâret-penâhîleri
melfûflarýyla manzûr-ý âlî olmuþ ve arz u iþ‘âr-ý sâmî-i fahîmâneleri vechile
masârýf-ý mezkûre tamamen ve def‘aten Hazine-i Hâssa-i Þahane'den cânib-i

Sadrýazam 
Kâmil.
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âlî-i vekâlet-penâhîlerine irsâl olunarak cami-i þerifin ma‘rifet-i aliyye-i hidîv-i
ekremîleriyle serî‘an tevsî‘ ve termîmi hususuna irâde-i seniyye-i cenâb-ý
Hilâfet-penâhî þeref-müte‘allik buyurulduðu gibi keyfiyetin evrak-ý havâdisle
ilâný dahi cümle-i irâde-i seniyye-i cenâb-ý Hilâfet-penâhî bulunmuþ olmakla ve
Hazine-i Hâssa-i Þahane Nezâret-i Celîlesi'ne de icra-yý tebligât edilmekle ol
bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 21 Muharrem sene [1]309 - Fî 14 Aðustos sene [1]307 / [26 Aðustos
1891]

Ý. DH, 1241/97224

**

Serkâtib-i Hazret-i Þehriyârî
Süreyya
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Þûrâ-yý Devlet
Dahiliye Dairesi
Aded: 2159

Kudüs'de Nasarâ mahallesinde olup harâb ve münhedim olan Aya Katrine
Manastýrý Kilisesi'nin tecdîden inþasýna ruhsat i‘tâsý Kudüs Rum Patrikliði'nden
istid‘â olunduðuna ve ol bâbda icra kýlýnan tahkikâta dair Kudüs Ýdare
Meclisi'nden vârid olup Adliye ve Mezâhib Nezâreti'nden bâ-tezkire takdim olu-
nan mazbata ve melfûf harita Divan-ý Hümâyûn Kalemi'nden i‘tâ kýlýnan
müzekkire ile beraber Þûrâ-yý Devlet'e havale buyurulmakla Dahiliye
Dairesi'nde kýrâet olundu.

Mazbata-i mezkûre meâline nazaran zikrolunan kilisenin Nefs-i Kudüs-i
Þerif'de kâin ve müstakýllen Rum milletine ait olup tûlen on altý metre yirmi san-
tim ve arzan on metre elli santim ve irtifâ‘an dokuz metre olarak melfûf resim
ve harita mûcebince tecdîden inþa ve masârýfý Patrikhâne tarafýndan tesviye ve
ifa edileceði ve kilise-yi mezbûrede milel-i sairenin hakk-ý iþtirakleri bulunmadýðý
cihetle ol bâbda bir gûnâ mahzur olmadýðý anlaþýlmýþ olduðundan Divan-ý
Hümâyûn Kalemi'nin müzekkiresinde gösterildiði üzere bi'l-istîzân makrûn-ý
müsaade-i seniyye-i cenâb-ý Padiþahî buyurulduðu hâlde kuyûd-ý lâzýme ve
mu‘tâde derciyle ruhsatý mutazammýn emr-i âlînin tasdîri husûsunun Divan-ý
Hümâyûn Kalemi'ne havalesi ve Adliye ve Mezâhib Nezâreti'ne dahi malumat
i‘tâsý tezekkür ve mezkûr harita leffen takdim kýlýndý. Ol bâbda emr u fermân
hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 11 Cemâziyelâhir sene [1]309 ve fî 31 Kânûn-ý Evvel sene [1]307

[Þûrâ-yý Devlet Dahiliye Dairesi üyelerinin imzalarý]

*

KUDÜS'TE BULUNAN AYA KATERÝNE MANASTIRI KÝLÝSESÝ'NÝN
YENÝDEN ÝNÞA ETTÝRÝLMESÝ

Kudüs'te bulunan Aya Katerine Manastýrý Kilisesi'nin, masraflarý patrikhane
tarafýndan karþýlanmak üzere yeniden inþa ettirilmesi

REBUÝLDÝNG THE CHURCH OF THE MONASTERY OF 
HAGÝA CATHERINE ÝN JERUSALEM

Rebuilding the Church of the Monastery of Hagia Catherine in Jerusalem with
the expenses covered by the patriarchate
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Bâb-ý Âli
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Divan-ý Hümâyûn

Devletli efendim hazretleri

Kudüs-i Þerif'de Nasarâ mahallesinde olup harâb ve münhedim olan Aya
Katrine Manastýrý kilisesinin tecdîden inþasýna ruhsat i‘tâsýna dair Kudüs Rum
Patrikliði'nden vuku bulan istid‘â üzerine icra kýlýnan tahkikâtý hâvî Kudüs Ýdare
Meclisi'nden bi'l-vürûd Adliye ve Mezâhib Nezâret-i Celîlesi'nden irsâl olunan
mazbatada zikrolunan kilisenin Nefs-i Kudüs-i Þerif'de kâin ve müstakýllen Rum
milletine ait olarak tûlen on altý metre yirmi santim ve arzan on metre elli san-
tim ve irtifâ‘an dokuz metre olmak üzere tecdîden inþâ ve masârýfý Patrikhâne
tarafýndan tesviye ve i‘tâ edileceði ve mezkûr kilisede milel-i sairenin hakk-ý iþti-
rakleri ve binâenaleyh bir gûnâ mahzur olmadýðý gösterilmiþ olduðundan suret-i
istid‘â makrûn-ý müsaade-i seniyye-i cenâb-ý Padiþahî buyurulduðu hâlde
Divan-ý Hümâyûn müzekkiresinde beyân olunduðu vechile kuyûd-ý lâzýme ve
mu‘tâdenin derciyle ruhsatý hâvî emr-i âlînin ýsdârý ve muamele-i
müteferri‘asýnýn icrasý hakkýnda Þûrâ-yý Devlet Dahiliye Dairesi'nden kaleme alý-
nan mazbata melfûfuyla arz u takdim kýlýnmakla ol bâbda her ne vechile emr ü
irâde-i seniyye-i cenâb-ý þehinþâhî müte‘allik buyurulur ise mantûk-ý münîfi infaz
edileceði beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm olundu, efendim.

Fî 18 Þaban sene [1]309 - Fî 5 Mart [1]308

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki

Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûflarýyla beraber manzûr-ý âlî buyurulan iþbu
tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i
cenâb-ý Hilâfet-penâhî þeref-müte‘allik buyurulmuþ olmakla ol bâbda emr u fer-
mân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 21 Þaban sene [1]309 - Fî 8 Mart sene [1]308 / [20 Mart 1892]

Ý. ÞD, 116/6961

**

Sadrýazam ve Yâver-i Ekrem
Cevad

Serkâtib-i Hazret-i Þehriyârî
Süreyya
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Beyrut Vilâyet-i Aliyyesi'ne

Safed ve Hayfa ve Taberiya kazalarýnda kâin olup Musevîler ile Ýsevîler
nezdinde mahâll-i mukaddeseden ma‘dûd bulunan emâkin ve ma‘âbid ve kýlâ‘
ve sairenin âsâr-ý atîkadan olmasý ve devlete aidiyeti tabiî bulunmasý cihetle her
türlü ihtimâlâta ve hususuyla ecânibin buralara malum olan ihtimâmlarý ve rað-
betleri sâikasýyla istimaline çalýþdýklarý huda‘ ve desâyise karþý bir sedd-i mâni
olmak üzere umumunun Devlet-i Aliyye nâmýna muvakkat tapu senedleri tan-
zim etdirilmiþ ise de mezkûr âsâr-ý atîka ve kadîmeden Nahum yahud Kigor
Nahum nâmýndaki mahall-i mukaddesenin ittisâlinde ecnebi ruhânîleri tarafýn-
dan ebniye inþa ve bu ebniye tecdîden tevsî‘ etdirilerek mahall-i mezkûrun
dahiline alýnacaðý ve diðer âsâr-ý mukaddese ve kadîmelerin de böyle birer
suretle elden çýkacaðý melhûz ve suret-i daimede muhafazalarý hükûmet-i
mahalliye memurlarýnýn takayyudlarýna mütevakkýf olmasýna ve zaten mezkûr
mahaller Musevî ve Ýsevîler nezdinde gayet mutena ve mukaddes olmasýyla
birer vesile ile yed-i zabtlarýna geçdiði hâlde bilâhare istirdâdýnda müþkilât
hudûsü bedîhî bulunmasýna binâen buralara mahal kalmamak üzere mahall-i
mevcudenin emr-i muhafazasýna ziyadesiyle itina olunmasý ve Âsâr-ý Atika
Nizâmnâmesi'ndeki tarifâtý tatbikan civarlarýnda ebniye inþasýna meydan ve-
rilmemesi lüzumu Suriye ve Beyrut Defter-i Hakanî Müdüriyeti'nden verilen
müzekkirede gösterildiðine ve emâkin-i mezkûre Rothschild ve diðer kumpan-
yalarýn Musevî muhacirleri yerleþdirmek suretiyle istimlakine kalkýþdýklarý hâlde
men‘lerine devletçe teþebbüs olunan Arz-ý Filistin dahilinde bulunmak itibarýyla

MUSEVÎ VE ÝSEVÎLERE AÝT TARÝHÎ KUTSAL MEKÂNLARIN
ÇEVRESÝNE BÝNA YAPILMASINA ÝZÝN VERÝLMEMESÝ

Musevîler ve Ýseviler nazarýnda mukaddes sayýlan mekan, mabet ve kale gibi
yerler âsâr-ý atikadan sayýlýp devlete aidiyeti tabii bulunduðundan, Âsâr-ý Atika

Nizâmnamesi'ne göre civarlarýnda bina yapýlmasýna izin verilmemesi

NOT TO GIVE THE JEWS AND THE CHRÝSTÝANS PERMISSION
TO CONSTRUCT BUÝLDÝNGS NEAR 

THE HISTORICAL AND SACRED PLACES
Not to give the Jews and the Christians permission to construct buildings 

near the sacred places like castles and temples according to the 
"Regulation of Work of Antiques" since they are counted as 

antique works belonged to the state
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âsâr-ý mezkûrenin ehemmiyeti bir derece daha artmýþ olduðundan bahisle
bunlarýn muhafazalarýna fevka'l-gaye itina olunmasý Suriye Vilâyeti'nden
meb‘ûs tahrirâtda bildirilmiþdir.

Suret-i iþ‘âra ve arazi-i mezkûrenin hýfz ü hýrâseti emrindeki lüzum ve ehem-
miyete ve Arz-ý Filistin'e ecnebi Musevîlerin iskânlarýna meydan verilmemesi
hakkýnda evvel ve âhir teblið olunan mukarrerâta nazaran zikrolunan arazinin
hüsn-i muhafazasý esbâbýnýn istikmâline himmet.

Fî 27 Ca. sene [1]316 - Fî 1 Teþrîn-i Evvel sene [1]314 / [13 Ekim 1898]

DH. MKT, 2116/103

**

Osmanlý tayyaresi Kudüs'te
Ottoman aeroplane in Jerusalem
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Þûrâ-yý Devlet Maliye Dairesi
Aded: 2154

Evkâf-ý Hümâyûn Nezâreti'nin Þûrâ-yý Devlet'e havale buyurulan 4
Cemâziyelâhir sene [1]316 tarih ve 489 numaralý takrîri Maliye Dairesi'nde
kýrâet olundu.

Meâlinde Yafa'da kâin merhum Ebû Lebud Mehmed Emin Paþa Cami-i
Þerifi'nin ahali-i Müslimeyi isti‘âba adem-i kifayeti cihetiyle tevsî‘an inþa ve
tamiri ber-mûceb-i keþf Mecidî 19 kuruþdan 66 000 kuruþla vücuda geleceði
anlaþýlmýþ ve Þehremâneti Hendesehânesince ol bâbdaki keþif defteri tedkik
ve tashih olundukda masârýf-ý tamiriye 60 200 kuruþa tenezzül etmiþ olup cami-i
þerif-i mezkûrun vakfý vâridâtý masârýf-ý inþaiyeyi tesviyeye kâfi bulunduðundan
bahisle termîmât-ý mukteziyenin emaneten icrasýyla meblað-ý mezbûrun [bin]
üç yüz on üç senesi büdcesi tamirât tertibinden tesviyesi istîzân olunmuþ ve
gösterilen lüzuma nazaran cami-i þerif-i mezkûrun tevsî‘an inþasý münasib
görünmüþ olduðundan ber-mûceb-i keþf icra-yý icabýnýn ve fakat [bin] üç yüz
on üç senesi hitâm bulmuþ olduðu cihetle ona ait büdcenin bittab‘ hükmü
kalmamýþ olduðundan masârýf-ý mezkûrenin [bin] üç yüz on dört senesi büd-
cesi dahilinde tesviyesi lüzumunun nezâret-i müþârünileyhâya havalesi
tezekkür ve keþif defteriyle resmi leffen takdim kýlýndý. Ol bâbda emr u fermân
hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 29 Cemâziyelâhir sene [1]316 ve fî 2 Teþrîn-i Sânî sene [1]314

[Þûrâ-yý Devlet Maliye Dairesi üyelerinin imzalarý]

**

YAFA'DAKÝ EBÛ LEBUD MEHMED EMÝN PAÞA 
CAMÝÝ'NÝN TAMÝRÝ

Yafa'da bulunan Ebû Lebud Mehmed Emin Paþa Camii'nin geniþletilerek tamir
ettirilmesi için gereken masrafýn bütçeye konularak ödenmesi

REPERATION OF THE MOSQUE OF 
EBU LEBUD MEHMED EMÝN PASHA ÝN JAFFA

Reparation by enlarging the Mosque of Ebu Lebud Mehmed Emin Pasha in
Jaffa, thus putting money needed for the expenses into the budget
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Bâb-ý Âli
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Divan-ý Hümâyûn
2133

Atûfetli efendim hazretleri

Yafa'da kâin merhum Ebû Lebud Mehmed Emin Paþa Cami-i Þerifi'nin ahali-i
Müslimeyi isti‘âba adem-i kifayetine mebnî ber-mûceb-i keþf Mecidî 19 kuruþ
hesabýyla 60 200 kuruþla emaneten tevsî‘ ve tamiri ve meblað-ý mezbûrun [bin]
üç yüz on dört senesi büdcesinden tesviyesi hususunun Evkâf-ý Hümâyûn
Nezâret-i Celîlesi'ne havalesi tezekkür edildiðine dair Þûrâ-yý Devlet Maliye
Dairesi'nin mazbatasý arz u takdim olunmuþ olmakla ol bâbda her ne vechile
irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî þeref-müte‘allik buyurulur ise mantûk-ý
münîfi infaz olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý, efendim.

Fî 10 Receb sene [1]316 - Fî 12 Teþrîn-i Sânî sene [1]314

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki

Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûflarýyla manzûr-ý âlî buyurulan iþbu tezkire-i
sâmiye-i Sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-ý
Hilâfet-penâhî þeref-sudûr buyurulmuþ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i
veliyyü'l-emrindir.

Fî 12 Receb sene [1]316 ve fî 14 Teþrîn-i Sânî sene [1]314 / [26 Kasým 1898]

Ý. EV, 1316. B/11

**

Sadrýazam
Reþid

Serkâtib-i Hazret-i Þehriyârî
Tahsin
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Þûrâ-yý Devlet
Maliye Dairesi
Aded 850

Evkâf-ý Hümâyûn Nezâreti'nin Þûrâ-yý Devlet'e havale buyurulan 7 Safer
sene [1]321 tarih ve yüz on bir numaralý takrîri melfûfâtýyla beraber Maliye
Dairesi'nde kýrâet olundu.

Meâl-i takrîrde evkâf-ý mazbûtadan Akka'da vâki Cezzar Ahmed Paþa Cami-i
Þerifi minaresinin sakatlanmasýna mebnî hedmiyle müceddeden inþasý için
mahallince keþf ü münâkasasý bi'l-icra Mecidî on dokuz kuruþ hesabýyla beþ
bin yedi yüz yirmi buçuk kuruþda müteahhidi uhdesinde takarrur etmiþ
olduðundan bahisle müteahhidi ma‘rifeti ve evkâf müdürü nezâreti ile maktû‘an
inþa olunmak üzere meblað-ý mezbûrun üç yüz on dokuz senesi büdcesinin
tamirât tertibinden sarfý istîzân kýlýnmýþ ve lede't-tedkik keþf ü münâkasasýnýn
usul ve nizâmý dairesinde cereyân eylediði anlaþýlmýþ olmakla ber mûceb-i
istîzân icra-yý icabýnýn nezâret-i müþârunileyhâya havalesi tezekkür ve keþif def-
teriyle resmi ve münâkasa pusulasý leffen takdim kýlýndý. Ol bâbda emr u fer-
mân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 10 Rebîülevvel sene 1321 ve fî 24 Mayýs sene [1]319

[Þûrâ-yý Devlet Maliye Dairesi üyelerinin mühürleri]

*

AKKA'DA BULUNAN CEZZAR AHMED PAÞA 
CAMÝ MÝNARESÝNÝN TAMÝRÝ

Akka'da bulunan Cezzar Ahmed Paþa Camii minaresinin yýkýlarak yeniden
inþasý ve tamiri için gereken masrafýn karþýlanmasý

REBUÝLDÝNG THE MÝNARET OF THE MOSQUE OF
CEZZAR AHMED PASHA ÝN AKKO

Covering the expenses needed for rebuilding the minaret of the Mosque of
Cezzar Ahmed Pasha in Akko (Acre)
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Bâb-ý Âli    
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Divan-ý Hümâyûn
814

Devletli efendim hazretleri

Evkâf-ý Hümâyûn Nezâret-i Celîlesi'nin Þûrâ-yý Devlet'e havale olunan takrîri
üzerine Maliye Dairesi'nden tanzim ve leffen arz u takdim kýlýnan mazbatada
Akka'da vâki evkâf-ý mazbûtadan Cezzar Ahmed Paþa Cami-i Þerifi minaresinin
müteahhidi ma‘rifeti ve evkâf müdürü nezâreti ile maktû‘an ve müceddeden
inþasý ve Mecidî on dokuz kuruþ hesabýyla masârýfý olan beþ bin yedi yüz yirmi
buçuk kuruþun sene-i hâliye büdcesinin tamirât tertibinden tesviyesi hususu-
nun nezâret-i müþârunileyhâya havalesi tezekkür kýlýndýðý gösterilmekle ol
bâbda her ne vechile emr u fermân-ý hümâyûn-ý hazret-i Hilâfet-penâhî þeref-
sünûh ve sudûr buyurulur ise mantûk-ý celîli infaz edileceði beyânýyla tezkire-i
senâverî terkîm kýlýndý, efendim. 

Fî 15 Rebîülevvel sene [1]321 ve fî 29 Mayýs sene [1]319

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki

Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûflarýyla manzûr-ý âlî buyurulan iþbu tezkire-i
sâmiye-i Sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-ý
Hilâfet-penâhî þeref-müte‘allik buyurulmuþ olmakla ol bâbda emr u fermân
hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 3 Rebîülâhir sene [1]321 ve fî 16 Haziran sene [1]319 / [29 Haziran 1903]

Ý. EV, 1321.R/3

**

Sadrýazam
Ferid

Serkâtib-i Hazret-i Þehriyârî 
Tahsin
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Þûrâ-yý Devlet
Maliye Dairesi
Aded: 531

Evkâf-ý Hümâyûn Nezâreti'nden bi't-takdim Þûrâ-yý Devlet'e havale buyuru-
lan 4 Muharrem sene [1]322 tarih ve otuz iki numaralý takrîri melfûfuyla Maliye
Dairesi'nde kýrâet olundu.

