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ÖNSÖZ

Osmanl›lar›n Yemen ile ilk ilgilendikleri tarih, 1530’lu y›llara tesadüf eder. Bu tarihlerden iti-baren Osmanl› Devleti, ‹stanbul’dan Yemen’e üst düzeyde görevliler göndererek hem kendisi
hemde bölge için güvenli bir yönetim kurma gayret ve çabas› içerisine girmiﬂtir. ‹kili iliﬂkilerin çok
s›cak geliﬂti¤i bu dönemde, Yemen idarecilerinin Osmanl› Devleti’ne ba¤l›l›klar›n› sunduklar› bi-linmektedir. Sonraki tarihlerde bu politikada baz› de¤iﬂiklikler olmuﬂsa da, genel hatlar›yla Ye-men’in Osmanl› yönetimi alt›nda bulunmas›, kaç›n›lmaz bir durum alm›ﬂt›r. Çünkü baﬂta Portekiz-liler olmak üzere di¤er Bat›l› devletlerin emelleri ortaya ç›km›ﬂ ve Yemen’i de içine alan ‹slâm
co¤rafyas›n›n güvenli¤i tehdit edilir olmuﬂtur. Bu çerçevede, Osmanl›lar›n Yemen üzerindeki ha-kimiyetlerinin temel sebeplerinden birinin Müslümanlar›n k›blesinin bulundu¤u Mekke ﬂehrine ol-dukça yak›n olan bölgeyi ve çevresini yabanc›lar›n suikast ve sald›r›lar›na karﬂ› korumak oldu-¤unu rahatl›kla söylemek mümkündür.
XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan sonra Seyyid Ahmed Muhtar Paﬂa’n›n öncülü¤ünde Yemen’e
gönderilen Osmanl› kuvvetleri bölgenin büyük bir k›sm›n› kontrolleri alt›na al›rlarken, di¤er taraf-tan da Yemen’de geniﬂ bir vilâyet teﬂkilat› oluﬂturularak kaza ve nahiye merkezleri kurulmuﬂ, hü-kümet konaklar› inﬂa edilmiﬂ, posta teﬂkilat› kurularak telgraf hatlar› çekilmiﬂ, geniﬂ yollar, iskele
ve limanlar yap›lm›ﬂ, e¤itim ve sa¤l›k alan›ndaki hizmetlere öncelik verilmiﬂtir.
Osmanl› Devleti, I. Dünya Savaﬂ› gibi çok zor ﬂartlarda bulundu¤u bir dönemde dahi Ye-men’in hukukunu korumak üzere bölgeye asker göndermiﬂtir. Gerek bu dönemde ve gerekse
Mondros Mütarekesi sonras›nda Yemenlilerin Osmanl›lara olan ba¤l›l›klar› devam etmiﬂ, hatta
Yemen’de kalan Türk subay ve askerleri Yemen Millî Ordusu’nu teﬂkil etmiﬂler, Yemen ﬂehirlerin-de bir süre daha Osmanl› sanca¤›n›n dalgalanmas›n› sa¤lam›ﬂlar, bu bölgelerin ‹ngiliz emelle-rine b›rak›lmas›n›n önüne set çekmiﬂlerdir. Türk askerlerinin Yemen’den ç›kar›lmas› yönündeki ›s--
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rarlar ve ‹ngilizlerin Arap Yar›madas›’nda Arap birli¤inin kurulmas› yolundaki aldat›c› teklifleri,
Yemenliler taraf›ndan reddedilmiﬂtir.
Osmanl› Döneminde Yemen adl› bu çal›ﬂma, 1543-1922 tarihlerini içine alan 108 belge-den meydana gelmektedir. Tematik olarak haz›rlanan eserde Sosyal ve ‹ktisadî Hayat, Vak›f,
Din, E¤itim, Sa¤l›k, Bay›nd›rl›k Hizmetleri, ‹darî ve Mülkî Düzenlemeler ile Askerî ve Diplomatik
konulara ait belgelere yer verilmiﬂtir. Foto¤raf, harita ve planlarla desteklenen eser, ayr›nt›l› bir
indeksle okuyucunun istifadesine sunulmuﬂtur.
Bu vesileyle eserin haz›rlanmas›nda eme¤i geçen Genel Müdürlü¤ümüz personeline, metin-lerin Arapça özetlerini yapan Fuad Abdülvehhab eﬂ-ﬁamî’ye, Arapça özet redaksiyonlar› için
zaman ay›ran Dr. Salih Sadawi’ye teﬂekkür ederim. Ayr›ca Tükiye - Yemen aras›ndaki dostluk
ve iﬂbirli¤ine katk›da bulunaca¤›na inand›¤›m›z bu eserin yay›nlanmas›n› destekleyen Yemen
Cumhuriyeti Milli Arﬂiv Merkezi Baﬂkan› Say›n Ali Ahmed ABUR‹CAL’e de ﬂükranlar›m› sunar›m.
Eserin, Türkiye-Yemen aras›ndaki dostluk ve iﬂbirli¤ini pekiﬂtirmesini, her iki ülke tarihçilerine ye-ni ufuklar açmas›n› temenni ederim.
Sayg›lar›mla...
Doç. Dr. Yusuf SARINAY
Devlet Arﬂivleri Genel Müdürü
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SUNUﬁ

Yemen ve Türkiye…
Ortak tarihten esintiler

Bu kitap, Yemen Cumhuriyeti Milli Arﬂiv Merkezi ile kardeﬂ Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Arﬂivleri Genel Müdürlü¤ü aras›nda arﬂivcilik alan›nda var olan s›cak iliﬂkilere dayal› yap›c› iﬂ-birli¤inin önemli bir sonucudur. Bu iliﬂkiler 1993 y›l›nda baﬂlat›lm›ﬂ ve baﬂar›l› olmas› için de iki
taraf, kararl› bir tutum sergilemiﬂtir. Bu iﬂbirli¤i, Türk Devlet Arﬂivlerinin ﬂimdiki Genel Müdürü
Doç. Dr. Yusuf Sar›nay döneminde daha da geliﬂerek artm›ﬂt›r.
‹ki kardeﬂ ülkenin tarihî iliﬂkilerinin ö¤renilmesinde önemli bir nokta olmas› itibar›yla Ye-men Milli Arﬂiv Merkezi ile Türkiye Devlet Arﬂivleri Genel Müdürlü¤ü aras›nda, arﬂivcilik husu-sunda sürdürülen iliﬂkiler; yöneticilerin ortak iste¤i olmasayd›, bu seviyeye ulaﬂmaz ve bu verim-li çal›ﬂmadan da söz edilemezdi. Bu ortak arzuyu, geçen dönemlerde Türk Arﬂiv yetkilileriyle
yapt›¤›m görüﬂmelerde gördüm. Bu görüﬂmeler, Sana’a’da düzenlenen I. Osmanl› Belgeleri Ser-gisi ve Ankara’da düzenlenen II. Sergi ve ortak sempozyum baﬂta olmak üzere birçok ortak ça-l›ﬂmalar yapmaya vesile olmuﬂtur.
Yemen Milli Arﬂiv Merkezi ile Türk Devlet Arﬂivleri aras›ndaki iliﬂkilerin mükemmel bir ﬂe-kilde geliﬂmesi, Yemen ve Türk halklar› aras›nda 1543 y›l›nda baﬂlayan tarihi iliﬂkilerin derinli-¤ini ifade etmektedir .Bu tarihte Hint Okyanusu, K›z›ldeniz, Aden Körfezi ve Arap Denizi’nde
bulunan yabanc› güçler, Mekke ve Medine gibi kutsal yerleri tehdit etmekteydiler. Kutsal bölge-lere yönelen bu tehdit ve sald›r›lar› önlemek amac›yla Osmanl› Ordusunun öncü birlikleri de böl-geye gelmiﬂtir. Belgeler göstermektedir ki, 1849 y›l›nda Osmanl›lar›n bölgeye tekrar geliﬂi, ül-keyi içinde bulundu¤u kötü durumdan kurtar›lmas› arzusuyla bizzat Yemenli din adamlar›, ﬁeyh-ler ve ileri gelenlerin ça¤r›s› üzerine gerçekleﬂmiﬂtir.
1918 y›l›nda sona eren Osmanl› hakimiyeti dönemi boyunca Yemenliler; idari, malî,
adlî ve di¤er alanlardaki modern sistemlerle tan›ﬂt›lar. Ayr›ca Yemen’e, Osmanl› Devleti taraf›n-dan gerçekleﬂtirilen ve finanse edilen telgraf hatlar›, sa¤l›k hizmetleri, asfalt yollar, okullar, ar-tezyen kuyular› gibi belgelerin ispat etti¤i sanayi alanlar›nda haz›rlanan bir çok proje ve hizmet-ler yap›lm›ﬂt›r.
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Osmanl› Arﬂivi’nde muhafaza edilmekte olan belgeler, Yemen’i kalk›nd›rmak ve az ön-ce iﬂaret edilen modern hizmetleri getirmek için Osmanl› Devleti’nin harcad›¤› gerçek çabalar›
aç›k bir ﬂekilde yans›tmaktad›r. Bu kitap söz konusu alanla ilgili bir çok belgeyi içermekte ve 2.
Osmanl› dönemi baﬂlar›nda Yemen’e siyasi, ekonomik, sosyal ve di¤er konularda yapt›¤› pro-jeler ve geliﬂmelere iliﬂkin bir çok örne¤i sunmaktad›r. Kesin olarak inanmaktay›m ki bu kitapta
yer alan belgeler, Yemen’deki 2. Osmanl› dönemindeki Yemen-Osmanl› iliﬂkileriyle ilgilenenler
ve araﬂt›rmac›lar için en iyi yararlanma imkan› oluﬂturan önemli bir kaynak olacakt›r.
Sonuç itibar›yla bu aﬂamada iki ülke aras›ndaki iliﬂkilerin apayr› bir düzeye ulaﬂmas›-na önemli ölçüde katk› sa¤layan bu çal›ﬂma, konuyla ilgili gelecekte araﬂt›rma ve inceleme ya-panlar için do¤rudan müracaat edecekleri güzel bir baﬂlang›ç olacakt›r.
Son olarak bu gayret yolculu¤unun baﬂar›ya ulaﬂmas› yolunda harcad›¤› çabalar ve araﬂ-t›rmac›lar ile ilgililere verdi¤i f›rsattan ötürü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arﬂivleri Genel Müdürü
Say›n Doç. Dr.Yusuf SARINAY’a sonsuz teﬂekkürlerimi ifade etmek isterim.
Ali Ahmed Aburical
Yemen Milli Arﬂiv Merkezi Baﬂkan›
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Y. EE, 58/33

YEMEN'‹N CO⁄RAFÎ ÖZELL‹KLER‹ / YEMEN'DE GÜNDEL‹K HAYAT
Yemen ‹stinaf Mahkemesi Reisi Mehmed Hilâl'in, Yemen'in iklimi, tar›m ürünleri, hayvanlar›,
meskenlerinin inﬂa ﬂekli, ahalinin giyim-kuﬂam›, günlük hayat›, örf ve adetlerine dair risalesi

Devlet-i Aliyye’nin zîr-i idaresinde olan Yemen ahalisi iki buçuk milyondan ibaretdir. Yemen’in ekser yerleri da¤l›k oldu¤u hâlde ahalinin kesreti sebebiyle da¤lar›n zirvesine var›ncaya
kadar ziraat ederler. ﬁiddet-i hararetin hüküm-fermâ oldu¤u bir yere dokuz-on saat mesafede bulunan di¤er bir mahalde ﬂiddet-i bürûdet bulunmak keyfiyeti ﬂâyân-› taaccübdür. Bu sebeble baz› mahallât-› bâridede Dersaâdet karpuzundan daha büyük “Kebad” yani a¤aç kavunu ve nârenc ve büyük limon a¤açlar› bulundu¤u gibi mahallât-› hârede hurma ve temr-i hindî ve mu‘tedil yerlerde kahve a¤açlar› bulunuyor. Baz› mahallerde k›ﬂda hiç ya¤mur ya¤may›p ﬁubat’da
bile bir parça ya¤ar ise de pek cüz’îdir. As›l ya¤murun vakti yaz mevsimine musâdif olmakda
bulundu¤u için senede iki veya üç defa mezrû‘ât ekilip has›lât› al›nmakdad›r. Yemen’in mütemeddin olan beldelerinin hânelerinin beﬂ-alt› tabakay› hâvî olmakda ve yaln›z birinci tabakas›
taﬂdan bina olunup kusuru kerpiçden yap›lmakdad›r. Dahilen bu hânelerin duvarlar› kireç ile s›vanm›ﬂ ise de haricleri yani d›ﬂ duvarlar› kâmilen s›van›lmay›p yaln›z pencerelerinin etraf› s›van›lm›ﬂd›r. Mezkûr hâneler eskiden bina olunmuﬂ oldu¤undan ekserîsinin en büyük pencerelerinin
bir arﬂ›n tûlü ve ol mikdar arz› bulunup iki taraf› aç›k olan bu odada nihayet bu küçüklükle beraber iki-üç pencereden ziyade bulunmakdan baﬂka pencerelerin caml›s›na tesadüf etmek dahi
pek nadir olup cümlesi kapakl›d›r. Hele bu pencerelerin üzerleri pek tuhaf olup bunlar›n üzerine
odan›n pencere bulunmayan yerlerine mermere müﬂâbih gayet ﬂeffaf bir parmak kal›nl›¤›nda bir
nev‘ beyaz taﬂ kullan›lmakda ve bir ›ﬂ›k yand›¤› vakit bu deliklerden mütehass›l manzara d›ﬂar›dan gayet latîf görünmekdedir. Bura mimarc›lar›n›n mahareti nihayet derecede olup mesela bir
cami veya hamam kubbesini iskelesiz bina ve beﬂ alt› hânenin sath-› arza karîb olup rutubet ve
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saireden dolay› müﬂrif-i harab olan en aﬂa¤› kat›n› yani sath-› arzdan dört-beﬂ arﬂ›n mikdar›n› üst
taraf›na bir halel îrâs etdirmeksizin y›k›p kâimen tamir etmek gibi hakikaten garâibden addedilme¤e ﬂâyân maharetleri vard›r. Hânelerin tefriﬂât› ise odan›n kap› taraf›ndan mâadâ üç taraf›na envâ‘ basmalarla müzeyyen bir perde koyarlar ki bu perdelerde her hâlde yirmi kadar basma parçalar› bulunur. Basmalar› taksim etmek parça al›p tasarruf etmek efkâr›ndan ileri gelmeyip mücerred odalar› daha ziyade zînetlendirmek için basmalar› parça parça al›p ve bir birine
dikip odan›n etraf›na asd›klar› gibi yasd›klar› dahi beﬂ-alt› parça basmadan dikilmiﬂ oldukdan
baﬂka alelâde bir yasd›k koymakla iktifa etmeyip birbiri üzerine ve önüne olarak bazen üç yasd›k koyarlar ki o suretde zaten alçak bulunan oda duvarlar›n›n yar›s› bunlar ile mestûr kal›r. Raflar›n üzerine dahi ﬂiﬂe ve bardak ve cam parçalar› gibi baz› ﬂeylerle odan›n ortas›ndan âlât-›
müzeyyeneden ma‘dûd bir de ayakl› sar› tepsi ve o tepsinin üzerine birkaç nargile ile beraber
buhurdanl›k ve saire vaz‘ ederler. Ahalinin melbûsât›na gelince; ﬂehirlerinde bazen bulunur ise
de kabâilinde don giyen bulunmaz. Fakat nisâ taifeleri ma‘mûlât-› mahalliyeden olarak mâî
Amerikan bezinden don giyerler ve bu bezin boyas› vücudlar›na ç›kmaz ise makbul tutmazlar.
Kabâil mâî bezden bir büyük gömlek giyip onun alt›na dahi yani belden aﬂa¤›ya kadar bir fûta sar›p bu fûtan›n baﬂ›na yani beline kuﬂak makam›na kâim olmak üzere cenbiye tabir olunan
bir nev‘ hançeri ba¤larlar. Bu cenbiye üç-dört parmak arz›nda ve bir buçuk kar›ﬂ tûlünde olup
k›l›f› halis gümüﬂle pek güzel bir suretle yap›lm›ﬂd›r. ‹ﬂbu k›l›flar dahi her bir aﬂiret ve mevki‘e göre ayr› ayr› ﬂekillerle yap›l›r. Baz› kabile cenbiyeleri k›l›¤›n›n tûlü bir arﬂ›ndan ziyade baz›lar› e¤ri ve baz›lar› da müstakîm oldu¤undan bir adam›n cenbiyesinden Yemen’in hangi kabile ve hangi yerinden oldu¤u bilinir. Bu cenbiyeleri gerek kibâr ve gerek sigâr alt›-yedi yaﬂ›nda bulunan
çocuklar bile takmakdad›r. Fakat pek ufak olan çocuklar›n cenbiyeleri çocu¤un istedi¤i vakitde
ç›karamamas› için çivilenir. Esnaf ahali dahi bir entari giyip omuzlar›na battaniye atarlar ve k›ﬂda battaniyelerle baﬂtan aya¤a kadar sar›l›rlar. Çocuklar›n boyunlar›na demirden pek ince bir
tak›m silsileler takarlar ki bunlar çocuk on, on iki yaﬂ›na girinceye kadar boynunda kal›r. Ahali
bak›r isti‘mâl etmezler. Gerek tencereleri ve gerek sahanlar› bir nev‘ taﬂdan olup k›r›ld›kça çivileme¤e mahsus adamlar vard›r ki baz› tencereler on defa k›r›l›p çivilendi¤i hâlde yine isti‘mâl
edilir. Gerek San‘al›lar ve gerek sair mahaller ahalisi vakt-i zevâlde hânelerine çekilip yemek yedikden sonra “gat” çi¤nerler. Bu gat âs yahud zeytin yapraklar›na müﬂâbih bir yaprak olup
nef‘ini iddia ederler. Yemen ahalisi ale’l-umum kahve kabu¤unu ziyadesiyle ve ifrat derecede
içerler. Yani her biri günde yirmi çay fincan› ile iktifa etmez. As›l halis kahveyi ise asla isti‘mâl
etmezler ve içmezler. San‘a ile sair cebellerde inek ve öküz ve develer kendiliklerinden ot ve
saire yemeyip erkekler ve kar›larla çocuklar “kasb” denilen bir kuru sap üzerine taze yoncay› sar›p hayvanât-› mezkûrenin a¤›zlar›na t›karlar. ‹neklerin her birinin arkas›nda yani ellerinin üzerinde ve boynunun nihayetinde bir veyahud iki kar›ﬂ irtifâ‘›nda birer hörgüç bulunmakdad›r. Zeytin
ve neft ya¤lar›n› ç›karmak için mevcud bulunan de¤irmenler develerle döndürülür. Bu de¤irmenler acayib bir ﬂekildedir. Yemen’de âlât-› tarab, davul ve zurnadan ibaretdir. Bunlar› da ancak
erkekler isti‘mâl ederler. Bir cemiyetde davul ve zurna çal›nd›¤› vakit onlar›n na¤m›yla bi’l-cümle hâz›r bulunan erkekler raks ederler. Rakslar› birbirinin ellerini tutup topal›n yürüyüﬂü gibi kâh
ileriye ve kâh arkaya dönüp davula salarak raks ederler ki bu rakslar› gayet acayib ve mudhikdir. Mütemeddinlerin davulu ufak ve uzun olup salland›kça nâme icra etmek için dahiline gü-

S O S YA L V E İ K T İ S A D İ H AYAT

27

müﬂden yüzük koyarlar. ﬁark›lar› dahi Kürd esvât›yla Fransa ﬂark›lar›na müﬂâbih bir suretde ve
kendilerine mahsus bir üslubdad›r. El-hâs›l âlât-› tarab bütün bütün gayr-› mevcud oldu¤u gibi esvât-› hasene dahi külliyen mefkûddur. Dü¤ünlerde güveyi yats› namaz›ndan sonra önünde bir tak›m saflar teﬂkil ve meﬂaleler îkâd olundu¤u ve taife-i nisâ gibi baﬂ›ndan aya¤›na kadar kapal›
olarak yaln›z gözleri aç›k bulundu¤u hâlde hânesine gönderilir. Eve yaklaﬂd›kça güveyinin akâribinden fevc fevc adamlar gelerek “ehlen ve sehlen ve merhaben” kelâmlar›yla tâ sokakdan istikbâline baﬂlarlar. Yemen’in her taraf›nda k›t‘ât-› sairede bulunmayan bir tak›m âdetler vard›r.
Mesela Asir’in kasabalar›nda bile devlete a‘ﬂâr verecekleri esnada a‘ﬂâr› ba‘de’l-i‘tâ bir n›sf-›
âhar ifrâz ve ihtiyar meclisinin taht-› idaresinde olmak üzere bir sand›k-› mahsusa verirler. E¤er
o kasabada bir adam›n ekine mahsus olan hayvan› telef olur veyahud katl ve cinayet vâki olup
da diyetinin tesviyesi icab eder veya birisi fakr u zaruriyete dûçâr olarak ona iâne verilmek lâz›m gelir ise hepsi bu sand›k-› mahsusdan tesviye edilir. Her kasabada bulunan ihtiyarlar akﬂam
namaz›n› ba‘de’l-edâ camide toplan›p umûr ve menâfi‘-i umumiyeye dair bir tak›m müzâkerâtda bulunurlar. Bunlar›n mezhebleri ﬁafiî ve Hanbelîdir. San‘a etraf› ahalisinin mezhebi Zeydî ve
Hudeyde k›t‘as› ﬁafiî ve Hanbelî, Taiz etraf›ndakilerinin dahi ﬁafiî ve Zeydî’dir. Zeydî taifesi iki
s›n›f olup s›n›f-› evvel mütevegg›l ve s›n›f-› sânî mu‘tedil ve s›n›f-› mu‘tedil ise devlete muhib ve
‹mam Ali’nin zikri esnas›nda “rad›yallahuanh” yerine “aleyhisselâm” derler. Zeydî mezhebi indinde Ramazan’da teravih namaz› olmay›p k›lmazlar. Hatta Ramazan’da yats› namaz›n› gece
saat beﬂde k›larlar. Yaln›z min cihetin bir güzel âdetleri vard›r ki geceleri Kur’ân-› Azîm k›râetiyle muvâzabet ve iﬂtigâl ederler ve ale’l-husus San‘a’da bulunan Cami-i Kebîr’de bin veya iki bin
adam›n her birlerinin önünde ufak bir iskemle ve üstünde bir Kur‘ân-› Azîm ve yan›nda bir kandil bulunup sabaha kadar böyle Kur‘an-› ﬁerif tilâvetiyle meﬂgul bulunurlar. Bu ise ekser memâlikde cârî olan âdetlere muhalifdir. Çünkü âdât-› meﬂrû‘a birinin okuyup di¤erinin istimâ‘ etmesi
lâz›meden oldu¤u hâlde onlar bilakis her biri münferiden okurlar ve bu sebebden olarak her bir
camide iki yüz ve beﬂ yüz ve bin ve daha ziyade Mushaf-› ﬁerif bulunmak tabiîdir. Gündüzleri
dahi iﬂbu minvâl üzere ö¤le vaktinden akﬂama kadar okurlar ve tüccar ile umum ahalinin ma¤azalar› gece saat sekize kadar aç›kd›r. San‘a’da bulunan Cami-i Kebîr bina-y› kadîm olup camii mezkûrun vasat› gayet vâsi‘ ve Dersaâdet’de Sultan Mehmed avlusu cirmine müsâvî ve aç›kd›r. Cami-i mezkûrun namazgâh mahalli dört rükün üzere tertib olunup erkân-› erba‘as› dahi birbirine muttas›l bulunur ve kap›lar›n birisinin üzerinde her iki kuﬂ di¤er iki kuﬂa mukabil olarak dört
kuﬂ resmi bulunup bu kuﬂlar dahi zaman-› sâb›kda Kâbe’nin harab›na gelen fil kavminin üzerine
musallat olan ebâbil kuﬂlar›n›n taﬂdan ma‘mûl resimleri oldu¤u iddia edilmekdedir. Tuyûr-› mezbûrenin hacmi karga kadar olup yaln›z kuyruklar› k›sa ve gagalar› serçe kuﬂunun gagas› gibi
ufakd›r ve Zeydî mezhebinde Cuma namaz› cami-i müte‘addidede yani cami-i ﬂerifde eda olunmay›p San‘a’da birçok cami bulundu¤u hâlde yaln›z Cami-i Kebîr’de eda k›l›nmakda ve evkât› hamse dahi her bir camide eda k›l›nmakdad›r. Bu icraât dahi Zeydî mezhebinin kavâ‘idindendir. Îd-i f›tr›n müddeti üç gün oldu¤u hâlde kurban bayram› on gündür. Bunun sebebi dahi Zilhicce’nin on sekizine tesadüf eden yevmü’n-nüﬂûr tabir olunan mübarek gün oldu¤u tahkikât-› vâk›‘adan anlaﬂ›lm›ﬂd›r. Bunun hakk›nda Resûl-i Ekrem aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm Ali rad›yallahuanh
hakk›nda hadis-i ﬂerifinde: “Ali men bi-menzileti’s-sem‘i ve basari ilh.” buyurmuﬂ ve ol gün dahi
bayram makam›nda bulunmuﬂdur. O günden sonra bayram hitâm bulup tüccar ve esnaf dükkân
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San’a halkının giyim tarzı

(‹.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi, No. 779-76-0033)