Meâl-i takrîrde evkâf-ý mazbûtadan Gazze'de vâki Cami-i Kebîr-i Ömerî ile
Ýbn-i Osman Þehabeddin ve Seyyidinâ Haþim hazretleri cami-i þerifleriyle
minaresinin keþif ve münâkasalarý bi'l-icra Cami-i Kebîr-i Ömerî beþ bin dört yüz
elli ve Ýbn-i Osman Þehabeddin Cami-i Þerifi'nin beþ bin dokuz yüz elli kuruþla
tamiri ve Seyyidinâ Haþim hazretleri kýble cihetinin hedmiyle müceddeden ve
tevsî‘an inþasý ve bazý mahallerinin tamiri on üç bin beþ yüz ve mâil-i inhidâm
Seyyidinâ Haþim Hazretleri Cami-i Þerifi minaresinin müceddeden on yedi bin
kuruþla inþasý müteahhidleri uhdelerinde takarrur eylediðinden bahisle tamirât
ve inþaât-ý merkûmenin müteahhidleri masrafýný ve mahallî evkâf memuru
nezâreti ile maktû‘an icrasý zýmnýnda mebâlið-i mezkûrenin üç yüz yirmi sene-
si büdcesi dahilinde tesviyesi istîzân kýlýnmýþ ve tamirât ve inþaât-ý mezkûrenin
icrasý derece-i lüzumda olduðu anlaþýlmýþ olmakla ber-mûceb-i istîzân icra-yý
icabýnýn ifasý hususunun nezâret-i müþârunileyhâya havalesi tezekkür ve
mezkûr keþif defterleriyle münâkasa pusulalarý leffen takdim kýlýndý. Ol bâbda
emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 14 Safer sene [1]322 ve fî 17 Nisan sene [1]320

[Þûrâ-yý Devlet Maliye Dairesi üyelerinin mühürleri]

*

GAZZE'DEKÝ BAZI CAMÝLERÝN TAMÝRÝ
Gazze'de Ömerî Camii, Ýbn-i Osman Þahabeddin Camii ve Haþim Camii ile

minaresinin tamir edilmesi

REPERATION OF SOME MOSQUES IN GAZA
Reparation of the Mosque of Omer, the Mosque of Ibn-i Osman Sahabeddin

and the Mosque of Hasim with its minaret in Gaza
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Bâb-ý Âli
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Divan-ý Hümâyûn
523

Devletli efendim hazretleri

Evkâf-ý Hümâyûn Nezâret-i Celîlesi'nden bi'l-vürûd Þûrâ-yý Devlet'e havale
olunan takrîr üzerine Maliye Dairesi'nde tanzim ve leffen arz u takdim kýlýnan
mazbatada evkâf-ý mazbûtadan Gazze'de vâki Cami-i Kebîr-i Ömerî'nin beþ bin
dört yüz elli ve Ýbn-i Osman Þehabeddin Cami-i Þerif'inin beþ bin dokuz yüz elli
ve Seyyidinâ Haþim Hazretleri Cami-i Þerifiyle minaresinin maktû‘an otuz bin
beþ yüz kuruþla tamir ve inþaasý ve mebâlið-i mezkûrenin sene-i hâliye büdce-
si dahilinde tesviyesi hususunun nezâret-i müþârunileyhâya havalesi lüzumu
dermiyân kýlýnmýþ olmakla ol bâbda her ne vechile irâde-i seniyye-i hazret-i
Hilâfet-penâhî þeref-müte‘allik buyurulur ise hükm-i celîli infaz edileceði
beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý, efendim.

Fî 19 Safer sene [1]322 - Fî 22 Nisan sene [1]320

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki

Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûflarýyla manzûr-ý âlî buyurulan iþbu tezkire-i
sâmiye-i Sadâret-penâhî üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-ý Hilâfet-
penâhî þeref-sudûr buyurulmuþ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i
veliyyü'l-emrindir.

Fî 1 Rebîülevvel sene [1]322 ve fî 4 Mayýs sene [1]320 / [17 Mayýs 1904]

Ý. EV, 1322.Ra/1

**

Sadrýazam
Ferid

Serkâtib-i Hazret-i Þehriyârî
Tahsin
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515

Dahiliye Mektubî Kalemi
223/13

Huzur-ý Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî'ye

Beytüllahm Kilisesi'nde Kânûn-ý Evvel'in on birinci günü ve on ikinci gecesi
sabaha kadar Latinler tarafýndan icra olunan Milad Yortularý âyini saye-i kudret-
vâye-i cenâb-ý Padiþahîde kemâl-i sükûn ile icra ve bu vesile ile de da‘avât-ý
ma‘rûze-i hazret-i Padiþahî tekrar ve eda olunduðuna dair Kudüs-i Þerif
Mutasarrýflýðý'ndan alýnan telgrafnâme manzûr-ý sâmî-i Sadâret-penâhîleri buyu-
rulmak üzere leffen takdim kýlýndý. Ol bâbda.

Fî 20 Þevval sene [1]322 ve fî 14 Kânûn-ý Evvel sene [1]320 / [27 Aralýk
1904]

DH. MKT, 918/75

**

BEYTÜLLAHM'DA YAPILAN MÝLÂD YORTUSU ÂYÝNLERÝNÝN
HUZURLA ÝCRA EDÝLMESÝ

Kudüs'deki Beytüllahm Kilisesi'nde Latinler tarafýndan yapýlan Milad yortusu
âyinlerinin huzur ve emniyetle icra olunup Padiþah'a hayýr dualar edildiði

PRACTICING THE CHRÝSTMAS RÝTES ÝN 
BETHLEHEM ÝN PEACE AND SAFETY

Prays of charity for the Sultan during the Christmas rites taking place in peace
and safety by the Latins in the Church of Bethlehem in Jerusalem
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Þûrâ-yý Devlet 
Maliye Dairesi 
Aded 174

Evkâf-ý Hümâyûn Nezâret'inin Þûrâ-yý Devlet'e havale buyurulan 13
Muharrem sene [1]325 tarih ve dokuz yüz on yedi numaralý tezkiresi Maliye
Dairesi'nde kýrâet olundu.

Meâlinde bir gûnâ vakýf ve vâridâtý olmamasýndan dolayý mesdûd kalmýþ
olan Kudüs-i Þerif suru dahilinde on bâb cami-i þerifin keþifleri mûcebince kýrk
bir bin dokuz yüz on üç kuruþ masârýf-ý tamiriye ve yedi bin dokuz yüz kuruþ
masârýf-ý tefrîþiyelerinin bî-kudret hayrât-ý þerife tamirâtý karþýlýðýndan sarfý
mahallinden iþ‘âr kýlýnmýþ ve bu gibi hayrât-ý þerife karþýlýðý olmak üzere müret-
teb olan bin liradan þimdiye kadar bir þey ahz olunmamýþ olmasý cihetiyle sâli-
fu'z zikr cevâmi-i þerife masârýf-ý tamiriye ve tefrîþiyesinin Hazine-i Maliye'deki
matlûbât-ý evkâfa mahsûben sinîn-i sâbýkadan hangi seneden tesviyesi
mümkün olursa o seneden i‘tâsý için havalenâmesinin tanzim ve irsâli hakkýn-
da sebk eden iþ‘âra cevaben Maliye Nezâreti'nden vârid olan cevabda
meblað-ý mezkûrun sinîn-i sâbýkâ tahsisâtýna mahsûben icra-yý havalesi caiz
olamayacaðý beyânýyla üç yüz yirmi iki senesi tahsisâtýndan icra-yý mahsûbuna
muvâfakat olunmasý beyân ve iþ‘âr kýlýnýp halbuki üç yüz yirmi iki senesi tah-
sisâtý sene-i hâliye masârýfýna karþýlýk olmasýyla bundan mahsûb muamelesi
caiz olamayacaðý gibi üç yüz yirmi bir senesi tahsisâtýndan Hazine-i Evkâf'ýn
Hazine-i Celîle-i Maliye'de el yevm bir milyon kuruþu mütecâviz matlûbâtý

KUDÜS'TE GELÝRÝ VE VAKFI OLMAYAN 
TAMÝRE MUHTAÇ CAMÝLERÝN ONARILMASI

Kudüs'te sûr dahilinde herhangi bir vakýf geliri olmadýðý için tamire muhtaç
vaziyette kapalý bulunan on adet cami-i þerifin tamir ve 

tefriþi masraflarýnýn, Padiþah'ýn Evkâf Hazinesi ile Maliye Hazinesi'nde 
olan alacaðýndan karþýlanmasý

REPERATION OF THE MOSQUES THAT NEED RESTORATION,
AS THEY HAVE NO WAQF AND REVENUE IN JERUSALEM

Covering the repair and furnishing expenses of ten closed mosques, which
need restoration as they have no any waqf or revenue inside the citadel of

Jerusalem, by the Sultan’s dept from the Evkaf Treasury (Treasury of Imperial
Estates in Mortmain) and the Ministry of Treasury
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olduðu kayden anlaþýlmakda ve cevâmi‘-i þerife-i mezkûre ise esasen kilise
iken Kudüs-i Þerif'in fethinden sonra cami-i þerife tahvîl edilerek mürûr-ý zaman
ile harâb olduðu ve milel-i gayr-ý müslime müessesâtý ortasýnda ve gayet
mu‘tenâ mevâki‘de bulunduklarý cümle-i iþ‘ârât-ý mahalliyeden bulunmasý emr-i
tamirleri hususundaki lüzum ve ehemmiyeti bir kat daha artýrmakda olunmasý-
na mebnî sâlifü'z-zikr kýrk dokuz bin dokuz yüz on üç kuruþ iki kalem masârýf-ý
tamiriye ve tefrîþiyenin üç yüz yirmi bir senesi tahsisâtýndan icra-yý mahsûbu
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istîzân kýlýnmýþ ve esbâb-ý muharrereye nazaran tervîc-i iþ‘âr münasib görün-
müþ olmakla ol vechile icra-yý icabýnýn Maliye ve Evkâf-ý Hümâyûn
Nezâretlerine havalesi tezekkür kýlýndý. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men
lehü'l-emrindir. 

Fî 18 Safer sene 1325 ve fî 20 Mart sene [1]323

[Þûrâ-yý Devlet Maliye Dairesi üyelerinin mühürleri]

*

Bâb-ý Âli
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Divan-ý Hümâyûn
628

Devletli efendim hazretleri

Evkâf-ý Hümâyûn Nezâret-i Celîlesi'nin Þûrâ-yý Devlet'e havale olunan takrîri
üzerine Maliye Dairesi'nden tanzim ve leffen arz u takdim kýlýnan mazbatada
Kudüs-i Þerif suru dahilinde kâin olup bir gûnâ vakýf ve vâridâtý olmamasýndan
dolayý mesdûd kalmýþ olan on bâb cami-i þerifin keþifleri mûcebince kýrk bir bin
dokuz yüz on üç kuruþ masârýf-ý tamiriye ve yedi bin dokuz yüz kuruþ masârýf-ý
tefrîþiyelerinin üç yüz yirmi bir senesi tahsisâtýndan Hazine-i Evkâf'ýn Hazine-i
Celîle-i Maliye'den matlûbu olan mebâliðden tesviyesi hususunun nezâret-i
müþârunileyhâ ile Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne havalesi lüzumu gösterilmiþ
olmakla ol bâbda her ne vechile irâde-i seniyye-i cenâb-ý Hilâfet-penâhî þeref-
sudûr buyurulur ise mantûk-ý âlîsi infaz edileceði beyânýyla tezkire-i senâveri
terkîm kýlýndý, efendim. 

Fî 22 Safer sene [1]325 - Fî 24 Mart sene [1]323

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki

Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûfuyla beraber manzûr-ý âlî buyurulan iþbu
tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i
cenâb-ý Hilâfet-penâhî þeref-müte‘allik buyurulmuþ olmakla ol bâbda emr u fer-
mân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 24 Safer sene [1]325 - fî 26 Mart sene [1]323 / [8 Nisan 1907]

Ý. EV, 1325.S/21

**

Sadrýazam
Ferid

Serkâtib-i Hazret-i Þehriyârî
Tahsin
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Þûrâ-yý Devlet
Dahiliye Dairesi
Aded: 814

Evkâf-ý Hümâyûn Nezâreti'nden makam-ý sâmî-i Hilâfet-penâhîlerine bi't-
takdim Þûrâ-yý Devlet'e havale buyurulan 19 Zilkade [12]98 tarihli ve 197
numaralý takrîri melfûfu ile 26 Zilkade [12]98 tarihinde Dahiliye Dairesi'ne i‘tâ
olunmakla kýrâet olundu.

Meâlinde Kudüs-i Þerif Kasabasý haricinde sahabe-i kirâmdan Ukkâþe
radýyallahu anh hazretlerinin türbe-i þerifeleriyle derûnundaki cami-i þerifin
muhtac-ý tamir olduðu gibi bunlarýn ittisâlinde münhedim olan oda ile mütefer-
ri‘âtýnýn inþasýna lüzum görünmüþ ve inde'l-keþf masârýf-ý tamiriyesinin geçer
akçe ile 6.172 kuruþla vücuda geleceði Kudüs Meclis-i Ýdaresi'nden bâ-mazba-
ta iþ‘âr kýlýnmýþ olduðundan ve vakf-ý mezkûr bî-kudret evkâfdan ise de mezkûr
türbe mevrid-i züvvâr olmasýyla hâl-i harâbda býrakýlmasý tecvîz olunamaya-
caðýndan tamirât ve inþaât-ý mezkûrenin icrasýyla meblað-ý mezbûrun mahallî
hâsýlât-ý vakfiyesinden i‘tâsý istîzân olunmuþdur.

Mezkûr cami-i þerif ile türbenin tamiriyle maa-teferruât bir oda inþasý lüzuma
müstenid olduðu anlaþýlmasýna ve her ne kadar vakf-ý mezkûr bî-kudret evkâf-
dan ise de bu misillü emâkin-i mübarekenin hâl-i harâbîde bulundurulmamasý
þâyân-ý âlî olmasýna mebnî ber-mûceb-i iþ‘âr ifa-yý muktezâsýyla masârýfýnýn
mahallî hâsýlât-ý vakfiyesinden i‘tâ olunmak üzere nezâret-i müþârunileyhâya

SAHABEDEN UKKAÞE HAZRETLERÝNÝN 
KUDÜS'TE BULUNAN TÜRBESÝNÝN TAMÝRÝ

Sahabeden Ukkâþe hazretlerinin Kudüs haricinde bulunan türbesiyle, türbenin
avlusu içinde bulunan camii ve odasýnýn tamiri için gerekli masraflarýn vakfýnýn

mahallî gelirlerinden karþýlanmasý

THE REPAÝR OF THE TOMB OF UKKASHE, 
WHO ÝS ONE OF THE COMPANÝONS 

OF THE PROPHET MUHAMMAD, IN JERUSALEM
Providing the costs required for the repair of the Tomb of Ukkashe -one of the
companions of the Prophet Muhammad- and its mosque with a room in the

tomb’s court outside Jerusalem, by the waqf’s local incomesEstates in
Mortmain) and the Ministry of Treasury
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me’zûniyet verilmesi bi't-tezekkür keþif defteri leffen takdim kýlýndý. Emr u fer-
mân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 26 Zilhicce sene [1]298 ve fî 7 Teþrîn-i Sânî sene [1]297

[Þûrâ-yý Devlet üyelerinin imzalarý]

*
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Atûfetli efendim hazretleri

Evkâf-ý Hümâyûn Nezâreti'nin Þûrâ-yý Devlet'e havale olunan takrîri üzerine
Dahiliye Dairesi'nden bi't-tanzim melfûf keþif defteriyle beraber arz u takdim kýlý-
nan mazbata meâlinden müstebân olduðu vechile Kudüs-i Þerif Kasabasý
haricinde sahabe-i kirâmdan Ukkâþe radýyallahu anh hazretlerinin türbe-i þe-
rifeleriyle derûnundaki cami-i þerifin muhtac-ý tamir olduðu gibi bunlarýn
ittisâlinde münhedim olan oda ile müteferri‘âtýnýn inþasýna lüzum görünmüþ ve
inde'l-keþf masârýf-ý tamiriyesinin geçer akçe ile 6.172 kuruþla vücuda geleceði
bâ-mazbata iþ‘âr kýlýnmýþ olduðundan tamirât ve inþaât-ý mezbûrenin icrasýyla
meblað-ý mezkûrun mahallî hâsýlât-ý vakfiyesinden i‘tâsý takrîr-i- mezkûrda
istîzân olunmuþ ve her ne kadar vakf-ý mezkûr bî-kudret evkâfdan ise de bu
misillü emâkin-i mübarekenin hâl-i harâbîde býrakýlmasý muvâfýk-ý þâyân-ý âlî
olmadýðýna mebnî ber-mûceb-i inhâ ifa-yý muktezâsýyla masârýfýnýn hâsýlât-ý
mezkûreden i‘tâsý zýmnýnda nezâret-i müþârunileyhâya me’zûniyet verilmesi
tezekkür kýlýnmýþ olmakla ol bâbda her ne vechile emr u fermân-ý hümâyûn-ý
hazret-i padiþahî müte‘allik ve þeref-sudûr buyurulur ise infaz-ý mantûk-ý
münîfine mübâderet edileceði beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm olundu,
efendim.

Fî 4 Muharrem sene [12]99 - Fî 14 Teþrîn-i Sânî [12]97

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki

Resîde-i dest-i ta‘zîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i vekâlet-penâhîleriyle melfûf
mazbata ve defter manzûr-ý âlî buyurulmuþ ve ber-vech-i istîzân tamirât-ý lâzý-
menin icrasýyla meblað-ý mezkûrun hâsýlât-ý muharrereden sarfý hususuna
irâde-i seniyye-i hazret-i Padiþahî müte‘allik ve þeref-sudûr buyurularak zikrolu-
nan mazbata ve defter iade kýlýnmýþ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i
veliyyü'l-emrindir.

Fî 6 Muharrem sene [12]99 - Fî 16 Teþrîn-i Sânî sene [12]97 / [28 Kasým
1881]

Ý. ÞD, 56/3201

**
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Nezâret-i Umûr-ý Maliye
Aded

Kudüs-i Þerif Mutasarrýflýðý'ndan cevaben Maliye Nezâreti'ne tevârüd eden
23 Eylül sene [1]305 tarihli tahrirâtýn suretidir

Kudüs-i Þerif ve Sahratullahü'l-Müþerrefe ebniye-i mukaddes için mukad-
demâ gönderilen Yasin ve Ýsra sûre-i þerifeleri çinileri miyanýnda noksan ve
meksûr olduðu iþ‘âr olunan iki yüz doksan iki aded çini levhasý bi'l-imal on
aded sandýka mevzû‘an ve numaralarýný nâtýk pusulalarýyla ma‘an Yafa Ýskele-
si'ne gönderildiðine dair vârid olan fî 1 Aðustos sene [1]305 tarih ve otuz iki
numaralý tahrirât komisyon-ý mahsûsasýna lede'l-havale mezkûr on aded
sandýk çini Yafa Kaymakamlýðý vasýtasýyla bi'l-vüsûl feth ve ta‘dâd olundukda
mezkûr pusulada ve her sandýk derûnuna mevzû‘ varakalarda muharrer
numaralara muvâfýk olarak iki yüz doksan levha sâlimen ve birinci numaralý
sandýkdan iki yüz yetmiþ dört numaralý levha þikest olarak zuhur etmiþ olduðu-
nun cevaben beyân ve inhâsý bâ-derkenar ifade kýlýnmýþ olmakla icra-yý icabý
bâbýnda 

*

Nezâret-i Umûr-ý Maliye

Aded

Buraca imal etdirilip Kudüs-i Þerif'e gönderilmek üzere Beytülmâl Ýdare-
si'nde mahfûz idüðü istihbâr olunan çiniler ile resimlerinin manzûr-ý âlî buyurul-
mak üzere takdimi muktezâ-yý irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî'den

SAHRATULLAH'TAKÝ KUTSAL MEKÂNLAR ÝÇÝN YAPTIRILAN
ÇÝNÝ LEVHALARIN ULAÞTIRILMASI

Kudüs-i Þerif ve Sahratullah'taki kutsal mekânlar için yaptýrýlan ve üzerlerinde
Yasin ve Ýsra sûreleri iþlenmiþ olan çini levhalarýn, Yafa Kaymakamlýðý vasýtasýyla

ilgili yerlere ulaþtýrýldýðý

TRANSMÝSSÝON OF TÝLED PLATES, WHICH ARE MADE FOR
THE HOLY PLACES AROUND DOME OF THE ROCK

Transmission of tiled plates, which contains surahs of Yasin and Isra inscrip-
tions and are made for the holy places around Jerusalem and Dome of the

Rock, by the Office of Jaffa Qaimaqam
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bulunduðu þifahen beyân buyurulmuþ ve iþbu çiniler mukaddemâ mahalline
gönderilerek vusûlü mutasarrýflýkdan bâ-tahrirât iþ‘âr olunduðundan mezkûr
tahrirâtýn sureti leffen ve mahfûz olan yirmi kýta resimleri bir sandýk derûnunda
olarak li-ecli'l-ahz gönderilen çavuþ efendiye tevdî‘an takdim olunmuþ ve bu
bâbda arz-ý tafsilât etmek üzere Beytülmâl Müdürü saadetli Hüsnü Efendi
hazretleri i‘zâm kýlýnmýþ olduðu ma‘rûzdur. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men
lehü'l-emrindir.

Fî 20 Þevval sene [1]310 ve 26 Nisan sene [1]309 / [8 Mayýs 1893]

Y. PRK. ML, 14/59

**

Maliye Nâzýrý
Nazif
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Bâb-ý Âlî
Daire-i Sadaret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Aded: 1720

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne 

Devletli efendim hazretleri

Memâlik-i Þahane'nin Suriye ve Finike ve Filistin gibi ehemmiyet-i tarihiyeleri
derkâr olan mahallerinde bir çok kimseler harâbe ve maðaralarý bi't-taharrî bul-
duklarý âsâr-ý atîkayý havali-i mezkûrede bu ticaretle iþtigâl eden eþhâsa fürûht
ederek âsâr-ý mezkûrenin eyâdî-i ecânibe geçmesine sebeb vermekde ve
Avrupa'da ilm-i âsâr-ý atîkaya dair münteþir resâil-i fenniye bu suretle aþýrýlan
âsâr-ý nâdireden bahsetmekde olduklarýndan Müze-i Hümâyûn'u mutazarrýr
etmekde olan bu ahvâli men edebilecek tedâbîr-i ciddiye ittihâzýyla âsâr-ý
mezkûrenin hafiyyen imrâr ve ihracýna meydan verilmemesi zýmnýnda gümrük
idarelerince ve sevâhil muhafaza memuriyetince fevkalâde dikkat ve itina olun-
masý lâzým geleceði Müze-i Hümâyûn Müdüriyet-i Behiyyesi'nden izbâr ve key-
fiyet Rüsûmât Emânet-i Celîlesi'ne de iþ‘âr kýlýnmýþ olmaðla umum vilâyât-ý
þahane ile elviye-i gayr-ý mülhakaya tebligât-ý lâzýme ifasýna himmet buyurul-
masý siyâkýnda tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý, efendim.