29

30

osmanlı arşiv belgelerinde yemen

San’a’dan bir görünüm

(‹.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi, No. 90457-0013)

ve ma¤azalar›n› açarlar. Tahk›kât-› acizâneme nazaran Devlet-i Aliyye, Yemen k›t‘as›n›n istilas›ndan evvel eyyâm-› mezkûrede kemâl-i ta‘zîm ve meserretle ﬂenlikler icras› âdet-i kadîmelerinden bulunup o günlerde dahi ahali ve haricden gelen kabâil urbânlar› hâkim bulunan ‹mam Saray›’n›n piﬂgâh›na cem‘ ile sabahdan ikindiye kadar envâ‘-› meserrât icra ve hâkim bulunan zât
dahi maiyyetinde ahali ve kabâil-i Arab’dan mürekkeb yirmi-otuz bini mütecâviz eﬂhâsdan ibaret bir izdiham-› cesîm oldu¤u hâlde belde haricine ç›kar idi. San‘a’da bulunan Zeydî taifesi iki
s›n›f olup s›n›f-› evvel mütevegg›l ve s›n›f-› sânî mu‘tedil ve s›n›f-› mu‘tedil ise devlete muhib ve
‹mam Ali’nin zikri esnas›nda “rad›yallahuanh” yerine “aleyhisselâm” derler. Yemen k›t‘as›nda icra olunan nagamât çalg› ve zurnadan ibaret olup erkekler icra ederler ve cemiyetlerinde davul
ve zurna çal›nd›¤› hâlde onun na¤mesi üzerine tekmîl hâz›r bulunan taife-i zükûr raks etmek âdetlerindendir ve rakslar› dahi birbirinin ellerini tutup topal›n yürüyüﬂü gibi ki nas›l yere temâyül
eder! Kâh ileriye kâh arkaya dönüp topal hey’etinde olarak davula sar›lmak ile raks ederler. Elhâs›l rakslar› acayib ve gayet mudhikdir. Nisâlar› dahi bu ﬂekil ve hey’etde bulunup davullar›
dahi ufak ve uzun olup dahilinde gümüﬂden yüzük vaz‘ ederek salland›kça nagamât icra olunur
ve gunne ve ﬂark›lar› hiçbir memlekete müﬂâbih olmay›p kendilerine mahsus bir usul üzere olarak Kürdlerin esvât›yla Fransa ﬂark›lar›na müﬂâbeheti vard›r. Hâs›l-› kelâm âlât-› tarab olan musika aletleri bütün bütün ma‘dûm oldu¤u gibi esvât-› hasene dahi külliyen mefkûddur.
(H. 1306) / [M. 1890]
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HAT, 57501

‹NG‹LTERE KRALI'NIN YEMEN KAHVES‹ TALEB‹
‹ngiliz elçisinin, Yemen kahvesi ve Mekke belesan (pelesenk) ya¤›ndan çok hoﬂlanan ‹ngiltere
Kral› için bu ürünlerden talep etti¤i ve Padiﬂah'›n da bu talebin yerine getirilmesi hususunda
irade buyurdu¤u
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ﬁevketli kerametli mehâbetli kudretli veli-nimetim efendim Padiﬂah›m
‹ngiltere elçisi tercüman› vesâtat›yla reis efendi kullar›na bir k›t‘a memhûr takrîr gönderip mefhûmunda ‹ngiltere Kral› berren Âsitâne-i Saadet’e gelen Yemen kahvesinden ve Mekke-i Mükerreme’nin hâlis belesan ya¤›ndan gayet hazzetdi¤ini elçi-i mesfûra mahremâne biri ifade etmekle mesfûr dahi yüz k›yye kahve ve bir k›yye belesan ya¤› tedarik ve Kral-› mersûma göndermek
murad edip lâkin a‘lâs›n› temyîz edemedi¤inden baﬂka nereden tedariki mümkün olaca¤› dahi
malumu olmad›¤› beyân›yla bunlar›n tedariki hususunda efendi-i mûmâileyh bendeleri kendüye
iânet etmesin istid‘â etmekle takrîri takdim-i atebe-i ulyâlar› k›l›nd›. Bazen bu makûle düvel-i saire indlerinde mu‘teber olan ﬂeylerin taraf-› Devlet-i Aliyye’den taltifen i‘tâ buyurulageldi¤i mesbûk
olmakla sâlifü’z-zikr yüz k›yye kahve ile bir k›yye belesan›n dahi bu defa ‹ngiltere Kral›’na i‘tâs›
irâde buyurulursa ol mikdar kahvenin tedariki hususu e¤er ki gümrükçü a¤a kullar›na tenbih ile
tanzim olunup lâkin belesan›n a‘lâs› ancak Hazine-i Hümâyûn’da bulunup taﬂrada bulunamayaca¤› zâhir olmakla zikrolunan belesan›n dahi Hazine-i Hümâyûn’dan i‘tâs›yla tanzimi hususunda ne vechile emr u irâde buyurulur ise fermân ﬂevketli kerametli mehâbetli kudretli veli-nimetim
efendim Padiﬂah›m hazretlerinindir.

Belesan ya¤› Hazine’de yokdur. Taﬂrada
buldurup ve kahve dahi a‘lâs›ndan tedarik
olunup öylece teslim oluna. Hediye olarak
veresin.
[29 Zilhicce 1206] / [18 A¤ustos 1792]
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‹. DH, 19680

“GAT” B‹TK‹S‹N‹N ‹NCELENMEK ÜZERE PAD‹ﬁAH’A TAKD‹M‹
Yemen’de yetiﬂtirilen ve Yemenlilerin hayat›nda önemli bir yeri olan “gat” isimli bitkinin
incelenmek üzere bir numunesinin Mekteb-i T›bbiye ve Padiﬂah’a gönderilmesi

Ma‘rûz-› dâ‘î-i kemîneleridir ki
Leffen takdim-i atebe-i ulyâ-y› cenâb-› vekâlet-penâhîleri k›l›nan tahrirâtdan keyfiyet bi’l-etrâf
rehîn-i ilm-i âlî-i hidivîleri buyurulaca¤› vechile Yemen ahalisinin tenâvülüne mecbur olduklar›
“gat” tesmiye olunur nebat›n keyfiyeti anlaﬂ›lmas› hususu baz› evliya-y› umûr-› zevât-› kirâm taraflar›ndan sâb›ka Yemen Defterdar› Emin Lütfü Bey kullar›na emir ve sipariﬂ buyurulmuﬂ oldu¤una
imtisâlen bu kere Yemen Mal Müdürü Mehmed Ali Efendi kullar› nebat-› mezkûrun bir ﬂiﬂe hulâsas›yla yaprak ve filiz ve çiçeklerinden birer mikdar irsâl ve Mekteb-i T›bbiye-i ﬁahane doktorân›ndan olup memuren ol tarafda bulunan Binbaﬂ› Osman Zübeyir Efendi kullar›n›n buna dair tahrîr-gerdesi olan baz› hususât› mutazamm›n vermiﬂ oldu¤u iki k›t‘a varakas›n› isbâl eylemiﬂ olmakdan nâﬂi keyfiyet Meclis-i T›bbiye’ye lede’l-havale muayene ve kütüb-i nebatiye mütâlaa olunarak zikrolunan gat’›n keyfiyet-i te’siriye ve ef‘al-i tabiiyesini mutazamm›n meclis-i mezkûrdan kaleme al›nan bir k›t‘a varaka ile beraber tahrirât-› vâride manzûr-› hikmet-menﬂûr-› hazret-i Sadâ-
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ret-penâhîleri buyurulmak üzere leffen ve mezkûr ecza dahi ma‘an hâk-i pây-› emel-revâ-y› cenâb-› vekâlet-penâhîlerine takdim k›l›nd›¤› ve icra-y› iktizâs› her hâlde emr u irade-i aliyye-i dâverîlerine menût mevâtdan idü¤ü rehîn-i ilm-i âlî-i hidivîleri buyuruldukda ol bâbda emr u fermân
hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 15 M sene [12]71 / [8 Ekim 1854]
Cemaled din
**
Atûfetli efendim hazretleri
Yemen ahalisinin tenâvülüne mecbur olduklar› “gat” tesmiye olunur bir nev‘ nebat›n mahallinden bir ﬂiﬂe hulâsa ve filiz ve yaprak ve çiçeklerinden birer mikdar numunesi gönderilmiﬂ oldu¤undan Mekteb-i T›bbiye-i ﬁahane’de bi’l-muayene keyfiyet ve hâssiyyetini mübeyyin yaz›lm›ﬂ
olan müzekkire mekteb-i mezbûr nâz›r› semâhatli efendi hazretlerinin tezkiresi ve evrak-› saire ve
mezkûr hulâsa ve numune ile manzûr-› âlî buyurulmak için arz u takdim k›l›nm›ﬂ oldu¤u beyân›yla tezkire-i senâverî terkîm k›l›nd›, efendim.
Fî 20 Muharrem [12]71 / [13 Ekim 1854]
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Hâme-zîb-i ibcâl olan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle evrak-› ma‘rûza ve mezkûr
hulâsa ve numune manzûr-› me‘âlî-mevfûr-› hazret-i ﬂahane buyurulmuﬂ ve yine savb-› sâmî-i
âsafîlerine iade k›l›nm›ﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 23 Muharrem sene [12]71 / [16 Ekim 1854]
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A. MKT UM, 556/87

‹THALAT VE ‹HRACATTAN ALINACAK GÜMRÜK
Osmanl› devleti ve yabanc› ülkelerden Yemen sahillerine gelen beyaz bez ve ipliklerden tarife
üzere gümrük resmi al›nd›ktan sonra bunlardan Yemen’in muhtelif kazalar›nda boyan›p tekrar
ihraç edilenleri ile vilayet dahilinde sarf olunanlar› ve Hudeyde, Muha ve Lhayye ‹skelelerinden ihraç olunan Yemen mamülü hurma ve mercimek gibi g›da maddeleri hakk›nda gümrükçe
ne ﬂekilde muamele olunmas› gerekti¤i hakk›nda gönderilen ferman uyar›nca muamele edilece¤ine dair Yemen Eyaleti mutasarr›f› Ahmed Paﬂa taraf›ndan sunulan arz
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Cenâb-› Celîlü’l-menâk›b-› Hazret-i Vekâlet-penâhî’ye
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Memâlik-i Mahrûse ve diyar-› ecnebiyeden Yemen sevâhiline vürûd eden beyaz bez ve ipliklerden ber-mûceb-i tarife resm-i gümrü¤ü al›nd›kdan sonra bunlardan nefs-i Hudeyde’de ve Zebid ve kazahâ-i saireye gönderilerek boyan›p gelenlerden berren ve bahren harice ç›kanlar› ile
eyalet-i merkûmede zikrolunan ipliklerden nesc olunan fûta ve akmiﬂe-i sairenin derûn-› eyaletde
sarf olunanlar› ve harice gidenleri ve yine eyalet-i mezkûrede hâs›l olup berây-› ticaret Hudeyde
ve Muha ve Lhayye ‹skelelerine berren sevk olunan hurma ve mercimek gibi baz› erzak haklar›nda gümrükçe ne vechile muamele olunmas› istîzân›na dair mukaddem ve muahharan mütecâsir-i takdimi oldu¤um iki k›t‘a arzuhal-i mufassala-i acizânem Meclis-i Vâlâ’ya havale ile Gümrük
Emanet-i Celîlesi’yle lede’l-muhabere gelen cevab›n üzerine bi’l-iﬂtibâh muamelesi istîzân k›l›nan
mezkûr beyaz bez ve ipliklerin boyan›p berren ve bahren harice ç›kmalar›nda ve zikrolunan
ipeklerden nesc olunan fûta ve akmiﬂenin yine beldesi derûnunda ve harice ihrac›nda ve bir iskelenin aid oldu¤u kaza dahilinde bulunan emlâkinden ahalinin kendi hânelerinde sarf olumak
üzere getirecekleri ve berây-› ticaret celb edecekleri erzak haklar›nda gümrükçe ve darb-› damgaca ne suretle muamele olunmak iktizâ edece¤i irâde-i aliyyesini ﬂâmil fî S sene [12]78 tarihiyle zîver-i enâmil-i ta‘zîm olan fermânnâme-i seniyye-i vekâlet-penâhîleri meâl-i isabet-iﬂtimâli
karîn-i müdrike-ârâ-y› çâker-i musâdakat-rehînleri olmuﬂ ve infaz ve icras› mütehattim-i zimmet-i
acizânem bulunmuﬂ oldu¤undan mantûk-› celîlinin harf be-harf icras› z›mn›nda keyfiyet iktizâ
edenlere beyân ve tebli¤ olunarak bi-mennihî teâlâ icra-y› muktezâs›na ibtidâr ve mübâderet ve
istikmâl-i esbâb-› hüsn-i cereyân›na itina ve dikkat olundu¤u beyân›yla ifade-i hâl ma‘raz›nda takdim-i arzuhale mücâseret olunmuﬂdur. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 21 ﬁevval sene [12]78 / [21 Nisan 1862]
Muta sar r›f-› Eya let-i Ye men
Ah med
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‹.DH, 47485

KOZ L‹MANI’NDA GÜMRÜK TEﬁK‹L‹
Yemen Vilayeti dahilinde bulunan Koz Liman›’n›n ticarî ve stratejik aç›dan önemi nedeniyle
burada bir gümrük teﬂkili ile memur ve sair hizmetlilerinin tayini
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San’a ‹skelesi

(‹.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi, No. 90457-0014)

Atûfetli efendim hazretleri
Yemen Vilâyeti dahilinde kâin Koz Liman›’n›n ehemmiyet-i mevki‘iye ve ticariyesine mebnî
oraya bir sahil gümrü¤ü teﬂkil ile memurîn ve hademesinin tayini istîzân›na dair Rüsûmat Emaneti makam›ndan meb‘ûs takrîr leffen takdim k›l›nm›ﬂ ve bu suret lüzum-› sahiha ve hazinece istifade maksad›na mebnî oldu¤u gibi memurîn ve hademe-i merkûmeye verilecek bin sekiz yüz kuruﬂ ayl›¤›n tertib-i mahsusas›ndan tesviye edilece¤i dahi anlaﬂ›lm›ﬂ olmakla muvâf›k-› irâde-i seniyye-i hazret-i ﬂehinﬂâhî buyurulur ise mûcebince ifa-y› muktezâs›na ibtidâr edilece¤i ifadesiyle
tezkire-i senâverî terkîm olundu, efendim.
Fî 13 Safer sene [1]291 / [1 Nisan 1874]
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Hâme-pîrâ-y› ta‘zîm olan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle melfûf takrîr manzûr-› ﬂevket-mevfûr-› hazret-i ﬂehinﬂâhî buyurulmuﬂ ve ber-vech-i istîzân mahall-i mezkûra bir sahil
gümrü¤ü teﬂkili ile i‘tâs› lâz›m gelen ol mikdar ayl›¤›n tertib-i mahsusundan tesviyesi müte‘allik ve ﬂeref-sünûh buyurulan emr u fermân-› me‘âlî-unvan-› cenâb-› mülkdârî mantûk-› münîfinden olarak mezkûr takrîr yine savb-› sâmî-i hidîvânelerine iade k›l›nm›ﬂ olmakla ol bâbda
emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 14 Safer sene [1]291 / [2 Nisan 1874]
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Y. A. HUS, 164/61

SAN’A’DA BULUNAN ALTIN MADEN‹
San‘a’da bir çoban taraf›ndan bulunup numunesi incelenmek üzere ‹stanbul’a gönderilen
alt›n madeninin, tesadüf edildi¤i mahalde yap›lan aramalarda, maden ilminden anlayan
kimse olmad›¤›ndan madenin kayna¤›na ulaﬂ›lamad›¤›

Yemen Vilâyeti’nden mevrûd 12 Nisan sene [12]96 tarihli telgrafnâme[nin] halli:
Maden hakk›nda emr-i telgrafîleri al›nd›. Vilâyete vusûl-i acizânemde fi’l-hakika bir çoban
bir mikdar alt›n madeni bulmuﬂ ve çoban ile beraber mahalline bir erkân-› harb zâbiti ile istihkâm bölü¤ü gönderilerek taharrî olunmuﬂ ise de maden ilmine vâk›f kimse olmad›¤›ndan damar›ndan eser bulunamam›ﬂd›r. Çoban›n buldu¤u zengin alt›n maden pâresi memur-› mahsus [...]
gelecek [...] vapuruyla irsâl k›l›nacakd›r.
‹s mail
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**
San‘a’da bir çoban külçe hâlinde bir alt›n madeni numunesi bulup tahkikât ve keﬂfiyât›yla
u¤raﬂ›lmakda idü¤ü Yedinci Ordu-y› Hümâyûn Erkân-› Harb Reisi Mirliva Mehmed ﬁakir Paﬂa
cânibinden burada birine gönderilen ﬂukkada münderic oldu¤u malum-› âlî buyurulmas› üzerine
bu maden hususunun tahkiki emr u fermân buyurulmuﬂ ve s›hhat ve hakikatin izahât›yla bildirilmesi bâ-telgraf Yemen Valili¤i’ne yaz›lm›ﬂ idi. Bu kere cevaben gelen telgrafnâme manzûr-› âlî
hazret-i Padiﬂahî buyurulmak üzere leffen arz u takdim k›l›nd›, efendim.
Fî 21 Ca sene [12]97 / [1 May›s 1880]
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HUDEYDE’DE T‹CARET MAHKEMES‹ TEﬁK‹L‹
Yemen Vilayeti’nin ithalat ve ihracat›n›n en yo¤un olarak gerçekleﬂti¤i iskelenin Hudeyde’de
olmas› nedeniyle ticarî davalarda bir yo¤unluk yaﬂand›¤›, buradaki bidayet mahkemesinin de
yeterli olamad›¤›ndan ayr›ca bir ticaret mahkemesi teﬂkil edilmesi
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Hudeyde’nin kuzeyden görünümü

(‹.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi, No. 90766-0066)

Atûfetli efendim hazretleri
Yemen Vilâyeti dahilinde kâin Hudeyde Sanca¤› vilâyet-i mezkûrenin birinci iskelesi ve idhalât ve ihracât-› ticariyenin mevrûd ve mahreci olmak mülâbesesiyle mahall-i mezkûrda kesret
üzere vâki olan de‘âvî ve mesâlih-i ticariyenin vakt ü zaman›yla rü’yet ve tesviyesine bidâyet
mahkemesi yetiﬂememekde oldu¤una binâen livâ-i mezkûrda bir ticaret mahkemesinin teﬂkiline
lüzum göründü¤ü beyân›yla kanun-› ticarete tevfîkan intihâb olunacak reis ve azâ ve ketebe ve
hademesinin maaﬂât› vuku bulacak has›lât› nisbetinde tahsis olunmak üzere mahkeme-i merkûmenin teﬂkili istîzân›na dair Adliye Nezâret-i Celîlesi’nin takrîri leffen arz u takdim k›l›nm›ﬂ olmakla ber-mûceb-i istîzân mahkemenin teﬂkil ve muamelât-› lâz›menin ifas› için nezâret-i müﬂârunileyhâya me’zûniyet verilmesi hakk›nda her ne vechile emr u fermân-› hümâyûn-› hazret-i Padiﬂahî ﬂeref-müte‘allik buyurulur ise icra-y› hükm-i celîline ibtidâr olunaca¤› beyân›yla tezkire-i senâverî terkîm k›l›nd›, efendim.
Fî 18 Safer sene [12]98 - Fî 8 Kânûn-› Sânî sene [12]96 / [20 Ocak 1881]
Said
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i ta‘zîm olan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i vekâlet-penâhîleriyle melfûf takrîr manzûr-› âlî buyurulmuﬂ ve ber-vech-i istîzân mahkeme-i merkûmenin teﬂkili ile muamelât-› lâz›menin ifas› müte‘allik ve ﬂeref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i hazret-i Padiﬂahî iktizâ-y› âlîsinden olarak zikrolunan takrîr iade k›l›nm›ﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’lemrindir.
Fî 19 Safer sene [12]98 - Fî 9 Kânûn-› Sânî sene [12]96 / [21 Ocak 1881]
Ali R›za
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HUDEYDE SAH‹LLER‹NE MA⁄AZALAR ‹NﬁASI
Hicaz bölgesindeki arazilerde ecnebilerin emlak edinmeleri yasak olmas› nedeniyle ticaret
gemilerinin ihtiyac› olan kömürü depolamak için Hudeyde sahilinde hükümet taraf›nda
lüzumu kadar ma¤aza inﬂa edilerek taliplerine kiraya verilmesi

Hudeyde Liman›’na u¤rayacak ‹ngiliz sefâin-i harbiyesi için ‹ngiliz Vapur Acentesi taraf›ndan
k›rk tonilato maden kömürü celb olunup bunun karaya ihrac› orada kömür anbar› inﬂas› ve bu
sebeble süfün-i ecnebiyenin ekseriyâ mahall-i mezkûra u¤ramas›n› mûcib olarak bu ise mevki‘an
mehâzîri müstelzem olaca¤›na mebnî mezkûr kömürün ihrac›na müsaade olunmad›¤›na ve müteferri‘ât›na dair Yemen Vilâyeti’nden vâki olan iﬂ‘âr ve ol bâbda cereyân eden tedkikât ve müzâkerât üzerine sefâin-i ticariyeye mesdûd olamayan bir limana ecânib taraf›ndan kömür getirilmesine mümâna‘at olunamayaca¤›ndan sefâin-i ticariyeye mahsus olmak ve kömür vaz‘ ve h›fz› için sahilde kira ile ma¤azalar tedarik olunmak ﬂart›yla kömür ihrac›na mümâna‘at olunmamas› ve öyle kömür h›fz›na elveriﬂli ma¤azalar bulunmad›¤› hâlde arazi-i Hicaziye’de ecnebilerin
istimlâk-› emlâk etmeleri nizâmen memnû‘ olmas› cihetiyle hükûmet-i mahalliyece lüzumu kadar
ma¤azalar bi’l-inﬂa tâliblerine icar edilmesi hususuna dair mukaddemâ ﬁûrâ-y› Devlet Dahiliye
Dairesi’nden tanzim olunan mazbata meclis-i acizânemizce dahi tezyîl ve tahtîm edilerek
ma‘rûz-› huzur-› âlî k›l›nd›kda ecânibin bu misillü vesâil-i cüz’iyeye temessük ve teﬂebbüsünden
netâyic-i vahîme tevellüd etdi¤i ve Aden’de ibtidâ bir kömür ma¤azas› inﬂas› bilâhare oras›n›n
‹ngilizler taraf›ndan istimlâk›n› mûcib oldu¤u cihetle ledünniyât-› efkâr ve teﬂebbüsât-› nazar-› dikkat ve itinaya al›narak ol taraflarca hukuk-› Saltanat-› Seniyye’nin hiçbir suretle sektelendirilmemesi hususunun cânib-i vilâyete tavsiyesi hususuna irâde-i seniyye-i hazret-i Padiﬂahî ﬂeref-müte‘allik buyuruldu¤unu mübelli¤ fî 22 Rebîülâhir sene [12]98 tarihli tezkire-i hususiye üzerine hükm-i
celîl irâde-i seniyyeye tevfîkan icra-y› icab› Hariciye Nezâreti makam›na havale olunmuﬂ oldu¤undan ol bâbda ‹ngiltere Sefâreti’yle cereyân etmiﬂ olan muhaberâtdan bahisle makam-› nezâretin fî 16 Receb sene [12]99 tarihli tezkiresi melfûfât›yla beraber miyâne-i bendegânemizde k›râet ve mütâlaa olundu. Hulâsa-i meâli: Sefâret liman-› mezkûra anbar inﬂa olunmamas› hakk›nda dermiyân olunan esbâb› adem-i kabul ile beraber h›tta-i Yemaniye’nin arazi-i Hicaziye’den
olmad›¤› ve ticaret muahedenâmesinin beﬂinci maddesi hükmünce oraya ihracât›n men‘ olunamayaca¤› iddias›nda bulundu¤una nazaran icra-y› icab› re’ye ta‘alluk edilmiﬂ olup ecânibin ora-
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larda istimlâk-› emlâk edememeleri ﬂâyân-› itina mevâddan ve bu suret emr u fermân-› hümâyûn› hazret-i Padiﬂahî iktizâ-y› celîlinden olmas›na ve ‹ngilizler ﬂimdi orada maden kömürü vaz‘ ve
h›fz›na elveriﬂli ma¤azaya ihtiyac göstermekde idü¤ünden o makûle ma¤azalar hükûmet-i mahalliyece yapd›r›larak tâliblerine icar olundu¤u hâlde sefâretin ticaret muâhedesi hükmüne istinâden vâki olan ›srar›na mahal kalmamak lâz›m gelece¤ine binâen karar-› sâb›k vechile orada lüzumu olan ma¤azalar›n hükûmet-i mahalliyece bi’l-inﬂa tâliblerine icar edilmesi ve ber-mantûk-›
irâde-i seniyye ol taraflarca hukuk-› Saltanat-› Seniyye hiçbir suretle sektelendirilmemek için her
hâlde ilzâm-› intibâh ve basîret olunmas› hususunun ez-ser-i nev vilâyet-i mezkûreye tavsiye ve
te’kîd k›l›nmas› ve suret-i münasibede sefârete beyân-› keyfiyet edilmek üzere Hariciye Nezâreti’ne cevaben malumât i‘tâs› tezekkür olunmuﬂ ve makam-› nezâretin mezkûr tezkiresi ile sefâretin takdiri tercümesi ve evvelki mazbata-i müzeyyele-i ma‘rûza tak›m›yla takdim k›l›nm›ﬂ ise de ol
bâbda ve kât›be-i ahvâlde emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emr efendimizindir.
Fî 14 Rebîülevvel sene [1]300 - Fî 12 Kânûn-› Sânî sene [12]98 / [24 Ocak 1883]
(Mec lis-i Mah sus üyeleri nin mü hür leri)
**
Devletli efendim hazretleri
Hudeyde’ye u¤rayacak sefâin-i ticariyeye lüzumu olan kömürün vaz‘›na mahsus olmak üzere hükûmet-i mahalliye cânibinden ma¤azalar inﬂas›yla tâliblerine icar› istîzân›na ve esbâb-› mûcibesine dair Meclis-i Vükelâ’dan bu kere kaleme al›nan mazbata melfûfuyla beraber arz u takdim k›l›nm›ﬂ ve karar-› ma‘rûz vechile iﬂbu ma¤azalar›n cânib-i hükûmetden inﬂa ve tâliblerine
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Hudeyde’ye liman inﬂaatı

(Resimli Kitab, c. 5, s. 196)

icar› halinde ba‘demâ ecânibin kendi taraflar›ndan ma¤azalar inﬂas› hakk›ndaki müsted‘iyât› bihakk›n reddedilece¤i cihetle suret-i karar bi’l-vücûh münasib bulunmuﬂ olmakla ol bâbda emr u
fermân-› hümâyûn-› cenâb-› mülûkâne her ne vechile ﬂeref-müte‘allik buyurulur ise infaz-› mantûk› âlîsine ibtidâr edilece¤i beyân›yla tezkire-i senâverî terkîm k›l›nd›, efendim.
Fî 14 Rebîülevvel sene [1]300 - Fî 12 Kânûn-› Sânî sene [12]98 / [24 Ocak 1883]
Sa id
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i ta‘zîm olan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleriyle evrak-› ma‘rûza
manzûr-› âlî buyurulmak ve ber-vech-i istîzân zikrolunan ma¤azalar›n cânib-i hükûmetden inﬂa ve tâliblerine icar› ile teferruât›n›n ifas› müte‘allik ve ﬂeref-sudûr buyurulan irâde-i seniyyei hazret-i Padiﬂahî mantûk-› münîfinden olarak evrak-› mezkûre iade k›l›nm›ﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 17 Rebîülevvel sene [1]300 ve fî 15 Kânûn-› Sânî sene [12]98 / [27 Ocak 1883]
Ali R›za
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YEMEN’DEN TUZ ‹HRACATI
Yemen’de bulunan Salif memlehalar›ndan Hindistan’a yap›lan tuz ihracat›n›n art›r›lmas›nda
baﬂar› kaydedildi¤i, ihraç edilen tuzlar›n Kalküta’da ra¤bet gördü¤ü, mevcut usülün haricinde
baﬂka bir yol ile de tuz ihraç olunursa ihracat›n senelik olarak 15 bin tona ulaﬂt›r›labilece¤i,
ancak öncelikli olarak bu miktarda tuz sat›n alabilecek müteahhid bulmak için Kalküta’ya bir
memur gönderilmesi gerekti¤i

ﬁûrâ-y› Devlet
Dahiliye Dairesi
Aded
639
Maliye Nezâret-i Celîlesi makam›n›n ﬁûrâ-y› Devlet’e havale buyurulan 22 Zilkade sene
[1]305 tarih ve üç yüz yirmi numaral› tezkiresi Dahiliye Dairesi’ne i‘tâ k›l›nmakla k›râet olundu.
Meâlinde Yemen’de bulunan Salif Memlehalar›ndan Hindistan’a vuku bulan tuz ihracat›n›n
tevsî‘ine teﬂebbüs olunarak bir mikdar tezyîd olunmuﬂ ve gönderilen tuzlar Kalküta’da mazhar-›
itibar olarak resmen bir fî-i münasib tayin k›l›nm›ﬂ oldu¤u gibi usul-i hâz›radan baﬂka bir yolda
tuz ihrac olunur ise senevî on beﬂ bin tonilato tuz ç›kar›laca¤› ve bu u¤urda sarf olunacak iki bin
alt›n›n bir buçuk senede masâr›f-› ihraciye fark›yla tesviye olunaca¤› anlaﬂ›lm›ﬂ ise de evvel emir-de gönderilecek tuzun sarf›n› te’min etmek üzere Kalküta’ya bir memur i‘zâm›na müdür-i umumî-nin teklifi üzerine Düyûn-› Umumiye Meclis-i ‹daresince de muvâfakat olundu¤u komiserlik tara-f›ndan cânib-i hazineye bildirildi¤inden ve memur-› mûmâileyhin zikrolunan memlehalar has›lâ-t›ndan Kalküta’da on beﬂ milyon k›yye tuz mübâya‘a edecek bir müteahhid bulundu¤u hâlde mu-kavelenâmesini tanzim edece¤i ve zikrolunan iki bin alt›n tuz nakliyât›n› teshîl için inﬂa olunacak
yol ve iskeleye sarf olunup bunun da masâr›f-› ihraciyede hâs›l olacak tasarrufun bir seneli¤iyle
bile ç›kar›lmas› mümkün olaca¤› müdür-i umumî taraf›ndan Meclis-i Maliye’de ﬂifahen i‘tâ olunan
izahâtdan anlaﬂ›ld›¤›ndan bahisle icra-y› icab› istîzân olunmuﬂdur.
Zikrolunan iki bin alt›n›n Kalküta’da mazhar-› itibar olan Salif Memlehas› tuzunun Hindistan’a
nakliyât›n› teshîl için inﬂa olunacak yol ve iskeleye sarf olunaca¤› ve tedbir-i mezkûr idarenin tez-yîd-i vâridât› maksad›n› mutazamm›n olaca¤› suret-i iﬂ‘ârdan anlaﬂ›lm›ﬂ ve nezâret-i müﬂâruniley--
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hâca dahi beyân ve tasdik k›l›nm›ﬂ oldu¤undan ber-mûceb-i istîzân ifa-y› muktezâs›n›n nezâret-i
müﬂârunileyhâya havalesi tezekkür k›l›nd›. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 21 Zilhicce sene [1]305 ve fî 17 A¤ustos sene [1]304 / [29 A¤ustos 1888]
(ﬁûrâ-y› Devlet Dahiliye Dairesi üyelerinin mühürleri)
**
Bâb-› Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Divan-› Hümâyûn

Devletli efendim hazretleri
Yemen’de bulunan Salif Memlehalar› tuz ihracât›n›n Hindistan’da vâki Kalküta’da mazhar-›
ra¤bet olarak resmen bir fî-i münasib tayin k›l›nmas›ndan dolay› zikrolunan memlehalar tayinâ-t›ndan on beﬂ milyon k›yye tuz mübâya‘a edecek bir müteahhid bulmak için oraya bir memur
i‘zâm› Düyûn-› Umumiye Meclis-i ‹daresince kararlaﬂd›r›lm›ﬂ oldu¤undan bahisle tuz nakliyât›n›n
teshîli için yol ve iskele masâr›f› olarak iktizâ eden iki bin alt›n›n sarf› Maliye Nezâret-i Celîlesi
makam›n›n iﬂ‘âr› üzerine tezekkür edildi¤ine dair ﬁûrâ-y› Devlet Dahiliye Dairesi’nin mazbatas›
leffen arz u takdim k›l›nmakla ol bâbda her ne vechile irâde-i seniyye-i hazret-i Padiﬂahî ﬂerefmüte‘allik buyurulur ise mantûk-› münîfi infaz edilece¤i beyân›yla tezkire-i senâverî terkîm k›l›nd›,
efendim.
Fî 27 Zilhicce sene [1]305 ve fî 23 A¤ustos sene [1]304 / [3 Eylül 1888]
Sadr›azam
Kâmil
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûfuyla manzûr-› âlî buyurulan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i Sa-dâret-penâhîleri üzerine mûcebince irade-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî ﬂeref-müte‘allik
buyurulmuﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 3 Muharrem sene [1]306 ve fî 29 A¤ustos sene [1]304 [9 Eylül 1888]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Süreyya
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YEMEN’DE AT C‹NS‹N‹N ISLAHI
Yemen Vilayeti’nde at cinsinin ›slah› ve ço¤alt›lmas› için Arap atlar›n›n en iyi türü olan Suriye
soyundan iki ayg›r›n Yemen’e gönderilmesine dair irâde

‹. OM, 1312 M./3
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Bâb-› Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Divan-› Hümâyûn
158
Devletli efendim hazretleri
Yemen Vilâyetince cins-i feresin ›slâh ve teksîri için süvari ve topçu alaylar›nda bulundurul-mak üzere Arap atlar›n›n mu‘teber ve makbul cinsinden iki re’s ayg›r›n mübâya‘a ve celbi lüzu-mu hakk›nda vilâyet-i müﬂârunileyhâdan al›nan iﬂ‘âr üzerine iktizâs›n›n ifa ve inbâs› Orman ve
Ma‘âdin ve Ziraat Nezâret-i Behiyyesi’ne lede’l-iﬂ‘âr cevaben vârid olup leffen arz u takdim olu-nan tezkirede hayvanât›n ›slâh-› ecnâs› z›mn›nda esasen teﬂkili mutasavver olan ayg›r depolar›-na bir mukaddime olmak üzere Arap hayvanlar›n›n en makbulü olan Suriye kabilesinden birbiri
üzerine yüzer liradan sekiz re’s ayg›r ve Asya cinsine mensub Orlof ve Yakrabga k›sraklar›ndan
biri biri üzerine yirmi beﬂer liradan yirmi beﬂ k›srak mübâya‘a olunarak ayg›rlardan ikisinin Ye-men’e ve ikiﬂerinin Halkal› Mektebi ile Sivas Numune Tarlas›’na ve Selanik Numune Çiftli¤i’ne
ve k›sraklardan on beﬂ re’sinin mekteb-i mezkûra ve beﬂ re’sinin Sivas ve Selanik numune tarla
ve çiftliklerine gönderilmesi ve sâlifü’z-zikr sekiz re’s ayg›r›n bedeli olan sekiz yüz yirmi beﬂ k›s-ra¤›n bedelleri bulunan alt› yüz yirmi beﬂ lira ile bunlar›n masâr›f-› nakliyeleri ve gönderilecek
memurun masâr›f› olan yüz yetmiﬂ lira ve mahallerinde bunlara mahsus bir binan›n inﬂas› için da-hi üç yüz lira ki min haysi’l-mecmû‘ iki bin liran›n umûr-› ziraatin tahsisât-› dâimesi miyân›nda me-murîn-i fenniye ve numune tarlalar› ve müdür muavinleri ve istatistik fennine vâk›f bir memur ile to-po¤rafya ilmine âﬂinâ mühendis maaﬂât ve harc›rahlar› ve baz› nebatât-› müfîdenin ihdâs-› zi-raati karﬂ›l›¤› ve ihtiyât nâm›yla dahil bulunup henüz sarf olunmayan iki yüz yetmiﬂ dokuz bin ku-ruﬂdan tesviyesi mümkün bulundu¤u gösterilmiﬂ olmakla ber-vech-i ma‘rûz ifa-y› mukteziyât› husu-sunda her ne vechile irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî ﬂeref-müte‘allik buyurulur ise mantûk› münîfi infaz edilece¤i beyân›yla tezkire-i senâverî terkîm k›l›nd›, efendim.
Fî 18 Muharrem sene [1]312 - Fî 10 Temmuz sene [1]310 / [22 Temmuz 1894]
Sadr›azam ve Yâver-i Ekrem
Cevad
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûflar›yla manzûr-› âlî buyurulan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i Sa-dâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-› Hilâfet-penâhî ﬂeref-müte‘allik
buyurulmuﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 20 Muharrem sene [1]312 - Fî 12 Temmuz sene [1]310 / [24 Temmuz 1894]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Süreyya
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YEMEN’DE KITLIK VE YAPILAN YARDIMLAR
Yemen Vilayeti’nde 1898 senesindeki kurakl›ktan dolay› meydana gelen k›tl›¤›n 5-6 milyon
nufusu etkisi alt›na ald›¤›, hatta baz› ihtiyaç sahiplerinin tüccar ma¤azalar›na tecavüze
baﬂlad›klar›, bu ihtiyac›n giderilmesi için her ay 3 milyon okka (3846 ton) zahire ile 1 milyon
okka (1283 ton) pirince ihtiyaç duyuldu¤u, bölgedeki Osmanl› askerleri için 10 bin çuval un
ile 4 bin çuval pirinç talep edildi¤i; belirtilen ihtiyaçlar›n giderilmesi için masraflar› Maliye
Hazinesi’nden karﬂ›lanmak üzere ‹stanbul, Ba¤dat ve Basra vilayetlerinden zahire ve pirinç
sat›n al›narak peyderpey gönderilmesi, kurakl›¤›n nihayet bulmas›na de¤in Yemen’e
götürülecek zahire ve pirinçten gümrük vergisi al›nmamas›, Yemen’e gönderilecek
bu yard›mlar›n mahallinde ehil kiﬂilerden oluﬂturulacak komisyonlar arac›l›¤›yla
ahaliye da¤›t›lmas›.

Telgrafname
Geldi¤i yer: San‘a

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’ne
Kurakl›kdan ilkbahar mahsulât›ndan fâide görülemeyerek kaht u galâ günden güne tezâyüd
etmekdedir. Geçen hafta postas›yla bâ-mazbata arz olundu¤u üzere iskeleler Asir ve Hudeyde
Sancaklar›nda olmakla May›s için ﬂehriye Kunfuda n›sf› dakîk veya h›nta ve ﬂa‘îr ve n›sf› M›s›r
bu¤day› olarak bir milyon ve Hudeyde’ye kezâlik iki milyon k›yye ve bir milyon k›yye de erze
muhtacd›r. Haziran, Temmuz, A¤ustos mâhlar›nda ﬂehriye bir misli daha ziyadeye ihtiyac hâs›l
olaca¤› ma‘rûzdur.
Fî 4 Nisan sene [1]314 / [16 Nisan 1898]
**
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Bâb›âli
Meclis-i Mahsus
3569
Yemen Vilâyeti’nde zuhur eden kaht hakk›nda vilâyet-i müﬂârunileyhâdan ve taraf-› Seraske-rî’den atebe-i ulyâ-y› mülûkâneye takdim k›l›nan telgrafnâmelerin gönderildi¤i beyân›yla ihtiyac› vâk›‘›n hemen tesviyesini kâfil tedâbîr-i serî‘aya tevessül olunmas› ve teferruât› hakk›nda komis-yon-› mahsusuna tebligât ifas› muktezâ-y› irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhîden bulundu¤u-nu mübelli¤ tezkire-i hususiye ile ol bâbda serasker-i müﬂârunileyhden meb‘ûs iki k›t‘a tezkire ve
vilâyet-i müﬂârunileyhâdan vârid olup Dahiliye Nezâreti’nden i‘tâ olunan telgrafnâmeler birleﬂdi-rilerek miyâne-i çâkerânemizde k›râet ve mütâlaa olundu. Mezkûr telgrafnâmelerde vilâyet-i mez-kûrece kurakl›kdan dolay› zuhur eden kaht beﬂ-alt› milyon nüfus aras›nda icra-y› hükm etmeye
baﬂlam›ﬂ ve hatta muhtacîn-i ahali cânibinden baz› tüccar ma¤azalar›na tecavüz vuku‘a gelmiﬂ
oldu¤u cihetle ihtiyacât-› hâz›ran›n def‘i z›mn›nda Kunfuda ve Hudeyde ‹skelelerine ç›kar›lmak
üzere n›sf› dakîk veyahud h›nta ve ﬂa‘îr ve n›sf-› di¤eri M›s›r olarak ﬂehrî üç milyon k›yye zahire
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ile bir milyon k›yye erze ihtiyac oldu¤u ve h›tta-i Yemaniye’ye idhal olunacak hububât ve erz ile
dakîkin muvakkaten gümrük resminden afv› lâz›m gelece¤i iﬂ‘âr ve serasker-i müﬂârunileyhin tez-kirelerinde dahi oradaki asâkir-i ﬂahane için on bin çuval dakîk ile dört bin çuval erze ihtiyac
bulunmas›yla bunlar›n da buraca bi’l-mübâya‘a peyderpey sevk ve irsâli ve esmân›n›n Hazine-i
Maliyece tesviyesi iktizâ edece¤i beyân ve izbâr olundu¤una ve tehvîn-i ihtiyaca medâr olacak
tedâbîr-i mukteziye ve serî‘an›n ittihâz ve icras› taht-› elzemiyetde bulundu¤una binaen ihtiyac-›
vâki mündefi‘ oluncaya kadar devam etmek üzere h›tta-i Yemaniye’ye götürülecek h›nta ve ﬂa‘îr
ve M›s›r ve dakîk ve erzin ber-vech-i iﬂ‘âr gümrük resminin afv› ve ahalinin beyân olunan ihtiya-cât›n›n tehvîni için Ba¤dad Vilâyeti’nden iki milyon k›yye h›nta ve ﬂa‘îr ile bir milyon k›yye pirinç
ve Basra Vilâyeti’nden kezâlik iki milyon k›yye bu¤day ve arpa ile bir milyon k›yye pirincin ora-larca mîrî mal› var ise ondan olmad›¤› hâlde bulunan yerlerden hemen mübâya‘a ve esmân-›
masâr›f› mahalleri emvâlinden i‘tâ ve tesviyesiyle sevk ve irsâli ve Dersaâdetçe on bin çuval›
muhtacîn-i ahali ve on bin çuval› dahi asâkir-i ﬂahane ihtiyac› için cem‘an yirmi bin çuval dakîk
ile yine ahali ve asâkir-i ﬂahaneye verilmek üzere bir milyon k›yye pirinç iﬂtirâ ve esmân ve ma-sâr›f› Maliye Hazinesince i‘tâ olunarak serî‘an gönderilmesi zarurî görünmüﬂ oldu¤undan suret-i
ma‘rûza nezd-i hükûmet-vefd-i cenâb-› cihanbânîde rehîn-i tasvîb oldu¤u hâlde ifa-y› muktezâs›-n›n vilâyeteyn-i müﬂârunileyhimâya iﬂ‘âr›n›n Dahiliye ve Maliye Nezâretlerine ve Rüsûmât Ema-neti’ne tebli¤ ve zehâir-i mersûlenin mahallerince erbâb-› istikamet ve liyakatdan mürekkeb teﬂkil
olunacak komisyonlar ma‘rifetiyle ahaliye ta‘vîzan tevzi‘i hususunun Yemen Vilâyeti’ne tebli¤inin
ilâveten Dahiliye Nezâreti’ne izbâr edilece¤i ve mezkûr tezkireler ile telgrafnâmeler leffen arz u
takdim k›l›nd›¤› muhât-› ilm-i âlî buyuruldukda ol bâbda ve kât›be-i ahvâlde emr u fermân haz-ret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 19 Zilhicce sene [1]315 - Fî 29 Nisan sene [1]314 / [11 May›s 1898]
(Meclis-i Mahsus üyelerinin mühürleri)
**
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Bâb-› Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Divan-› Hümâyûn
3569

Atûfetli efendim hazretleri
Yemen Vilâyeti’nde zuhur eden kaht hakk›nda vilâyet-i müﬂârunileyhâdan ve taraf-› vâlây› Seraskerî’den atebe-i ulyâ-y› mülûkâneye takdim k›l›nan telgrafnâmelerin gönderildi¤i beyân›y-la ihtiyac-› vâk›‘›n hemen tesviyesini kâfil tedâbîr-i serî‘aya tevessül olunmas› ve teferruât› hakk›n-da komisyon-› mahsusuna tebligât ifas› muktezâ-y› irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhîden bu-lundu¤unu mübelli¤ tezkire-i hususiye-i atûfîleriyle ol bâbda serasker-i müﬂârunileyhden meb‘ûs iki
k›t‘a tezkire ve vilâyet-i müﬂârunileyhâdan gelip Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’nden i‘tâ olunan tel-grafnâmeler Meclis-i Mahsus-› Vükelâ’da lede’l-k›râe cereyân eden müzakerât›n neticesini hâvî
terkîm olunan mazbata melfûflar›yla arz u takdim olunmakla ol bâbda her ne vechile emr u fer-mân-› hümâyûn-› cenâb-› Padiﬂahî ﬂeref-müte‘allik buyurulur ise mantûk-› âlîsi infaz edilece¤i be-yân›yla tezkire-i senâverî terkîm k›l›nd›, efendim.
Fî 19 Zilhicce sene [1]315 - Fî 29 Nisan sene [1]314 / [11 May›s 1898]
Sadr›azam
Rifat
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup Meclis-i Mahsus-› Vükelâ’n›n mazbata-i ma‘rûzas› ve melfûf-lar›yla beraber manzûr-› âlî buyurulan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleri üzerine mû-cebince irâde-i seniyye-i cenâb-› Hilâfet-penâhî ﬂeref-müte‘allik buyurulmuﬂ olmakla ol bâb-da emr-u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 25 Zilhicce sene [1]315 ve fî 5 May›s sene [1]314 / [17 May›s 1898]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Tahsin
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YEMEN’DE PATATES TARIMININ YAYGINLAﬁTIRILMASI
Yemen’de sekiz-on senede bir ortaya ç›kan ve iki-üç sene devam eden kurakl›k ve k›tl›¤›n
hafifletilmesine katk› sa¤lamak üzere patates tar›m›n›n yayg›nlaﬂt›r›lmas› / patates tar›m›n›n
Yemen’de yayg›nlaﬂt›r›lmas› için on sene müddetle öﬂür vergisi al›nmamas›

Bâb-› Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Divan-› Hümâyûn
2890
Atûfetli efendim hazretleri
Yemen arazisi patates ziraatine pek ziyade sâlih oldu¤u bi’t-tecrübe sâbit olup bunun ora-larca ta‘mim ve tevsî‘-i ziraati sekiz-on senede bir zuhur ve iki-üç sene imtidâd eden kaht›n tah-fîf-i ﬂedâidini mûcib olaca¤›na ve patates mahsulünden bâ-irâde-i seniyye-i hazret-i Padiﬂahî beﬂ
ve baz› vilâyâtça on sene müddetle öﬂür al›nmamas› mukarrer oldu¤una mebnî zürrâ‘› teﬂvikan
Yemen Vilâyetince dahi mahsul-i mezkûrun on sene müddetle öﬂürden istisnâs› hususunun Mali-ye Nezâret-i Behiyyesi’ne iﬂ‘âr› ve Dahiliye ve Orman ve Ma‘âdin ve Ziraat Nezâret-i Celîlele-rine malumât i‘tâs› tezekkür edildi¤ine dair ﬁûrâ-y› Devlet Maliye Dairesi’nin mazbatas› arz u tak-dim k›l›nmakla ol bâbda her ne vechile irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî ﬂeref-müte‘allik bu-yurulur ise mantûk-› münîfi infaz olunaca¤› beyân›yla tezkire-i senâverî terkîm k›l›nd›, efendim.
Fî 7 ﬁevval sene [1]316 - Fî 6 ﬁubat sene [1]314 / [18 ﬁubat 1899]
Sadr›azam
Rifat
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûflar›yla manzûr-› âlî buyurulan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i Sa-dâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî ﬂeref-müte‘allik
buyurulmuﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 15 ﬁevval sene [1]316 ve fî 14 ﬁubat sene [1]314 / [26 ﬁubat 1899]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Tahsin
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YEMEN’DE PAMUK TARIMININ ISLAHI
Yemen Vilayeti’ne tabi Zebid Kazas›’yla Tahama bölgesinde ve baz› Anadolu vilayetlerinde
yetiﬂtirilen pamuk cinsinin ›slah› için çiftçilere ücretsiz da¤›t›lmak üzere Amerika ve baﬂka
ülkelerden iyi cins tohum getirtilmesi

Bâb-› Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Divan-› Hümâyûn
3537
Atûfetli efendim hazretleri
Orman ve Ma‘âdin ve Ziraat Nezâret-i Celîlesi’nden bi’l-vürûd ﬁûrâ-y› Devlet’e havale olu-nan tezkire üzerine Maliye Dairesi’nden tanzim ve leffen arz u takdim k›l›nan mazbatada Ye-men Vilâyeti’nde kâin Zebid Kazas›’yla Tahama k›t‘as›nda ve Ayd›n ve Adana vilâyetleriyle sa-ir mahallerde yetiﬂdirilen pamuk tohumlar›n›n ›slâh-› ecnâs› için zürrâ‘a meccânen tevzî‘ olunmak
üzere Amerika’dan ve di¤er yerlerden celb olunacak on bin atîk k›yye tohumun esmân›yla nak-liyesi olan yirmi yedi bin beﬂ yüz kuruﬂun tahsisât-› ziraiye miyân›nda nebatât-› müfîdenin ihdâs
ve ta‘mimi için dahil bulunan elli bin dört yüz kuruﬂdan bin üç yüz on alt› senesine mahsûben
Ziraat Bankas›’ndan tesviyesi hususunun nezâret-i müﬂârunileyhâya havalesi ve Ticaret ve Nâfi-a Nezâret-i Celîlesi’ne malumât i‘tâs› gösterilmiﬂ olmakla ol bâbda her ne vechile irâde-i seniy-ye-i hazret-i Hilâfet-penâhî ﬂeref-müte‘allik buyurulur ise mantûk-› münîfi infaz olunaca¤› beyân›y-la tezkire-i senâverî terkîm k›l›nd›, efendim.
Fî 22 Zilhicce sene [1]317 - Fî 9 Nisan sene [1]316 / [22 Nisan 1900]
Sadr›azam
Rifat
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûflar›yla manzûr-› âlî buyurulan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i Sa-dâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-› Hilâfet-penâhî müte‘allik ve ﬂe-ref-sudûr buyurulmuﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 23 Zilhicce sene [1]317 ve fî 10 Nisan sene [1]316 / [23 Nisan 1900]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Tahsin
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PAD‹ﬁAH’A YEMEN KAHVES‹ GÖNDER‹LMES‹
Yemen’in Bilâd-› Büstan Nahiyesi’nde bulunan Matar Kabilesi’ne ait arazide “Matari”
ad›yla bilinen iyi cins kahveden ve Haraz Kazas›’na tabi Irr Nahiyesi ile Anes Kazas›na ba¤l›
Cebeliﬂﬂark Nahiyesi dahilindeki “Macel ibni Salim” adl› mahallerde üretilen birinci s›n›f
kahveden 400 okka (512,8 kg.) özel ambalajlama yöntemleri ile haz›rlanarak Padiﬂaha
takdim edilmek üzere gönderildi¤i