Fî 12 Cemâziyelûlâ sene [1]321 - Fî 24 Temmuz sene [1]319

**

SURÝYE, FÝNÝKE VE FÝLÝSTÝN'DE TARÝHÎ ESER KAÇAKÇILIÐININ
ÖNLENMESÝ ÝÇÝN TEDBÝR ALINMASI

Suriye, Finike ve Filistin gibi önemli tarihî yerlerdeki eski eserlerin 
Batýlý tüccarlara satýldýðý anaþýldýðýndan, tarihî eserlerin yurt dýþýna 

çýkarýlmamasý için ciddî tedbirler alýnmasý, gümrüklerde ve sahil güvenlikte 
bu konuda fevkalâde dikkatli olunmasý

TAKÝNG SERÝOUS PRECAUTÝONS AGAÝNST 
THE SMUGGLING OF THE ANTÝQUE WORKS IN SYRÝA,

PHOENÝCÝA AND PALESTÝNE
Taking serious precautions against removing the antique works abroad and

being very careful about this subject in the duty offices and in the coast guard
as it appears that the antique works in important historical sites of Syria,

Phoenicia and Palestine are sold to the Western merchants

Sadrýazam
(Ýmza)
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Dahiliye Mektubî Kalemi
Evrak numarasý: 1720/27

Umum vilayât ile elviye-i gayr-ý mülhakaya

Memâlik-i Þahane'nin Suriye ve Finike ve Filistin gibi ehemmiyet-i tarihiyeleri
derkâr olan mahallerinde bir çok kimseler harâbe ve maðaralarý bi't-taharrî bul-
duklarý âsâr-ý atîkayý havali-i mezkûrede bu ticaretle iþtigâl eden eþhâsa fürûht
ederek âsâr-ý mezkûrenin eyâdî-i ecânibe geçmesine sebeb vermekde ve
Avrupa'da ilm-i âsâr-ý atîkaya dair münteþir resâil-i fenniye bu suretle aþýrýlan
âsâr-ý nâdireden bahsetmekde olduklarýndan Müze-i Hümâyûn'u mutazarrýr
etmekde olan bu ahvâli men edebilecek tedâbîr-i ciddiye ittihâzýyla âsâr-ý
mezkûrenin hafiyyen imrâr ve ihracýna meydan verilmemesi zýmnýnda gümrük
idarelerince ve Sevâhil Muhafaza Memuriyetince fevkalâde dikkat ve itina olun-
masý lâzým geleceði Müze-i Hümâyûn Müdüriyet-i Aliyyesi'nden izbâr olunarak
keyfiyetin Rüsûmât Emânet-i Celîlesi'ne de iþ‘âr kýlýndýðý beyânýyla tamîmen
tebligât ifasý þeref-tevârüd eden 24 Temmuz sene [1]319 tarihli ve bin yedi yüz
yirmi numaralý tezkire-i sâmîyede izbâr olunmuþ ve icabý icra kýlýnmýþ olduðun-
dan oraca da ona göre iktizâsýnýn ifasýna himem-i aliyye-i düstûrîleri derkâr
buyurulmak bâbýnda.

Fî 26 Ca. sene [1]321 ve fî 7 Aðustos sene [1]319 / [20 Aðustos 1903]

DH. MKT, 753/50

**
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Bâb-ý Âli
Daire-i Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Aded: 738

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletli efendim hazretleri

Amerika'da küþâdý takarrur eden Arz-ý Filistin'e aid umumî sergide
Sahratullahu'l-Müþerrefe ve Mescid-i Aksâ ile teferruâtý mücessemen teþhir kýlý-
nacaðýna binâen þu emti‘anýn teshîl-i husûlü esbâbýný istihsâl etmek üzere
Kudüs'e gelen Amerikalý bir kadýnýn Harem-i Þerif hademesinden bazýlarýyla
Harem-i Þerif-i Kudsiye'de mevcud bazý âsâr için münasebâtda bulunduðu is-
tihbâr kýlýndýðýndan ve Harem-i Þerif'de bulunan teberrükâtýn ekserî müteferrik
suretde Harem-i Þerif'in hidemât-ý kadîmesi ashâbýnýn yedlerinde bulunmasý ve
her sene arazi-i mukaddeseye kesretle vürûd etmekde olan ecnebi seyyahlarýn
bu gibi âsârý elde etmek için her türlü vesâite müracaat eylemekde bulunmalarý
mülâbesesiyle âsâr-ý mezkûrenin bazý menâfi‘a heder olmamasý için züvvâr-ý
ecnebiye ve müte‘allikâtýnýn memleketlerine avdetlerinde eþyalarýyla âsâr-ý vak-
fiyeye aid mevâddýn men‘-i imrârýna mütemâdiyen dikkat olunmasý ve bilumum
hademenin huzuruyla mevcud teberrukâtýn yoklamasý bi'l-icra ecza-yý þerife ve

KUDÜS'TE KUTSAL MEKÂNLARDA BULUNAN TARÝHÎ
ESERLERÝN MUHAFAZASINA DÝKKAT EDÝLMESÝ

Amerika'dan Filistin'e gelen bir kadýnýn, Harem-i Þerif'te bulunan 
kýymetli tarihî eserlere ulaþabilmek için oradaki hizmetlilerle baðlantý kurduðu

haber alýndýðýndan, Kudüs'te yoðun ziyaretçi akýnýna uðrayan 
kutsal mekânlardaki tarihî eserlerin muhafazasýna dikkat edilmesi ve 

bunlarýn kayýt altýna alýnarak iyi korunmasý

PAYÝNG ATTENTÝON TO PROTECT THE HISTORICAL WORKS 
ÝN THE HOLY PLACES OF JERUSALEM

Paying attention to keep the historical works in the holy places of Jerusalem
safe and to protect them by recording since it is reported that a woman who

came from America to Palestine tries to get the precious works of Temple
Mount by making contact with the servants

FLSTINN.qxp  19.02.2010  11:51  Page 537



OSMANLI  BELGELERÝNDE FÝLÝSTÝN  /   PALESTINE IN OTTOMAN DOCUMENTS

538

mesâhif-i münîfeden ve seccade ve þamdan ve saireden daimü'l-isti‘mâl
olmayan bâ-kýymetdâr ve menkûl bulunan âsâr-ý atîkanýn Harem-i Þerif
dahilinde bir mahall-i mahsus ittihâz olunarak münasibi vechile Þeyhü'l-Harem
ma‘rifetiyle ve Evkâf Ýdaresi nezâretiyle hýfzý ve muntazam bir defterinin tanzimi
muvâfýk-ý maslahat görülerek Kudüs-i Þerif Evkâf Muhasebeciliði'ne o yolda
tebligât icra olunduðundan bahisle mutasarrýflýða ve Yafa Rüsûmât
Müdürlüðü'ne de bu vechile vesâyâ ifasý Evkâf-ý Hümâyûn Nezâret-i
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Celîlesi'nden iþ‘âr ve keyfiyet Rüsûmât Emânet-i Celîlesi'ne de izbâr kýlýnmýþ
olmakla mezkûr mutasarrýflýða mûcebince tebligât ifasýna himmet buyurulmasý
siyâkýnda tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý, efendim.

Fî 1 Rebîülevvel sene [1]322 - Fî 4 Mayýs sene [1]320

**

Dahiliye Mektubî Kalemi

Evrak numarasý: 738/6

Kudüs-i Þerif Mutasarrýfiyet-i Aliyyesi'ne

Amerika'da küþâdý takarrur eden Arz-ý Filistin'e aid umumî sergide
Sahratullahu'l-Müþerrefe ve Mescid-i Aksâ ile teferruâtý mücessemen teþhir kýlý-
nacaðýna binâen þu emti‘anýn teshîl-i husûlü esbâbýný istihsâl etmek üzere
Kudüs'e gelen Amerikalý bir kadýnýn Harem-i Þerif hademesinden bazýlarýyla
Harem-i Þerif-i Kudsî'de mevcud bazý âsâr için münasebâtda bulunduðu istih-
bâr kýlýndýðýndan ve Harem-i Þerif'de bulunan teberrükâtýn ekserî müteferrik
suretde Harem-i Þerif'in hidemât-ý kadîmesi ashâbýnýn yedlerinde bulunmasý ve
her sene arazi-i mukaddeseye kesretle vürûd etmekde olan ecnebi seyyahlarýn
bu gibi âsârý elde etmek için her türlü vesâite müracaat eylemekde bulunmalarý
mülâbesesiyle âsâr-ý mezkûrenin bazý menâfi‘a heder olmamasý için züvvâr-ý
ecnebiye ve müte‘allikâtýnýn memleketlerine avdetlerinde eþyalarýyla âsâr-ý vak-
fiyeye aid mevâddýn men‘-i imrârýna mütemâdiyen dikkat olunmasý ve bilumum
hademenin huzuruyla mevcud teberrükâtýn yoklamasý bi'l-icra ecza-yý þerife ve
mesâhif-i münîfeden ve seccade ve þamdan ve saireden daimü'l-isti‘mâl
olmayan bâ-kýymetdâr ve menkûl bulunan âsâr-ý atîkanýn Harem-i Þerif
dahilinde bir mahall-i mahsus ittihâz olunarak münasibi vechile Þeyhü'l-Harem
ma‘rifetiyle ve Evkâf Ýdaresi nezâretiyle hýfzý ve muntazam bir defterinin tanzimi
muvâfýk-ý maslahat görülerek Kudüs-i Þerif Evkâf Muhasebeciliði'ne o yolda
tebligât icra olunduðundan bahisle savb-ý atûfîleriyle Yafa Rüsûmât
Müdürlüðü'ne de bu vechile vesâyâ ifasý Evkâf-ý Hümâyûn Nezâret-i
Celîlesi'nden iþ‘âr ve keyfiyet Rüsûmât Emânet-i Celîlesi'ne izbâr kýlýndýðý
beyânýyla icra-yý icabý þeref-tevârüd eden 4 Mayýs sene [1]320 tarihli ve yedi
yüz otuz sekiz numaralý tezkire-i sâmîyede izbâr buyurulmuþdur. O vechile ifa-
yý muktezâsýna himem-i aliyyeleri masrûf buyurulmak bâbýnda.

Fî 5 Rebîülevvel sene [1]322 - Fî 8 Mayýs sene [1]320 / [21 Mayýs 1904]

DH. MKT, 852/77

**

Sadrýazam
Ferid
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Harem-i Þerif-i Kudsî

Harem-i Þerif-i Ýbrahimî

Kudüs-i Þerif'de Benî Davud Zaviye ve Makam-ý Þerifleri

Kudüs-i Þerif'de Aziziye Karyesinde Makam-ý Seyyidina'l-Uzeyr

Kudüs-i Þerif'de Tûr'da Þeyh Mehmed Alemî Zaviye ve Makamý

Kudüs-i Þerif'de Tûr'da Rabia-i Adeviye Türbesi

Kudüs-i Þerif'de Tûr'da Süleyman Fârisî Türbesi 

Kudüs-i Þerif'de Edhemiye ve Sâhire Kabristaný 

Kudüs-i Þerif'de Menâriye Mahallesi'nde Harem-i Þerif'in Burak ciheti

Kudüs-i Þerif'de Seyyidinâ Ukkâþe Türbesi

Kudüs-i Þerif'de Cavalye ve Cesiye medreseleri

Kudüs-i Þerif'de Nakþibendî Tekkesi

Kudüs-i Þerif'de Benî Þemoil Makam-ý Þerifleri

Kudüs-i Þerif'de Ayn-ý Kârim'de Ebû Medyenü'l-gavs Cami ve Çeþmesi

Kudüs-i Þerif'de Hankâh-ý Salâhiye

Kudüs-i Þerif'de Kamâme ittisâlindeki Cami-i Ömerî

Kudüs-i Þerif'de Benî Davud kurbunda El-Yakubiye Camii

Kudüs-i Þerif'de kale karþýsýnda ve Ýngiliz Kilisesi ittisâlinde cami

Kudüs-i Þerif'de Silvan Camii ve Çeþmesi

Kudüs-i Þerif'de Ýseviye Karyesinde cami

Kudüs-i Þerif'de Mevleviye Camii

Kudüs-i Þerif'de Menâratü'l-Hamrâ

KUDÜS'TEKÝ TARÝHÎ ESERLERÝN TAM LÝSTESÝNÝN 
TESPÝT EDÝLÝP BÝLDÝRÝLMESÝ

Kudüs'te mescit, cami, türbe ve hayýr eserleri gibi tarihi mekanlarýn çevresine
yabancýlar tarafýndan bina yapýlmamasý için, 

tarihi yerlerin bir listesinin oluþturulmasý 

DETERMÝNATÝON OF THE FULL LÝST OF THE HÝSTORÝCAL
WORKS IN JERUSALEM AND SENDING IT

Determination of the full list of the historical works for paying attention not to
construct buildings next to the masjid, the mosque, the tomb, the castles and

the pious works by the foreigners in Jerusalem
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Kudüs-i Þerif'de Beytüllahm'de Cami-i Ömerî

Kudüs-i Þerif'de Yehûd Mahallesi'nde Cami-i Ömerî 

Kudüs-i Þerif'de Benî Davud kurbunda Münsî Türbesi 

Kudüs-i Þerif'de Ertas Karyesinde cami-i þerif  ve Derk-i Süleymaniye

Kudüs-i Þerif'de Tayyibe Karyesindeki cami-i þerif 

Kudüs-i Þerif'de Bebre Karyesindeki cami-i þerif 

Kudüs-i Þerif'de Beyten Karyesindeki cami-i þerif 

Kudüs-i Þerif'de Abûd Karyesindeki cami-i þerif 

Remle'de Cami-i Ebyaz ve minaresi

Remle'de Seyyidinâ Fadl bin Abbas Makam-ý Þerifleri 

Remle'de Þeyh Reslan Makam-ý Þerifleri 

Remle'de Þeyh Reyhan Makam-ý Þerifleri 

Remle'de Huzeyfetü'l-Yemânî Makam-ý Þerifleri 

Yafa Kazasý'na tâbi Yehûdiye Karyesinde Yehuza aleyhisselâm 

Makam-ý Þerifleri  

Remle civarýnda Benî Robil aleyhisselâm Makam-ý Þerifleri 

Gazze Kazasý'nda Seyyidinâ Haþim Makam-ý Þerifleri 

Ve bilumum cevâmi’-i þerîfe ve âsâr-ý kadime-i Ýslâmiye.

*

Kudüs-i Þerif Mutasarrýflýðý
Tahrirât Kalemi
Aded: 124

Þûrâ-yý Devlet Riyâset-i Celîlesi'ne

Devletli efendim hazretleri

Kudüs-i Þerif'de bulunan hayrât ü müberrât-ý þerifenin bilâhare yed-i uhrâya
geçirilmemesi için hayrât-ý mezkûreye ne mikdar mesafe bu’dunda milel-i gayr-ý
müslimenin temellüke haklarý olduðunun tayin ve tahdîdi hakkýnda Kudüs-i
Þerif Evkâf Muhasebeciliði'nin iþ’ârýna atfen istîzân-ý muameleyi mutazammýn
Evkâf-ý Hümâyûn Nezâret-i Celîlesi'nden re’sen ve te’kîden bi't-takdim Þûrâ-yý
Devlet'e havale buyurulan iki kýta tezkire ve bi't-tevdî’ Divan-ý Hümâyûn
Kalemi'nden yazýlan müzekkire ile Mülkiye Dairesi'nde lede'l-kýrâe tezâkir-i
mezkûre mündericâtýna nazaran zikrolunan cevâmi’ ve mesâcid-i münîfenin
etraf ve eknâfýndaki emlâke olan bu’d ü mesafesi mikdarý tasrîh edilmemiþ
olduðundan icabý ba’dehû müzâkere olunmak üzere evvel emirde buralarýnýn
arz u iþ’ârý ve haritasýnýn dahi tanzimi ve tesyârý evrâk-ý müteferri’a-i mezbûrenin

FLSTINN.qxp  19.02.2010  11:51  Page 543



OSMANLI  BELGELERÝNDE FÝLÝSTÝN  /   PALESTINE IN OTTOMAN DOCUMENTS

544

leffiyle þeref-vârid olan 28 Þubat sene [1]320 tarih ve on sekiz numaralý tahrirât-ý
aliyye-i riyâset-penâhîlerinde emr u irâde buyurulmuþdur. Kudüs-i Þerif ve mül-
hakâtý dahilinde bulunan cevâmi’ ve mesâcid ve müberrât müteferrik
mahallerde ve yekdiðerlerinden uzak mesafelerde vâki olup haritanýn tanzimi
hayli vakit ve masrafa muhtac bulunduðundan cevâmi’ ve müberrât-ý
mezbûrenin Evkâf Muhasebeciliði'nden ale'l-esâmî bir kýta defteri bi'l-ahz irsâl
buyurulan evrâk-ý müteferri’a ile ma’an ve leffen takdim kýlýnmýþ ve mezkûr def-
terde gösterilen mahallerde baþka yerler dahi mevcud bulunmak muhtemel
olup bunlarýn kýsm-ý a’zamýnýn etraf ve eknâfýnda milel-i gayr-ý müslime tarafýn-
dan kadîmen iþtirâ edilmiþ arazi ve emlâk bulunmasýndan bi'l-istifade tevsî’-i
daire-i temellüke çalýþdýðý görülmüþ olduðunun arz u beyânýna ictirâ kýlýndý. Ol
bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir. 

Fî 27 Cumâdelûlâ sene [1]323 ve fî 16 Temmuz sene [1]321 / [29 Temmuz

1905]

Kudüs-i Þerif Mutasarrýfý

ÞD, 2301/16

**
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Nablus Mutasarrýflýðý

Aded: 119

Beyrut Vilâyeti Vekâlet-i Aliyyesi'ne

Mahremâne

[Hulâsa:] Geçende Nablus'a gelen Kudüs Rum Patriði efendi ile cereyân
eyleyen mükâlemeye ve bu bâbda bazý mütâlaâta dair lâyihadýr.

Saadetli efendim hazretleri

Geçende Nablus'a vâsýl olan Kudüs Rum Patriði efendinin suret-i hususiyede
hâne-i acizîye geldiðini 25 Nisan sene [1]327 tarihli telgrafnâmemle arzeylemiþ
idim. Esna-yý mükâlemede Kudüs ahvâli hakkýnda patrik-i mûmâileyhden
istîzâhatda bulunmaklýðým üzerine nefs-i Kudüs ile havalisinde hâl ü mevkiin pek
ziyade kesb-i ehemmiyet ve nezaket eylemiþ olduðunu ve ahali-i asliye-i mem-
leketin hemen umumiyet itibarýyla emlâk ve arazilerini gâib ederek bunlarýn
ecnebîlere ve Yahudilere intikal eylediðini ve Lisan-ý Osmanî 'nin ma’dûm hük-
münde kalarak bu gidiþle oralarda Lisan-ý Arab'ýn da ortadan kalkacaðýný beyân
ve nüfus-ý Ýslâmiye'nin de pek ziyade tenezzül ettiðini ityân eyledi. 

KUDÜS'TE OSMANLI KÜLTÜRÜNÜN ZAYIFLAMASINI 
ÖNLEMEK ÝÇÝN BÝR ÜNÝVERSÝTE KURULMASI

Ýngilizlerin Filistin'de nüfûzlarýný artýrmaya yönelik faaliyetlerde bulunmasý ve
Mescid-i Aksâ ve Sahratullahü'l-Müþerrefe civarýndaki öðrencilere tahsis edilen

binalarýn baþkalarýnca iþgal edilerek amaç dýþý kullanýldýðýndan, 
Kudüs sancaðýnda Osmanlý kültürünün iyice zayýflayarak ecnebî kültürünün

hakim duruma geçmesini saðladýðý; Kudüs'te Osmanlýca ile birlikte fen ve din
ilimlerinin okutulacaðý Mýsýr'daki el-Ezher'e denk bir üniversitenin kurulmasý ve
amaçlarý dýþýnda faaliyet gösteren manastýr, mektep ve yetimhanelerin resmî

takibe alýnarak yabancýlarýn eline geçmesinin önlenmesi

ESTABLÝSHÝNG A UNÝVERSÝTY IN ORDER TO IMPROVE THE
OTTOMAN CULTURE IN JERUSALEM

Because of the fact that the British penetrate in Palestine and foreign culture
dominates in Jerusalem while the Ottoman culture becomes weakened,

establishing a university equal to Al-Azhar University in Egypt aiming to give
various kinds of science and religion lectures besides the Ottoman Turkish
and officially observing monasteries, schools and orphanages, which serve

out of their establishment aim, by preventing the foreigners from getting 
hold of these institutions
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Ve Rumlarýn Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye'nin tebaa-i sâdýkasýndan bulunmak
hasebiyle hükûmet-i meþrûtanýn bu havalide te’âlî-i þân ve þevketi ve terakkî-i
nüfuz ve þerefi ahsâ emelleri idüðünü dermiyân etdi.

Ve Sahratullahü'l-Müþerrefe hâdisesinin gerek Ýslâm ve gerek Hýristiyan ahali
üzerinde amîk bir te’sir hâsýl edip cihet-i mülkiye ve askeriyenin devr-i dûr-bîn-
liði sayesinde maâzallahu Teâlâ hükûmetimiz için gâile-i azîmeyi mûcib olabile-
cek bir vak’a-i elîmenin önü alýnmýþ idüðünü de söyledi.

Sahratullah meselesinin hakikat ve mahiyeti inþaallah yakýn vakitde tezâhür
eder ve herkes keder ve endiþeden kurtulur. Ancak patrik-i mûmâileyhin nikât-ý
saire hakkýndaki ifadâtý cidden þâyân-ý dikkat ve teemmüldür. Bu hakâiki Arz-ý
Filistin'in ve umumiyet itibarýyla Suriye'nin ahvâl-i siyasiye ve ictimâiye ve ikti-
sadiyesi hakkýnda 3 Mayýs sene [1]326 ve 93 ve 21 Mart sene [1]327 ve 41 ve
7 Nisan sene [1]327 ve 88 tarih ve numaralarla mütecâsir-i takdimi olup
mevâdd-ý mündericeleri vülât-ý kirâm taraflarýndan ehemmiyetle telakki olu-
narak tevârîh-ý muhtelifede aynen Nezâret-i Celîle-i Dahiliye'ye irsâl kýlýnmýþ
olan raporlarýmda aklýmýn ve fikrimin erdiði kadar tafsil ve izah eylemiþ idim.
Binâenaleyh bu bâbda tekrar bast ü temdîd-i mütâlaâtý lüzumsuz görürüm.

Ancak þurasýnýn arzýný vecibeden addeylerim ki patrik efendiyi bu sözleri
söylemeye icbâr eyleyen esbâbýn en mühimmi de þu son zamanlarda bu
havalide Protestan ve Katolik ve Latinlerin göstermekde olduklarý gayret ve
faaliyete ve Ortodoks Kilisesi'ne karþý te’min edegelmekde olduklarý muvaf-
fakiyâtdýr.

Fi'l-hakika zâhiren diyânet ve insaniyet nâmlarýna te’sis ve küþâd olunmuþ
olan manastýrlarda, mekteblerde ve eytâmhânelerde her tarafýn bâtýnen takib
ve hizmet eylediði emel ve maksad büsbütün baþka baþka þeylerdir. Ve bu
uðurda hükûmetler ve bir takým cemiyetler taraflarýndan da ibzâl-i muâvenât
olunmakdadýr. Hastanelere müracaat eyleyen biçaregânýn dûçâr-ý vehn ve
halel olmuþ kuvâ-yý maneviye ve maddiyelerinden istifade fýrsatlarý bile kaçýrýl-
mamakdadýr.

Hatta mekteblere dahil olan Ýslâm çocuklarýnýn ve köylerde nîk ü bedi tefrik-
den aciz cühelâ-yý halkýn fikir ve kalblerinin kazanýlmasýna sa’y ü gayretde
kusur edilmemekdedir

Ýþte þu meþhûdât ve tedkikâtýma binâendir ki bu yaþa gelinceye kadar pak
ve saf kalmýþ olan ahlâk ve vicdanýmýn vatanýma olan muhabbet ve sadaka-
timin icabâtý vechile hiç olmazsa bu livâyý muhafaza eylemek ve ahalisini tarîk-i
temeddün ve terakkiye sevk etmek ve hükûmet-i meþrûtamýza ýsýndýrmak mak-
sad ve niyet-i vatanperverânesiyle Nablus Sancaðý dahilinde geceli gündüzlü
çalýþarak iânât ve saire ile cem’ ü tedarikine muvaffak olduðum paralarla on
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beþ mâh zarfýnda evvelce baþlanmýþ bir hastaneyi mükemmelen itmâm ve
küþâd eylediðim ve müceddeden iki cesîm ve tamiren ve ta’dîlen bir küçük ki
mevcuda ilâveten cem’an zükûra mahsus üç mekteb ve herkesin enzârýný celb
eylemekde olan zarif bir umumî bahçe ve saire gibi âsâr-ý umrân vücuda
getirdiðim gibi evlâd-ý inâsýn tahsili ve terbiyelerine ait esbâbý da tamamen istik-
mâl eyledim.

Diðer cihetden emniyet ve itimad-ý halký celbe muvaffak olup bunun
yardýmýyla þimdiye kadar dûçâr-ý gasb u gâret olagelen hukuk-ý hazine-i milletin
meydana ihracý ve vâridât-ý livâda rub’ derecede bir fazla husûlü müyesser
oldu. Bu icrâât-ý nâcizânem esnasýnda neler çekdiðimi ve ne gibi müþkilât ve
mevâni’i iktihâm eylediðimi Cenâb-ý Hak bilir.

Binâberîn diðer meslektaþlarým da böylece cehd ü gayret ederler ise envâ’-ý
gavâil ve ihtirasâta ma’rûz olan devletimizin bir tarîk-i selâmete sevkine muvaf-
fakiyet elvereceði þübhesizdir.

Her ne hâl ise asl-ý sadede rücû’ edelim:

Tafsilât-ý mebsûteden malum olacaðý üzere bu havalide diyânet ve insaniyet
nâmlarý altýnda da bir takým mühim siyasî cereyânlarýn vücudu gayr-ý kâbil-i
inkârdýr. Ve bu cereyân ve teþebbüslerin bir tarafdan elsine-i ecnebiyenin de
gereði gibi intiþârýný te’min eylemekde olmasýna nazaran ecânibin takib
eyledikleri þu tarîk-i siyasetin âtiyen müdahale ve himaye ve tevsî’-i daire-i
nüfuz politikalarýnýn esaslarýný teþkil eyleyeceði emr-i tabiîdir.

Lisan-ý resmî-i devletden bir kelime anlamaz fakat Ýngilizce ve Fransýzca'yý
pekâlâ tekellüm eder. Yafa ve Kudüs ve Beyrut mekteblerinden neþ’et eylemiþ
bir çok Ýslâm gençlerine tesadüf eyledim. Ecnebisi birkaç kiþiden ve nüfus-ý
Hýristiyaniyesi ancak üç-dört yüz neferden ibaret olan Nablus'un henüz
mestûriyete riâyet eyleyen Hýristiyan kadýnlarýyla erkekleri miyânýnda Ýngilizce'yi
öðrenmiþ bulunanlar da mevcutdur. Bu da küçük bir Protestan Kilisenin bir
köþesine yerleþdirilmiþ ufak bir mekteb sayesindedir. Askerle sükûn ve asayiþi-
ni muhafazaya muktedir olabildiðimiz Kerek ve havalisine Protestan ve Katolik
misyonerleri þimdiden sokulmuþlardýr.

Bu meydan-ý müsabakada sessiz ve sedasýzca fakat kemâl-i azm ve
metânetle kat’-ý merâhil eyleyen Ýngilizlerdir. Ýngilizlerin gaye-i emelleri ise
Hindistan ve Ýran ve Basra ve Baðdad ve el-Cezîre ve Arz-ý Filistin tariklarýyla
Bahr-i Sefîd sahiline ve Mýsýr'a kadar Ýngiliz nüfuzunu neþr ü te’sis eylemekden
ibaretdir. Ve hiç þübhe yok ki, yakýn zamanda Hindistan'dan bu tarîklarý takiben
Mýsýr'a kadar bir hatt-ý hadîdî vücud bulacakdýr.

Müterakkî ve müte’âlî ve kavî bir devlet hâlinde bulundukça Ýngilizlerin sýrf
siyasî ve iktisadî olan þovenist ve teþebbüslerinden havf ve endiþeye ol kadar
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mahal görülemez. Fakat aksi takdirde Mýsýr'da baþýmýza gelen felâkete maâz-
allahu Teâlâ buralarda da tesadüf eylemekliðimiz hatýra gelmez þeylerden
deðildir.

Hususan ki, Aksâ-yý Þark'da Japonyalýlarýn ve Çinlilerin uyanmalarýyla kendi-
lerine ümid etdikleri kadar saha-i intiþâr bulamayan bazý Avrupa devletlerinin
enzâr-ý harîsânesi her türlü isti’dâd ve kabiliyeti haiz ve merkez-i hükûmetlerine
yakýn bulunan memâlikimize bu günlerde daha ziyade müteveccih ve ma’tûf
bulunmakdadýr.

Þu hâlde bu ilim ve irfan ve iktisat ve siyaset ordularýna mukabele eylemek
ancak ayný silahlarla mücehhez bulunmaklýðýmýzla mümkün olabilir. Baþka türlü
yaþamak ve idâme-i mevcudiyet eylemek müstahildir. Artýk kendimize gelelim.
Birbirimizi ezmekden ise ikdâra çalýþalým. Garaz ve nefsâniyete hizmet eyle-
meyip menâfi’-i þahsiyemizden ziyade menfaat-i umumiyeyi gözedelim. Ve her
iþi ehline tevdî’ ve emr-i idarede ameliyâtý nazariyâta tercih edelim. Esassýz
politikalar, geliþigüzel teþebbüsler bir devleti payidar edemez.

Âtîmizi bir iki sene için deðil, yüzlerce seneler için düþünmek ve ona göre
kendimize bir meslek, bir tarîk-ý siyaset tayin eylemek icab eder. Ýþte bazý hakâi-
ki bu havali hakkýnda son mütâlaât-ý nâcizânemi muhtevî bulunan þu raporum-
la da hükûmet-i meþrûtanýn enzâr-ý hakâik-perverânesine vaz’ eyler ve bu
vesileden bi'l-istifade siyasî ve ictimâî ve maddî ve manevî fevâid ve muhas-
senât-ý azîmesine binâen Mescid-i Aksâ ile Sahratullahü'l-Müþerrefe etrafýnda
bir vakitler talebe-i ulûma mahsus olarak vücuda getirilmiþ olduklarý hâlde
bugün maa't-teessüf oda ve dükkân hâlinde isti’mâl olunmakda bulunan
hücrelerin ihyâsý veyahud ayrýca bir üniversite te’sisi suretiyle Mýsýr ve Hicaz ve
Suriye kýt’alarýnýn bir nokta-i telâfîsi olan ve nezaket ve ehemmiyet-i mevkiiyesi
derkâr bulunan Kudüs-i Þerif'de Lisan-ý Osmanî dahi tedris olunmak üzere
Mýsýr'ýn Camiü'l-Ezher'ine muâdil bir medrese-i ulûm ve fünûn vücuda geti-
rilmesini hükûmetime teklif eylerim.

Kudüs-i Þerif evkâfýnýn ehemmiyet ve kesretine ve ötekinin berikinin eyâdî-i
iðtisâbýna geçen bir kýsým kilisenin de zâhire ihracý tabiî bulunmasýna nazaran
iþbu dârülulûmun masârýf-ý daimesinin evkâf-ý mezkûreden te’mini mümkün ve
muvâfýk olur. Ol bâbda emr u irâde hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 16 Cemâziyelevvel sene [1]329 ve fî 2 Mayýs sene [1]327 / [15 Mayýs
1911]

DH. ÝD, 34/18

**

Nablus Mutasarrýfý
Süleyman Fethi

FLSTINN.qxp  19.02.2010  11:51  Page 550



KÜLTÜREL MÝRASIN KORUNMASI / PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE 

123

551

Suriye Vilâyeti
Mektubî Kalemi
Numara: 262

Hulâsa:

Ýngiliz Hey’et-i Fenniyesi tarafýndan Þuyuk Nahiyesi dahilinde vaz‘ eyledik-
leri alâmetlerin izâlesi hakkýnda

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletli efendim hazretleri

17 Nisan sene [1]330 tarihli ve 198 numaralý þifre telgrafnâmeye zeyldir.

Sebk eden iþ‘âra cevaben bu kere Kerek Mutasarrýflýðý’ndan alýnan tahrirât-
da Ýngiliz Hey’et-i Fenniyesi tarafýndan Þuyuk Nahiyesi dahilinde alâmet olarak
vaz‘ edilen taþ yýðýnlarýndan Þuyuk dahilinde olanlarýn tamamen ref‘ ü izâle
olunduðu Mâ’ü'l-Hatab ve el-Harraz ve Kasib ve Temabil ve Seniyye Dâme'l-
Ýydan ve Ebu'l-Azlan ve el-Mariza ve Abviye ve Ümmü Kasir ve Aynü'l-Garuf ve
Merzine ve el-Mahalle ve el-Muizza ve el-Kamer ve el-Meliha ve Garandil nâm
mevâki‘ Bi’rü's-seb‘a Kazasý'na tâbi olduklarý cihetle mevâki‘-i mezkûrede bulu-
nan yýðýnlarýn dahi imha ve izâlesi lüzumunun kaza-i mezkûr kaymakamlýðýna
evâmir-i lâzýme i‘tâsý iþ‘âr olunmakla icab edenlere emr ü iþ‘âr-ý keyfiyet buyu-
rulmasý menût-ý re’y-i nezâret-penâhîleridir. Ol bâbda emr ü fermân hazret-i
men lehü'l-emrindir.

GAZZE VE BÝ’RÜ'S-SEB‘A TARAFLARINDA 
TARÝHÎ ESER ARAYAN VE TOPOÐRAFÝ ÇEKEN 

ÝNGÝLÝZ HEYETÝNÝN FAALÝYETLERÝNÝN ÝZLENMESÝ
Gazze ve Bi’russeb‘a taraflarýnda, Arap þeyhlerinin çocuklarýný yanlarýnda 

istihdam ederek tarihî eser arayýp topoðrafi çeken, 25 kiþilik Ýngiliz fen
heyetinin faaliyetlerinin takip edilmesi

OBSERVÝNG THE ACTÝVÝTÝES OF THE BRÝTÝSH COMMÝSSÝON
OF SCÝENCE SEEKÝNG HÝSTORÝCAL REMAÝNS AND TAKÝNG

TOPOGRAPHY AROUND GAZA AND BEERSHEBA
Observing the activities of the British Commission of Science of 25 persons
seeking historical remains and taking topographic data around Gaza and

Beersheba through benefiting from the Arab sheikhs' children they employed
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Fî 26 Cemâziyelâhir sene [1]332 ve 8 Mayýs sene [1]330

*

Suriye Valisi nâmýna
Defterdar 
(mühür)
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Bâb-ý Âli
HariciyeNezâreti
Umûr-ý Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi
Aded: 43038-1113

Hülâsa:

Arz-ý Filistin'de topoðrafya ameliyâtý icra eden Ýngiliz 

Hey’et-i Fenniyesi hakkýnda

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletli efendim hazretleri

Arz-ý Filistin'de topoðrafya haritasý almak üzere kýrk sene evvel hükûmetden
istihsâl-i müsaade etmiþ olan Ýngiliz Hey’et-i Fenniyesi'ne mensub bir yüzbaþý
ile bir mülâzýmýn bazý levâzým-ý seferiye ile Gazze'ye muvâsalat eyledikleri
Sekizinci Kolordu Kumandanlýðý'ndan ve mezkûr hey’etin Filistin topoðrafya
haritasýný ahz ile meþgul olmayýp Mýsýr hududu üzerinde topoðrafya ameliyâtý
icra eyledikleri Kudüs-i Þerif Fýrka Kumandanlýðý'ndan bildirildiðine ve kýrk sene
evvel alýnmýþ olan me’zûniyetin bu zamana ta‘lîki görülememekle beraber
ecânibin kendi arazimizde harita almalarý münasib olamayacaðýndan müsaade
i‘tâsý cihetine gidilecek olursa bazý kuyûd ü þurut dermiyâný icab edeceðine ve
malumat talebine dair Harbiye Nezâret-i Celîlesi tezkirelerinin irsâliyle tahkikât-ý
lâzýme icrasý lüzumunu hâvî makam-ý sâmî-i Sadâret-penâhî'den þeref-vârid
olan tezâkir-i sâmiye üzerine bu bâbda Ýngiltere Hükûmeti'nden suret-i müna-
sibede istîzâh-ý keyfiyetle evvel emirde ihbar-ý keyfiyet olunmaksýzýn böyle bir
hey’et i‘zâmý münasib olamayacaðýnýn tefhîmi ve alýnacak cevabýn izbârý
Londra Sefâret-i Seniyyesi'ne tavsiye olunmuþ idi.

Sefâret-i Seniyye'den bu kere cevaben vârid olan tahrirâtda Ýngiltere
Hariciye Nezâreti nezdinde bu hususda icra edilmiþ olan teþebbüsâta mebnî
cevaben alýndýðý beyânýyla sureti irsâl kýlýnan tezkirede Yüzbaþý Nekoneb ile
Mülâzým Graser nâmlarýnda iki zâbitin Filistin'de topoðrafya ameliyâtý icra
etmekde olduklarý ve fakat ol bâbdaki müsaade Dersaâdet Ýngiltere sefiri
tarafýndan usul ve nizâmý dairesinde istihsâl edilmiþ olduðundan bu iki zâbitin
Hükûmet-i Osmaniyye'nin vukûf ve tasvibi ile çalýþmakda bulunduklarý izbâr
edilmekdedir.

Ahîren ahz olunan diðer tezkire-i sâmiyede dahi takriben bir ay evvel
Gazze'ye gelen onu mütecâviz Ýngilizin Filistin kýt‘asýnýn tersîmi için kýrk sene
evvel istihsâl eyledikleri fermâna istinâden vaktiyle o havalinin kâmilen hari-
tasýný ahz eylediklerini ve yalnýz Akabe Körfeziyle Refah mevkii aralarýndaki
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mýntýkanýn kaldýðýný bi'l-ifade ameliyâta mübâþeret ve tahtît etdikleri yerlere
direkler rekz ederek ameliyât ilerledikçe bu hey’etin adedi yüz yirmiyi tecavüz
etdiði ve bunlarýn ekserî zâbit olup sivil elbise iktisâ etmekde ve el-Hasla mevki-
inde çadýr kurarak Arap meþâyihinin çocuklarýný ale'l-husus Þeyh Hammad
Sûfî'nin çocuðunu otuz lira aylýkla kendi iþlerinde istihdam etmekde olduklarý
Filistin Gazetesinden naklen er-Re’yü'l-Âm Gazetesinde görüldüðüne dair
Tasf[v]ir-i Efkâr Cerîdesinin bir maktû‘asý gönderilmiþdir. Bu bâbdaki evrak-ý
müteferri‘a suretleri leffen tesyîr edilmekle lede'l-icab Ýngiltere Hükûmeti
nezdinde tecdîd-i teþebbüsât olunabilmek üzere nezâret-i celîlelerince olan
malumat ve mütâlaâtýn iþ‘ârý siyâkýnda tezkire-i senâverî terkîm olundu,
efendim.