Mâbeyn-i Hümâyûn-› Cenâb-› Mülûkâne Cânib-i Âlîsi’ne
takdim k›l›nan kahvenin pusulas›
Merkez-i vilâyete mülhak Bilâd-› Büstan Nahiyesi’nde vâki Benî Matar Kabilesi’ne mahsus
arazide hâs›l olan ve “matari” nâm›yla ma‘rûf bulunan cinsindendir. Kahve tüccar›n›n ifadât›na
ve kullar›n›n da tecârübine nazaran birinci derecede a‘lâd›r.
Nu mara

Torba
(Aded)

Kah ve
(Atîk Ok ka)

1
2
3
4
5

1
1
1
1
1
5

40
40
40
40
40
200

Merkez-i vilâyete tâbi Haraz Kazas› muzâfât›ndan Irr Nahiyesi mahsulünden olup Yemen
kahvesinin kezâlik birinci derecede a‘lâ addolunan envâ‘›ndand›r.
6
1
40
7
1
40
8
1
40
9
1
40
9
360
Merkez-i Vilâyete tâbi Anes Kazas› mülhakât›ndan Cebeliﬂﬂark Nahiyesi dahilinde vâki
“Macil ibn-i Salim” nâm mahallin has›lât›ndan ve buralarca kezâlik birinci derecede a‘lâ
addolunan envâ‘dand›r
10
1
40
10
400
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Evvelâ,
Bâlâda arz u terkîm olunan kahve mücedded ve y›kanmam›ﬂ patiskadan imal edilen torbalara konuldukdan ve her torban›n üzerine kezâlik ayn› patikadan ma‘mûl ve di¤er bir torba geçirildikden sonra a¤›zlar› güzelce ba¤lanm›ﬂd›r. Ba‘dehû a¤z›ndan ba¤lanmak ve dikiﬂ yerlerinden geçirilmek ﬂart›yla bir torbas› renkli iplikle tekrar seyrekçe dikilip ipli¤in iki ucu torbalar›n a¤z›na ve di¤er iki ucu alt›na götürülmüﬂ ve iplikler sar› tenekeden ma‘mûl kutular içine al›narak k›rm›z› mumla ve mühr-i zâtî-i ubeydânemle temhîr olunmuﬂ ve yolda bozulmamak mütâlaas›yla teneke kutular yine ayn› tenekeden ma‘mûl birer kapak ile kapad›lm›ﬂd›r.
Sâniyen,
Patiska torbalar ber-minvâl-i ma‘rûz dikilip temhîr edildikden sonra yeni zenbillere sar›l›p her
taraf› dikilmiﬂdir.
Sâlisen,
Torbalar ber-minvâl-i ma‘rûz zenbillere sar›l›p dikildikden sonra sar› balmumundan müceddeden ve mahsusan imal edilen muﬂamma‘lara sar›lm›ﬂ ve güzelce kal›n sicimle ba¤lanm›ﬂd›r.
Muﬂamma‘›n patiska torba üzerine sar›lmas› emr u iﬂ‘âr buyurulmuﬂ ise de Bahr-› Ahmer’in
ﬂiddet-i harâreti hasebiyle muﬂamma‘daki mumlar›n biraz erimesi ve patiska torbalardan kahveye geçmesi vârid-i hât›r-› ubeydânem oldu¤u cihetle buna mahal kalmamak üzere patiska torbalar evvelâ zenbillere ve ba‘dehû muﬂamma‘ ve ba‘dehû kal›n ve mücedded çuvallara vaz‘ olunmuﬂ ve çuvallar kal›n sicimle dikilip uçlar›na postahânelerde müsta‘mel kurﬂun damga vurulmuﬂdur.
Râbi‘an,
Tefrîk-i cins için vaz‘ olunan numaralar patiska torbalara siyah mürekkeble ve rakamla tahrîr olunmuﬂdur.
Fî 1 May›s sene [1]317 / [14 May›s 1901]
Yemen Valisi
Hüseyin Hilmi
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San‘a’da meﬂhur Hasan Paﬂa Hamamı’nın çalıﬂanları

(‹.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi, No. 779-76-0038)

67

‹. HUS, 1323 ﬁ./68

15

68

osmanlı arşiv belgelerinde yemen

SAN‘A’DA YAﬁANAN KURAKLIK VE AHAL‹YE YARDIM
1905 senesindeki kurakl›ktan ekilenen San‘a ahalisinin s›k›nt›s›n› bir an evvel gidermek üzere
oluﬂturulan komisyonun 70 bin kuruﬂ borç bulunarak ihtiyaç sahiplerine da¤›tt›¤›, bu mebla¤›n
‹stanbul’dan bir an önce gönderilmesi hususunda padiﬂah taraf›ndan emir verildi¤i

Y›ld›z Saray-› Hümâyûnu
Baﬂkitâbet Dairesi
5591
Dûçâr-› kaht u galâ olan San‘a ahalisinin tehvîn-i zaruret ve ihtiyaclar› z›mn›nda yetmiﬂ bin
kuruﬂ râddesinde bir mebla¤›n komisyon ma‘rifetiyle ta‘vîzan tevzî‘ ve sarf etdirildi¤inden mukad-demâ San‘a ve havalisi kaht-zedegân› için taleb olunan iki yüz bin kuruﬂa hâcet kalmay›p yal-n›z mezkûr yetmiﬂ bin kuruﬂun bir an evvel irsâli veya muayyenât-› askeriye için gönderilen ak-çeden ahz›na müsaade i‘tâs› Müﬂir Feyzi Paﬂa hazretleri taraf›ndan arz u iﬂ‘âr k›l›nm›ﬂ ve iktizây› hâlin ifas› z›mn›nda Bâb›âli’ye havale-i keyfiyet buyurulmuﬂ olmakla ﬂeref-sudûr buyurulan irâ-de-i seniyye-i cenâb-› Hilâfet-penâhî mantûk-› münîfine tevfîkan tebli¤ine ibtidâr k›l›nd›. Ol bâb-da emr-u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 22 ﬁaban sene [1]323 - Fî 9 Teﬂrîn-i Evvel sene [1]321 / [22 Ekim 1905]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Tahsin
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YEMEN’DE TEDAVÜLDE OLAN R‹YAL’‹N HALKA VE HAZ‹NEYE VERD‹⁄‹ ZARAR
Yemen Vilayeti ile Afrika’n›n do¤u sahillerinde as›rlard›r kullan›lmakta olan Riyal’in, Lira ve
Mecidiye’ye nisbeten gerçek de¤erinden iﬂlem görmedi¤i, bu sebeple Osmanl› tebaas›n›n ve
hazinesinesinin senelik 200 bin lira kayba u¤rad›¤›; vurgunun daha çok Hindistan
taraflar›nda yap›ld›¤›, Riyal’in, Triyeste’de darb edildikten sonra bu bölgeye da¤›t›lan bir nevi
gümüﬂ paradan ibaret oldu¤u, görünürde Riyal’in bölgeye giriﬂi yasak oldu¤u, ancak
Yemen’e civar mevkilerde öteden beri ticaretin hep Riyal ile yap›ld›¤›, Osmanl› sahillerinin
geniﬂ bir alan› kapsamas› ve her an birçok küçük deniz vas›tas›n›n bu sahillere gidiﬂ geliﬂ
yapmas› bu yasa¤›n uygulanabilirli¤ine imkân b›rakmad›¤›, Yemen’de en büyük ticaretin
kahve mahsulüyle ham deriden ve az mikdarda da civit ve saireden ibaret olup bu ürünlerin
eskiden beri Müslüman tüccarlar vas›tas›yla al›narak yabanc› tüccarlara sat›ld›¤›, vurgunun
ço¤unlukla bu ticaret esnas›nda gerçekleﬂti¤i, zarar›n zaten pek fakir olan bölgenin asayiﬂi
üzerinde de etkili oldu¤u, Aden’de ‹ngilizlerin, Masua’da ise ‹talyanlar›n uzun y›llar ayn›
zarara maruz kald›klar›ndan baz› tedbirler almak zorunda kald›klar›, ‹talyanlar›n Riyal’in
k›ymetini düﬂürmeden yaln›z üzerine bir ‹talya armas›n› darb ederek kendi Riyallerini piyasaya
sürmekle bu iﬂi çözdükleri, Osmanl› devletinin ise bu iﬂi çözmek için öncelikli olarak
Hudeyde’de bir Osmanl› Bankas› ﬂubesi tesis etmesi gerekti¤i, Riyalin de
bir müddet serbest b›rak›larak, Hicaz Demiryolu menfaat›na kullan›lmak üzere % 8
oran›nda vergi al›nmas› ile mümkün olabilece¤ine dair Yemen Heyet-i Teftiﬂiyesi Reisi
Ferik Muhammed Ferid bin Said’in arz›

Mâbeyn-i Hümâyûn-› Mülûkâne Baﬂkitâbet-i Celîlesi’ne
Devletli efendim hazretleri
Yemen Vilâyeti’nin cihet-i iktisâdiyesine ta‘alluk edip de bi’l-vas›ta tebaa-i sâd›ka-i ﬂahanenin menâfi‘-i ticariyelerini ihlâl eden ahvâle karﬂ› ciddi bir tedbir ittihâz› ve bu suretle maddeten
vuku‘a gelen külliyetli zarar u ziyan›n ve min cihetin asayiﬂ-i memlekete bu yüzden târî olacak
ahvâlin men‘i muktezâ-y› ubûdiyet ve memlûkiyetden gösterilmesine mebnî ahvâl-i mezkûrenin

S O S YA L V E İ K T İ S A D İ H AYAT

71

pîﬂ-i nazar-› fahîmânelerine arz›n› vecibeden addetmekdeyim. Yemen Vilâyet-i ﬂahanesiyle Afrika’n›n sevâhil-i ﬂarkiyesindeki her nev‘ ticaret as›rlardan beri ahalinin bir al›ﬂ›kl›k beliyyesiyle riyal denilen ve hemen cümleten Triyeste’de darb olunup bu havaliye da¤›d›lan bir nev‘ gümüﬂ
para ile icra olunmakdad›r. Halbuki bu para el-yevm mecidiyenin k›ymet-i hakikiyesine nazaran
on bir kuruﬂ ve küsûr nisbetinde bir k›ymeti haiz oldu¤u hâlde bugün bir mecidiyenin buna nazaran fiyat› bir buçuk riyali geçdi¤i ve Osmanl› alt›n›na nisbeten dahi sekiz riyal bir rub‘ ile bir
lira al›n›p verildi¤i görülmekdedir ki bu yüzden tebaa-i ﬂahanenin ve Hazine-i Celîle’nin ne râddede düçâr-› hasar oldu¤u bi’l-mukayese nazar-› takdir-i sâmîlerinde ta‘ayyün etmiﬂ olur. Ahvâli mezkûreye sebeb ise Hindistan’da baz› muhtekirlerin ﬂu fark-› fiyatla senevî hâs›l eyledikleri külliyetli menfaate mukabil yapd›klar› muamele-i sarrafiyeden neﬂ’et etmekdedir. E¤er ki meskûkât› Osmaniyye’nin Memâlik-i Osmaniyye’de tedavülü ve bi’l-cümle tebaa-i ﬂehriyârînin merkez-i Hilâfet-i uzmâya merbûtiyet-i maddiye ve maneviyesinin idâmesi maksad›yla riyalin bu havaliye duhûlü memnû‘ ise de bu k›t‘aya civar mevkiin ticareti öteden beri riyal üzerine cereyân etdi¤i ve
sevâhil-i Osmaniyye’nin pek vüs‘atli bulunmas›yla her an birçok merâkib-i sa¤îre-i bahriyenin
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âmed-ﬂüdü tamam›yla bu memnû‘iyyeti muhafazaya imkân b›rakmamakdad›r. Halbuki buraca
hâlen en büyük ticaret kahve mahsulüyle ham deriden ve cüz’î mikdarda çivid ve saireden ibaret olup eﬂya-y› mezkûre bidâyeten ‹slâm tüccarân› vas›tas›yla al›narak ecnebi tüccarlara sat›ld›¤› ve geçen sene bir Osmanl› liras› dokuz ve küsûr riyale oldu¤u hâlde bugün bu fiyat on iki,
on beﬂ kuruﬂ nisbetinde bir tefâvüt gösterdi¤i ve ﬂu hâl tebaa-i ﬂehriyârînin pek küllî bir zarar›yla beraber nakliyât ve sair masâr›f-› askeriyede Hükûmet-i Seniyye’nin ve tüccarân›n çarﬂ›dan mübâya‘as›na mecbur kald›¤› riyali ayn› fark ve nisbetle sat›n alabilece¤i için hesab-› mutavass›t
olarak Hükûmet-i Seniyye ve ahali-i sâd›kâne de mücerred ﬂu muhtekirlerin çevirdikleri dolab-› ihtikârla iki yüz bin liraya kadar bir zarara katlanmakdad›r. Halbuki ﬂu zarar›n zaten pek fakir
olan ahali ve tebaa-i ﬂahane üzerinde hâs›l edece¤i te’sîrât-› muz›rra ve sene be-sene vuku‘a gelen noksanî-i temettu‘ min cehitin mülkün asayiﬂine de dahl-i küllîsi oldu¤u meydandad›r. Acizâne olarak yap›lan tedkikât-› amîka neticesinde ise Aden’de ‹ngilizler, Masua’da ‹talyanlar birçok
seneler ayn› zarara ma‘rûz kalarak hatta ‹talyal›lar mevcud riyal k›ymetini ta¤yîr etmeksizin yaln›z üzerine bir ‹talya armas›n› darb ederek kendilerince mevki‘-i tedavüle ç›kartd›klar› bir nev‘ riyalin revâc›n› ahalinin al›ﬂ›kl›k ve ticaretçe eski riyalin vâhid-i k›yas› addolunmas› ve bir tarafdan
da kaça¤›n önünü almaya kat‘iyyen muvaffak olamamas› sebebleriyle zaten huliyât s›ras›nda
dahil-i memâlike giren riyalin nihayet mürûruna müsaade ve yaln›z nisbet-i mahsusada bir resm
almakla ﬂu mesele-i iktisadiyeyi esasen halle muvaffak olabilmiﬂlerdir. Fi’l-hakika hukuk-› hükümrâni-i hazret-i Hilâfet-penâh-› a‘zamîye zerre kadar münâfi görülen ahvâl u¤runda her nev‘ fedakârl›k ihtiyar› ﬂerâit-i esâsiye icab›ndan olmakla beraber ahalinin as›rlardan beri al›ﬂd›¤› ﬂu hâlin men‘i pek büyük masâr›fa muhtac olup huliyât s›ras›nda dahi kabul olunmas›nda devletçe bir
gûne mahzur mutasavver olmad›¤› gibi tebaa-i ﬂahanenin ve Hükûmet-i Seniyye’nin milyonlarla
kuruﬂ zarar›na ve bu zarar-› maddiyle hâs›l olacak ve asayiﬂ-i memlekete ta‘alluk edecek ahvâle nihayet verilmek üzere bir tedbir-i sâib ittihâz› cümle-i vecîbe-i memlûkiyet ve ubûdiyetdendir.
Bâlâdaki tafsilâta binâen mütalaât-› kâs›râneme gelince; her nev‘ umûr-› ticariyenin tevsî‘ ve terakkîsine hâdim olup da Hudeyde’de te’sisi evvelce arz ve istirhâm k›l›nan bir Osmanl› Bank ﬂubesinin müsâra‘aten teﬂkiliyle beraber riyalin tenkîs-› k›ymetine ve meskûkât-› Osmaniyye k›ymetinin terakkîsiyle teksîrine aid tedâbîr riyalin bir müddetçik olsun serbest olarak bu havaliye duhûlü ve bundan yüzde sekiz nisbetinde bir gümrük al›nmas› suretiyle vücûda gelebilece¤i düﬂünülmüﬂ ve al›nacak iﬂbu rüsûmun dahi müessesât-› hayriye-i hazret-i Hilâfet-penâh-› a‘zamîden
olan Hicaz Demiryolu menfaatine karﬂ›l›k tutulmas› sureti zamîme-i mütâlaa-i çâkerânemden bulunmuﬂ ise de icra-y› muktezâs› merhûn-› re’y-i âlîleridir. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 22 ﬁubat sene [1]321 / [7 Mart 1906]
Yemen Hey’et-i Teftiﬂiyesi Reisi
Ferik Muhammed Ferid bin Said
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TUZ KAÇAKÇILI⁄ININ ÖNLENMES‹
Yemen’de tuz kaçakç›l›¤›n›n önlenmesi için iki sene süreyle ve deneme amac›yla tuz fiyat›n›n
düﬂürülmesi karar›n›n al›nd›¤›, söz konusu teﬂebbüsün baﬂar›l› olabilmesi için bölgedeki di¤er
tuzlalarda da fiyat indirimine gidilmesi gerekti¤i

Nezâret-i Umur-› Maliye
Meclis-i Maliye
Aded: 2789
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
H›tta-i Yemaniye’deki kaçakç›l›¤›n men‘i z›mn›nda tuzun iki sene müddetle ve tecrübe tarî-k›yle idarece tanzim ve takdim edilmiﬂ olan cedvelde muharrer fiyatla fürûhtu hakk›nda ve Dü-yûn-› Umumiye Komiserli¤i’nden al›nan tezkire üzerine sebk eden arz u istîzâna binâen Yemen
Vilâyeti’ne mahsus olmak üzere tuzun mahal ve mevki‘e göre mezkûr cedvelde tayin olunan fi-yatla sat›lmas› için Düyûn-› Umumiye ‹daresi’ne me’zûniyet i‘tâs›na Meclis-i Vükelâca tanzim olu-nan mazbata üzerine ﬂeref-sâd›r olan irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhîyi mübelli¤ 23 Ma-y›s sene [1]323 tarihli ve dokuz yüz k›rk beﬂ numaral› bir buyuruldu-i sâmî-i fahîmâneleri vechi-le Düyûn-› Umumiye Komiserli¤i’ne tebli¤-i keyfiyet olunmuﬂ idi. Mezkûr komiserlikden bu kere
al›nan tezkirede ber-mantûk-› emr u fermân-› hümâyûn-› cenâb-› mülûkâne icra k›l›nan tenzîlât ha-sebiyle tuz sarfiyât› tezâyüd ederek yaln›z Zeydiye ve Zehre Memlehalar›nda geçen A¤ustos ve
Eylül ve Teﬂrîn-i Evvel mâhlar› zarf›nda sene-i sâb›kan›n ayn› mâhlar› sarfiyât›na nisbetle iki yüz
on yedi tonilato yani yüzde iki yüz altm›ﬂ nisbetinde bir fazla husûle geldi¤i ve sarfiyât›n bir kat
daha te’min-i terakkî ve tezâyüdü için Hudeyde’de kaya tuzu fî-i mîrîsinin 0,435 kuruﬂdan 0,25
kuruﬂa ve deniz tuzu fî-i mîrîsinin 0,435 kuruﬂdan 0,15 kuruﬂa ve Bacil’de kaya tuzu fiyat›n›n
0,385 kuruﬂdan 0,335 kuruﬂa ve Salif’de kaya tuzu fiyat›n›n 0,625 kuruﬂdan 0,225 kuruﬂa ve
Cidde’de kaya tuzu fî-i mîrîsinin 0,40 kuruﬂa tenzîli mûcib-i muhassenât olaca¤› ve tuz anbarla-r›nda sat›lan tuzlar›n masâr›f-› nakliyesi mezkûr fiyatlara dahil bulundu¤u beyân›yla tuzun tenzîl-
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i fiyat› hakk›nda ﬂeref-sâd›r olan irâde-i seniyye-i hazret-i Padiﬂahî hükm-i münîfine tevfîkan ma-hall-i mezbûredeki tuz fiyat›n›n dahi o vechile tenzîline müsaade olunmas› hakk›nda müdüriyet-i
umumiyeden Meclis-i ‹dare’ye verilen takrîr üzerine cereyân eden müzâkere neticesinde mârru’zzikr irâde-i seniyye-i mülûkâne hükm-i celîlinin ânifü’l-arz mahallerdeki tuzlalarla kaya tuzlar› hak-k›nda dahi tatbiki ile fiyatlar›n›n o suretle tenzîli esbâb›n›n istikmâli meclis-i mezbûrdan iltimas
edilmekle beraber vâridât›n terakkîsi emrinde Hükûmet-i Seniyye cânib-i âlîsinden ﬂimdiye kadar
ibrâz buyurulan âsâr-› muâvenet ve teshîlâta nazaran iltimas-› vâki‘in tervîc buyurulaca¤›nda ﬂüb-he olmad›¤› vechile bu bâbdaki emr-i âlîye intizâren hususât-› ma‘rûzan›n muvakkaten ve tecrü-beten mevki‘-i tatbike vaz‘› z›mn›nda müdüriyet-i mezkûreye me’zûniyet verilmiﬂ oldu¤u izbâr
edilmiﬂ ve keyfiyetin huzur-› sâmî-i fahîmânelerine arz u iﬂ‘âr› Meclis-i Maliye’den ifade k›l›nm›ﬂ-d›r. Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 22 Muharrem sene [1]326 ve 12 ﬁubat sene [1]323 / [25 ﬁubat 1908]
Maliye Nâz›r›
Mehmed Ziya
**
Bâb-› Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Divan-›
Hümâyûn
404
Devletli efendim hazretleri
H›tta-i Yemaniye’de kaçakç›l›¤›n men‘i z›mn›nda tuzun iki sene müddetle ve tecrübe tarî-k›yle fiyat›n›n tenzîli hakk›nda bi’l-istîzân ﬂeref-vârid olan irâde-i seniyye-i cenâb-› Padiﬂahî hükmi münîfinin muharrerü’l-esâmî mahallerdeki tuzlara dahi teﬂmîli lüzumuna dair Maliye Nezâret-i
Celîlesi’nden vârid olan tezkire Meclis-i Mahsus-› Vükelâ’da lede’l-mütâlaa cereyân eden müzâ-kerât neticesini hâvî kaleme al›nan mazbata arz u takdim k›l›nm›ﬂ olmakla ol bâbda her ne vec-hile irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî ﬂeref-sünûh ve sudûr buyurulur ise mantûk-› âlîsi infaz
edilece¤i beyân›yla tezkire-i senâverî terkîm k›l›nd›, efendim.
Fî 1 Safer sene [1]326 - Fî 20 ﬁubat sene [1]323 / [4 Mart 1908]
Sadr›azam
Ferid
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup Meclis-i Vükelâ’n›n mazbata-i ma‘rûzas› ve melfûfu ile bera-ber manzûr-› âlî buyurulan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâ-de-i seniyye-i cenâb-› Hilâfet-penâhî ﬂeref-sudûr buyurulmuﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân
hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 16 Safer sene [1]326 - Fî 6 Mart sene [1]324 / [19 Mart 1908]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Tahsin
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HUDEYDE HALKINA YARDIM
Hudeyde ahalisinin ihtiyac› için masar›f-› gayr-› melhûza [plans›z harcamalar] tertibinden ilk
etapta 2.000 lira gönderilece¤i

Meclis-i Vükelâ
Müzâkerât›na Mahsus Zab›tnâme

Hulâsa-i Meâli
Hudeyde ahalisinin tehvîn-i ihtiyac› z›mn›nda ﬂimdilik tesviyesi muktezî mebla¤ hakk›nda Da-hiliye Nezâreti’nin 4 Teﬂrîn-i Evvel sene [1]331 tarihli ve 704 numaral› tezkiresi melfûfu muta-sarr›fl›¤›n ﬂifreli telgrafnâmesi ile okundu.