Fî 28 Rebîülevvel sene 1332 ve 11 Þubat sene 1329 / [24 Þubat 1914]

DH. KMS, 6/25

**

Hariciye Nâzýrý nâmýna
Müsteþar
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SAYFA KONU

BÝRÝNCÝ BÖLÜM: ÝDARÎ
24-25 Kudüs, gravür
26 Babülhalil'den bir manzara
34 Meryem çeþmesi
42 Denizden Filistin'e buðday nakli
44 Yafa þehrinin gemiden görünümü
46 Nablus vadisi
54 Remle kazasýndan umumi bir manzara
73 Kudüs Mutasarrýflýðý haritasý 
78 Bi'rü'sseb hükûmet sarayý
83 Süleyman binasýnýn doðu tarafýndaki Harem suru

ÝKÝNCÝ BÖLÜM: SAÐLIK
84-85 Kýzýlay Filistin'de 
86 Halilürrahman civarýnda karantina dairesi
90 Filistin tepelerindeki su bendini tasvir eden bir gravür
96 Kudüs'te su bürkeleri
106 Filistin'de Kýzýlay binasý
112 Bi'rü's-seb'de askerî dikimevi
117 Yafa'dan bir görünüm

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ASAYÝÞ
118-119 Kudüs'ün Zeytin Daðý'ýndan görünüþü
120 Kudüs'te sancak ile askerler- 1917
126 Kudüs'de bir kale
130 Kudüs'te asayiþin teminatý olan Osmanlý askerleri
140 Birüsseb'de Sahra Gazetesi matbaasý
146 Filistin'de düþen Osmanlý tayyaresi Ottoman aeroplane crashed in Palestine
148 Enver ve Cemal Paþalarýn Kudüs ziyareti 1916
154 Akka Kazasý ve köyleri haritasý
155 Akka ve köylerinin haritasý 
158 Gazze'de Ýngiliz esirleri 1917

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ÝMAR
164-165 Hayfa tren istasyonu-1905
166 Bi'rü's-seb'den umumi bir görünüm-1917
172 Bi'rüsseb Tren istasyonu

176 Harem-i Þerif havlusuna su isâlesinin açýlýþ töreni

FOTOGRAFLAR

PHOTOGRAPS
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SAYFA KONU

178 Þeria nehrinden bir bölüm

182 Süleymaniye membalarýndan Kudüs'e getirilen suyun haritasý

186 Gazze Telgrafhanesi

188 Bir posta alýndýsý

190 Kudüs civarýnda Kaluniye köprüsü

BEÞÝNCÝ BÖLÜM: MUSEVÎLERÝN FÝLÝSTÝN'E YERLEÞME ÇABALARI

216-217 Mescid-i Aksa

218 Kubbetüssahra

226 Kudüs'de Latin Patrikhanesi

230 Gazze'de bir cami minaresi 

234 Babülhalil, Kudüs

240 Yafa'dan bir manzara

246 Hayfa tren istasyonunun dualarla açýlýþý

284 Kudüs'ten bir görünüþ

290 Cemal Paþa Kudüs garýnda 1916

294 Kudüs'te bir kümbet

298 Kudüs'de Alman kilisesinin açýlýþ merasimi

302 Kubbetussahra'nýn içerden görünüþü

310 Hayfa tren istasyonuna inþa edilen yüksek sütun

312 Mescidi Aksa'nýn içerden görünümü

318 Kudüs'te Osmanlý kýþlasý

326 Harbiye Nazýrý Enver Paþa ve 4. Ordu Komutaný Cemal Paþa 

Kudüs yolunda 1916

330 Filistin Eriha'da Karantal daðý

336 Kudüs'de halk ve asker yan yana

348 Gazze'de Osmanlý askerleri

350 Yafa'da Hasan Bey tarafýndan yaptýrýlan cami

354 Mabed-i Zekeriyya

360 Ýzzet Paþa  Ömer Camii'nde 1917

368 Kudüs tren istasyonunun açýlýþý

370 Kudüs Kalesinde Ramazan topunun atýþý

ALTINCI BÖLÜM: EÐÝTÝM VE SOSYAL HAYAT

374-375 Yafa civarýnda Yahudi Ziraat Mektebi

376 Enver, Cemal ve Bronzer paþalar tarafýndan Kudüs'teki Selahaddin Eyyubi 
Medresesinin açýlýþý

398 Cemal Paþa kütüphane önünde / Cemal Pasha in front of the library

420 Kudüs'de Medresetü'l Mücahidîn kapýsý

430 Kudüs'de Davut Burcundan bir görünüþ

437 Kutsal Sancaðýn Medine'den Kudüs'e getirilmesi
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SAYFA KONU

YEDÝNCÝ BÖLÜM: DÝNÎ CEMAATLER VE MÜESSESELER

438-439 Kamame Kilisesi

440 Alman Ýmparator ve Ýmparatoriçesinin Kudüs'de kilise 

açýlýþý töreninden dönüþleri

444 Eyyub Kuyusu

454 El- Halil'e giden yol 

460 Beytüllahm'da miladi yýlbaþý günü

476 Kudüs'te bir kale

500 Osmanlý tayyaresi Kudüs'te

502 Maristan kapýsý

521 Davud Peygamberin makamý

SEKÝZÝNCÝ BÖLÜM: KÜLTÜREL MÝRASIN KORUNMASI

522-523 Kudüs'de Babu'l amûd kapýsý

524 Kubbetussahra'da Hazreti Ömer minberi 

532 Hayfa'da askerî tören
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A
A.B.C, Ýspanya gazetesi, 78
Aba, 27
Abbas Efendi, Ýranlý, 272
Abdurrahim bin Nâfiz Osman, Kudüs-i Þerif Mutasarrýf
Vekili, 333
Abdülfettah Efendi Davudî, 288
Abdülhak Hâmid, Büyükelçi, 251
Abdürrahim Efendi, Þehzade, 371
Abdüsselâm Efendi, 288
Abud Karyesi, Kudüs'de, 74, 80
Abudis, Kudüs, 74, 80
Abûr, Abvayn Nahiyesi, 77
Abvayn Nahiyesi, 77
Abviye mevkii, Bi’rü's-Seb' Kazasý, 551
Accul, Abvayn Nahiyesi, 77
Accûr Karyesi, Beyt-i Cibrîn Nahiyesi, 70
Aclun Karyesi, Aclun Kazasý, 411,412
Aclun Kazasý, 411
Adana Vilâyeti, 161
Âdi yol, 418
Adliye Nezâreti, 159
Adliye ve Mezâhib Nezâreti, 495
Adrian (Edrien), 431
Adûr, Beyt-i A‘tâb Nahiyesi, 71
Aðnâm, 49, 416
Ahî Evran Tekyesi, 173
Ahmed Efendi, 228
Ahmed Hamdi, Es-Seyyid, 243
Ahmed Paþa, Cezzar Bkz. Cezzar Paþa, 14, 507
Ahmed Rýfat, Kudüs Mutasarrýfý Vekili, 59
Ahmed, Es-Seyyid, Kudüs Kadýsý, 168
Ahrah Kasabasý, Ma‘an, 416
Akabe Körfezi, 553
Akabe, Halilurrahmân Kasabasý, 69, 70
Akhisar Kazasý, 323
Âkir, Remle Nahiyesi, 66, 67
Akka, 13, 14, 123, 127, 128, 153, 247, 269, 270, 271,
272, 275, 291, 295, 296, 327, 328, 339, 347, 387, 393,
507, 509
Akka kalesi, 127, 128
Akka Mutasarrýflýðý, 153, 269, 271, 295, 296
Akka Sancaðý, 247, 269, 275, 327, 328, 347, 393
Akmiþe, 27
Aksâ-yý Þark, 550
Alest, Ýngiltereli, 271
Ali Aða, Zâbýta Memuru, Yüzbaþý, 270
Ali Bey, Kaysari Nahiyesi Müdür-i Sâbýký, Çerkes, 272
Ali Efendi, Akka Müftüsü, 270

Ali Esad Bey, Trablus Mütesellimi, 128
Âli Paþa, 63
Ali, Akka Müftüsü, 270
Allâr, Beyt-i A‘tâb Nahiyesi, 71
Allgemeine Handelsblad Gazetesi, 361
Alliance Cemiyeti, 258
Alliance Ýsrailiyyet Cemiyet-i Ýanesi, 431
Alman, 13, 358, 395, 427, 436
Almanya, 10, 143, 271, 367, 395, 405, 406, 408, 431
Almanya Cemiyet-i Hayriyesi, 405, 405, 408
Almanya Devleti, 271
Almanya Hükûmeti, 367
Almanya Ýmparatoriçesi, 143
Almanya Ýmparatoru, 143, 395
Almanya Konsolosluðu, 405, 406, 408
Almanya matbûâtý, 367
Almanya Sefâreti, 395
Alsace-Lorenne, 361
Amerika, 253, 255, 365, 367, 427, 537, 539
Amerika Konsolatosu, 427
Amerika Reis-i Cumhuru, 365, 367
Amerika ve Ýngiltere Siyonistleri, 367
Amerikalý memurlar, 35
Amerikan misyonerleri, 436
Anadolu, 162, 239, 371
Anadolu Vilâyâtý, 371
Anahtarlar, 451
Anata, Kudüs, 74
Ancer Karyesi, Aclun Kazasý, 411
Anceze Karyesi, Aclun Kazasý, 412
Ankara, 110
Anonim þirket, 211
Arab, 31, 121, 403, 442, 445, 545, 551
Arab atlarý, 403
Arab avretleri, 31
Arab Feneri, 442, 446
Arab Lisaný, 545
Araba rüsûmu, 58
Arabistan, 135, 138, 153, 156
Arap meþâyihinin çocuklarý, 554
Arapça. Bkz. Lisân-ý Arabî, 99, 135, 138
Arazi-i seniyye, 211, 271, 286
Arcan Karyesi, Aclun Kazasý, 411
Arif Paþa, Emlâk-ý Hümâyûn Sermühendisi, 286
Ariþ, 123
Arpa, 28, 212, 416
Artaþ, Beyt-i Lahm Nahiyesi, 75
Artin Paþa, Hariciye Müþteþarý, 303
Artûf, Saffa Nahiyesi, 76

ÝNDEKS

INDEX
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Ârûra, Abvayn Nahiyesi, 77
Arz-ý Filistin, 35, 231, 232, 239, 247, 251, 257, 258, 267,
279, 281, 291, 292, 299, 307, 313, 315, 316, 323, 324,
327, 328, 334, 351, 352, 355, 357, 367, 395, 431, 436,
499, 500, 537, 539, 547, 549, 553
Arz-ý Filistin Almanya Katolik Cemiyyet-i Ruhaniyyesi,
395
Arz-ý Filistin Cemiyet-i Rûhâniyesi, 395
Âsâr-ý atîka, 35, 499
Âsâr-ý Atika Nizâmnâmesi, 499
Asel, 28, 381
Âsitâne-i Saadet, 464
Asya, 299
Aþâyir, 38, 233, 259, 319
At þalý, 27
Atalya, rahib, 441, 445
Atron, Kudüs, 66
Attâra, Abvayn Nahiyesi, 77
Avârýz-ý divâniye, 29
Avce Nehri, Yafa, 203
Avce Suyu, 11, 211
Avdi Garam, Protestan, 288
Avrupa, 232, 235, 236, 239, 243, 255, 258, 292, 533,
535
Avrupa borsalarý, 292
Avrupa devletleri, 235, 236, 550
Avrupakârî köyler, 258
Avrupalýlar, 255
Avusturya, 235, 236, 239, 361
Avusturya matbûâtý, 367
Avusturya tâbiiyeti, 427
Avusturyalýlar, 236
Avusturya-Macaristan Hükûmeti, 367
Aya Katrina Manastýrý Kilisesi, Kudüs'de, 495, 497
Aya Katrina Manastýrý Kilisesi, Kudüs'de Nasarâ
mahallesinde, 495, 497
Aydýn, 323, 371
Ayne'l-Kasaba, 340
Ayn-ý Kârim, Kudüs, 74, 541
Ayn-ý Kýnâ, Hasbiya Kazasý, 412
Ayn-ý Sinîyâ, Ramallah Nahiyesi, 75, 76
Ayn-ý Yebrud, Ramallah Nahiyesi, 76
Ayn-i Arik, Ramallah Nahiyesi, 75
Ayn-i Kiniya, Ramallah Nahiyesi, 551
Aynü'l-Garuf mevkii, Bi’rü's-Seb' Kazasý, 551
Ayûn Kara Musevî, Remle Nahiyesi, 66, 67
Ayzeriya, Kudüs, 74
Aziz, Hayfa Polisi Memuru, 270
Azmi Bey, Beyrut Valisi, 153

B
Ba‘albek Kazasý, 43
Bab-ý Âlî, 232
Bâb-ý Cenne, Kudüs, 169
Bâb-ý Cerv, Gazze, 28
Bâbýâli, 36, 99, 212, 242, 247, 248, 259, 324, 328

Bâbýâli Evrak Odasý, 324
Bâbýâli hukuk müþavirleri, 248
Babu'l-Amur, Kudüs, 395
Bâbu'l-Halil, 209
Bâc-ý aðfar, 29
Baðçe, 337, 445
Baðdad, 323, 549
Baðdad Vilâyeti, 323
Bahr-i Lût, 35, 423, 425
Bahr-i Sefîd, 236, 549
Bakla, 28
Bale Þehri, 299, 304
Bale Þehri kongreleri, 304
Balfour, Ýngiltere Hariciye Nâzýrý, 367
Balkan Muharebesi, 371
Banka þirketleri, 242
Bankerler, 241, 243
Bar Kokhba muharebesi, 300
Barbara, Gazze, 80
Bargir, 193, 416
Bariyya, Kudüs, 15, 61, 66
Barkâ, 76
Barmanos, Kudüs Rum Patriði, 445
Baron Hirsch, Rusyalý, 269
Baruþim Yahudileri, 431
Basal, 28
Basra, 549
Batâni-i Garbî, Mecdel Nâhiyesi, 80
Batâni-i Þarkî, Mecdel Nâhiyesi, 80
Batman, 27, 28, 197
Battâ, Halilurrahmân, 70, 169
Battâl Hüseyin Paþa, Þam valisi, 169
Baytillu, Saffa Nahiyesi, 76
Bazincan, 28
Be‘lin, Kalûca Nahiyesi, 80
Bebre Karyesi, Kudüs'de, 543
Bedir, müfsid reisi, 121
Bedo, Kudüs, 131
Belka, 231, 233, 269, 272
Belka Sancaðý, 231, 233, 272
Belkâ Sancaðý, 231
Benî Atâ taifesi, 29
Benî Atýyye aþireti, 416
Beni Atiyye, aþiret, 416
Benî Davud Münsî Türbesi, Kudüs'de, 543
Benî Davud Zaviye ve Makam-ý Þerifleri, Kudüs-i
Þerif'de, 541
Benî Ýsrail, 257, 258, 276, 278, 300
Benî Ýsrail Devleti teþkili, 257, 258
Benî Ýsrail Kavmi, 300
Benî Nu‘aym, Halilurrahmân, 77
Benî Robil Makamý, Remle'de, 543
Benî Salih, Abvayn Nahiyesi, 77
Benî Sehile, Hânyunus Nahiyesi, 80
Benî Þemoil Makam-ý Þerifleri, Kudüs-i Þerif'de, 541
Benî Þemvil, Kudüs, 75
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Berberî, 128
Berfilya, Nalin Nahiyesi, 68
Bergûsiye, Beyt-i Cibrîn Nahiyesi, 70
Beriç, Remle Nahiyesi, 67
Berir Karye, Gazze, 80
Beriyyetü'þ-Þam, 9, 61, 92, 466
Berkince, Hayfa, 270
Berr-i Þam, 123
Beþit, Mecdel Nâhiyesi, 80
Beyar-ý Tasbiya, Kalûca Nahiyesi, 80
Beyrut, 9, 10, 113, 135, 136, 138, 143, 153, 191, 193,
253, 255, 267, 269, 272, 275, 276, 278, 279, 295, 297,
307, 309, 313, 315, 316, 343, 344, 347, 393, 499, 545,
549
Beyrut Fransýz Konsolosluðu, 135
Beyrut iskeleleri, 315
Beyrut mektebleri, 549
Beyrut Mutasarrýflýðý, 135
Beyrut Vilâyeti, 153, 253, 255, 267, 278, 295, 307, 313,
343, 344, 347, 348, 393, 545
Beyrut Vilâyeti Meclis-i Ýdaresi, 393
Beyrut Vilâyeti, 393, 545
Beyten Karyesi, Kudüs'de, 543
Beyteyn, Ramallah Nahiyesi, 75
Beyt-i ‘Ur Fâvka, Saffa Nahiyesi, 76
Beyt-i ‘Ur Tahta, Saffa Nahiyesi, 76
Beyt-i A‘tâb Karyesi, Beyt-i A‘tâb Nahiyesi, 71
Beyt-i Afa, Mecdel Nâhiyesi, 80
Beyt-i Arîf Musevî, Remle Nahiyesi, 67
Beyt-i Câlâ, Beyt-i Lahm Nahiyesi, 75
Beyt-i Cibrîn Kasabasý, Beyt-i Cibrîn Nahiyesi, 70
Beyt-i Circâ, Gazze, 80
Beyt-i Cirîn, 425
Beyt-i Dacan, Remle Nahiyesi, 67
Beyt-i Duggu, Saffa Nahiyesi, 76
Beyt-i Duras, Mecdel Nâhiyesi, 80
Beyt-i Ecza Karyesi, Kudüs, 75
Beyt-i Eksâ, Kudüs, 75
Beyt-i Faccar, Halilurrahmân, 70
Beyt-i Hanina, Kudüs, 74
Beyt-i Hanun, Gazze, 80
Beyt-i I‘nân, Kudüs, 75
Beyt-i Ýcmâl, Beyt-i A‘tâb Nahiyesi, 71
Beyt-i Jala Karyesi, 442, 446
Beyt-i Kâhil, Halilurrahmân, 70
Beyt-i Lahm Kasabasý, Beyt-i Lahm Nahiyesi, 75
Beyt-i Lahm Nahiyesi, 75
Beyt-i Lahya, Gazze, 80
Beyt-i Ligyâ, Saffa Nahiyesi, 76
Beyt-i Mahsîr, Remle Nahiyesi, 67
Beyt-i Mukaddese, 169
Beyt-i Nabâlâ, Remle Nahiyesi, 67
Beyt-i Nakkûbâ Karyesi, Kudüs, 74
Beyt-i Nattif, Beyt-i A‘tâb Nahiyesi, 71
Beyt-i Nûbâ, Nalin Nahiyesi, 68
Beyt-i Ömer Karyesi, Halilurrahmân, 70

Beyt-i Rima, Abvayn Nahiyesi, 77
Beyt-i Safâfâ, Kudüs, 74
Beyt-i Sahur, Beyt-i Lahm Nahiyesi, 75
Beyt-i Sevl, Kudüs, 74
Beyt-i Sîrâ, Saffa Nahiyesi, 76
Beyt-i Sûrik, Kudüs, 75
Beyt-i Tanba, Mecdel Nâhiyesi, 80
Beyt-i Ûlâ, Halilurrahmân, 70
Beytuniya, Ramallah Nahiyesi, 76
Beytüllahm, 9, 13, 14, 55, 58, 59, 78, 211, 285, 286,
405, 408, 442, 446, 449, 450, 451, 463, 464, 477, 489,
491, 492, 515, 543
Beytüllahm Belediye Meclisi, 59
Beytüllahm Büyük Kilisesi, 477
Beytüllahm Kasabasý, 85, 405, 408
Beytüllahm Kasabasý Belediye Meclisi, 58
Beytüllahm Kilisesi, 449, 515
Beytüllahm Maðarasý, 442
Beytüllahm maðarasý, Hazret-i Ýsa'nýn doðduðu, 442
Beytüllahm Manastýrý, 463, 464
Beytüllahm Nahiyesi, 78
Beytülmâl Ýdaresi, 529
Bi’r-i Nabula, Kudüs, 74
Bi’rimâ-i ayn, Nalin Nahiyesi, 68
Bi’rü's-Seb Kazasý, 551
Bid‘at ihdâsý, 450, 451
Bid‘atlar ihdâsý, 450, 451
Bil'în, Nalin Nahiyesi, 67
Rýtýl, 27, 28
Bire Karyesi, Ramallah Nahiyesi, 75
Bîrzeyt, Ramallah Nahiyesi, 75
Bisan Çiftliði, Nablus Sancaðý, 323
Biyaradas, Kudüs, 65
Bosna muhacirleri, 248
Boyacýyan Mihran, Kudüs-i Þerif Mutasarrýflýðý
Kaymakam Mülâzýmý, 260
Budrus, Nalin Nahiyesi, 68
Buðday, 28, 121, 399, 416
Buhara, 431
Buharar, Halilurrahmân Kasabasý, 69
Buharlý un fabrikalarý, 203
Burak ciheti, Harem-i Þerif'de, 541
Burç, Nalin Nahiyesi, 68
Burgâ, Mecdel Nâhiyesi, 80
Burhân, Abvayn Nahiyesi, 77
Bühtü'n-Nasr, 257

C-Ç
Cabaliyâ, Gazze, 80
Cami-i Ebyaz, Remle'de, 543
Cami-i Ömerî Kudüs'de, 543
Camiü'l-Ezher, 550
Camus, 28, 29
Cariye, 27, 416
Câûnîler, 288
Cavalye Medresesi, Kudüs'de, 541
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Ceb‘a Karyesi, Kudüs, 74
Ceb‘a Karyesi, Kudüs, 74
Cebel-i Halil, 70, 131
Cebel-i Harun, 418
Selim Nasrullah el Hûrî Efendi, 270
Cebel-i Mübâh, Þam, 323
Cebelü'l-Kermel, 271, 272
Cefnâ, Ramallah Nahiyesi, 75
Celadiye, Kalûca Nahiyesi, 80
Cemaat Haný, Galata, 323
Cemaat-i gayr-ý müslime, 412
Cemal Paþa, Dahiliye Nâzýrý Vekili, 153, 156
Cemiyet-i Filistiniyye, Rusya'ya baðlý, 412
Cemiyet-i Filistiniyye-Rusya'ya baðlý, 1
Cemiyet-i Ýsrailiye vekilleri, 224
Cemiyet-i Umumiye-i Ýsrailiye Ziraat Mektebi, 299
Cemiyet-i Umumiye-i Ýsrailiye, Paris'de, 275, 383, 385
Cereþ Karyesi, Aclun Kazasý, 411
Cesiye Medresesi, Kudüs'de, 541
Cevad Paþa, Sadrýazam, 292
Cevad Paþa, Sadrýazam, 292
Cezayir, 431
Cezzar Ahmed Paþa Camii Akka'da, 507, 509
Cîb, Kudüs, 74
Cibiyâ, Abvayn Nahiyesi, 77
Cimzu, Remle Nahiyesi, 67
Cisayr, Kalûca Nahiyesi, 80
Ciya, Mecdel Nâhiyesi, 80
Cize arazisi, Nablus Sancaðý,323
Cize, Nablus Sancaðý, 323, 547
Cora, Mecdel Nâhiyesi, 74
Corah, Kudüs, 74
Correspondance Gazetesi, 299
Culis, Mecdel Nâhiyesi, 80
Cumâlâ, Saffa Nahiyesi, 76
Curiþ, Kudüs, 65
Cüzzam, 97
Çadýr, 169, 197, 319, 554
Çalgýcý ruhsatiyesi, 58
Çan sadâsý, 483, 485
Çanakçý mukataasý, Kýrþehri Kasabasý, 173
Çeçelyâ, Abvayn Nahiyesi, 77
Çekirge, 107
Çekirge tohumu, 107
Çeþme, 209, 541
Çimento, 197
Çinliler, 550
Çömlek künk, 197, 198

D
Dahiliye Nezâreti, 22, 56, 145, 149, 156, 161, 214, 253,
275, 324, 327, 328, 343, 345, 347, 351, 352, 423
Daily Mail Gazetesi, 357
Daily News Gazetesi, 357
Dannaba, Kalûca Nahiyesi, 80
Danyal, Remle Nahiyesi, 67

Dârân Musevî, Remle Nahiyesi, 67
Dardara, Hayfa, 270
Dâr-ý Fükeyn, Beyt-i A‘tâb Nahiyesi, 71
Darü'l-Hadar, Gazze, 28
Dar'ül-Vekâle, 28
Dayra, Saffa Nahiyesi, 76
Dayr-i Tarif, Kudüs, 66
Defter-i Cedîd-i Hakanî, 29
Defter-i Hakanî, 37, 38, 43, 267, 275, 281, 282, 309,
316, 321, 324, 328, 344, 345, 405, 406, 409
Defter-i Hakanî memurlarý, 37, 281, 282
Defter-i Hakanî Müdüriyeti, 499
Defter-i Hakanî Nezâreti, 37, 38, 276, 309, 321, 344,
345, 405, 406
Deðirmen, 203, 211
Dellâliye, 28
Dellâliye resmi, 28
Demir boru, 211
Deramud, 445
Derâviþ, Halilurrahmân Kasabasý, 69
Dergâh-ý Mu‘allâ, 379
Derk-i Süleymaniye, Kudüs'de, 543
Dersaâdet, 58, 169, 170, 304, 331, 332, 371, 445, 465,
487, 553
Dersaâdet Hahambaþýlýðý, 332
Dersaâdet Ýngiltere sefareti, 553
Derviþ Paþa, Þam Valisi, 127
Devâmiye, Beyt-i Cibrîn Nahiyesi, 70
Deve, 27, 28, 31, 193, 415
Devira, Halilurrahmân, 70
Devlet-i Aliyye, 61, 136, 203, 221, 233, 235, 236, 239,
243, 247, 248, 253, 255, 270, 297, 299, 303, 304, 368,
384, 385, 386, 405, 408, 435, 458, 469, 471, 472, 473,
479, 499, 547
Devlet-i Aliyye tabiiyeti, 247
Devlet-i Muazzama-i Osmaniyye, 258
Devre, Ramallah Nahiyesi, 75
Deyrâd-debân, Beyt-i Cibrîn Nahiyesi, 70
Deyr-i Ammar, Saffa Nahiyesi, 75
Deyr-i Carir, Ramallah Nahiyesi, 75
Deyr-i Divan, Ramallah Nahiyesi, 75
Deyr-i Ebu Maþal, Abvayn Nahiyesi, 77
Deyr-i Esnid, Gazze, 80
Deyr-i Eyyûb, Saffa Nahiyesi, 76
Deyr-i Gussân, Abvayn Nahiyesi, 77
Deyr-i Ýbân, Beyt-i A‘tâb Nahiyesi, 71
Deyr-i Ýbzima‘ Karyesi, Saffa Nahiyesi, 76
Deyr-i Kudüs, Nalin Nahiyesi, 67
Deyr-i Nizâm, Abvayn Nahiyesi, 77
Deyr-i Nuhâs, Beyt-i Cibrîn Nahiyesi, 70
Deyr-i Yâsin, Kudüs, 77
Deyr-i Zeytun, 445
Deyrü'l Belah, Hânyunus Nahiyesi, 80
Deyru'l Hevay, Beyt-i A‘tâb Nahiyesi, 71
Deyru'þ-Þeyh, Beyt-i A‘tâb Nahiyesi, 71
Deyrü'l-Ahmer Karyesi, Ba‘albek Kazasý, 43
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Deyrü'l-Kermel ruhbanlarý, 271
Deyrü's-Sudan, Abvayn Nahiyesi, 77
Dimrah, Gazze, 80
Divan-ý Harb-i Örfî, 159, 428
Divan-ý Hümâyûn, 22, 40, 43, 44, 207, 313, 401, 405,
406, 408, 450, 451, 467, 479, 481, 492, 495, 497, 505,
509, 513, 519, 543
Divan-ý Hümâyûn Kalemi, 44, 313, 405, 406, 481, 495,
543
Donolinski, Mösyö, 303
Dostolos, Rum Patriði, 449
Dürzü, 414
Düvel-i Mu‘azzama, 292
Düvel-i muhasama, 357, 358
Düyûn-ý Umumiye Ýdaresi, 304

E
Ebniye rüsûmu, 58
Ebniye-i Emîriye ve Vakfiye Nizâmnâmesi, 200
Ebu Gaþ, Ramallah Nahiyesi, 75
Ebu Kamhâ, Hasbiya Kazasý, 412
Ebu Lebud Mehmed Emin Paþa Camii, Yafa, 503
Ebû Medyenü'l-Gavs Camii ve Çeþmesi, Ayn-ý Kârim,
Kudüs, 541
Ebu Þûþa, Remle Nahiyesi, 67
Ebu Ushaydým, Saffa Nahiyesi, 76
Ebu'l-Azlan mevkii, Bi’rü's-Seb' Kazasý, 551
Ebû'l-Filat, 288
Ecnebi sarraflar, 243
Ecnebi tüccarlar, 243
Ecnebi Yahudiler, 267, 269
Ecrâs, Beyt-i A‘tâb Nahiyesi, 71
Edhemiye ve Sâhire Kabristaný, Küdüs'de, 541
Edhemiyye Zâviyesi, Kudüs, 395
Edirne, 59, 449
Edirne Vilâyeti, 59
Edvenist, Ecnebi, 436
Efkâr-ý politika, 242
Eftomya, Rusyalý kadýn, 288
Ekrâd, Halilurrahmân Kasabasý, 69
El-Cezîre, 549
Elektrik makinesi, 211
Elektrikle tenvîr, 211
Elene Kilisesi, 445,
El-Harraz mevkii, Bi’rü's-Seb' Kazasý, 351
Eli Þayed, Rothschild'in vekili, Fransa tebaasýndan, 275,
276, 278
Eli Þayed, Rothschild'in vekili, Fransýz tebaasýndan, 275,
276, 278
El-Kamer mevkii, Bi’rü's-Seb' Kazasý, 551
Elma, 28
El-Mahalle mevkii, Bi’rü's-Seb' Kazasý, 551
El-Mariza mevkii, Bi’rü's-Seb' Kazasý, 551
El-Meliha mevkii, Bi’rü's-Seb' Kazasý, 551
El-Muizza mevkii, Bi’rü's-Seb' Kazasý, 551
El-Yakubiye Camii, Kudüs'de, 541

Emin Bey, Sudûr-ý kirâmdan, 455
Emirgân Cemiyeti, 412
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti, 357, 428
Emrud, 28
Encümen-i Meþveret, 471
Erbid, Aclun Kazasý merkezi, 411
Eri, Kudüs, 121
Eriha, 11, 77, 78, 285, 286, 352, 423, 425
Eriha arazi-i seniyyesi, 285, 286
Eriha arazi-i seniyyesi haritasý, 285, 286
Eriha Nahiyesi, 77
Ermeni, 13, 65, 221, 223, 255, 291, 292, 339, 433, 455,
457, 461, 463, 466, 467, 469, 472, 473, 474
Ermeni fesadý, 255
Ermeni Katolik, 463, 466, 467
Ermeni Kilisesi, 433
Ermeni Manastýrý, 221, 223
Ermeni meselesi, 292
Ermeni Mezhebi, 472
Ermeni Mezhebi mabedleri, 474
Ermeni Milleti, 455, 457, 467
Ermeni Milleti ruhbanlarý, 463, 464
Er-Re’yü'l-Âm Gazetesi, 554
Ertas Karyesi Kudüs'de, 543
Esad Efendi, Defter-i Hakanî Nâzýrý, 227, 228, 324, 328
Esad Efendi, Kamâme Kilisesi'nin tamirine memur, 227,
228, 324
Esdras, 300
Esham ve tahvîlât-ý Osmaniyye, 235
Eþfiya, Hayfa, 271
Eþkenazi Yahudileri, 431
Eþraf, Mecdel Nâhiyesi, 80
Eþva‘, Saffa Nahiyesi, 76
Et-Tarihu'l-Kenâyis Kitabý, 135, 138
Evancelik Kiliseleri, 436
Evkâf Ýdaresi, 201, 538
Evkâf Muhasebeciliði, 198, 538, 539, 543, 544
Evkâf Müdüriyeti, 228
Evkâf Nezâreti, 201
Evkâf Sandýðý, 198
Evkâf-ý Hümâyûn Nezâreti, 205, 399, 503, 507, 511,
525, 527
Evlâd-ý Ömer, 131
Eytâmhâne, 405, 406, 408, 547
Ezân, 483, 485

F

Fadl bin Abbas Makam-ý Þerifleri, Remle'de, 543
Fâhiþ faiz, 196
Fâil, 197
Faiz, 241, 242, 304, 
Faizle ikrâz, 242, 
Fare üþmesi, 391, 
Faruk, Hazreti Ömer, 457, 489, 
Fâtih-i Kudüs, Yavuz Sultan Selim Han, 455, 457,
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Fazýl Efendi, Kudüs Almanya Konsolatosu tercümâný,
395
Ferid, Sadrýazam, 241, 317, 397, 399, 403, 413
Ferrâþiye, 29
Fezuhiye Deðirmeni, Yafa, 203
Fikr-i Museviyet, 300
Filistin, 38, 138, 143, 194, 202, 203, 207, 208, 209, 215,
218, 224, 227, 229, 236, 237, 241, 243, 246, 259, 261,
276, 277, 278, 280, 287, 336, 338, 392, 410, 411, 414,
420, 422, 426, 427
Filistin Cebhe-i Harbi, 159
Filistin Gazetesi, 554
Filistin Rus Cemiyeti, 393
Filistin topoðrafya haritasý, 553
Filistin Züvvâr-ý Museviyesi, 276
Finike, 14, 533, 
Fortatepesi Mukata‘asý, Kýrþehri Kasabasý, 173
Frank, 258, 303, 385
Fransa, 123, 235, 271, 275, 278, 347, 361, 471, 
Fransa Devleti, 275, 471
Fransa Elçisi, 473, 474
Fransa Hükûmeti, 235
Fransa Konsolosluðu, 347
Fransa Sefareti, 374
Fransalýlar, 471, 472, 473
Fransýz Lirasý, 43
Fransýzca, 135, 549
Fransýzlar, 235, 472, 473
Fransisken rahibleri, 135, 136, 138
Fransisken Rahibleri Matbaasý, Kudüs'de, 135, 136, 138
Fransisken Ruhbanlarý, 138
Fransuva Jozef, Ýmparator, 236, 239
Frengi, 9, 101, 104, 109, 449, 450, 451
Frengistan Vilayeti, 351, 352, 354
Frenk Katoliði ruhbanlarý, Kudüs'de, 13, 463, 464
Frenk rahibleri, 464
Frenk ruhbanlarý, 450
Frenk taifesi, 451
Frenkler, 13, 449, 473
Fuad Bey, Erkân-ý Harb Reisi, 153, 156
Fücce, Kudüs, 65
Fürûhiye, Kudüs, 66
Fütûh-ý beyder, 29

G
Galata, 12, 18, 323
Gamnos, 466
Garandil mevkii, Bi’rü's-Seb' Kazasý, 551
Gavru'l-Kâri‘a, Nablus Sancaðý, 323
Gazzâvî rýtýl, 18
Gazze, 9,10, 11, 13, 14, 27, 28, 37, 38, 40, 80, 88, 91,
94, 101, 104, 121, 123, 124
Gazze Beyi, 121, 381, 423
Gazze Kadýsý, 296
Gazze Kasabasý, 101, 104
Gazze Kazasý, 37, 38, 40, 80, 543

Gazze Meclis-i Ýdaresi, 101
Gazze muharebâtý, 151
Georgy Efendi Tebridî, 288, 339
Georgy Efendi, Ermeni, 288
Gevber, Abvayn Nahiyesi, 77
Gýsi, Kudüs, 319
Girid meselesi, 235
Girit, 236
Gladstone, Mösyö, Ýngiltere eski baþbakaný, 251 
Graser, Mülâzým, 553
Grigoryosu’l- Münevver, Baþpapas, 433
Gürcü Manastýrý, 442
Gürcü Taifesi, 446
Gürcü Vakfý, 345
Gürcüler Manastýrý, 346

H
Habb-i hurnûb, 28
Habeþ rahip ve rahibeleri, 487, 
Habeþ reîs-i rûhânîsi, 487
Habeþ Taifesi, 446
Habeþî kul, 27
Habeþîler, 433
Habeþistan, 433
Habeþistân Hükûmeti, 487 
Hadar, Beyt-i Lahm Nahiyesi, 28, 75
Hadîse, Remle Nahiyesi, 67
Hafes, Mecdel Nâhiyesi, 80
Hafýz Efendi, Binbaþý, 124
Hâfýz Musa Efendi, Seyyid, Þeyh, 173,
Hafir Nahiyesi, 11, 213 ,214
Hahambaþý, 332, 431, 479, 481
Hahamlar, 299, 300
Hakký Paþa, Rumeli Valisi, 169
Haleb, 135, 136, 138, 161, 162
Haleb Vilâyeti, 127, 128, 129, 143
Halhûl, Halilurrahmân, 70
Halil Kazasý, 71
Halilürrahman, 86
Halilürrahmân aleyhisselâm, 28, 29
Halilürrahman makamý, 149
Hama, 10, 17, 66, 80, 138, 205, 207, 323
Hamame, Mecdel Nâhiyesi, 80
Hamamü'þ-Þifa, Kudüs, 10, 17, 205, 207
Hamýsiye, 29
Hamidiye, Remle Nahiyesi, 29
Hamr, 377, 541
Hanan'ýn evi, 442
Hankâh-ý Salâhiye, Kudüs'de, 541
Hânyunus Karyesi, Hânyunus Nahiyesi, 80
Har‘a, Saffa Nahiyesi, 76
Harâb, Sultan Abdülhamid Han'ýn arazisi, 67, 167, 168,
169, 197, 198, 201, 203, 271, 339, 340, 343, 344, 345,
416, 479, 481, 483, 485, 486
Harâb, Sur Kazasý dahilinde, 343
Harâbü'l-Berrânî, Sultan Abdülhamid Han'ýn arazisi, 337
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Harabü'l-Cevânî, Sultan Abdülhamid Han'ýn arazisi, 337, 
Hârâs, Halilurrahmân, 70
Harbete'l-Luvin, Kudüs, 74
Harbiye Nezâreti, 151, 159
Harcýrah Kararnâmesi, 37
Harem, 29, 31, 32, 167, 168, 169, 381, 537, 538, 539,
541
Haremeyni'þ-Þerifeyn, 29
Harem-i Beyt-i Mevlâ, 168
Harem-i Þerif, 31, 32, 167, 168, 169, 537, 538, 539, 541
Harem-i Þerif-i Ýbrahimî, 541
Harem-i Þerif-i Kudsiye, 537
Hariciye Nezâreti, 22, 405, 553
Harir, 27
Hasbiya Kasabasý, 412
Hasbiya Kazasý, 412, 414
Hasbiya Kazasý Kaymakamlýðý, 412, 414
Haseki Sultan Ýmaret-i Âmiresi, 97
Hasidim Yahudileri, 479, 481
Hâþim, 511, 513
Hâþim Camii, Gazze'de, 511, 513
Hâþim Makamý, Gazze'de, 513
Hat temdîdi, 213, 214
Hatta, Kalûca Nahiyesi, 47, 52, 80, 239, 272, 279, 292,
431, 433, 463, 464, 547,-
Havitâd aþireti, 416
Havran, 275, 323
Havsân, Beyt-i A‘tâb Nahiyesi, 71
Hayfa, 11, 12, 247, 248, 253, 255, 258, 269, 270, 271,
272, 275, 278, 295, 309, 499
Hayfa Kazasý, 247, 248, 269, 270, 309
Hayim Garigon Cohen, Ýstanbul Hahambaþý, 279
Hayriye, Kudüs, 65, 124, 169, 173, 291, 405, 406, 408,
416, 436, 489
Hayvanât-ý ehliye, 416
Hazine-i Celîle-i Maliye, 517, 519
Hazine-i Evkâf, 401, 517, 519
Hazine-i Evkâf-ý Hümâyûn, 401
Hazine-i Hâssa, 22, 211, 212, 260, 285, 288, 321, 322,
323, 339, 340, 343, 344, 345, 491, 492, 494
Hazine-i Hâssa Ýdaresi, 345
Hazine-i Hâssa Müdüriyeti, 343, 345
Hazine-i Hâssa Müdüriyet-i Umumiyesi, 345
Hazine-i Hâssa-i Þahane Müdüriyeti, 344
Hazine-i Hâssa-i Þahane Nezâreti, 211, 212, 285, 288,
321, 344
Hazine-i Maliye, 323, 371, 517
Hazire, Hayfa, 270
Hazret-i Davud, 446
Hazret-i Ýsa, 183, 259, 442, 450, 461, 464, 491
Hazreti Ýsa havariyyûnu, 431
Hazret-i Ýsa'nýn zindaný, 442
Hazret-i Meryem, 13, 31, 259, 469, 471, 472, 473, 474
Hazret-i Meryem Kabri, 469
Hazret-i Musa, 169, 300, 431
Hazret-i Ömer, 441, 442, 445, 446, 449, 483, 489

Helva, 28
Herar Deðirmeni, Yafa, 203
Herbya, Gazze, 80
Heres Cemiyeti, 258
Hýfz-ý Sýhhat Kitabý, 9, 99
Hýrbetü Ebu Fellah, Abvayn Nahiyesi, 77
Hýrbetü'l Amûr, Kudüs, 74
Hýrbetü'l Misbah, Saffa Nahiyesi, 76
Hýrbetü'l-vahadine, Aclun Kazasý, 411
Hýristiyan, 5, 10, 13, 135, 138, 251, 276, 337, 340, 344,
431, 463, 466, 473, 483, 485, 486, 547, 549
Hýristiyan kabristanlarý, 337
Hýristiyan kadýnlarý, 549
Hýristiyan mahalleleri, 340
Hýristiyan taassubu, 251
Hýristiyan taifesi, 463, 466
Hýristiyanlar, 13, 135, 276, 473, 483, 486
Hýsýn Karyesi, Aclun Kazasý, 411, 412
Hýþmü'z-Zerka, Hayfa, 271
Hýyar, 28
Hicaz, 12, 307, 371, 416, 418, 550
Hicaz Demiryolu, 416, 418
Hidiviyet-i Celîle, 136
Hilâfet-i Uzmâ, 339
Hindî taifesi, 31
Hindistan, 549
Horbatâ, Nalin Nahiyesi, 67
Hoþb, Halilurrahmân Kasabasý, 69
Hûc, Gazze, 80
Hudeyra, Kudüs, 74
Hudûd-ý Osmânî, 357, 358
Hukûk-ý mütekâbile, 464
Hulda, Remle Nahiyesi, 67
Huligât, Kalûca Nahiyesi, 80
Humus, Hama Sancaðý, 323
Hurma, 27, 29
Hurmâ, Kudüs, 75
Hurnûb aðacý, 29
Huzeyfetü'l-Yemânî Makam-ý Þerifleri, Remle'de, 543
Hükûmet-i Ýsrailiyye tesisi, 368
Hükûmet-i Osmaniyye, 67, 236, 239
Hükûmet-i Seniyye, 35, 43, 203, 236, 239, 271, 291,
303, 304, 316, 324, 391, 3936, 431, 433, 436
Hükûmet-i Yahudiye tesisi, 365
Hükümet-i Museviye teþkili, 357
Hüsnü Efendi, Beytülmâl Müdürü, 530