Karar›
Mezkûr tezkirede lüzum gösterildi¤i üzere ahali-i mezkûrenin dûçâr oldu¤u müzâyakan›n
tehvîni z›mn›nda masâr›f-› gayr-› melhûza tertibinden ﬂimdilik iki bin liran›n tesviyesi hususunun
Maliye Nezâret-i Vekâleti’ne iﬂ‘âr› ve Dahiliye Nezâreti’ne malumât i‘tâs› tensîb edildi.
18 Zilhicce sene [1]333 - 14 Teﬂrîn-i Evvel sene [1]331 / [27 Ekim 1915]
(Meclis-i Vükelâ üyelerinin imzalar›)
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CAM‹ GÖREVL‹LER‹ TAHS‹SATI
Eskiden beri ödenegelen ve Hicrî 1269 (1852-1853) senesinden itibaren bütçenin memur
maaﬂlar› k›sm›na konuldu¤u halde daha sonra bütçeden ç›kar›lan Yemen Eyâleti cami görevlileri tahsisat›n›n, sözkonusu görevlilerin baﬂka geçim kaynaklar› olmamas› sebebiyle bütçeye
yeniden konulmas›

‹. MVL, 14805

19

Maliye Nezâret-i Celîlesi’nin Meclis-i Vâlâ’ya i‘tâ buyurulan bir k›t‘a takrîrinden müstebân oldu¤u üzere Yemen Eyaleti’nin altm›ﬂ dokuz senesi Muharrem’i gurresinden itibaren tahsis k›l›nan
memurîn maaﬂlar› dahilinde olup cevâmi‘-i ﬂerife hademesiyle saire maaﬂlar› olarak tenzîl olunan bin üç yüz k›rk dört kuruﬂun cevaben mahallinden vâki olan iﬂ‘âra göre suret-i tahsisi ve i‘tâs›na dair bir gûne sened yok ise de mine’l-kadîm mukannen olmas› ve hademe-i mûmâileyhin
bundan baﬂka geçinecekleri olmamas› cihetiyle ber-mûceb-i takrîr tahsisi ve i‘tâs› z›mn›nda icray› icab›n›n nezâret-i müﬂârunileyhâya havalesi Meclis-i Vâlâ’da dahi tezekkür k›l›nm›ﬂ ise de ol
bâbda ne vechile irâde-i seniyye-i vekâlet-penâhîleri müte‘allik buyurulur ise emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 17 Muharrem sene [12]72 / [29 Eylül 1855]
(Mec lis-i Vâlâ üye leri nin mü hür leri)
**
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Atûfetli efendim hazretleri
Meclis-i Vâlâ’dan kaleme al›n›p Maliye Nezâret-i Celîlesi’nin takrîriyle manzûr-› âlî buyurulmak üzere arz u takdim k›l›nan mazbata meâlinden müstebân oldu¤u vechile Yemen Eyâleti’nde
kâin cevâmi‘-i ﬂerifenin hademesiyle sair baz› memurîne gösterilen tarihden itibaren tahsis olunan bin üç yüz bu kadar kuruﬂ maaﬂ›n ber-mûceb-i takrîr i‘tâs› z›mn›nda icra-y› icab›n›n nezâreti müﬂârunileyhâya havalesi tezekkür k›l›nm›ﬂ ise de ol bâbda her ne vechile emr u irâde-i seniyye-i hazret-i mülûkâne müte‘allik buyurulur ise ona göre hareket olunaca¤› beyân›yla tezkire-i senâverî terkîm k›l›nd›, efendim.
Fî 13 S sene [12]72 / [25 Ekim 1855]
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Zîver-i dest-i ibcâl olan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle sâlifü’l-beyân mazbata ve
takrîr meﬂmûl-i nigâh-› me‘âlî-iktinâh-› cenâb-› ﬂehinﬂâhî buyurulmuﬂ ve tezekkür ve istîzân buyuruldu¤u vechile mebla¤-› maaﬂ-› mezkûrun ber-mûceb-i takrîr i‘tâs› z›mn›nda icra-y› icab›n›n nezâret-i müﬂârunileyhâya havalesi sâniha-pîrâ-y› sudûr buyurulan emr u irâde-i seniyyei hazret-i tâcdârî iktizâ-y› celîlinden olarak mârru’z-zikr mazbata ve takrîr yine savb-› sâmî-i
Sadâret-penâhîlerine iade ve tesyîr k›l›nm›ﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 15 S sene [12]72 / [27 Ekim 1855]
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YEMEN’E MATBU KUR’AN GÖNDER‹LMES‹
Yemen’de, tamam› yazma olan Kur‘ân-› Kerim nüshalar›n›n yetersiz kald›¤›ndan
matbu Kur‘ân-› Kerim gönderilmesi

‹. DH, 94394
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Cenâb-› hüdâvend-i Rahman mahzâ sebeb-i asayiﬂ-i âlemiyân ve medâr-› feyz ü irfan-› zîrdestân olan zât-› firiﬂte-simât-› hazret-i mülkdârîlerin füzûnî-i ömr ü ikbâl-i meserretle serîr-i ﬂevketmasîr-i hümâyûnlar›nda dâim ve ber-karar-› saltanat buyursun, amin.
Bu abd-i dâ‘î-i mütehass›slar› dahi saye-i ihsân-vâye-i cenâb-› tâcdârîde bundan evvelisi Yemen Vilâyet-i Celîlesi’nde memuren mahkeme-i istînâf riyâsetinde bulundu¤um müddetde oran›n
bir tak›m nâ-ﬂinîde ve hârik-âde olan ahlâk ve tabâyî‘-i mülâsâk-› acîbeleriyle beraber baz› âsâr› garîbeleri aynen müﬂahede olunarak hîn-i infikâk›ma de¤in iktisâb-› malumât-› tâmme oldu¤unda keyfiyetin muvazzahan kaleme al›nmas› mutasavver olmas› üzerine hamd olsun ahîren ol
bâbda tanzim ve muhtasaran tertibine muvaffak oldu¤um risâle-i mahsusan›n nüsah-› evveli evvel be-evvel atebe-i felek-mertebe-i hazret-i ﬂehinﬂâhîye arz u takdimi ve bu vesile-i hasene ile tecdîd-i kabâle-i ubûdiyet-i memlûkânemin izhâr› arzusunda bulundu¤um ve bir de risâle-i mezkûrda baz› f›karâtda münderic bulundu¤u vechile vilâyet-i müﬂârunileyhân›n cevâmi‘-i ﬂerifelerinde
her bâr velâsiyyemâ Ramazan-› ﬁerif’de Kur’ân-› ﬁerif tilâveti için ale’l-infirâd kesret-i vücudu mülzemen görünen mesâhif-i ﬂerife yazma olup basman›n hiçbir nüshas› bulunmad›¤›ndan bu mesâhif-i ﬂerife-i ma‘rûzadan cevâmi‘-i mahalliyede ne kadar ziyade bulunmuﬂ olsa ol kadar tilâveti Kur’ân vâki olaca¤› ve sahib-i vakfa dahi küllî ecr-i mesûbât husûl bulaca¤›n› zât-› ﬂevket-simât› hazret-i Padiﬂahîye lây›k gördü¤ümden art›k ol havaliye münasib mikdar matbu Mushaf-› ﬁerif
li-ecli’l-ihdâ ve’l-ihsân ib‘âs›na müsaade-i seniyye ﬂeref-vuku buldu¤u takdirde evvel emirde ahalice pek çok ehâsin-i te’sirât ve sâniyen Devlet-i Aliyye-i metbûalar›n› bir kat daha tan›yarak itaat ve ink›yâd-› mütevâliyede bir derece daha müterakkî bulunmalar›yla beraber sevab-› azîmeye büsbütün nâiliyet ve mazhariyet husûlü gün gibi âﬂikâr olaca¤›ndan her hâlde ifa-y› muktezây› lütf-› celîl ﬂevketli kudretli muhyî-i mülk ü millet veli-nimetimiz Padiﬂah-› alem-penâh efendimiz
hazretlerinindir.
Fî 13 Rebîülevvel sene [1]308 ve fî 15 Teﬂrîn-i Evvel sene [1]306 / [27 Ekim 1890]
Sultan Bayezid’de Eminbey Mahallesi’nde sâkin
Yemen Vilâyeti Mahkeme-i ‹stînâf Reis-i Sâb›k dâ‘ileri
Mehmed Hilâl
**
Y›ld›z Saray-› Hümâyûnu
Baﬂkitâbet Dairesi
Yemen Vilâyeti’nde kâin cevâmi‘-i ﬂerifede yazma olarak mevcud olan Mushaf-› ﬁerife’nin
kâfi mikdarda olmad›¤› vilâyet-i mezkûre mahkeme-i istînâfiyesi reisi sâb›k Mehmed Hilal Efendi taraf›ndan takdim olunan melfûf arzuhal mütâlaas›ndan malum-› âlî buyuruldu¤undan münasib mikdar basma Mushaf-› ﬁerif’in vilâyet-i mezkûreye irsâli muktezâ-y› irâde-i seniyye-i cenâb-›
Padiﬂahîden bulunma¤›n ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 14 Rebîülâhir sene [1]308 - Fî 15 Teﬂrîn-i Sânî sene [1]306 / [27 Kas›m 1890]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Süreyya
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II. ABDÜLHAM‹D’‹N ABHA’YA CAM‹ YAPTIRMASI
Ahalisinin tamam› ﬁafii mezhebine mensup olan Abha’n›n Asir Sanca¤›’na merkez olmas›yla
birlikte nüfusunun yo¤unlaﬂt›¤›, burada büyük bir camiin ihtiyaç haline geldi¤i, önceki iki
mutasarr›f taraf›ndan yard›m kampanyalar› yap›larak bir camiin inﬂas›na baﬂland›¤› fakat fakir
olan bölge ahalisinin yard›mlar›n›n camiyi tamamlamaya yetmedi¤i, yeni bir yard›m
kampanyas›n›n da öncekilerden farkl› bir netice vermeyece¤i anlaﬂ›ld›¤›ndan yar›m kalan
camiin tamamlanabilmesi için Asir Mutasarr›f› taraf›ndan Padiﬂaha müracaat edildi¤i /
Padiﬂah II. Abdülhamid’in masraflar›n›n Evkaf-› Hümayun Hazinesi’nden karﬂ›lanmak üzere
Abha’da bir cami yap›lmas›n› irade etti¤i

237

Huzur-› Sâmî-i Cenâb-› Vilâyet-penâhî’ye
Devletli efendim hazretleri
Asir Sanca¤›’n›n merkezi olan Abha’da hükûmet kona¤› ve telgrafhâne, mekteb, hastahâne
ve saire-i mebânî-i emîriyeden bir ﬂey olmay›p yaln›z bir taburluk bir k›ﬂla varsa da o da ﬂan-›
devlet-i ebed-müddet-i Osmaniyye ile mütenâsib bir suretde de¤ildir. Maamâfih bunlar›n cümle-sinin ahîren peyderpey inﬂas› kabil ﬂeylerden ise de as›l ﬂâyân-› teessüf olan mesele Abha’da
cevâmi‘-i ﬂerife de olmay›p en evvel burada bir cami-i ﬂerif inﬂas›na lüzum-› ciddî ve hakikî var-d›r. Gerçi bir Arap Camii varsa da o da küçük ve harab memleketin ihtiyacât›yla mütenâsib ol-may›p Abha, Asir Sanca¤›’na merkez olmazdan mukaddem bir karye tarz›nda iken mezkûr ca-mi ile idare olunur idiyse de el-yevm saye-i mamûriyet-vâye-i hazret-i Hilâfet-penâhîde kesb-i ce-sâmetle bir kasaba ﬂekline girmiﬂ ahalinin kesretiyle beraber bir livâ asâkir-i ﬂahaneye ve san-ca¤a merkez olmuﬂ oldu¤undan bir büyük cami‘e ihtiyac olup ve ez-cümle ﬂeref-duhûl eden Ra-mazan-› ﬂerifde ahali ve asâkir-i ﬂahane ile cemiyetli eda-y› salât-› teravih edilemedi¤i misillü
e¤er mütekâribü’l-hulûl olan îd-i sâ‘idde dahi ﬂimdi oldu¤u misillü ya¤murlar›n devam›yla mey-danda eda-y› salâta müsaade etmedi¤i takdirde mezkûr küçük ve harab Arap Camii’ne iltica-dan baﬂka çare yokdur.
Malum-› sâmî-i fahîmâneleri oldu¤u üzere ahalisi umumen ﬁâfiiyyü’l-mezheb ve mutaass›b
olan Asir k›t‘as›nda ahalinin diyânet nokta-i nazar›nda isticlâb-› kabulleri için en evvel yap›lacak
ﬂey bir cami-i ﬂerif olup bu husus esbak Asir Mutasarr›f› ve Kumandan› Ferik saadetli Ömer Paﬂa
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hazretleri taraf›ndan üç yüz beﬂ senesinde hissolunarak ve bu emr-i hayr›n hayyiz-ârâ-y› husûlünü
erbâb-› diyânet ve hamiyetin kîse-i hamiyetlerinde arayarak nâm-› kudsiyet-ittisâm›n› veli-nimet-i bîminnetimiz halife-i diyânet-ﬂi‘âr efendimiz hazretlerine nisbeten ve iâneten memleketin ihtiyacât›-na kâfi bir bâb cami-i ﬂerifin inﬂaat›na mübâﬂeretle yaln›z beden duvarlar›yla sakf›n›n yedide bir
k›sm› setr ve ikmâl edilebilmiﬂ ve masâr›fât-› inﬂaiye mebâli¤-i vefîreye arz-› ihtiyac eylemesinden
itmâm›na teyessür olamayarak tarih-i mezkûrdan beri maa’t-teessüf alâ-hâlihî kalm›ﬂd›r. Mürûr-› za-man ile nâ-tamam olmas›ndan cami-i ﬂerif-i mezkûrun beden duvarlar› da inhidâma ve harabiye-te meyl ile garb ciheti kâmilen münhedim olarak himemât ve masâr›fât-› sâb›ka mahv ve nâ-bûd
olup gitmiﬂdir. Ahîren Mirliva Hüseyin Paﬂa taraf›ndan dahi iâne cem‘ine teﬂebbüsle itmâm›na
sa‘y u gayret edilmiﬂ ise de itmâm› mebâli¤-i kesîreye muhtac oldu¤u ve Asir k›t‘as›n›n fakr u za-ruretleri cihetiyle iâneten öyle vâfir bir mebla¤ cem‘i mümkün olamam›ﬂ ve cem‘ edebildi¤i me-bâli¤-i cüz’iye ile beraber tamirine teﬂebbüs eylemiﬂse de yine itmâm› müyesser olmad›¤›ndan o
zamandan beri yine müﬂrif-i harâb olmuﬂ bir fâideyi müfîd olamam›ﬂlard›r.
Cami-i ﬂerif-i mezkûrun itmâm› z›mn›nda yine cem‘-i iâneye teﬂebbüs olunsa itmâm›n›n me-bâli¤-i vefîreye muhtac oldu¤u ve Asir’den ol kadar iâne cem‘i mümkün olamayaca¤› cihetle yi-ne ikmâli mümkün olamay›p bu hususda hât›r-› çâkerâneme gelen iﬂbu hakikat emîru’l-mü’minîn
ve muvahhidîn olan Padiﬂah-› diyânet-ﬂi‘âr efendimiz hazretlerinin nâm-› nâmî-i hümâyûnlar›yla
mevsûm cami-i ﬂerifin nâ-tamam oldu¤u ve Abha’da ahali-i sâd›ka ve memurîn-i seniyyeleriyle as-ker kullar›n›n eda-y› salât ve her an vird-i zebân-› musâdakat-beyân›m›z olan dua-y› ömr ve ik-bâl-i hazret-i ﬂehinﬂâhîleri da‘avât-› hayriyesini ifa eyleyecek bir mahall-i mübarek olmad›¤› vâ-s›l-› sem‘-i hümâyûnlar› olursa memâlik-i ‹slâmiyenin her köﬂesini me‘âbid-i ‹slâmiyye ile tenvîr ve
tezyîn buyurmuﬂ olan zât-› melek-s›fât-› mülûkâneleri Asir ahali-i ‹slâmiyesine karﬂ› Abha’da camii ﬂerif bulunmamas› ve mezkûr nâ-tamam cami-i ﬂerifin ﬂu suretle mahv ve nâ-bûd olmas› âmâl-i
diyânet-iﬂtimâl-i hazret-i Hilâfet-penâhîye tevâfuk etmeyece¤i cihetle tecvîz buyurmayacaklar›n-dan itmâm ve inﬂas›na kâfi mebla¤›n Hazine-i Hâssa-i ﬁahanelerinden inâyet ve ihsan buyura-caklar›na ﬂübhe olmad›¤› ve mezkûr cami-i ﬂerifin inﬂa ve ikmâli z›mn›nda dahi bundan baﬂka
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çare bulunmad›¤› ecilden ﬂan-› âlî-i Hilâfet-i seniyyelerine ve nâm-› kudsiyet-ittisâm-› mülûkânele-rine ﬂâyân bir suretde ikmâl ve itmâm› için tanzim etdirilen resm ve keﬂfi leffen arz u takdim k›-l›nm›ﬂ olmakla re’y-i rezîn-i isabet-karîn-i fahîmânelerine tevâfuk eyledi¤i hâlde arz-› atebe-i felekmertebe-i hazret-i z›llullahî buyurulmas› menût-› re’y ve irâde-i vilâyet-penâhîleri bulunmuﬂ olma-¤›n ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 9 Ramazanü’l-mübarek sene [1]317 ve fî 31 Kânûn-› Evvel sene [1]315 / [12 Ocak
1900]
Asir Mutasarr›f›
(Mühür)
**
Y›ld›z Saray-› Hümâyûnu
Baﬂkitâbet Dairesi
318
Yemen Vilâyet-i Celîlesi’nden gönderilen ve melfûfen irsâl-i sûy-› sâmî-i Sadâret-penâhîleri k›-l›nan resm ve keﬂif defteri vechile Asir’de bir cami-i ﬂerif inﬂas› z›mn›nda sarf› iktizâ eden yüz k›rk
alt› bin küsûr kuruﬂun ba‘dehû Evkaf-› Hümâyûn Hazinesi’nin fazla-i vâridât›ndan beyne’l-hazine-teyn mahsûbu icra k›l›nmak üzere emvâl-i vilâyetden sarf›yla Hazine-i Maliye’den havalenâme-sinin irsâli ﬂeref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-› Hilâfet-penâhî icab-› âlîsinden olmakla
ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 14 Muharrem sene [1]318 ve fî 30 Nisan sene [1]316 / [13 May›s 1900]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Tahsin
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MUAZ B‹N CEBEL CAM‹‹ SUYUNUN YEN‹DEN AKITILMASI
Taiz Sanca¤›’nda Cami‘u’l-Cünd ad›yla bilinen ve ashâb-› kirâmdan Muaz bin Cebel’in inﬂa
ettirdi¤i camiye ait suyun kesilmesi sebebiyle halk›n tarla ve evlerini terk ederek
da¤›ld›klar›ndan suyun yeniden ak›t›lmas› için Taiz ileri gelenlerinin hükümete baﬂvurduklar›

Y. PRK. UM, 79/118
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San’a’da ordugâhta inﬂa edilen Hamidiye Cami-i ﬁerifi ve ﬂadırvanlar

(‹.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi, No. 90661-0016)

Taiz Sanca¤› belediye reisiyle ulemâ ve meﬂây›hdan on iki zât›n imza ve mühürleriyle takdim
k›l›nan 15 Cemâziyelevvel sene [1]325 tarihli arîzan›n hulâsas›d›r.
Taiz Sanca¤› muzâfât›ndan Cami‘u’l-Cünd yani Asker Cami-i ﬁerifi denmekle ﬂehîr olan
cami ashâb-› kirâmdan Muaz bin Cebel rad›yallahu anh›n binâ-gerdesi ve me’âsir-i kadîme-i Yemaniye’den olarak bu cami-i ﬂerifin büyük bir suyu oldu¤u ve etraf›nda bulunan ahali kâffeten
bu sudan istifade ve hayvanâtlar› iskâ eylemekde olduklar› hâlde bir müddet evvel y›k›larak suyun kesilmesinden nâﬂi ahali tarlalar›n› ve hânelerini terk ile da¤›ld›klar› ve akdemce me’âsir-i ‹slâmiyenin ihyâs› z›mn›nda ﬂeref-müte‘allik buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-› z›llullahîleri s›ras›nda merkez-i livâca keﬂfiyât› icra olunduysa da ﬂimdiye kadar neticesi zuhur etmedi¤i ve cami-i
mezkûr me’âsir-i kadîme olmakdan baﬂka Yemen k›t‘as›nda ‹slâmiyet’in menba‘-› zuhuru bulundu¤u cihetle ihyâ ve imar› istirhâm›ndan ibaret bulunmuﬂdur.
Fî 15 Cemâziyelevvel sene 1325 / [26 Haziran 1907]
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TAM‹RE MUHTAÇ CAM‹LER‹N MASRAFLARI
Yemen’de bulunan cami, mescit ve bunlar›n vak›flar›n›n eskiden beri yerli ahalinin seçti¤i
temsilciler taraf›ndan idare edilmekte oldu¤undan bunlara vilayetçe müdahale edilmesinin
hoﬂ karﬂ›lanmayaca¤›, ancak vakf› bulunmay›p bak›m ve onar›ma muhtaç cami ve mescit
masraflar›n›n Osmanl› Hükümeti’nin yard›mlar›yla karﬂ›lanmas› gerekti¤i

Dahiliye Nezâreti
Muhaberât-› Umumiye Dairesi
ﬁube: 2

Evkâf-› Hümâyûn Nezâret-i Celîlesi’ne
4161/197 numaral› ve 8 Haziran [1]326 tarihli tezkire-i aliyyeleri cevab›d›r.
Vilâyet dahilindeki cevâmi‘ ve mesâcid-i ﬂerife ile bunlar›n evkâf› mine’l-kadîm yerliler tara-f›ndan müntahab nâz›rlar ma‘rifetiyle idare olunagelmekde olup vilâyetçe bunlara müdahale
edilmemekde olmas›na ve ﬂu kaide-i kadîmenin ta¤yîriyle umûr-› evkâfa müdahele vuku‘unu hüsni te’sir hâs›l edemeyece¤ine nazaran muamelât-› kadîmenin devam etdirilmesi zarurî ve evkâf›
münderis yahud gayr-› kâfi olan cevâmi‘ ve mesâcid-i ﬂerifenin hükûmetçe tamiri için münasib bir
mikdar mebla¤›n sarf›na me’zûniyet i‘tâs› hakk›ndaki iﬂ‘âr-› sâb›k›n ahali taraf›ndan vuku bulan
müracaâta ve bu yüzden efkâr-› umumiyede te’sirât-› hasene hâs›l olaca¤› mütâlaas›na mübtenî
idü¤üne dair Yemen Vilâyeti’nden cevaben al›nan tahrirât leffen savb-› âlîlerine irsâl k›l›nmakla
iktizâs›n›n ifas› menût-› himem-i aliyye-i nezâret-penâhîleridir. Ol bâbda.
Fî 9 Ramazan sene [1]327 - Fî 3 A¤ustos sene [1]326 / [16 A¤ustos 1910]

**
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Yemen’de bir cami

(‹.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi, No. 779-24-0048)

Nezâret-i Evkâf-› Hümâyûn
Muhasebe Kalemi
Aded
4877

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’ne
Nâz›r Beyefendi hazretleri
31 A¤ustos sene [1]326 tarih ve altm›ﬂ iki numaral› tezkire-i aliyye-i nezâret-penâhîleri ce-vab›d›r:
Yemen Vilâyeti’ndeki cevâmi‘ ve mesâcid-i ﬂerifeden muhtac-› tamir olanlar›n taraf-› hükûmet-den tamirât›n›n icras› ahali taraf›ndan taleb edilmekde olup tamirât-› mezkûrenin icras› efkâr-›
umumiyede hüsn-i te’sir hâs›l edece¤i beyân›yla iktizâs›n›n ifas› iﬂ‘âr buyurulmakda ise de her
vak›f vâridât› kendi hayrât›n›n imar ve ihyâs›na ve hademesi vezâifinin tesviyesine mukabil olup
suret-i âharla sarf ve i‘tâs› ﬂer‘an gayr-› caiz bulunmuﬂ olmakla mezkûr cami ve mesâcidin iânei hükûmetle tamir ve ihyâs› esbâb›na tevessül olunmas› iktizâ eyledi¤i beyân›yla arz-› ihtirâm olu-nur, efendim hazretleri.
Fî 28 Ramazan sene [1]328 ve fî 19 Eylül sene [1]326 / [2 Ekim 1910]
Nâz›r-› Evkâf-› Hümâyûn nâm›na
Muâvin
(‹mza)

VA K I F / D İ N

95



EĞİTİM



HUDEYDE’DE MEKTEP TES‹S‹
Yemen Eski Valisi Ahmet Paﬂa’n›n, gelirleriyle rüﬂdiye ve s›byan mektepleri inﬂa ettirmek üzere
Hudeyde’de yapt›rd›¤› biri rüzgar ve di¤eri hayvan gücüyle çal›ﬂan iki de¤irmeni hazineye
devretti¤i, bu de¤irmenlerin gelirinden bir miktar›n›n Hudeyde ulemas›ndan Sadeddin
Efendi’ye verilmesini talep etti¤i

‹. DH, 39331
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Makam-› Âlî-i Cenâb-› Vekâlet-penâhî’ye
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Sâb›kâ muhavvel-i uhde-i kemterânem olan Yemen Eyâleti’nin merkezi bulunan Hudeyde ile
havalisinde satvet-endâz-› ikamet üzere bulunan asâkir-i nusret-me’âsir-i cenâb-› Padiﬂahînin nân› azîz tayinâtlar› için iktizâ eden dakîkin istihsâline mikdar-› kâfi de¤irmenin mevcud bulunmamas› cihetiyle ol bâbda çekilmekde olan zahmetlerin saye-i teshîlât-vâye-i hazret-i ﬁehriyârîde bertaraf edilmesi ve has›lât-› vâk›‘as›ndan nâm-› nâmî-i cenâb-› Padiﬂahîye olarak bir bâb mekteb-i
rüﬂdiye ile bir bâb mekteb-i s›byân inﬂa etdirilmesi emeliyle ibtidâ merkez-i eyalet-i mezkûreye
muvâsalat-› çâkerânemde mahsusan buradan götürülmüﬂ olan iki nefer usta ma‘rifetiyle taraf-›
acizânemden üç yüz bin kuruﬂa karîb akçe sarf›yla bir bâb yel de¤irmeni ve hayvan ile deverân eder on taﬂl› di¤er bir bâb mükellef kârgir âsiyâb inﬂa etdirilmiﬂ ve muahharan eyalet-i merkûmeden vuku‘-› infisâl-i acizânem hasebiyle e¤er ki mekâtib-i mezbûrenin hayyiz-i fi‘le husûlüne
muvâf›k olunamam›ﬂ ise de mezkûr de¤irmenler el-ân iﬂlemekde bulunmuﬂ ve seksen üç sene-i
Rumiyesi Nisan’›ndan itibaren bir seneli¤i üç bin riyal bedel ile iltizâm ve ihale olunarak orada
olan düyûn-› kemterâneme ihale k›l›nm›ﬂ oldu¤undan asâkir-i merkûmenin nân-› azîz tayinâtlar›
için dakîk tahn olunmak üzere seksen dört sene-i Rumiyesi Nisan’›ndan itibaren muhasebe kaleminden verilip leffen takdim-i huzur-› âlî-i vekâlet-penâhîleri k›l›nan ilmühaberde gösterildi¤i vechile bi’l-cümle âlât u edevât ve hayvanâtla beraber acizâne bir hizmet-i müftehare olarak meccânen cânib-i Hazine-i Celîle-i Maliye’ye terk ve teberru‘ k›l›nm›ﬂ ve lâz›m gelen kayd› bi‘l-icra
ol bâbda cânib-i ﬂer‘-i ﬂerifden tanzim olunan hüccet leffen takdim olunmuﬂ oldu¤u muhât-› ilm-i
âlî-i hazret-i Sadâret-penâhîleri buyuruldukda lütfen ve ihsânen mezkûr de¤irmenlerin cânib-i Saltanat-› Seniyye’den kabulüne ve Hudeyde ulemas›ndan olup fâz›l ve takva ile muttas›f bulunan
Sadeddin Efendi dâ‘îlerinin def‘-i zaruret hâli ve isticlâb-› da‘avât-› hayriyesi arzusuyla mârru’zzikr de¤irmenlerin has›lât›ndan ﬂehriye üçer yüz kuruﬂ verilegelmiﬂ oldu¤undan maaﬂ-› mezkûrun
kemâkân has›lât-› merkûmeden i‘tâs›na müsaade-i ihsan-âde-i cenâb-› vekâlet-penâhîleri ﬂâyân
buyurulmak istirhâm›na ictisâr k›l›nd›. Ol bâbda ve her hâlde emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 25 Rebîülevvel sene [12]84 ve fî 15 Temmuz sene [12]83 / [27 Temmuz 1867]
Ah med
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MAHALLÎ ULEMAYA MECELLE VE FETVA DERSLER‹ VER‹LMES‹
Yemen’de bulunan nahiye ve kazalara naib yetiﬂtirmek ve ﬂer‘i muameleleri iyi bir ﬂekilde
görmek için mahallî ulema ve fukahâya Mecelle, Fetvâ ve yaz›ﬂma usülü dersleri verilmesi,
merkez mahkeme-i ﬂer‘iyye kâtibi Seyyid Abdullah Efendi’nin bu dersleri vermek üzere
vazifelendirilmesi