I-Ý
Inabe Karyesi, Remle Nahiyesi, 62
Inabe, Kudüs, 67, 74
Irak, 28, 80 ,371
Irak el Manþiya, Kalûca Nahiyesi, 80
Irak Suveydân, Mecdel Nâhiyesi, 80
Islâhât, 52, 235
Itriyât, 27
Ýbn-i Osman Þehabeddin Camii, Gazze'de, 511, 513
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Ýbrahim Paþa, 128
Ýdare-i Umumiye-i Vilâyât Kanunu, 421
Ýdnâ, Halilurrahmân, 69
Ýftira, 463, 466
Ýhtisâb, 27, 28
Ýktâ‘, 29
Ýlya Baykof, Rusyalý Musevî, 331, 332
Ýmvas, Kudüs, 74
Ýnâs mektebi, Hasbiya, 412
Ýncir, 28
Ýngiliz banka þirketi, 242
Ýngiliz Biritanya-Suriye Cemiyeti, 412
Ýngiliz Hey’et-i Fenniyesi, 551, 553
Ýngiliz Kilisesi, Kudüs'de, 541
Ýngiliz memurlarý, 35
Ýngiliz nüfuzu, 549
Ýngilizce, 549
Ýngilizler, 239, 260, 545, 549
Ýngiltere, 35, 61, 63, 92, 94, 236, 241, 242, 271, 367,
368, 553, 554
Ýngiltere Devleti, 236, 242
Ýngiltere Hariciye Nezâreti, 553
Ýngiltere Hükûmeti, 367, 553, 554
Ýngiltere Kabinesi, 236
Ýngiltere kuvâ-yý bahriyesi, 236
Ýngiltere Sefâreti, 63
Ýngiltere vükelâsý, 63
Ýp, 197
Ýran, 265, 272, 431, 549
Ýran Musevîleri, 265
Ýsa'nýn kademi, 461
Ýsa'nýn zindaný, 442
Ýsâviye, Kudüs, 74
Ýsevîler, 499
Ýskân-ý Muhacirîn Osmanlý Kumpanyasý, 232
Ýskenderiye, 143
Ýslâm, 168, 223, 272, 414, 416, 483, 485, 486, 547, 549
Ýslâm çocuklarý, 547
Ýsmail Bey, Dâhiliye Nâzýrý, 161
Ýsmail Ýzzet, Es-Seyyid, Kudüs-i Þerif Mutasarrýfý, 88, 92
Ýspanya, 227, 251, 363, 427, 428, 431
Ýspanya Konsolatosu, 427, 428
Ýspanyalýlar, 227
Ýsrailîler, 431
Ýsrailiyet Cemiyeti, 258
Ýstanbul kîlesi, 101
Ýstanbul patrikleri, 467
Ýstanbulî hýnta, 399, 401
Ýstatüko, 259
Ýstefanos Efendi, Beytüllahm Matraný, Despot, 285, 286
Ýstepan Rahib, Ýstanbul Ermeni Patriki, 461
Ýstikrâz, 241, 242, 304
Ýstikrazât, 303
Ýsviçre gazeteleri, 365
Ýtalya, 143, 236, 361
Ýtalyalý anarþistler, 143

Ýtalyan vilâyetleri, 361
Ýzak Fernandez, Galata'da tüccar, 323, 324
Ýzmir, 371
Ýzzet Bey, 239
Ýzzet, Kudüs Mutasarrýfý, 88, 92, 149

J
Japonyalýlar, 550

K
Kabab Karyesi, Kudüs, 198
Kabâbe, Kudüs, 66, 198
Kabak, 28
Kabeibe, Mecdel Nâhiyesi, 80
Kabile, Kudüs, 37, 75
Kabû, Kudüs, 75, 487
Kadem-i Hazret-i Ýsâ, 31
Kaferna Mezra‘asý, Kudüs, 198
Kalay, 27
Kale-i Sultaniye, 272
Kalende, Kudüs, 74
Kalfa, 197
Kalûca Karyesi, Kalûca Nahiyesi, 80
Kaluney, Kudüs, 75
Kamâme, 13, 227, 441, 445, 446, 449, 450, 451, 455,
457, 458, 467, 541, 
Kamâme havlusu, 441, 446
Kamâme kapýsý, 441, 445
Kamâme Kilisesi, 13, 227, 445, 457, 467
Kâmil, Mutasarrýf-ý Livâ-i Beyrut, 40, 138, 195, 487, 492
Kâmil, Sadrýazam, 40
Kantar rüsûmu, 56, 58
Kanunnâme-i Cedîd-i Hakanî, 29
Kapan ücreti, 28
Kapitülasyon, 258
Kara kul, 27
Karantina, 9, 88, 91, 92, 109, 115
Karasýðýr, 28
Karâtiyâ, Kalûca Nahiyesi, 80
Karpuz, 28
Kasib mevkii, Bi’rü's-Seb' Kazasý, 551
Kastamonu, 110
Kastel, Kudüs, 75
Kâtýba, 27
Katolik, 13, 65, 66, 251, 361, 396, 412,
Katolik Kilisesi, 433, 
Katolik krallar idaresi, 251
Katolik Matranhânesi, 414
Katolik Mezhebi, 473, 474
Katolik miftâhlarý, 448
Katolik Milleti, 467, 473
Katolik Milleti ruhbanlarý, 396
Katolik misyonerleri, 549
Katolik siyâseti, 361
Katolikler, 13, 469, 471, 472, 473
Katrana, 418
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Katre, Mecdel Nâhiyesi, 80
Katre-i Musevî, Mecdel Nâhiyesi, 80
Kavm-i Yahûd, 300
Kavun, 28
Kaysariya, 248, 250
Kaysariya Kalesi, 248
Kazaskerler, 450, 451
Kazzaziye, Halilurrahmân Kasabasý, 69
Kedeshini, Monsiyör, Papa'nýn nâzýrý, 361, 363
Kednâ, Beyt-i Cibrîn Nahiyesi, 70
Kefer Karyesi inâs mektebi, Hasbiya Kazasý, 412
Keferharib, Kuneytara Kazasý, 145, 146
Keferna Mezra‘asý, Kudüs, 198
Kefr-i Ayn Karyesi, Abvayn Nahiyesi, 77
Kefr-i Ikab, Kudüs, 74
Kefr-i Mâlik, Ramallah Nahiyesi, 76
Kefr-i Ni‘ma, Saffa Nahiyesi, 76
Kefr-i Þua‘, Abvayn Nahiyesi, 77
Kefrinime Karyesi, Aclun Kazasý, 411
Kefriþimâ Karyesi, Aclun Kazasý, 411
Kerek Sancaðý, 418
Keslâ, Beyt-i A‘tâb Nahiyesi, 71
Kettân ipliði, 27
Kevkebâ, Hasbiya Kazasý, 80, 412
Kevkebâ, Mecdel Nâhiyesi, 80
Keyyâliye, 28, 58
Keyyâliye resmi, 28
Kýbtî, 65, 472, 473, 474
Kýbtî Mezhebi, 472, 473, 474
Kýbtî Mezhebi mabedleri, 472, 474
Kýptî, 433, 446
Kýptî Patriki, 433
Kýptî Taifesi, 446
Kýptiyyü’l- Cins, 433
Kýrþehri Kasabasý, 173
Kýrþehri Muhassýllýðý, 173
Kýsrak, 416
Kýstiyyûn, Halilurrahmân Kasabasý, 69
Kýtamon, 446
Kigor Nahum, Mukaddes yerler, 499
Kilisa-yý Ulvî, 436
Kilise-i Kebir, Beytüllahm, 464
Kilise-i Kebir, Beytüllahm Manastýrý'nda Rumlara mah-
sus, 464
Kilise-i Mar Yakub, 446
Kirbâs-ý masbûð, 27
Kireç, 91, 107, 197
Kofha, Gazze, 80
Kolera, 9, 91
Koloniler, 258
Kontrato harcý, 58
Kör Hüseyin, þaki, 131
Krâde, Abvayn Nahiyesi, 77
Kuba, Halilurrahmân Kasabasý, 69
Kubeybe, Beyt-i Cibrîn Nahiyesi, 70
Kubyâ, Nalin Nahiyesi, 70

Kudas etmek, 451
Kudûm, 29
Kudüs, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31, 37, 47, 55, 59, 65
Kudüs Almanya Konsolosluðu, 314, 317
Kudüs Beyi, 405, 408
Kudüs Livâsý, 153
Kudüs Meclis-i Ýdare-i Livâsý, 82
Kudüs Meclis-i Ýdaresi, 525
Kudüs Mutasarrýflýðý, 9, 47, 265, 267, 268, 278, 279,
315, 316, 347, 395, 421, 487
Kudüs Müdüriyeti, 285, 286
Kudüs piskoposlarý, 433
Kudüs Rum Patriki, 436
Kudüs Rum Patrikliði, 495, 497
Kudüs Sancaðý, 13, 18, 87, 127, 267, 276, 278, 319,
448, 383, 385, 406, 431, 545
Kudüs Sancaðý Mutasarrýflýðý, 87, 278, 383
Kudüs ziyaretgâhlarý, 471
Kudüs'deki Musevîler, 347
Kudüs-i Þerif Arazi-i Seniyye Komisyonu, 211
Kudüs-i Þerif Arazi-i Seniyye Müdüriyeti, 386
Kudüs-i Þerif Beði, 377
Kudüs-i Þerif Evkâf Muhasebeciliði, 538, 539, 543
Kudüs-i Þerif Fýrka Kumandanlýðý, 553
Kudüs-i Þerif Kadýsý, 169, 445, 449
Kudüs-i Þerif Komisyonu, 285, 286
Kudüs-i Þerif Meclis-i Ýdare, 225, 386
Kudüs-i Þerif Meclis-i Ýdaresi, 44, 49, 99, 309
Kudüs-i Þerif Mollasý, 365
Kudüs-i Þerif Mutasarrýflýðý, 47, 59, 82, 94, 99, 101, 107,
115, 138, 205, 209, 214, 257, 260, 263, 275, 319, 321,
327, 332, 391, 423, 427, 489, 515, 529, 543
Kudüs-i Þerif Rum Patrikhânesi, 411
Kudüs-i Þerif Suru, 517, 519
Kûfî hattý, 449
Kula, Kudüs, 66
Kumluk mahalli, Sultan Abdülhamid Han'ýn arazisi, 337,
339, 343
Kumluk, Sultan Abdülhamid Han'ýn arazisi, 337, 339,
340, 343, 344, 345, 416
Kuneytara Kazasý, 145, 146
Kustina, Kalûca Nahiyesi, 80
Kutna, Kudüs, 74
Kuyu, 88, 193
Kuzu, 29, 193
Kürk, 27
Kveger, Ecnebi, 436

L
Latin, 14, 20, 65, 66, 221, 223, 288, 411, 412, 477, 473,
486, 515, 547, 
Latin Katolik, 412
Latin lafzý, 473
Latin Manastýrý, 288
Latin mezhebi, 436
Latin Mezhebi, 436
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Latin papazý, 483, 486
Latin papazlarý, 473
Latin Patriði, 477
Latin Patrikhânesi, Kudüs-i Þerif'de, 412
Latinler, 14, 472, 477, 515
Lid Kasabasý, Kudüs, 14, 66, 483, 485, 486
Lid, Kudüs, 14, 20, 59, 88, 127, 203, 483
Liftâ, Kudüs, 75
Lisan-ý Osmanî, 545, 550
Luther, 433

M
Ma‘âdin, 107, 416
Ma‘an istasyonu, 418
Ma‘an Kazasý, 411, 416, 418
Mâ’ü'l-Hatab mevkii, Bi’rü's-Seb' Kazasý, 551
Mâ’ü's-sebîl, 197
Maârif Nezâreti, 22, 259
Mahmud Arikât, 288
Mahmud Esad Efendi, Defter-i Hakanî Nâzýrý, 324
Mahmudiye, Kudüs, 65
Mahraka, Gazze, 80
Makam-ý Davud, Kudüs, 395
Mâlha, Kudüs, 74
Maliye Nezâreti, 23, 184, 355, 517, 529
Manastýr Vilâyeti, 52
Mansûra, Kudüs, 66
Mar Dimitri, 442, 446
Mar Dimitri Kilisesi, 442
Mar Eftimiyos, 442, 446
Mar Eftimiyos Kilisesi, 442
Mar Elyas Manastýrý, 442, 446
Mar Fenarine, 446
Mar Mikail, 442, 446
Mar Mikail Kilisesi, 442, 446
Mar Nikola, 442, 446
Mar Nikola Kilisesi, 442, 446
Mar Sava Manastýrý, 442, 446
Mar Selvinesi Kilisesi, 446
Mar Seyomi, 442, 
Mar Simon, 442, 446
Mar Simon Manastýrý, 442, 446
Mar Tekilla, 442, 446
Mar Todori, 446
Mar Vasil, 442, 446
Mar Vasil Kilisesi, 345
Mar Yakub Gürcü Manastýrý, 442
Mar Yorgi, 442, 446
Mar Yorgi Kilisesi, 442, 446
Mar Yuhanna, 442, 446
Mar Yuhanna Kilisesi, 442, 446
Mardin, 433
Marrakeþ, 431
Marunî, 65, 436
Marunî kilisesi, Deyrü'l-Ahmer Karyesi, 43
Masfara arazisi, Kudüs, 12, 321

Masmiya-i Kebîre, Kalûca Nahiyesi, 80
Masmiya-i Sagîre, Kalûca Nahiyesi, 80
Matba‘a-i Osmaniyye, 99
Matran Ýntemos, 288
Max Nordau, Mösyö, 300
Mayer Zeblon, Baron Hirsch'in adamý, Yahudi, 269
Mecdel Karyesi, Mecdel Nâhiyesi, 80
Mecidî, 207, 503, 505, 507
Mecidiye, 91, 92, 270
Mecidiye niþaný, 91, 92, 270
Meclis-i Âlî-i Vükelâ, 358
Meclis-i Mahsûs, 395
Meclis-i Mahsûs-ý Vükelâ, 395
Meclis-i Meþveret, 471
Meclis-i Muhasebe-i Maliye, 174
Meclis-i Sýhhiyye, 94
Meclis-i Týbbiye-i Mülkiye, 110
Meclis-i Umumî, 421
Meclis-i Umûr-ý Nâfia, 193, 195
Meclis-i Umûr-ý Sýhhiyye, 94
Meclis-i Vâlâ, 124, 183
Meclis-i Vükelâ, 22, 38, 159
Medrese, Halilurrahmân Kasabasý, 69, 541, 550
Medye, Nalin Nahiyesi, 68
Mehd-i Ýsa, Kudüs, 183, 184
Mehmed Arif bin Yusuf, Suriye Valisi, Es-Seyyid, 146
Mehmed Çelebi, Halilürrahman Mütevellîsi, 379
Mehmed Derviþ, Trablusþam ve Sayda Valisi, 128
Mehmed Emin Halife, 169
Mehmed Emin, mimar, 14, 20, 169, 505
Mehmed Refîk Efendi, Müfettiþ-i Umumî Muâvini, 286
Mehmed Reþid,Yafa Müftüsü, 92, 94
Mehmed Selim Efendi, Þehzade, 371
Mehmed Tayyar Paþa, Kudüs ve Gazze umûr-ý zabtiye-
sine memur, 366
Mehrevet, Baðdad Vilâyeti, 323
Mekâtib-i gayr-ý resmiye, 411
Mekâtib-i hususiye, 412, 414
Mekâtib-i Ýslâmiye, 344
Mekâtib-i resmiye, 411, 412, 414
Mekril Manastýrý, 346
Memâlik-i ecnebiye, 101, 247, 270, 313
Memâlik-i garbiyye Musevîleri, 239
Memâlik-i Mahrûse-i Þahane, 109, 269, 313, 347, 391,
489, 109
Memâlik-i Osmaniyye, 334, 355, 428
Memâlik-i Þahane, 59, 187, 239, 251, 255
Memur-ý ruhânî, 436
Menâriye Mahallesi, Kudüs'de, 541
Mercemek çiftlikleri, Adana, 323
Merkeb, 27, 28, 193, 416
Meryem, Hazret-i, 13, 31, 259, 441, 442, 445, 446, 469,
471, 472, 473, 474
Meryemana Makberesi, 442, 446
Merzine mevkii, Bi’rü's-Seb' Kazasý, 551
Mesârika, Halilurrahmân Kasabasý, 69
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Mescid-i Aksâ, 31, 32, 168, 169, 177, 180, 537, 539,
545, 550
Mesîh, 361, 491, 492
Mesihî, 136
Mesniye çiftliði, Havran Sancaðý, 323
Mesrop Vakfý, 442
Mesûdiye, Kudüs, 65
Meþâyih, 257, 260
Meþelik, 416
Meþrutiyet, 12, 327, 332
Mevleviye Camii, Kudüs'de, 541
Mevlid Maðarasý, 477
Mevlid-i Þerif, 177
Mezâhib-i Ýseviye, 433, 436
Mezar, Mecdel Nâhiyesi, 31, 77, 80, 91
Mezâri‘, Abvayn Nahiyesi, 77
Mezra‘atü'l-Hafîre, Taberiye Kazasý, 270
Mezraatü Benî Mýrra, Abvayn Nahiyesi, 77
Mezraatü Þureyh, Saffa Nahiyesi, 76
Mýsýr, 27, 31, 77, 80, 91, 135, 136, 138, 236
Mýsýr Fevkalâde Komiserliði, 319
Mýsýr Firavunlarý, 257
Mýsýr hududu, 260, 553
Michel Erlanger, Fransa tebaasýndan, 275, 278
Midhat Bey, Kudüs-i Þerif Mutasarrýfý, 423
Mihmas, Kudüs, 74
Milad Yortularý, 515
Milad-ý Hazret-i Ýsa, 464
Millet-i Museviyye, 232, 385
Miþrefât, Kudüs, 74
Monsiyör Dolchine, 363
Monsiyör Kedeshini, 363
Mösyö Krampo, Cemiyet-i Umumiye-i Ýsrailiye Reisi, 383
Mösyö Schmitt, Hayfa Ýngiltere Konsolosu, 271
Mösyö Þarl Nator, Cemiyet-i Umumiye-i Ýsrailiye'den,
383, 385
Muâvenet-i Milliye tayyaresi, 145, 146
Muglis, Remle Nahiyesi, 67
Muðtesel, 441, 450
Muhacirîn-i Ýsrailiye, 315
Muhacirîn-i Museviye, 276, 278, 279, 307, 315
Muhammed Said, 570
Muhammed Tevfik, Muhbir, Nablus ahalisinden, 272
Muhammedîler, 361
Muhaþþebîn, Halilurrahmân Kasabasý, 69
Muhtarlar, 9, 47, 48, 52, 358
Muhyiddin Efendi, Hayfa Bidâyet Mahkemesi Reisi,
Trabluslu, 271
Mukrýzlar, 242
Mulebbis, Kudüs, 66
Murâbahacý, 241
Murad Han, Sultan, 449, 450
Musa Hanker, Baron Hirsch'in adamý, Yahudi, 269
Musa, Hazret-i, 169, 173, 269, 300, 416, 418, 431
Musallâ Kilisesi, 446
Musevî, 11, 12, 14, 65, 66, 67, 80, 235, 239, 247, 248

Musevî Cemaati, 261
Musevî efrâdý, 238
Musevî gazeteleri, 194
Musevî Hükûmeti teþkili, 255
Musevî Milleti, 300
Musevî mu‘teberâný, 279
Musevî muhacirler, 11, 247, 267, 275, 303, 347, 499 
Musevî sermayedârâný, 239
Musevîler, 11, 12, 13, 239, 247, 248, 251, 253, 255, 263
Musevîlerin iskâný, 323, 324
Musevîlik, 300
Mustafa Aða, Zabtiye Sergerdesi, Kapýcýbaþý, 477
Mustafa Bey, Kapýkethudasý, 123
Mustafa Efendi, el-Halil Belediye Reisi, 270, 271
Mustafa Efendi, Hayfa Kaymakam-ý Sâbýký, 269, 270
Mustafa Efendi, Hayfa Belediye Reisi, 270, 272
Mustafa Muhlis Efendi Huseynî, 288
Mustafa Paþa, Kudüs Mutasarrýfý, 128, 180
Mustafa Süreyya, Kudüs-i Þerif Mutasarrýfý, 132
Mustafa, Hayfa Belediye Reisi, 270, 272
Müessesât-ý mezhebiye, 406, 408, 427, 436
Münâza‘ât-ý kadîme, 466, 469
Müntefek Sancaðý, 323
Müsta‘merât-ý Museviye Bankasý, Londra'da, 304
Müste’men taifesi, 449
Müze-i Hümâyûn Müdüriyeti, 533, 535
Müzeyri‘a, Kudüs, 66