Yemen Vilâyeti
Mektubî Kalemi
Aded: 58

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’ne
Devletli efendim hazretleri
Haraz ve Zübeyr Kazalar›ndan mâadâ dahil-i vilâyetde kâin kazalar niyâbetlerinin maaﬂ›
beﬂer yüz küsur kuruﬂdan ibaret olmas›na nazaran Dersaâdetçe tâlib bulunmamas›ndan nâﬂi ma-kam-› Meﬂihat-penâhîden i‘tâ buyurulan me’zûniyet üzerine Yemen ulemas›ndan isbât-› ehliyet
edenlerin evrak-› imtihaniyeleri Meﬂihat-› ulyâya bi’t-takdim memuriyetleri icra buyurulmakda ise
de ulema-y› mûmâileyhimin ekseri sakk-› ﬂer‘îye âﬂinâ olmad›klar› cihetle imtihanlar› kabul edil-memekde ve erbâb-› ehliyet ve iktidâr›n adedi ise burada pek mahdûd olup müddet-i nizâmiye-leri hitâm bulan kazalara vakt ü zaman›yla nâib tayininde müﬂkilâta tesadüf olunmakda oldu-¤undan saye-i me‘âlî-vâye-i hazret-i Padiﬂahîde umûr ve muamelât-› ﬂer‘iyyenin mihver-i matlûb-da cereyân› esbâb› te’min ve istikmâl olunmak ve ulema ve fukahâ-y› mahalliyeden evsâf-› mat-lûbeyi haiz olanlar ikdâr edilmek üzere ve kendilerine haftada iki gün mecelle ve fetvâ ile usuli sakk›n tedrisi ve talimiyle kaza ve nahiyeleri için muktedir nüvvâb yetiﬂdirilmesi icab-› hâl ve
maslahatdan görünerek mezkûr muallimli¤e merkez mahkeme-i ﬂer‘iyyesi has›lât›n›n mal sand›¤›-na aid k›sm›ndan ﬂehrî iki yüz elli kuruﬂ maaﬂla mahkeme-i mezkûr kâtibi Seyyid Abdullah Efen-di’nin tayini merkez niyâbet-i ﬂer‘iyyesinden verilen takrîr üzerine hey’ât-› ›slâhiyece bi’t-tensîb
icab› icra k›l›nm›ﬂ olmakla maaﬂ-› mezkûrun sarf›na müsaade-i aliyye-i cenâb-› nezâret-penâhîle-ri bi-dirî¤ buyurulmak bâb›nda emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 6 Rebîülevvel sene [1]316 ve fî 13 Temmuz sene [1]314 / [25 Temmuz 1898]
Yemen Valisi
Hüseyin Hilmi
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**
Bâb-› Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Divan-› Hümâyûn
1342
Atûfetli efendim hazretleri
Yemen Vilâyeti dahilinde kâin kaza ve nevâhi için muktedir nüvvâb yetiﬂdirilerek muamelât› ﬂer‘iyyenin te’min-i hüsn-i cereyân› z›mn›nda ulema ve fukahâ-y› mahalliyeden evsâf-› matlûbe-yi haiz olanlara mecelle ile fetevâ ve usul-i sakk tedris etmek üzere merkez mahkeme-i ﬂer‘iyye-si has›lât›n›n mal sand›¤›na aid k›sm›ndan ﬂehrî iki yüz elli kuruﬂ maaﬂ tahsisiyle mahkeme-i mez-kûre kâtibi Seyyid Abdullah Efendi’nin muallim tayini Hey’et-i Islâhiyece tensîb edilmiﬂ oldu¤un-dan mebla¤-› mezbûrun sarf›na me’zûniyet i‘tâs› hakk›nda vilâyet-i müﬂârunileyhâdan vârid olan
tahrirât›n gönderildi¤ine dair Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’nin tezkiresi melfûfuyla arz u takdim k›-l›nm›ﬂ olmakla ol bâbda her ne vechile irâde-i seniyye-i cenâb-› Hilâfet-penâhî ﬂeref-sünûh ve su-dûr buyurulur ise mantûk-› münîfi infaz edilece¤i beyân›yla tezkire-i senâverî terkîm k›l›nd›, efen-dim.
Fî 2 Cumâdelûlâ sene [1]316 - Fî 7 Eylül sene [1]314 / [19 Eylül 1898]
Sadr›azam
Rifat
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûflar›yla manzûr-› âlî buyurulan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i Sa-dâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-› Hilâfet-penâhî ﬂeref-sudûr buyu-rulmuﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 18 Cumâdelûlâ sene [1]316 ve fî 23 Eylül sene [1]314 / [5 Ekim 1898]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Tahsin
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SAN‘A’DAK‹ MEKTEPLER‹N BAKIM VE ONARIMI
San‘a merkezinde teftiﬂ edilen 17 ibtidâî mektepten “Feyziye Mektebi” ismini taﬂ›yan biri d›ﬂ›ndakilerin çok yetersiz bulundu¤u, bu mekteplerin bak›m ve onar›mlar›n›n yap›larak
zeminlerine has›r ve keçe döﬂenmesi gerekti¤i, bu maksatla 10.000 kuruﬂ ile seyitlere ve din
adamlar›na da¤›t›lmak üzere Tefsir, Hadis, F›k›h ve Ahlâk kitaplar›n›n gönderilmesi

Mâbeyn-i Hümâyûn-› Cenâb-› Mülûkâne Baﬂkitâbet-i Celîlesi’ne
Nefs-i San‘a ﬂehrinde vâki on yedi bâb mekâtib-i ibtidâiye teftiﬂ ve muayene olunarak bunlardan Feyziye nâm›nda birinin bâ-defter iki yüz elli ve müdâvim olarak yüz elli ﬂakirdân ile matbaa-i vilâyet has›lât›ndan ﬂehrî iki yüz elli ve yüz elli kuruﬂ maaﬂlar› ile iki ve di¤erlerinin ondan
elli ve altm›ﬂa kadar ﬂâkirdân›yla gayr-› muvazzaf bir muallimi olup mezkûr Mekteb-i Feyziye’de
Kur’ân-› Kerim ile Tecvid ve ‹lmuhâl ve Hesab ve mekâtib-i sairede yaln›z Kur’ân-› Kerim talim
olundu¤u ve mekâtib-i mezkûrenin mârru’l-beyân Mekteb-i Feyziye’den mâadâs› birer muzlim yer
odas› olup çocuklar›n toprak üzerinde ve ac›nacak bir hâl-i periﬂanîde ikamet etdikleri tahkik ve
müﬂahede olunmuﬂ ve iﬂbu mekteblerin evkâf› olmad›¤›ndan tamirât ve tefriﬂât› mümkün olamad›¤› misillü ﬂârkirdân›n ekseri fukarâ çocuklar› olmas›yla okuduklar› Kelâm-› Kadîm ve risâleleri
tedarikden aciz bulunduklar› muallimleri taraf›ndan haber verilmiﬂ oldu¤undan mekâtib-i mezbûrenin s›va veya badana gibi tamirât›n›n icras›yla zeminlerine has›r ve keçe tefriﬂ etdirilmek ve
ahalinin ﬂu vesile ile de celb-i kulûbuyla taraf-› ﬂeref-i Hilâfet-penâhîye bir kat daha isticlâb-›
da‘avât-› hayriyeye muvaffak olunmak ve bir de buralarda Tefsir ve Hadis ve F›k›h ve Ahlâk kitablar›n›n nüsah-› matbû‘as› olmay›p nüsah-› muharreresi mevcud ise de pek nadir oldu¤undan
ulema ve sâdâtdan münasiblerine tevzî‘ edilmek ve elviye-i mülhakan›n ihtiyacât› ba‘d-ezîn arz
u iﬂ‘âr k›l›nmak üzere hayrât-› celîle-i cenâb-› cihanbânîye ilâveten mekâtib-i mezkûrenin tamirât
ve tefriﬂât›na muktezî on bin kuruﬂun ve merbûten takdim-i huzur-› âlî-i âsafâneleri k›l›nan pusulada murakkam mesâhif-i ﬂerife ile kütüb-i f›kh›ye ve sairenin inâyet ve ihsân buyurulmas› arz ve istirhâm olunur. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 11 Cumâdelâhire sene [1]316 ve fî 14 Teﬂrîn-i Evvel sene [1]314 / [26 Ekim 1898]

Yemen Valisi
Hüseyin Hilmi

Hey’et-i
Islâhiye’den
Hüseyin Hüsnü

Hey’et-i
Islâhiye’den
Hüseyin Hüsnü

Hey’et-i
Islâhiye’den
‹shak bin
Mehmed Cemal

Hey’et-i
Islâhiye’den
Yunus Zühdü

Hey’et-i
Islâhiye’den
Mehmed
Feyzullah
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Tefâsîr-i ﬁerif
Tefsir-i Ebussuud
Aded
10

Tefsir-i Celâleyn
Aded
40

Tefsir-i Cemel

Tefsir-i Beyzâvî
Aded
20

Hâﬂiye-i
Beyzâvî-i
ﬁeyhzâde
Aded
10

Kütüb-i Ehâdîs-i ﬁerife

106

Buharî-i ﬁerif

ﬁerh-i Buharî li’l-Aynî

ﬁerh-i Buharî li-Kastalânî

Mesâbîh

Aded

Aded

Aded

Aded

40

10

10

20

osmanlı arşiv belgelerinde yemen

Yemen’de bir okul binası

(‹.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi, No. 90661-0005

Kütüb-i Ahlâk›ye
Tarikat-› Muhammediye
Aded
100

Tarikat-› Muhammediye ﬁerhi
Hâdimî
Aded
20

‹hyâü’l Ulûm
Aded
10

Kütüb-i F›kh›ye
Mültekâ
Aded: 100

Damad
Aded: 40

Tahtavî ale’d-Dürri’lMuhtâr
Aded: 10

Reddü’l-Muhtâr
ale’d-Dürri’l-Muhtâr
li-ibn-i Âbidin
Aded: 10
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YEMEN’DE MEVCUT OKULLARIN ISLAHI VE YEN‹LER‹N‹N AÇILMASI
E¤itim seviyesi oldukça düﬂük olan Yemen’de s›byan mekteplerinin ›slah›, elli haneyi aﬂan her
köyde birer ibtidaî kaza merkezlerinde de birer rüﬂdiye mektebi aç›lmas›, ibtidaî mekteplere
muallim yetiﬂtirilmek üzere vilayet merkezinde bir ö¤retmen okulu kurulmas›, San‘a ve Hudeyde
ﬂehirlerinde de birer sanayi mektebinin aç›lmas› / Kahve üreticilerini simsar ve tüccar›n
zulmünden kurtarmak için ticaret odalar› kurulmas›

Huzur-› Sâmî-i Cenâb-› Sadâret-penâhî’ye
Yemen k›t‘as›nca ta‘mîm-i maârife pek ziyade ihtiyac vard›r. Kurâdaki s›byân mekteblerinin
›slâh›yla elli hâneyi mütecâviz olan her köyde birer ibtidâi ve kaza merkezlerinde birer rüﬂdiye
mektebinin küﬂâd› ve mekâtib-i ibtidâiyeye muallim yetiﬂdirilmek üzere merkez-i vilâyetde bir dârülmuallimîn te’sisi taht-› vücûbda görüldü¤ü misillü San‘a ve Hudeyde ﬂehirlerinde lâ-ekall yüzer
çocu¤u istî‘âb ve idare edecek derecede birer de sanayi mektebinin ihdâs›na fevkalâde lüzum
hissolunmakdad›r.
Sâlifü’l-arz mektebler için ihtiyar› zarurî olan masâr›f›n Maârif Nezâret-i Celîlesi büdcesine
tahmîli muvâf›k olamayaca¤›ndan vilâyet-i sairede a‘ﬂâr ile birlikde istîfâ edilmekde bulunan hisse-i maârifin Yemen Vilâyetince dahi ahz›na mübâﬂeret olunmas› iktizâ ederse de kabâil ve ahali-i vilâyetin müstehak ve muhtac oldu¤u te’diyât ve ›slâhât›n suret-i umumiyede icra ve ikmâliyle
kat‘î bir sükûnun husûlünden evvel hisse-i maârifin istîfâs›na teﬂebbüsünden dolay› baz› mertebe
müﬂkilâta tesadüf olunmas› ihtimalden ba‘îd olmad›¤›na ve matlûb olan sükûnun husûlüne intizâren maârife müte‘allik ihtiyacât ve teﬂebbüsât› tamam›yla te’hir eylemek dahi muvâf›k-› maslahat
olamayaca¤›na mebnî kurâ mekâtib-i ibtidâiyesinin küﬂâd› meselesi hisse-i maârifin umumen istîfâs›na ta‘lîk ile ﬂimdilik kaza merkezlerinde birer rüﬂdiye ve San‘a ile Hudeyde ﬂehirlerinde dahi birer sanayi mektebinin ihdâs›yla iktifâ olunmas› ve bunlar›n masâr›f›na karﬂ›l›k olacak mebâli¤in tedârik edilmesi tahattur olunarak ona göre icra-y› tedkikât olunmuﬂ idi.
Vilâyetin en küllî mahsulü olan kahvenin dahilde bir gûne sarfiyât ve istihlâkât› olmay›p tamam› Avrupa ile Memâlik-i Mahrûse-i ﬁahane’nin k›ta‘ât-› sairesine ihrac olunur. Yerliden olan
kahve tüccar› kurâda zürrâ‘dan mübâya‘a etdikleri mahsulü Hudeyde ile di¤er iskelelerdeki simsar ve komisyonculara irsâl ve simsarlar da iskelelerde bulunan büyük tüccarlara bey‘ ederler.
Dahildeki tüccar›n iskelelere gönderdikleri kahveden simsarlarla komisyoncular iki yüz elli k›yye

EĞİTİM

109

110

osmanlı arşiv belgelerinde yemen

itibar edilen bir yükden vaktiyle iki k›yye derecesinde simsarl›k hakk› almakda iken seneden seneye tezyîd ederek el-yevm bir yükden alt› k›yye ahz ediyorlar. Devletçe sinîn-i ahîre zarf›nda
neﬂr ve ilan buyurulan Simsar Nizâmnâmesi ahkâm›na nazaran kahveden nihayet yüzde bir buçuk hesab›yla simsariye ahz› icab edece¤ine ve iki yüz elli k›yyeden ibaret olan bir yükden al›nacak ücret dört k›yyeden bile bâli¤ olamayaca¤›na nazaran sâlifü’z-zikr alt› k›yyenin dörde tenzîliyle hadd-i nizâmîden fazla bir ﬂey ald›r›lmamas› lâz›m gelip ticaret odalar›n›n hemen teﬂkiliyle nizâm-› mezkûr hükmünün mevki‘-i tatbike vaz‘› Hudeyde Mutasarr›fl›¤›’na ve sair iktizâ edenlere iﬂ‘âr edilmiﬂ ise de sinîn-i vefîreden beri te’essüs eden suistimâlin keyfiyet-i ref‘iyle bu bâbda kendilerince hâs›l olacak fâideyi kahve zürrâ‘›na hakk›yla anlatmak ve bunlar› simsarlarla tüccar›n eydî-i gadrinden kurtarmak muhâl olmasa bile pek müﬂkildir. Mülhakât ile Rüsûmât Nezâreti’nden verilen malumât-› resmiyeye göre her sene yaln›z Hudeyde ‹skelesi’ne yirmi beﬂ bin yük
yani alt› milyon iki yüz elli bin k›yyeden ziyade kahve gönderilmekde oldu¤u ve her yükden iki
k›yye itibar›yla fazla al›nan ve hasbe’n-nizâm men‘-i istîfâs›yla tenzîli icab eden kahvenin mikdar-› senevîsi elli bin k›yyeyi tecavüz edece¤i anlaﬂ›lm›ﬂd›r.
Kahvenin dahilen sarfiyât› olmad›¤› ve iskelelerden hîn-i ihrac›nda bundan hisse-i maârifin
ahz› ahalice hissolunacak ve müﬂkilât› davet edecek ahvâlden bulunmad›¤› ve cibâyeti dahi eshel idü¤ü cihetle yüzde yar›m hesab›yla kahveden hisse-i maârifin hemen tahsiline baﬂlan›lmas›
münasib ise de bâlâda arz olundu¤u üzere simsar ve tüccar›n yük baﬂ›na ald›klar› alt› k›yyeden
tenzîl etdirilecek iki k›yyenin zürrâ‘a iade ve îsâli nâ-kâbil yüzde yar›m itibar›yla al›nacak mikdar dahi ihtiyac-› hâz›ra gayr-› kâfi görüldü¤ünden ve bir yükden hisse-i maârif olarak ahz› icab
eden mikdar bir k›yye ile yüz dirhem oldu¤u hâlde bunun iki k›yyeye iblâ¤› takdirinde zürrâ‘a
gîran gelecek bir muamelede bulunulmuﬂ olmad›kdan baﬂka hisse-i maârif dahi kîselerinden ç›kmay›p öteden beri i‘tâs›yla me’lûf olduklar› alt› k›yye miyân›nda al›nm›ﬂ olaca¤›na mebnî gerek
Hudeyde ile di¤er iskelelerden bahren ve gerek Kataba tarîk›yle Aden’e berren ihrac ve irsâl
olunacak kahvelerin bir yükünden simsar ve komisyoncular›n almakda olduklar› alt› k›yyeden iki
k›yyenin hisse-i maârif olmak üzere ahz› dört k›yyesinin dahi simsariye olarak simsarlarla komisyonculara terki ve maârif nâm›na al›nacak iki k›yyenin mikdar-› senevîsi altm›ﬂ bin k›yyesi ve esmân› beﬂ yüz bin kuruﬂu tecavüz edece¤inden bundan n›sf›n›n yeniden küﬂâd edilecek mekâtibi rüﬂdiye masâr›f›na ve di¤er n›sf›n›n San‘a ve Hudeyde ﬂehirlerinde aç›lacak sanayi mekteblerine karﬂ›l›k ittihâz› ilcaât-› hâl ve mevkiden olmakla ve sanayi mekteblerinin küﬂâd› ibtidâiye ve
rüﬂdiye mekteblerinden daha ziyade mühim bulunmakla ol vechile icra-y› icab›na müsaade-i aliyye-i hazret-i Vekâlet-penâhîlerinin bî-dirî¤ ve neticesinin telgrafla emir ve tebli¤ buyurulmas› niyaz›na mücâseret olundu¤u muhât-› ilm-i sâmî-i cenâb-› Sadâret-penâhîleri buyuruldukda ol bâbda
emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 20 Ramazan sene [1]316 ve fî 20 Kânûn-› Sânî sene [1]314 / [1 ﬁubat 1899]
(Yemen Hey’et-i Is lâ hi ye üyeleri nin mü hür le ri)
**
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Bâb-› Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Divan-› Hümâyûn
3524
Atûfetli efendim hazretleri
Yemen k›t’as›nca ta‘mim-i maârif z›mn›nda ﬂimdilik kaza merkezlerinde birer rüﬂdiye ve
San‘a ile Hudeyde’de birer sanayi mektebleri küﬂâd› için iktizâ eden masâr›fa karﬂ›l›k olmak üzere vilâyetin kahve ihracât›ndan simsariye nâm›yla al›nmakda olan beher yükden alt› k›yyeden
dört k›yyenin simsarlara terkiyle bâkî kalan iki k›yyenin devletçe istîfâs› hususuna dair Yemen
Hey’et-i Islâhiyesi’nden gönderilen mazbata üzerine Meclis-i Mahsus-› Vükelâ’dan kaleme al›nan
mazbata arz u takdim olunmuﬂ olmakla mündericât› hakk›nda her ne vechile irâde-i seniyye-i
hazret-i Hilâfet-penâhî ﬂeref-müte‘allik buyurulur ise mantûk-› münîfi infaz edilece¤i beyân›yla tezkire-i senâverî terkîm k›l›nd›, efendim.
Fî 5 Zilhicce sene [1]316 - Fî 4 Nisan sene [1]315 / [16 Nisan 1899]
Sadr›azam
Rifat
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup Meclis-i Mahsus-› Vükelâ’n›n mazbatas› ve melfûflar› ile beraber manzûr-› âlî buyurulan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-› Hilâfet-penâhî ﬂeref-sudûr buyurulmuﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân
hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 22 Zilhicce sene [1]316 ve fî 21 Nisan sene [1]315 / [3 May›s 1899]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Tahsin
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YEMEN’DE YEN‹ OKULLAR AÇILMASI
Vilayet dahilinde yeni aç›lan sanayi ve rüﬂdiye mekteplerinin (ortaokul) ihtiyaca cevap
vermeyece¤inden liva merkezlerinde birer idadî mektebi (lise) kurularak yerli ahaliden
50 çocu¤un bu mekteplere devlet burslusu olarak al›nmas›, her büyük köyde bir ibtidaî
mektep (ilkokul) aç›lmas›, bu mekteplere ö¤retmen yetiﬂtirilmek üzere yine liva merkezlerinde
Darulmuallimîn (Ö¤retmen okulu) kurulmas›

‹. HUS, 1317 R./9
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Y›ld›z Saray-› Hümâyûnu
Baﬂkitâbet Dairesi
3248
Ahîren San‘a ile Hudeyde’de birer sanayi ve kaza merkezlerinde birer rüﬂdiye mektebi te’sis olunmuﬂ ise de dahil-i vilâyetde ta‘mim-i maârif için hissedilen ihtiyac› iﬂbu sanayi ve rüﬂdiye
mekâtibi def‘ ve te’min edemeyece¤i cihetle elviye merkezlerinde mevcud mekâtib-i rüﬂdiyenin
idâdî mekteblerine kalbiyle her sancakdan yerli ahali etfâlinden elli kadar›n›n meccânen kabu-lü ve büyükçe köylerde bir mekteb-i ibtidâî ile elviyede birer dârülmuallimîn te’sisi ve baz› ma-hallerde maaﬂl› müderrisler istihdam› münasib bulundu¤undan Taiz Sanca¤› ahalisi mu‘teberân› mahallîden mürekkeb maârif komisyonlar› ma‘rifetiyle kabz ve sarf olunmak ﬂart›yla hisse-i ma-ârifin i‘tâs›na muvâfakat etdikleri gibi hisse-i mezkûrenin elviye-i sairece de istîfâs› ümid edilmek-de bulundu¤undan bahisle mekâtib-i mezbûre vücuda getirilmek ve muamelât-› müteferri‘a-i meﬂ-rûha ifa olunmak üzere bir mâh sonra müzâyedesi icra edilecek a‘ﬂâr miyân›nda hisse-i maâri-fin al›nmas›na telgrafla müsaade buyurulmas› ve bunun mikdar-› senevîsi ancak yedi yüz bin ku-ruﬂa bâli¤ olabilip ihtiyacâta nisbeten pek cüz’î olmas›yla elviye rüﬂdiye mekteblerine Maârif
Nezâret-i Celîlesi büdcesinden muhassas mebâli¤in adem-i kat‘›yla mekâtib-i idâdiye masâr›f›-na k›smen karﬂ›l›k ittihâz olunmas› ve maaﬂ› nezâret-i müﬂârunileyhâca tesviye olunmak üzere vi-lâyete muktedir bir maârif müdürü tayin ve i‘zâm edilmesi Yemen Vilâyeti Valili¤i’nden arz u iﬂ‘âr
olunmak ve ber-mûceb-i iﬂ‘âr mukteziyât›n›n ifas›yla vilâyet-i müﬂârunileyhâya me’zûniyet i‘tâs› ve
te’sis edilecek mekâtibde ahali-i vilâyetin Hükûmet-i Seniyye’ye olan muhabbet ve itaatlerini tez-yîd edecek suretde icra-y› tedrisât olunmak lâz›m gelece¤inden bu cihetin de icra-y› icab› ﬂerefsudûr buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-› Hilâfet-penâhî mantûk-› âlîsinden bulunmuﬂ olmakla ol
bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 4 Rebîülâhir sene [1]317 ve fî 30 Temmuz sene [1]315 / [11 A¤ustos 1899]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Tahsin
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‹BT‹DAÎ MEKTEPLERDE OKUTULACAK DERSLER
Yemen’deki ibtidâî mekteplerde Kur’ân-› Kerim, Tecvid, ‹lmihal, Türkçe, Matematik, ‹mlâ,
Ahlâk, Hat ve Dilbilgisi derslerinin verilmesinin kararlaﬂt›r›ld›¤›, derslerin ahalinin hükümete
itaat ve ba¤l›l›¤›n› art›racak ﬂekilde programland›¤›, Osmanl›lar›n fetihlerini ve ‹slâm’a
yapt›klar› hizmetleri anlatan bir eserin ‹stanbul’da haz›rland›ktan sonra bast›r›l›p
gönderilmesinin faydal› olaca¤›