N
Nablus, 9, 15, 61, 153, 191, 193, 195, 271, 272, 323,
379, 545, 547, 549, 550
Nablus Sancaðý, 323, 547
Nablus Sancak Beyi, 379
Nâfia Nezâreti, 423
Naimât aþireti, 416
Nakþibendî Tekkesi, Kudüs-i Þerif'de, 541
Napoleon Bonaparte, General,  Fransalý. Bkz.
Bonaparte, 123
Narh, 28, 329
Nasârâ, 449, 471
Nâsýra, 10, 153, 271, 327, 328
Nâsýra Kazasý, Kudüs, 261, 262
Nâsýrýye, Þam, 258
Nâtâf, Kudüs, 74
Nâzým, Vali, 162
Nazif, Maliye Nâzýrý, 530
Nebatîler, 415
Necd, Gazze, 80
Necib Efendi, el-Halil Belediye Meclis-i Ýdaresi azasýn-
dan, 270, 271, 272
Necib Efendi, Hayfa Belediye Meclis-i Ýdaresi azâsýn-
dan, 270, 271, 272
Necib Efendi, Hayfa Mahkemesi azasý, 221
Nefî‘ât, Hayfa, 270
Nehemya, 300
Nekoneb, Yüzbaþý, 553
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Nersis Lefen, Muhacirîn-i Museviyenin Paris'deki
cemiyeti reisi, 307
Neue Freie Press Gazetesi, 143
Newlinsky, Mösyö, 11, 17, 235
Ni‘ilya, Mecdel Nâhiyesi, 80
Niþadýr, 27
Nohud, 28
Nûbâ, Halilurrahmân, 68, 70
Nuri Efendi, Binbaþý, 285, 286
Nuzle, Gazze, 80

O-Ö
Oðlak, 193
Ohannes, Nâzýr-ý Hazine-i Hâssa, 212
Oliphand, Mösyö, 231
Orman ve Ma‘âdin ve Ziraat Nezâreti, 107
Ortodoks Kilisesi, 547
Osmânî, bkz. Osmânî akçe, 27
Osmânî akçe, 27, 28, 29
Osmanlý tabiiyeti, 12, 253
Öküz, 88, 193, 416
Ömer ibnü'l- Hattâb, Hazret-i, 449
Ömer, þaki, 14, 131, 483, 489, 491, 492, 511, 513, 541,
543
Ömerî Camii, 14, 489, 511
Ömerî Cami-i Kebîri, Gazze'de, 489, 511
Ömerî Camii, Kudüs'de, 489, 511
Ömerü'l-Faruk, 489, 492
Öþür, 13, 28, 286, 289
Özbekiye Tekyesi, 174
Özbekiye Zâviyesi, Kudüs, 173

P
Pamuk, 197
Paris, 235, 307, 383
Patates, 13, 389, 391
Patrik Atalya, Rahib, 445
Patrikhâne, 221, 411, 412, 427, 428, 495, 497
Pekmez, 28
Petra harâbesi, Vadi-i Musa, 416, 418
Peynir, 32
Philip, Misyoner, Mösyö, Tabib, 92, 94
Pirinç, 27
Politika, 5, 232, 236, 239, 242, 243, 472, 549, 550
Polonya, 431
Portekiz, 431
Posta ve telgraf hattý, 418
Posta ve Telgraf ve Telefon Nezâreti', 418
Protestan, 65, 66, 288, 412, 414, 433, 436, 547, 549
Protestan Kilisesi, 433
Protestan mezhebi, 433
Protestan misyonerleri, 433
Protestan tarikatlarý, 436
Protestanlýk, 436
Prusyalýlar, 227

R
Ra‘nen, Beyt-i Cibrîn Nahiyesi, 70
Râfât, Kudüs, 74
Ragýb Efendi, 288
Rahimiye, Akhisar Kazasý, 323
Râkât, Remle Nahiyesi, 27
Râm, Kudüs, 74
Ramallah, 75, 76, 88 
Ranike, Rahib, 406
Rantiya, Kudüs, 66
Râþid Paþa, Vezir, 339, 345
Re’s Ebu-Ammar, Beyt-i A‘tâb Nahiyesi, 71
Re’s, Saffa Nahiyesi, 29, 71, 76, 127, 415
Re’sü'l-Ayn Çiftliði, 339, 343, 344
Refah mevkii, Kudüs, 553
Refah, Kudüs, 303, 319, 553
Remilân aþireti, Kudüs, 319
Remle, 9, 28, 55, 56, 59, 66, 67, 88, 127, 203, 379, 543
Remle Belediye Meclisi, 56
Remle Kasabasý, 66, 203
Resm, Kalûca Nahiyesi, 23, 24, 29, 80, 91, 191, 193,
195, 209, 243, 267, 270, 282, 321, 393, 406, 408, 411,
412, 414, 469, 474, 477, 503, 507, 545
Resm-i deccâc, 29
Reþid bin Mümtaz, Beyrut Valisi, 295
Reþid, Sadrýazam, 395
Revgan âdeti, 35
Revgan-ý zeyt, 28
Rýfat, Nâzýr-ý Umûr-ý Dahiliye, 59, 207, 279, 316
Rýfat, Sadrýazam, 207, 316
Rýtýl, 27, 28
Rimon, Ramallah Nahiyesi, 76
Roma, 361, 417, 433, 436
Roma ittihâdý, 361
Roma Kilisesi, 433, 436
Romalýlar, 416
Romaniyyûn, 269
Romanya, 11, 247, 248, 269, 431
Rothschild, Baron, 11, 12, 18, 258, 271, 275, 276, 278,
291, 292, 309, 367, 499
Rum, 221, 223, 441, 449, 450
Rum Katolik, 414
Rum Kilisesi, 433
Rum Manastýrý, 288
Rum Mezhebi, 483, 486
Rum Mezhebi mabedleri, 483, 486
Rum Milleti, 356, 358, 359, 363, 366, 389
Rum Milleti ruhbanlarý, 363, 366
Rum Ortodoks, 320, 321, 325, 337, 338
Rum Patrikliði, 352, 353, 354
Rum ruhbanlarý, 354, 364
Rum taifesi, 351, 353
Rum taifesi patriði, 352
Rum taifesi ruhbanlarý, 352
Rum tebaa, 369
Rumeli felâketi, 143
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Rumlar, 193, 368, 371, 372, 373, 374, 379, 380, 381,
420
Rus, 208, 338
Rus Kilisesi, 338
Rusiyyûn, 218
Rusya, 11, 235, 251, 257, 263, 269, 270, 288, 301, 331,
332, 431
Rusya Hükûmeti, 251, 257, 365
Rusya Ýmparatoru, 251, 469
Rusya Konsolosu, 279
Rusyalý, 227, 263, 473
Rusyalý Musevîler, 278, 347
Rüsûmât Emâneti, 121, 533, 535, 539

S-Þ
S. George Kilisesi, 483, 485, 486
Sa‘îr, Halilurrahmân, 70
Sabâtiya, Saffa Nahiyesi, 76
Sabri Bey, Miralay, 310
Sabun, 28
Sadâret, 49, 93, 95, 100, 104, 160, 169, 173, 186, 214,
225, 239, 256, 305, 312, 400
Sâdýk Paþa, Akka Mutasarrýfý, 269, 271
Safâ Karyesi, 74
Safed, 11, 17, 127, 211, 219, 253, 255, 270, 295, 499
Safed Kadýsý, 183
Saffa, 76, 78
Saffa Nahiyesi, 76
Sâffurya Karyesi, Kudüs, 66
Sahratullah, 10, 14, 31, 32, 167, 168, 169, 177, 205
Sahratullahü'l-Müþerrefe Vakfý, 205, 207
Sâkiye, Kudüs, 65
Salîb, 136, 337
Salibiyyûn, 431, 436
Salisbury, 236
Salta, 191, 193, 195
Salta Sancaðý Ýdare Meclisi, 191
Saltanat-ý Seniyye, 61,36, 242, 243, 270, 278, 279, 385
472
Sâmirî taifesi, 61 63
Sâni‘,197
Sarafand el-Harâb, Remle Nahiyesi, 67
Sarafand el-Imâr, Remle Nahiyesi, 67
Sâris, Kudüs, 74
Sarnýç, 11, 167, 168, 169, 209
Sarraf, 241, 243
Sataf, Kudüs, 74
Savâfir Asûde, 80
Savâfir Masalika, Mecdel Nâhiyesi, 80
Sayda, 69, 128, 133, 169, 223, 339
Saydun, Remle Nahiyesi, 67
Se‘sem, Gazze, 80
Seddeyani, 446
Sedûd, Mecdel Nâhiyesi, 80
Sefaradîler, 431
Seferberlik, 161

Sekizinci Kolordu Kumandanlýðý, 553
Selami, þaki, 131
Selanik, 251
Selhhâne, 58
Selim Han, Sultan, 13, 441, 445, 446, 455
Selim Nasrullah el-Hûrî Efendi, Cebel-i Lübnanlý, 270
Selvâr, Abvayn Nahiyesi, 77
Semere Karyesi, Taberiya Kazasý, 145, 146
Semû‘, Halilurrahmân, 70
Senedât Ýdaresi, 406
Senedeyn-i þerifeyn, 457
Seniyye Dâme'l-Ýydan mevkii, Bi’rü's-Seb' Kazasý, 551
Sergici hâsýlâtý, 58
Sevâhil Muhafaza Memuriyeti, 533, 535
Sevâkine, Halilurrahmân Kasabasý, 69
Sevâlime (taifesi), 29
Sýðýr hastalýðý, 88
Sýhhýye-i Umumiye, 110
Sýyamî, Monla, 31
Sýyamî-i Rumî, Monla, 31
Sibirya Þimendiferi, 235
Sicill-i Nüfus Ýdare-i Umumiyesi, 263
Silvan Camii ve Çeþmesi, Kudüs'de, 541
Silvan, Kudüs, 74, 541
Simsim, 28
Sinâvî, 479, 481
Sincil Karyesi, Abvayn Nahiyesi, 77
Sinod Meclisi, 433
Sipâhî, 29
Sivas Vilâyeti, 159
Siyon memleketi, 300
Siyonist âmâli, 367
Siyonist Cemiyeti, 299
Siyonist cemiyetleri, 357
Siyonist fýrkasý, 300
Siyonist hareketi, 299
Siyonist Komitesi, 367
Siyonistler, 12, 367, 427
Siyonizm, 300, 303, 367
Stewart, Yüzbaþý, 35
Su‘lâ, Beyt-i A‘tâb Nahiyesi, 71
Sûbâ, Kudüs, 74
Subhi, Muhbir Beyrut ahalisinden, 272
Suhuru'l-Gur, Nablus Sancaðý, 323
Sûk Karyesi, Aclun Kazasý, 411
Sûk-ý Þücâ‘iyye, Gazze, 28
Sultan Abdülhamid Han, 337, 371
Sultan Ahmed Han Camii, 450
Sultan Selim Han, 441, 445, 446, 455, 457
Sultan Süleyman Han, 177, 180, 198, 201, 445
Sultan Süleyman Han Vakfý, 201
Sumayl, Kalûca Nahiyesi, 80
Sur, 337, 339, 343, 344, 345
Sur Kazasý Meclis-i Ýdare, 345
Sur Kazasý Meclis-i Ýdaresi, 345
Surbâhir, Kudüs, 74
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Surde, Ramallah Nahiyesi, 75
Surif, Halilurrahmân, 70
Suriye, 14, 35, 99, 136, 143, 145, 146, 153, 156, 191,
193, 195, 241, 243, 247, 248, 250, 258, 267, 275, 276,
279, 291, 316, 345, 347, 383, 384, 393, 485, 499, 500,
533, 535, 547, 550, 551, 552
Suriye Vilâyeti, 136, 145, 191, 193, 195, 247, 248, 245,
347, 383, 384, 393, 485, 500, 551
Suriye Vilâyeti Meclis-i Ýdare, 195
Südde Yani Kilisesi, 214, 441
Südde-i Meryem, 441, 442, 445, 446
Sükker, 27
Süleyman Fârisî Türbesi, Tûr'da, 27, 541
Süleyman Fethi, Nablus Mutasarrýfý, 550
Süleymân Han, Sultan, 455
Süreyya Paþa, Kudüs Mutasarrýfý, 133
Süreyya, Serkâtib-i Hazret-i Þehriyârî, 40, 132, 133, 255,
269, 387, 494, 497
Süryanî, 65, 433, 473, 474
Süryani Katolik, 436
Süryani Mezhebi, 433
Süryani Mezhebi mabedleri, 433
Süryanî-i Kadîm, 433
Süryanîler, 433
Süveyþ Kanalý, 260
Þahama, Kudüs, 66
Þakir Paþa, Adana Vali-i Sâbýký'nin biraderi, 270
Þam, 32, 56, 96, 134, 231, 232, 328
Þam Beylerbeyi, 219
Þam Fransa konsolosu, 347
Þam-ý Þerif Kapýsý, 183, 184
Þe‘âra çiftlikleri, Havran Sancaðý, 323
Þe‘âra, Havran Sancaðý, 323
Þebtîn Karyesi, Nalin Nahiyesi, 65
Þehremâneti Hendesehânesi, 503
Þeker kamýþý, 28
Þelfat, Kudüs, 74
Þerâ daðlarý, Þevbek Nahiyesi, 416, 418
Þeria Nehri, 10, 11, 191, 193, 195, 211
Þevâbike mahallesi, Beyt-i Cibrîn Nahiyesi, 70
Þevbek Nahiyesi, Ma‘an Kazasý, 416, 418
Þeyh Hammad Sûfî, Arab þeyhi, 554
Þeyh Hasan el-Burduî Kabri, 77
Þeyh Mahallesi, Halilurrahmân Kasabasý, 69, 71
Þeyh Muhammed Âmirî, 279
Þeyh Muvannis, Kudüs, 65
Þeyh Reslan Makam-ý Þerifleri, Remle'de, 543
Þeyh Reyhan Makam-ý Þerifleri, Remle'de, 543
Þeyhü'l-Harem, 538, 539
Þimendifer, 235, 255, 418
Þone, 131
Þose, 418
Þûrâ-yý Devlet, 9, 22, 37, 38, 40, 42, 43, 52, 59, 109,
135, 193, 195, 198, 200, 201, 203, 205, 207, 263, 281,
307, 316, 324, 328, 332, 334, 343, 393, 399, 401, 405,
406, 408, 495, 497, 503, 505, 507, 509, 511, 513, 517,

519, 525, 526, 527, 543
Þûrâ-yý Devlet Dahiliye Dairesi, 38, 40, 97,  281, 495
Þûrâ-yý Devlet Maliye Dairesi, 200, 201, 205, 399, 503,
505, 507, 511, 519
Þuyûh, Halilurrahmân, 70
Þuyuk Nahiyesi, 551

T
Tabbâhýye, 29
Taberiya Kazasý, 145, 146, 295
Tâbiiyet Kanunu, 253
Tâbiiyet-i Osmaniye, 248, 253, 279, 355, 357
Tâhir Efendi, müvellî, 455
Tahsin, Serkâtib-i Hazret-i Þehriyârî, 143, 207, 308, 320,
401, 409, 505, 509, 513, 519
Talat Paþa, Sadrýazam, 161
Talmud, 431
Tampliyeler, 336
Tapu yoklama memurlarý, 267
Targûmiyâ, Halilurrahmân, 70
Tayyar Paþa, Kudüs-i Þerif Feriki, 173, 466
Tayyibe Camii, Kudüs'de, 543
Tayyibe, Kudüs, 32, 76, 377, 543
Tebdîl-i mezheb, 483, 486
Tebük Nahiyesi, Ma‘an Kazasý, 416, 418
Tekâlif-i örfiye, 29
Tel-assâfî, Beyt-i Cibrîn Nahiyesi, 70
Telefon muhâveresi, 213, 214
Tell et-Turmus, Kalûca Nahiyesi, 80
Termes‘iya, Abvayn Nahiyesi, 77
Tesalya, 236
Tesrî‘-i Muamelât ve Islâhât Komisyonu, 52
Tevrat, 276, 278
Theodor Herzl, Doktor, 12, 18, 299, 303, 305
Tibir, Kudüs, 74
Timâr, 29
Times gazetesi, 251 
Tina, Kalûca Nahiyesi, 61
Tophâne-i Âmire, 183, 184
Topoðrafya, 553
Topoðrafya ameliyâtý, 553
Toskana Hükûmeti, 472
Trablus, 11, 127, 128, 169, 271, 393
Trablus Kalesi, 128
Trablus Mukata‘âtý, 169
Tramvay, 11, 211
Tuffuh, Halilurrahmân, 70
Tur Karyesi, 13, 361
Tur, Kudüs, 361
Rabia-i Adeviye Türbesi, 541
Þeyh Mehmed Alemî Zaviye ve Makamý, 541
Tur-i Zeytun, 446
Türkler, 251

U
Udhýye âdeti, 29
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Ukkâþe Türbesi, Kudüs, 541
Umûr-ý Mahalliye-i Vilâyât Müdüriyeti, 421, 423
Urbân, 9, 10, 37, 38, 40, 123, 127, 131, 133, 233, 257,
259, 260, 403, 416 
Uyûn-ý Karre, 423, 425
Üçüncü Ordu Kumandanlýðý, 159
Ümmü Kasir mevkii, Bi’rü's-Seb' Kazasý, 551
Ümmülamed, Kudüs, 319
Ümmü'l-Cemâl, Hayfa, 271
Ümmülkilâb, Kudüs, 319
Ümmü't-Tût, Hayfa, 271
Ürdün Nehri, 35
Üzüm, 28, 258
Üzüm kökü yetiþdirme, 258

V
Vadi Huneyn Musevî, Remle Nahiyesi, 67
Vadi-i Ali, Gazze, 121
Vadi-i Cenîn, 423, 425  
Vadi-i Musa Nahiyesi, Ma‘an Kazasý, 416, 418
Vakf, Mecdel Nâhiyesi, 14, 80, 121, 169, 197, 198, 200,
201, 205, 207, 219, 291, 344, 399, 406, 491, 503, 517,
525, 527, 537, 539
Valeca, Kudüs, 74
Vatikan, 361
Vecile, Müntefek Sancaðý, 323
Viran, 423, 425
Viyana, 11, 239, 299, 305, 367, 368
Vüzerâ, 339, 345, 442, 446, 450, 451

Y
Yafa, 9, 10, 11, 13, 14, 43, 44, 47, 65, 91, 92, 94, 115,
123, 124, 127, 128, 143, 173, 203, 211, 257
Yafa Gümrüðü, 173
Yafa Ýskelesi, 263, 529
Yafa Kalesi, 10, 127, 128
Yafa Karantinahanesi, 91
Yafa Kaymakamlýðý, 529
Yafa Kazasý Meclis-i Ýdaresi, 47
Yafa Kilisesi, 338
Yafa Rüsûmât Müdürlüðü, 338, 339
Yafa Taburu, 319
Yahudi, 10, 11, 12, 13, 131, 251, 259, 272, 275, 291,
296, 313, 316, 323, 351, 365, 414, 431, 479, 481
Yahudi taifesi, 141, 479, 481
Yahudi züvvârý, 313
Yahudiler, 10, 11, 12, 347, 431, 436, 479, 545
Yahudilere icar ve füruht, 316
Yahudiliðin hukuku, 299
Yahudiye, Kudüs, 66, 365
Yakmiya Kilisesi, 442
Yakub en-Nusaybî, Baþpapas, 433
Yakubî Süryaniler, 433
Yakup Paþa, 477
Yalu Karyesi, Saffa Nahiyesi, 76
Yasakçý, 221

Yâsûr, Kalûca Nahiyesi, 80
Yazur, 66, 383, 423, 425
Yazur Karyesi, Kudüs, 383
Yebrud, Ramallah Nahiyesi, 76
Yehûd, Halilurrahmân Kasabasý, 29, 69, 219, 543
Yehûdan, 29
Yehuza Makamý, Yafa Kazasý'nda, 543
Yemen, 431
Yýldýrým mýntýkasý, Beyrut, 153
Yýldýz nizâ‘ý, 464, 466
Yibnâ, Mecdel Nâhiyesi, 80
Yuhanna, Habeþ Kralý, 442, 446, 487
Yunanistan, 236, 263
Yusuf Efendi, Binbaþý, 131

Z
Zabtiye Nezâreti, 263
Zâhiriye, Halilurrahmân, 70, 92
Zarnuga, Mecdel Nâhiyesi, 80
Zaytâ, Beyt-i Cibrîn Nahiyesi, 70
Zebhiye rüsûmu, 55, 58
Zekeriyya, Beyt-i A‘tâb Nahiyesi, 71
Zeki, Yâverândan, Tophane-i Âmire Müþiri ve  Umum
Mekâtib-i Askeriye-i Þahane Nâzýrý, 2, 4, 110
Zemarin, Hayfa, 271, 272
Zemarin Yahudileri, 271 
Zemzem suyu, 446
Zemzem Suyu (Kudüs kapýsýnda), 446
Zenbil, 197
Zeyt, 197
Zeytûn, 29
Zeytûn-ý Ýslâmî, 29
Zikrîn, Beyt-i Cibrîn Nahiyesi, 70
Ziver Paþa, Mutasarrýf, 271, 272
Zûru'l-Bâþir, Nablus Sancaðý, 323
Zükûr mektebi, Hasbiya Kazasý, 412, 414
Zükûr mektebi, Kefir Karyesi, Hasbiya, 414
Zükûr mektebi, Mimis Karyesi, Hasbiya Kazasý, 414
Zükûr mektebi, Râþiya El- Fahhâr, 414
Zükûr mektebi, Þib‘â Karyesi, Hasbiya Kazasý, 412, 414
Züvvâr-ý Museviye, 313, 351
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