Y. MTV, 195/34
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Yemen Vilâyeti
Mektubî Kalemi
Aded
246

Mâbeyn-i Hümâyûn-› Cenâb-› Mülûkâne Baﬂkitâbet-i Celîlesi Cânib-i Âlîsi’ne
Atûfetli efendim hazretleri
Dahil-i vilâyetde küﬂâd› mukarrer olan mekâtibde ahalinin Hükûmet-i Seniyye’ye tezyîd-i ita-at ve sadakatlerini mûcib olacak suretde tedrîsât icras› muktezâ-y› emr u fermân-› hikmet-beyân› hazret-i Hilâfet-penâhîden bulundu¤u irâde ve iﬂ‘âr buyurulmuﬂ idi. Maârif Nezâret-i Celîlesin-ce tayin edilecek maârif müdürleriyle muallimlerin vürûdlar›nda mekâtib-i rüﬂdiye ve idâdiyece
hükm-i emr u fermân-› hümâyûn-› cenâb-› mülûkânenin harfiyen tenfîzi için iktizâ eden tedâbîrin
ittihâz› mukarrer olup mekâtib-i ibtidâiyede ﬂimdilik hüsn-i suretle kabul ve tedrîs etdirilmesi takar-rür eden derslerin program› leffen arz u takdim olundu. ‹btidâiye muallimleri hüsn-i hulk ve sîret-leri Meclis-i Maârifçe tahkîk olundukdan sonra darülmuallimîne devam ederek ﬂehadetnâme ahz
edenlerden intihâb ve tayin olunaca¤› misillü aç›lacak mekâtib-i ibtidâiyenin umûmunda da mez-kûr programda muharrer derslerin tedrîsiyle iktifa edilecekdir. ‹lmuhâl mümkün oldu¤u derecede
mezheb-i Hanefî’ye tevfîk ve Risâle-i Ahlâk’a da ezhân-› s›byânda uhuvvet-i ‹slâmiye mesele-i mü-himmesini esasland›racak baz› mevâdd-› muhtasara derc olundu. Ahalisi mezheb-i ﬁafiî’ye tabi
olan mahallerde ﬁafiî ilmihâli k›râet etdirilecekdir. Yemen halk› tarih-i ‹slâm’dan ve ale’l-husus
Saltanat-› Seniyye-i Osmaniyye fütûhât-› celîlesiyle veli-nimet-i bî-minnet-i a‘zam efendimiz hazret-lerinin âlem-i ‹slâmiyet’i i‘lâ ve ihyâ eden me’âsir-i azîme ve müberrât-› âliyelerinden hakk›yla ha-berdâr olmad›klar› cihetle bu yolda bir eserin tertib ve tab‘›yla ibtidâiye ve rüﬂdiye mekteblerin-de k›râet etdirilmesi manen ve maddeten câlib-i fevâid-i kesîre olaca¤›ndan bu suret karîn-i mü-saade-i me‘alî-ifade-i cenâb-› z›llullahî buyuruldu¤u takdirde öyle bir kitab›n Dersaâdetçe tertib
ve irsâli niyaz›na mücâseret olunaca¤› muhât-› ilm-i âlî buyuruldukda ol bâbda emr u fermân haz-ret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 6 Cumâdelâhire sene [1]317 ve fî 29 Eylül sene [1]315 / [11 Ekim 1899]
Yemen Valisi
Hüseyin Hilmi

**
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Yemen Vilâyeti
Mektubî Kalemi

H›tta-i Yemaniye’de küﬂâd› muktezâ-y› irâde-i diyânet-ifâde-i hazret-i Hilâfet-penâhîden
bulunan mekâtib-i ibtidâiyede tedrîsi kararlaﬂd›r›lan derslerin program›
Kur’ân-› Kerim
Tecvid
‹lmuhâl
Esmâ-i Türkiyye
Hesab
‹mlâ
Risâle-i Ahlâk
Hüsn-i Hat
Sarf
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San’a’da bir grup okul çocu¤u

(‹.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi, No. 779-76-0034)
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MÜLK‹YE’DEN MEZUN OLAN YEMENL‹LERE MEMUR‹YET VER‹LMES‹
Aﬂiret Mektebi mezunlar›ndan olup Mülkiye Mektebi’nde ö¤renimlerini tamamlayan Yemenli 7
efendinin ba¤l› olduklar› vilayet ve mutasarr›fl›klarda münasip memurluklarda istihdamlar›na
izin verildi¤i

Bâb-› Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Divan-› Hümâyûn
Aded: 2108
Devletli efendim hazretleri
Aﬂiret Mekteb-i Hümâyûnu ﬂakirdân›ndan olup Mekteb-i Mülkiye-i ﬁahane’de ikmâl-i tahsil
eden Yemenli yedi efendinin ﬂehrî üçer yüz elliﬂer kuruﬂ maaﬂla mensub olduklar› vilâyet ve mu-tasarr›fl›klar dahilinde münasib memuriyetlerde istihdamlar› hakk›nda ﬂeref-sâd›r olan irâde-i se-niyye-i cenâb-› Hilâfet-penâhî mantûk-› âlîsi Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’ne lede’t-tebli¤ mûmâiley-hime ﬂehrî verilecek üçer yüz elliﬂer kuruﬂdan cem‘an iki bin dört yüz elli kuruﬂ Dahiliye muvâze-nesinde karﬂ›l›k olmad›¤›ndan maaﬂât-› mezkûrenin mûmâileyhimin vazifeye mübâﬂeretleri tari-hinden itibaren büdceye zamm›yla tesviyesi hususuna dair nezâret-i müﬂârunileyhâdan cevaben
gelen tezkire arz u takdim k›l›nm›ﬂ olmakla ol bâbda her ne vechile irâde-i seniyye-i cenâb-› ci-hanbânî müte‘allik ve ﬂeref-sudûr buyurulur ise mantûk-› âlîsi infaz edilece¤i beyân›yla tezkire-i
senâverî terkîm k›l›nd›, efendim.
Fî 5 ﬁevval sene [1]320 - Fî 22 Kânûn-› Evvel sene [1]318 / [4 ocak 1903]
Sadr›azam
Said
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûflar›yla beraber manzûr-› âlî buyurulan iﬂbu tezkire-i sâ-miye-i Sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-› Hilâfet-penâhî ﬂerefmüte‘allik buyurulmuﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 12 ﬁevval sene [1]320 - Fî 29 Kânûn-› Evvel sene [1]318 / [11 Ocak 1903]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Tahsin
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YEMEN’DEN ‹STANBUL’A Ö⁄REN‹M ‹Ç‹N GELENLER
Padiﬂah’›n talebi ile Yemen’den ‹stanbul’a getirilen ve e¤itimleri süresince kendilerine
hazineden ayl›k 200’er kuruﬂ maaﬂ verilmesi öngörülen 83 talebe aday›n›n sa¤l›k
kontrollerinin yap›ld›¤›, bunlardan 33’ünün yüksek ve 16’s›n›n ibtidâî (ilkokul) okullarda,
28’inin ise sanayi mekteplerinde tahsillerinin uygun görüldü¤ü, hastal›¤› tesbit edilen 6’s›n›n
hastaneye sevk edildikleri / Yemen’den ö¤renim amac›yla istanbul’a gelen talebelerin isim,
baba ad›, yaﬂ, memleket ve hangi okullara gönderildiklerine dair liste

‹. ML, 1321 Ra./12
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Y›ld›z Saray-› Hümâyûnu
Baﬂkitâbet Dairesi
1870
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Yemen Vilâyeti’ndeki baz› aﬂâyir evlâd›ndan olup bu kere li-ecli’t-tahsil Dersaâdet’e gelen
ve baz› mekâtib-i askeriye-i ﬂahane ile aﬂiret ve Halkal›’daki ziraat ve sanayi mekteblerine kay-dolunan isimleri melfûf defterde muharrer seksen üç efendiye mektebde bulunduklar› sürece Ha-zine-i Celîle-i Maliye’den ﬂehrî ikiﬂer yüz kuruﬂ maaﬂ tahsisi ﬂeref-sudûr buyurulan irâde-i seniy-ye-i cenâb-› Hilâfet-penâhî icab-› âlîsinden olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-em-rindir.
Fî 14 Rebîülevvel sene [1]321 - Fî 29 May›s sene [1]319 / [11 Haziran 1903]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Tahsin
Hamud bin Hasan
San‘a
Sinn: 14
Marazdan sâlim olup
sanata elveriﬂli oldu¤u
Feshâne-i Âmire-i
ﬁahaneleri Sanayi
S›byân Mektebi’ne
Ali bin Ali bin
Muhammed
San‘a
Sinn: 12
Marazdan sâlim olup
mekâtib-i âliyeye
elveriﬂli oldu¤u
Kuleli Mekâtib-i ‹dâdî-i
ﬁahanelerine
Muhsin bin Ali Kabisî
San‘a
Sinn: 17
Kaviyyü’l-bünye olup
sanata elveriﬂli
Feshâne-i Âmire-i
ﬁahaneleri Sanayi
S›byân Mektebi’ne

ﬁerif Ahmed bin Seyyid
Muhammed
San‘a
Sinn: 15
Marazdan sâlim olup
sanata elveriﬂli oldu¤u
Feshâne-i Âmire-i
ﬁahaneleri Sanayi
S›byân Mektebi’ne

Yaha bin Muhammed

Ahmed bin Hüseyin

Marazdan sâlim olup
sanata elveriﬂli oldu¤u

San‘a
Sinn: 18

Feshâne-i Âmire-i
ﬁahaneleri Sanayi
S›byân Mektebi’ne

Marazdan sâlim olup
sanata elveriﬂli oldu¤u
Feshâne-i Âmire-i
ﬁahaneleri Sanayi
S›byân Mektebi’ne

Ahmed bin Muhammed

Muhsin bin Ali

Hüseyin bin Ahmed

San‘a
Sinn: 12

San‘a
Sinn: 16

San‘a
Sinn: 14

Marazdan sâlim olup
mekâtib-i âliyeye
elveriﬂli oldu¤u

Marazdan sâlim olup
mekâtib-i âliyeye
elveriﬂli idü¤ü

Marazdan sâlim olup
mekâtib-i âliyeye
elveriﬂli idü¤ü

Kuleli Mekteb-i ‹dâdî-i
ﬁahanelerine

Kuleli Mekteb-i ‹dâdî-i
ﬁahanelerine

Kuleli Mekteb-i ‹dâdî-i
ﬁahanelerine

Abdurrahman bin
Muhammed el-Haydari

Salih bin Muhammed

Ali bin Gânim

Yarim
Sinn: 15

San‘a
Sinn: 15

Kaviyyü’l-bünye olup
sanata elveriﬂli

Marazdan sâlim olup
mekâtib-i âliyeye
elveriﬂli

San‘a
Sinn: 17
Kaviyyü’l-bünye olup
sanata elveriﬂli
Feshâne-i Âmire-i
ﬁahaneleri Sanayi
S›byân Mektebi’ne

Feshâne-i Âmire-i
ﬁahaneleri Sanayi
S›byân Mektebi’ne

Kuleli Mekteb-i ‹dâdî-i
ﬁahanelerine
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Seyyid Muhammed
bin Ali

Muhammed bin Ali
bin Avni

Abdullah bin Ali

Muhammed bin Yahya

San‘a
Sinn: 12

San‘a
Sinn: 15

San‘a
Sinn: 12

San‘a
Sinn: 16

Marazdan sâlim olup
mekâtib-i âliyeye
elveriﬂli

Marazdan sâlim olup
mekâtib-i âliyeye
elveriﬂli

Marazdan sâlim olup
mekâtib-i âliyeye
elveriﬂli

Marazdan sâlim olup
mekâtib-i âliyeye
elveriﬂli

Kuleli Mekteb-i ‹dâdî-i
ﬁahanelerine

Kuleli Mekteb-i ‹dâdî-i
ﬁahanelerine

Kuleli Mekteb-i ‹dâdî-i
ﬁahanelerine

Kuleli Mekteb-i ‹dâdî-i
ﬁahanelerine

Ali bin Ahmed

Hasan bin Ahmed

Muhammed bin Ali

Abdullah bin Abdullah

San‘a
Sinn: 13

San‘a
Sinn: 12

Bacil
Sinn: 16

Zebid
Sinn: 15

Marazdan sâlim olup
mekâtib-i ibtidâiye
elveriﬂli

Marazdan Salim olup
mekâtib-i ibtidâiye
elveriﬂli

Kaviyyü’l-bünye olup
sanata elveriﬂli

Kaviyyü’l-bünye olup
sanata elveriﬂli

Aﬂiret Mekteb-i
Hümâyûnlar›na

Aﬂiret Mekteb-i
Hümâyûnlar›na

Ahmed bin Hac›
Abdullah

Es-Seyyid Hamud
bin Ali

San‘a
Sinn: 13

San‘a
Sinn: 13

Marazdan sâlim olup
mekâtib-i ibtidâiye
elveriﬂli

Marazdan sâlim olup
mekâtib-i ibtidâiye
elveriﬂli

Aﬂiret Mekteb-i
Hümâyûnlar›na

Aﬂiret Mekteb-i
Hümâyûnlar›na

Abdullah bin Abdullah

Muhammed bin Hac›
Hasan

Sihnan
Sinn: 16
Kaviyyü’l-bünye olup
sanata elveriﬂli
Tophâne-i Âmire Sanayi
Mektebi’ne

San‘a
Sinn: 14
Marazdan sâlim olup
Mekâtib-i âliyeye
elveriﬂli
Topçu Mekteb-i ‹dâdî-i
ﬁahanelerine

Tophâne-i Âmire Sanayi Tophâne-i Âmire Sanayi
Mektebi’ne
Mektebi’ne

Kayid bin Mehdi

Muhammed bin Hüseyin

San‘a
Sinn: 14

San‘a
Sinn: 16

Marazdan sâlim olup
mekâtib-i âliyeye
elveriﬂli

Marazdan sâlim olup
mekâtib-i âliyeye
elveriﬂli

Topçu Mekteb-i
‹dâdî-i ﬁahanelerine

Topçu Mekteb-i
‹dâdî-i ﬁahanelerine

Nâs›r bin Abdi Bas›r

Es-Seyyid Muhammed
bin es-Seyyid Ahmed

San‘a
Sinn: 14
Marazdan sâlim olup
Mekâtib-i âliyeye
elveriﬂli
Topçu Mekteb-i ‹dâdî-i
ﬁahanelerine

San‘a
Sinn: 15
Marazdan sâlim olup
Mekâtib-i âliyeye
elveriﬂli
Baytar Mekteb-i ‹dâdî-i
ﬁahanelerine
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Es-Seyyid Abdullah bin
es-Seyyid Hasan

Es-Seyyid Abdullah bin
es-Seyyid Ali

San‘a
Sinn: 15

San‘a
Sinn: 15

Marazdan sâlim olup
Mekâtib-i âliyeye
elveriﬂli

Marazdan sâlim olup
Mekâtib-i âliyeye
elveriﬂli

Baytar Mekteb-i ‹dâdî-i
ﬁahanelerine

Baytar Mekteb-i ‹dâdî-i
ﬁahanelerine

Ahmed S›dd›k bin
Ahmed Hüzzam
San‘a
Sinn: 14
Marazdan sâlim olup
Mekâtib-i âliyeye
elveriﬂli
Kuleli Mekteb-i ‹dâdî-i
ﬁahanelerine

Ahmed bin Muhammed
San‘a
Sinn: 16
Marazdan sâlim olup
Mekâtib-i âliyeye
elveriﬂli
Kuleli Mekteb-i ‹dâdî-i
ﬁahanelerine

Muhsin bin Kayid

San‘a
Sinn: 17

Beyt Gayiﬂ
Sinn: 15

Kaviyyü’l-bünye olup
sanata elveriﬂli

Marazdan sâlim olup
Mekâtib-i âliyeye
elveriﬂli

Orman ve Ma‘âdin
Nezâreti idaresinde
bulunan Sanayi
Mekteb-i ﬁahanelerine

Abdullah bin Hammadi Muhammed bin Hüseyin

Baytar Mekteb-i ‹dâdî-i
ﬁahanelerine

Muhammed bin Ali

San‘a
Sinn: 9

San‘a
Sinn: 12

San‘a
Sinn: 16

Marazdan sâlim olup
‹btidâî mektebine
elveriﬂli

Marazdan sâlim olup
Mekâtib-i ibtidâiye
elveriﬂli

Marazdan sâlim olup
Mekâtib-i âliyeye
elveriﬂli

Aﬂiret Mekteb-i
Hümâyûnlar›na

Aﬂiret Mekteb-i
Hümâyûnlar›na

Kuleli Mekteb-i ‹dâdî-i
ﬁahanelerine

Muhammed bin
Ali Mesurî

Ali bin Abdullah

Latif bin Ahmed

San‘a
Sinn: 17

San‘a
Sinn: 15

Kaviyyü’l-bünye olup
sanata elveriﬂli

Marazdan sâlim olup
Mekâtib-i âliyeye
elveriﬂli

San‘a
Sinn: 16
Marazdan sâlim olup
Mekâtib-i âliyeye
elveriﬂli
Topçu Mekteb-i ‹dâdî-i
ﬁahanelerine

Feshâne-i Âmire-i
ﬂahaneleri Sanayi
S›byân Mektebi’ne

Seyyid Yahya bin
Seyyid ‹smail

Muhammed bin ﬁeyh
Ali

Abdullah bin
Muhammed bin Ali

San‘a
Sinn: 16

Vadiyyü’z-zahr
Sinn: 17

San‘a
Sinn: 16

Marazdan sâlim olup
mekâtib-i âliyeye
elveriﬂli

Marazdan sâlim olup
Mekâtib-i âliyeye
elveriﬂli

Kaviyyü’l-bünye olup
sanata elveriﬂli

Topçu Mekteb-i ‹dâdî-i
ﬁahanelerine
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Topçu Mekteb-i ‹dâdî-i
ﬁahanelerine

Muhammed bin Hüseyin
San‘a
Sinn: 15
Kaviyyü’l-bünye olup
sanata elveriﬂli
Tophâne-i Âmireleri
Sanayi Mektebi’ne

Abdullah bin Yahya

Ali bin Ali

Es-Seyyid Yahya bin Ali

Hasan bin Ahmed

San‘a
Sinn: 15

Cebelü’l-lüz
Sinn: 11

San‘a
Sinn: 16

Zebid
Sinn: 15

Kaviyyü’l-bünye olup
sanata elveriﬂli

Marazdan sâlim olup
mekteb-i ibtidâiye
elveriﬂli

Kaviyyü’l-bünye olup
sanata elveriﬂli

Kaviyyü’l-bünye olup
sanata elveriﬂli

Tophâne-i Âmireleri
Sanayi Mektebi’ne

Tophâne-i Âmireleri
Sanayi Mektebi’ne

Tophâne-i Âmireleri
Sanayi Mektebi’ne

Aﬂiret Mekteb-i
Hümâyûnlar›na

Enam bin Nâs›r

Hamid bin Makbel

Ahmed bin Ali

Ali bin Ali bin Raﬂid

Taiz
Sinn: 15

Ibb
Sinn: 12

San‘a
Sinn: 16

San‘a
Sinn: 14

Marazdan sâlim olup
mekâtib-i âliyeye
elveriﬂli

Marazdan sâlim olup
mekâtib-i ibtidâiye
elveriﬂli

Marazdan sâlim olup
mekâtib-i âliyeye
elveriﬂli

Marazdan sâlim olup
mekâtib-i âliyeye
elveriﬂli

Bahriye Mekteb-i ‹dâdî-i
ﬁahanelerine

Aﬂiret Mekteb-i
Hümâyûnlar›na

Bahriye Mekteb-i ‹dâdî-i
ﬁahanelerine

Bahriye Mekteb-i ‹dâdî-i
ﬁahanelerine

Ahmed bin Muslih

Ahmed bin Salih

Ahmed bin Ali

Kevkeban
Sinn: 15

Benî Haﬂin
Sinn: 15

Muhammed bin Ali bin
Mumammed

Kaviyyü’l-bünye olup
sanata elveriﬂli

Kaviyyü’l-bünye olup sa-nata elveriﬂli

Orman ve Ma‘âdin
idaresinde bulunan
Sanayi Mekteb-i
ﬁahanelerine

Orman ve Ma‘âdin
idaresinde bulunan
Sanayi Mekteb-i
ﬁahanelerine

Ali bin Muhammed

San‘a
Sinn: 18
Kaviyyü’l-bünye olup
sanata elveriﬂli

Zebid
Sinn: 15
Marazdan sâlim olup
mekâtib-i âliyeye
elveriﬂli

Orman ve Ma‘âdin
idaresinde bulunan
Sanayi Mekteb-i
ﬁahanelerine

Bahriye Mekteb-i ‹dâdî-i
ﬁahanelerine

Hamud bin Muhsin

Ahmed bin Muhsin

San‘a
Sinn: 14

Hamedan
Sinn: 15

Haraz
Sinn: 11

Muhammed bin
Süleyman

Marazdan sâlim olup
mekâtib-i âliyeye
elveriﬂli

Marazdan sâlim olup
mekâtib-i âliyeye
elveriﬂli

Marazdan sâlim olup
mekâtib-i ibtidâiye
elveriﬂli

Bahriye Mekteb-i ‹dâdî-i
ﬁahanelerine

Bahriye Mekteb-i ‹dâdî-i
ﬁahanelerine

Aﬂiret Mekteb-i
Hümâyûnlar›na

Kitabiye
Sinn: 11
Marazdan sâlim olup
mekâtib-i ibtidâiye
elveriﬂli
Aﬂiret Mekteb-i
Hümâyûnlar›na
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Muhammed bin Ali

Mehdi bin Zaid

Yasin bin Muhammed

Hudeyde
Sinn: 11

San‘a
Sinn: 15

Hudeyde
Sinn: 17

Marazdan sâlim olup
mekâtib-i ibtidâiye
elveriﬂli

Kaviyyü’l-bünye olup
sanata elveriﬂli

Kaviyyü’l-bünye olup
sanata elveriﬂli

Aﬂiret Mekteb-i
Hümâyûnlar›na

Orman ve Ma‘âdin
idaresinde bulunan
Sanayi Mekteb-i
ﬁahanelerine

Orman ve Ma‘âdin
idaresinde bulunan
Sanayi Mekteb-i
ﬁahanelerine

Hasan bin Hüzzam

Ahmed bin Ahmed

Muhammed bin Ahmed

San‘a
Sinn: 13

San‘a
Sinn: 16

San‘a
Sinn: 15

Marazdan sâlim olup
mekâtib-i ibtidâiye
elveriﬂli

Kaviyyü’l-bünye olup
sanata elveriﬂli

Kaviyyü’l-bünye olup
sanata elveriﬂli

Orman ve Ma‘âdin
idaresinde bulunan
Sanayi Mekteb-i
ﬁahanelerine

Orman ve Ma‘âdin
idaresinde bulunan
Sanayi Mekteb-i
ﬁahanelerine

Hüseyin bin Abdullah

Hasan bin ‹smail

Said bin Zeydi

Ahmed bin Nâs›r

San‘a
Sinn: 16

San‘a
Sinn: 15

San‘a
Sinn: 11

San‘a
Sinn: 11

Kaviyyü’l-bünye olup
sanata elveriﬂli

Kaviyyü’l-bünye olup
sanata elveriﬂli

Orman ve Ma‘âdin
idaresinde bulunan
Sanayi Mekteb-i
ﬁahanelerine

Orman ve Ma‘âdin
idaresinde bulunan
Sanayi Mekteb-i
ﬁahanelerine

Marazdan sâlim olup
mekâtib-i ibtidâiye
elveriﬂli

Marazdan sâlim olup
mekâtib-i ibtidâiye
elveriﬂli

Aﬂiret Mekteb-i
Hümâyûnlar›na

Aﬂiret Mekteb-i
Hümâyûnlar›na

Abd bin Ali

Ali bin Hüseyin

Muns›r bin Abdullah

Yahya bin Salih

San‘a
Sinn: 14

San‘a
Sinn: 15

San‘a
Sinn: 16

Bilâdü’l-büstan
Sinn: 14

Marazdan sâlim olup

Kaviyyü’l-bünye olup
sanata elveriﬂli

Kaviyyü’l-bünye olup
sanata elveriﬂli

Orman ve Ma‘âdin
idaresinde bulunan
Sanayi Mekteb-i
ﬁahanelerine

Orman ve Ma‘âdin
idaresinde bulunan
Sanayi Mekteb-i
ﬁahanelerine

Marazdan sâlim olup
mekâtib-i âliyeye
elveriﬂli

Aﬂiret Mekteb-i
Hümâyûnlar›na

Bahriye Mekteb-i ‹dâdî-i
ﬁahanelerine
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Seyyid Ahmed bin
Seyyid Meﬂare
Hudeyde
Sinn: 9
Marazdan sâlim olup
mekâtib-i ibtidâiye
elveriﬂli
Aﬂiret Mekteb-i
Hümâyûnlar›na

Abdullah bin
Muhammed bin
Abdullah
San‘a
Sinn: 13
Marazdan sâlim olup
mekâtib-i ibtidâiye
elveriﬂli
Aﬂiret Mekteb-i
Hümâyûnlar›na

Bahriye Mekteb-i ‹dâdî-i
ﬁahanelerine

Hasta Bulunanlar
Veysi bin Ali

Hamud bin Ali

Asir
Sinn: 15

Bilâdü’l-büstan
Sinn: 12

Çiçekden sa¤ gözü
rü’yetden mahrum idü¤ü

Su-i fenniye-i mezrik›ye
neticesi südde-i kebîr-i
itihâl

Aﬂiret Mekteb-i
Hümâyûnlar›na

Aﬂiret Mekteb-i
Hümâyûnlar›na

Ali bin Hüseyin

Ali bin Muhammed
Sa‘di

San‘a
Sinn: 14

San‘a
Sinn: 14

Dahame-i kebed

Hitan› lâz›m geldi¤i

Aﬂiret Mekteb-i
Hümâyûnlar›na

Aﬂiret Mekteb-i
Hümâyûnlar›na

Muhammed bin Said

Muhammed bin Muhammed

San‘a
Sinn: 15

San‘a
Sinn: 16

Aya¤›nda çivi yaras› bulunudu¤u
Aﬂiret Mekteb-i Hümâyûnlar›na

F›t›k......mutavass›t
Aﬂiret Mekteb-i Hümâyûnlar›na

Marazdan sâlim olup mekâtib-i âliyeye elveriﬂli bulunan
Marazdan sâlim olup mekâtib-i ibtidâiye elveriﬂli bulunan
Kaviyyü’l-bünye olduklar›ndan sanata elveriﬂli bulunan
Sa¤ gözü rü’yetden mahrum olan
Hasta bulunduklar› cihetle li-ecli’t-tedavi Hamidiye Etfâl Hastahâne-i Âlîsine i‘zâm k›l›nan
[Cem‘an yekûn]

Neferen
33
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28
1
5
83

ﬁefer-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i Hilâfet-penâhîleri mûcebince bu kere Yemen’den Der-saâdet’e vürûd edip Musika-i Hümâyûnlar› K›ﬂlas›’nda bulunan seksen üç nefer efendinin taraf-›
ubeydânemizden muayeneleri bi’l-icra esâmîleri üzerine verilen meﬂrûhât mûcebince otuz üçü
marazdan sâlim olup mekâtib-i âliyeye ve on alt›s› mekâtib-i ibtidâiye yirmi sekizi de kaviyyü’lbünye olduklar› cihetle sanayi‘e elveriﬂli bulunduklar› tebeyyün etmiﬂ ve birinin bir gözü rü’yet-den mahrum ve beﬂinin de isimleri bâlâs›nda gösterilen hastal›klara düçâr olduklar› cihetle li-ec-li’t-tedavî Hamidiye Etfâl Hastahâne-i Âlîsi’ne gönderildikleri ma‘rûzdur, fermân.
Kullar› Yıld›z
Hastahânesi
et›bbâs›ndan Kola¤as›
Selim bin Muhammed Salim

Kullar›
Hamidiye Etfâl
Hastahâne-i Âlîsi
et›bbâs›ndan Ali bin
Süleyman Nuri
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ASKER‹ OKULLARDA OKUYAN YEMENL‹LER
Askerî mekteplerde ö¤renim gören ve bir üst s›n›fa yükselen Yemenli ö¤rencilerin s›la-i rahim
masraflar›n›n Maliye hazinesi taraf›ndan karﬂ›lanmas›

‹. HUS, 1322 ﬁ./55
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Yemen’de devlet erkânının katıldı¤ı bir açılıﬂ merasimi

(‹.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi, No. 90661-0006)

Y›ld›z Saray-› Hümâyûnu
Baﬂkitâbet Dairesi
5943
Mekâtib-i Askeriye-i ﬁahaneye devam edip terfî‘-i s›n›f etmiﬂ olan Yemen evlâd-› aﬂâyirinin
s›la-i rahim etmek üzere harc›rahlar› Hazine-i Maliyece bi’t-tesviye memleketlerine gönderilmele-ri ﬂeref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-› Hilâfet-penâhî icab-› âlîsinden olmakla ol bâb-da emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 21 ﬁaban sene [1]322 - Fî 17 Teﬂrîn-i Evvel sene [1]320 / [30 Ekim 1904]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Tahsin
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YEMEN’DEN ‹STANBUL’A GELEN Ö⁄RENC‹LERE MAAﬁ TAHS‹S‹
Yemen’de baz› aﬂiretlere mensup olup tahsil için ‹stanbul’a gelen ve baz› askerî ve aﬂiret
mektepleri ile Halkal›’daki Ziraat ve Sanayi Mekteplerine kaydedilen 83 efendiye mektepde
bulunduklar› müddetçe Maliye Hazinesi’nden ayl›k 200’er kuruﬂ maaﬂ tahsis edilmesi

Y›ld›z Saray-› Hümâyûnu
Baﬂkitâbet Dairesi
1871
Yemen Vilâyeti’deki baz› aﬂâyir evlâd›ndan olup bu kere li-ecli’t-tahsil Dersaâdet’e gelen ve
baz› mekâtib-i askeriye-i ﬂahane ile aﬂiret ve Halkal›’daki ziraat ve sanayi mekteblerine kaydo-lunan seksen üç efendiye tahsisi emr u fermân buyuruldu¤u bâ-tezkire-i resmiye tebli¤ olunan iki-ﬂer yüz kuruﬂ maaﬂ›n mah be-mâh i‘tâs› lâz›meden bulundu¤undan ona göre muamele-i mukte-ziyenin ifas› ile maaﬂât-› mezkûrenin mûmâileyhime nezârete memur hademe-i hâssa-i ﬂahane ve
Musika-i Hümâyûn-› mülûkâne Ferîki Süleyman Paﬂa hazretlerine her ay tesviye ve i‘tâs› hususu-nun Maliye Nezâreti’ne tebli¤ olunmas› ﬂeref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-› Hilâfet-pe-nâhî icab-› âlîsinden olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 14 Rebîülevvel sene [1]321 - Fî 28 May›s sene [1]319 / [10 Haziran 1903]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Tahsin
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E⁄‹T‹MLER‹N‹ YARIDA BIRAKAN YEMENL‹LERE MEMLEKETLER‹NDE MEMURLUK VER‹LMES‹
Yemenden gelen 79 ö¤rencinin isimleri, memleketleri ve yerleﬂtirildikleri okullar› belirtir liste /
Aralar›nda yaﬂlar› 18-20 civar›nda bulunan 14’ünün ö¤renimlerini tamamlamadan
memleketlerine dönmek istedikleri, bu durumun di¤er ö¤rencileri de olumsuz yönde etkiledi¤i,
bunlar›n maaﬂl› olarak münasib memurluklarda istihdam edilmek üzere memleketlerine
gönderilmelerinin uygun olaca¤›; ‹stanbul’a e¤itim için gönderilecek olan Yemen aﬂiret
çocuklar›n›n yaﬂlar›n›n 12’yi geçmemiﬂ olmas›na dikkat edilmesi gerekti¤i

Tophâne-i Âmire Müﬂiriyeti
Hususiye
Musika-i Hümâyûn Dairesi’nde mukim Yemen evlâd-› aﬂâyirinin memleketlerinde münasib bir
iﬂde istihdam olunmak üzere Yemen’e i‘zâmlar› veyahud k›ﬂlas› dahilinde öteden beri beytûtet
etmekde olduklar› hademe-i hâssa-i ﬂahane silkine idhal ile oraca ›slâh edilmeleri hakk›nda tak-dim k›l›nan 25 Zilkade sene [1]324 tarihli tezkire-i hususiye-i acizî manzûr-› âlî olarak her iki su-ret de münasib olmad›¤›ndan bunlar›n derece-i tahsillerini mübeyyin olmak üzere Komisyon-›
Mahsus ma‘rifetiyle bir k›t‘a cedvel tanzim olunarak ale’l-usul arz u takdim-i atebe-i ulyâ k›l›nma-s› ﬂeref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-› Hilâfet-penâhî icab-› celîlinden bulundu¤u ﬂerefvârid olan 29 Kânûn-› Evvel sene [1]322 tarihli tezkire-i hususiye-i devletlerinde iﬂ‘âr buyurulmuﬂ
olmas›yla ber-mantûk-› emr u fermân-› hümâyûn-› mülûkâne mûmâileyhimin derecât-› tahsiliyesini
müﬂ‘ir tanzim etdirilen bir k›t‘a cedvel leffen arz u takdim-i pîﬂgâh-› âlî-i âsafâneleri k›l›nm›ﬂ ve
bunlar›n k›sm-› a‘zam› mekteblerine giderek devama baﬂlam›ﬂlar ise de on dört kiﬂiden ibaret
olan Lutfeddin ve Muhammed Halil ve Abdullah Sadaka ve Seyyid Yahya ‹smail ve Ahmed Hü-seyin ve Seyyid Muhammed Hüseyin ve Nâs›r Abdi ve Ali Ahmed ve Hasan Hüzzam ve Mu-hammed Hüseyin es-Serimî ve Muhammed Muhammed el-Cebrî ve Ali Muhammed Sa‘dî ve Ab-dullah Muhammed S›baî ve Hüseyin Ahmed Efendiler mekteblerine gitmek istemedikleri ve sin-leri on sekiz-yirmi râddelerinde olup derece-i tahsilleri sinleriyle gayr-› mütenâsib dûn bir derece-de oldu¤u için gitseler bile bir ﬂey ö¤renmeleri kâbil olmad›¤› ve hiçbir mektebde tahsil edeme-yecekleri ve harekât-› vâk›‘alar› Hüdâ-negerde di¤er Mekâtib-i Askeriye-i ﬁahane ﬂakirdân›na da
sirayetle mekâtib-i askeriye-i ﬂahanedeki intizama halel gelmesi de muhtemel bulundu¤u ve za-ten memleketlerine avdet etmeyi de arzu ve istid‘â eyledikleri cihetle yetmiﬂ dokuz ﬂakird miyâ-n›ndan sinleri ve tahsil zaman›n› geçmiﬂ olan isimleri bâlâda arz olunan on dört ﬂakirdân arzu-lar› vechile maaﬂ-› hâz›ralar›yla münasib memuriyetlerde istihdam edilmek üzere memleketlerine
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gönderilmesi ve fîmâ-b‘ad li-ecli’t-tahsil Dersaâdet’e gönderilecek olan Yemen evlâd-› aﬂâyirinin
on ikiden efzûn olmas›na dikkat edilmesi hususunun Yemen vali ve kumandanl›¤›na emir buyu-rulmas› muvâf›k gibi mütâlaa k›l›nm›ﬂ ise de ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 16 Zilhicce sene [1]324 ve fî 18 Kânûn-› Sânî sene [1]322 / [31 Ocak 1907]
Yâverân-› Hazret-i ﬁehriyârîden
Tophâne-i Âmire Müﬂiri ve Umum Mekâtib-i
Askeriye-i ﬁahane Nâz›r› Zeki

Yemen evlâd-ı aﬂâirinden oldukları halde li-ecli’t-tahsil
Mühendishâne-i Berr-i Hümâyûn’da mukayyed bulunanların
Esâmîsi

[Memleketi]

S›ra
Numaras›

Muhammed Efendi bin Said

San‘a

Lutfeddin Efendi

Derece-i Tahsili

Mülâhazât

1

Rüﬂdiye dördüncü
sene

Mektebine muntaza-man devam etdi¤i

San‘a

2

“

Ali Efendi bin Ali Nâs›r

Cebel-i
Lübnan

1

Rüﬂdiye üçüncü
sene

Mektebine muntaza-man devam etdi¤i

Muhammed Ali Efendi bin Ali
el-Mesvarî

San‘a

2

“

“

Said Efendi bin Sâ‘id

San‘a

3

“

“

Ahmed Efendi bin Abdullah bin
es-Serdî

San‘a

4

“

“

Muhammed Efendi bin Halil

San‘a

5

“

“

Seyyid Hamud Efendi

San‘a

1

Rüﬂdiye ikinci sene

Muhammed Hüseyin Efendi bin
Avât

San‘a

2

“

Ahmed Efendi bin Muhsin

Haraz

3

“

Muhammed Hüseyin bin Yasin

San‘a

4

“

Abdullah Efendi bin Muhammed San‘a
Sadaka

5

“

Seyyid Yahya Efendi bin ‹smail

San‘a

6

“

Seyyid Ahmed Efendi
bin Cüdeyrî

San‘a

7

“

Ahmed Efendi bin Nâs›r

San‘a

1

Rüﬂdiye birinci sene

Ahmed Efendi bin Hüseyin

San‘a

2

“

Seyyid Muhammed Efendi bin
Hüseyin

San‘a

3

“
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Hamud Efendi bin Muham
med el-Cebrî

San‘a

4

“

Salih Efendi bin Muhammed Ali

Yarim

1

‹btidâiye
ikinci sene

Nâs›r Efendi bin Abdi

San‘a

2

“

Hüseyin Efendi bin Hüzzam

San‘a

1

‹btidâiye
birinci sene

Muhammed Efendi bin Hüseyin
el-Perimî

San‘a

2

“

Muhammed Efendi bin
Muhammed el-Cebrî

San‘a

3

“

Abdullah Efendi bin Muhammed
S›baî

San‘a

4

“

Hüseyin Efendi bin Ahmed

San‘a

5

“

Ali Efendi bin Ahmed

San‘a

6

“

Muhammed Efendi bin Ali

Hudeyde

7

“

Ali Efendi bin Muhammed Sa‘dî

San‘a

8

“

Mektebe muntaza-man devam etdi¤i

320 tarihinden beri
s›lada oldu¤u

Kuleli ‹dâdîye-i ﬁahanesi’nde Mukayyed Bulunanlar
Muhsin Efendi bin Ali

San‘a

1

320 tarihinden beri
tebdîl-i havada

Seyyid Ahmed Efendi bin
Muhammed

San‘a

1

Rüﬂdiye dör-- Mektebine muntaza-düncü sene man devam etdi¤i

Seyyid Abdullah Efendi bin Ahsen

San‘a

1

Rüﬂdiye
beﬂinci sene

Ahmed Hüzzam Efendi bin Hüzzam San‘a
Sâd›k

2

Rüﬂdiye
beﬂinci sene

Muhammed Ali Vecihi Efendi bin
Ali Vecihi

San‘a

3

“

Ahmed Mücahid Efendi bin
Muhammed

San‘a

1

Rüﬂdiye
üçüncü sene

Abdullah Muhsin Efendi bin Muhsin
Ali

San‘a

2

Rüﬂdiye dör-düncü sene

Muhammed Yahya Efendi bin
Yahya

San‘a

3

“

Hamid Efendi bin Ali

San‘a

1

Rüﬂdiye
ikinci sene

Mektebine muntaza-man devam etdi¤i
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Abdurrahman Efendi bin bin
Muhammed

San‘a

2

“

Hasan Raci Efendi bin Raci

San‘a

3

“

Ali Abdullah bin Abdullah

San‘a

2

Rüﬂdiye
üçüncü sene

Ali Galib Efendi bin Galib

San‘a

3

“

Muhammed Haﬂim Efendi bin Ali

San‘a

4

Rüﬂdiye
ikinci sene

ﬁerif Abdullah Efendi bin Abdullah

San‘a

5

“

Hamid Efendi bin Mukbil

San‘a

1

Rüﬂdiye
ikinci sene

Muhammed Avni Efendi bin Avni

San‘a

2

“

ﬁerif Yahya Efendi bin Muhammed
Haﬂim

San‘a

3

“

Muhsin Kaid Efendi bin Kaid

San‘a

4

“

Seyyid Ahmed Efendi bin Ömer

Hudeyde

5

Rüﬂdiye
birinci sene

Abdullah Hammadî Efendi bin
Hammadî

San‘a

6

“

Kaid Efendi bin Mehdi

San‘a

1

“

Edirne Harbiye-i
ﬁahanesi’ne
nakledildi¤i

Abdullah Niyazi Efendi

San‘a

2

“

320 tarihinden beri
s›lada bulundu¤u

Ali Razi Efendi bin Ali

San‘a

1

‹btidâiye
ikinci sene

Seyyid Muhammed Efendi bin
Ahmed

San‘a

2

“

Seyyid Yahya Efendi bin Ali

San‘a

1

‹btidâiye
birinci sene

Yasin Efendi bin ﬁeyh Davî ‹brahim

San‘a

2

“

Edirne Harbiye-i
ﬁahanesi’ne nakil
edildi¤i

Muhammed Efendi bin Ali

Bacil

3

“

“

Ahmed Vehbi Efendi bin Ahmed

San‘a

9

Rüﬂdiye
birinci sene

Abdullah Efendi bin ﬁeyh Abdullah

San‘a

10

“

EĞİTİM

141

Mansur Efendi bin Abdullah

San‘a

3

‹btidâiye
ikinci sene

Ali Hüseyin Efendi bin Hüseyin

San‘a

2

‹btidâiye
birinci sene

Ahmed Muslih Efendi bin Muslih

San‘a

3

“

Ahmed Efendi bin Abdullah

San‘a

4

“

Hüseyin Efendi bin ‹smail

San‘a

5

“

Muhammed Efendi bin Muhammed
Ali

San‘a

6

“

Hüseyin Ömer Efendi bin
ﬁeyh Abdullah

San‘a

7

“

Ahmed Efendi bin ﬁeyh Salih

San‘a

4

‹btidâîye
ikinci sene

Muhammed Süleyman Efendi bin
Süleyman

Hudeyde

3

“

320 tarihinden
beri s›lada oldu¤u

Abdullah Efendi bin Abdullah

Zebid

4

‹btidâîye
birinci sene

320 tarihinden
beri s›lada oldu¤u

Hüseyin Efendi bin Ahmed Hüseyin

Zebid

5

“

“

Mehdi Efendi bin Muslih

ﬁaub

6

“

“

Muhammed Efendi bin
Ahmed el-Mahlevî

San‘a

7

“

“

Mekteb-i Bahriye-i ﬁahane’de Mukayyed Bulunanlar
Ahmed Efendi bin Ali Hamdanî

San‘a

1

Rüﬂdiye
üçüncü sene

Mektebine
muntazaman
devam etdi¤i

Ali Efendi bin Hüseyin es-Serihi

San‘a

2

“

“

Abdullah Efendi bin Ali ﬁabanî

San‘a

3

‹btidâiye
ikinci sene

“

Muhsin Efendi bin Hüseyin

San‘a

4

“

“

Ali Efendi bin Ali Raﬂid

San‘a

5

“

“

Ali Efendi bin Muhammed

San‘a

6

“

“

Ahmed Efendi bin Ali

Zebid

7

“

“

‹nam Efendi bin Nâs›r

Taiz

8

“

“
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San’a’nın Saile mahallesinden bir görünüm

(‹.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi, No. 779-76-0037)

Neferen
Muhendishâne-i Berrî-i Hümâyûn’da mukayyed bulundu¤u
Kuleli ‹dâdîye-i ﬁahanesi’nde mukayyed bulundu¤u
Edirne Harbiye-i ﬁahanesi’nde mukayyed bulundu¤u
Mekteb-i Bahriye-i ﬁahane’de mukayyed bulundu¤u
Yekûn

28
40
3
7
79
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SULTAN II. ABDÜLHAM‹D’‹N ‹STANBUL’A GET‹RTT‹⁄‹
YEMENL‹ Ö⁄RENC‹LERE MAAﬁ VER‹LMES‹
Aﬂiret Mekteplerinde ö¤renim görmek üzere Sultan II. Abdülhamid’in emriyle Yemen’den
getirilen çocuklara Maliye Hazinesi’nden ayl›k 200’er kuruﬂ maaﬂ verilmesi

Y›ld›z Saray-› Hümâyûnu
Baﬂkitâbet Dairesi
5239
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Melfûf pusulada esâmîsi muharrer olup Aﬂiret Mektebi Hümâyûnu’na kay›d ve kabulleri muk-tezâ-y› emr u fermân-› hümâyûn-› mülûkâneden bulunan Yemen evlâd-› aﬂâyirine Hazine-i Celîlei Maliye’den ﬂehrî ikiﬂer yüz kuruﬂ maaﬂ tahsisi ﬂeref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-› Hi-lâfet-penâhî icab-› âlîsinden olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 20 ﬁaban sene [1]325 ve fî 15 Eylül sene [1]323 / [28 Eylül 1907]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Tahsin

**
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Y›ld›z Saray-› Hümâyûnu
Baﬂkitâbet Dairesi
[Aﬂiret mekteblerinde tahsil görmek üzere Yemen’den gelen talebelerin listesi]
Galib Efendi
Abdullah Hüseyin Efendi
Ali bin Hac› Ali Efendi
Hüseyin bin Salih Efendi
Muhammed bin ‹smail Efendi
Ali bin Ahmed Efendi
Muhammed bin Muhammed Cemil Efendi
Seyyid Ahmed bin Hüseyin Efendi
Ahmed bin ‹smail Efendi
Abdurrahman bin Abdülvahid Efendi

San‘a
Bahir
Zimar
San‘a
San‘a
Hudeyde
Kerem
Zimar
San‘a
Ibb
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YEMENL‹ Ö⁄RENC‹LERE ZORLUK ÇIKARTAN OKUL MÜDÜRÜNÜN UYARILMASI
Bursa Ziraat Ameliyat Mektebi’ne kay›t ve kabulleri Ziraat Nezâretince uygun görüldü¤ü halde
okul müdürü taraf›ndan kendilerine zorluk ç›kar›ld›¤›n› Dahiliye Nezâreti’ne bildiren Yemenli
ö¤rencilerin ﬂikâyetlerinin de¤erlendirilerek Ziraat Nezâreti vas›tas›yla ilgili okul müdürünün
uyar›ld›¤›

DH. MU‹, 50-2/17

36

146

osmanlı arşiv belgelerinde yemen

Huzur-› Âlîlerine
Beyefendi hazretleri
Fî 20 Kânûn-› Evvel sene [1]320 tarihinde Bursa Ziraat Ameliyât Mektebi’ne kay›d ve ka-bulümüz Ziraat Nezâreti taraf›ndan tensîb edildi¤i malum-› âlîleridir. ﬁimdi ise o tarihden bu ana
kadar mektebde bizi talebe s›fat›yla kabul etmeyip misafir s›fat›yla bak›l›yoruz. Bunun üzerine
mekteb müdürüne müte‘addid defalar müracaat etdik. Müracaatlar›m›z›n neticesi ﬂundan ibaret-dir: Müdür efendi diyor ki; “Nezâret sizi buraya gönderdi. Fakat bende yatak yokdur.” Halbu-ki bir yatak de¤il müte‘addid yataklar mevcuddur. Lehülhamd millet-i necîbe-i Osmaniyye yatak
ve erzaklar›m›zdan aciz de¤ildir. Biz yata¤a rahata aﬂ›k de¤iliz. Bu mu‘azzez vakitlerimiz bilâtahsil geçtikçe mükedder ve mahzun oluyoruz. Çünkü vakitlerimiz e¤er böyle tahsilsiz mürûr eder-se istikbalimiz mahv olacakd›r. Beyefendi neden böyle her vakit bu ta‘sîrat ve tahrikâta hedef
oluyoruz? Biz de milletin evlâd› de¤il miyiz? Osmanl› tebaas› de¤il miyiz? Ermeni ve Rum Pat-rikhâneleri taraf›ndan gönderilen efendiler kabul olundular, biz de hâlâ kabul olunmad›k.
Acaba yatak için bilâ-fâide memleketimize gitdi¤imiz vakit “yatak için bizi mektebe almad›-lar” diye bizim edebimize yak›ﬂ›r m›? Fakat acizleri bir istid‘â yaz›p nâz›r beyefendi hazretleri-ne vas›ta-i aliyyeleri ile gönderiyoruz. Zât-› âlînize min gayr› haddin bu arîzay› gönderiyoruz. Zi-ra sizden baﬂka bir peder-i manevîmiz yokdur. Fakat Haﬂimi hakk› için bizi dilenci s›fat›ndan vi-kâye ediniz. Çünkü müdür efendi müte‘addid telgraflar Ziraat Nezâreti’ne çekmiﬂ ve hiçbirisinin
cevab›n› istihsâl edememiﬂdir. En nihayet bize emretdi. Siz de bir telgraf çekiniz. Allah aﬂk›na,
usand›k! Biz tahsil isteriz. Tahsil için memleketimizden geldik. Yemek rahat için de¤ildir. Bâki
Cenâb-› Hayy-› lâ-yemûtdan sizin ömrünüzü müzdâd etsin, efendim. Ol bâbda emr u irâde efen-dimindir.
Fî 25 Kânûn-› Sânî sene [1]325 / [7 ﬁubat 1910]
Bursa Ziraat Amaliyât Mektebi’nde misafir bulunan Yemen etfâlleri kullar›
Hüseyin Raci , ﬁerif Ahmed , Ahmed Mücahid, Ahmed Hüzzam

**

Dahiliye Nezâreti
Muhaberât-› Umumiye Dairesi
ﬁube 3

Hulâsa: Bursa Ziraat Ameliyât Mektebi’nde misafireten
bulunan Yemenli etfâlin kay›d [ve] kabulü
Orman ve Ma‘âdin ve Ziraat Nezâret-i Celîlesi’ne
Mukaddemâ sebk eden iﬂ‘âr-› acizî üzerine nezâret-i celîlelerince Bursa Ziraat Ameliyât
Mektebi’ne leyli olarak kabulü tasvîb edilen Yemen ahalisinden dört çocu¤un fazla yatak olma-d›¤› vesilesiyle mekteb idaresince henüz kay›d ve kabulleri muamelesi ifa olunamayarak misafir
s›fat›yla bulundurulduklar› ve bu suretle tahsilden dahi mahrum kalmad›klar› haber verilmiﬂdir.
Garibü’d-diyar ve himaye ve muâvenete sezâvâr olan mûmâileyhimân›n böyle red ve kabul ara--
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s›nda mütereddid bir muameleye ma‘rûz olduklar› sahih ise nezd-i âlîlerinde de tecvîz buyurul-mayaca¤›ndan bi’t-tahkîk bunlar›n bir an evvel mektebe kay›d ve kabul etdirilerek tahsilden kal-malar›na meydan verilmemesinin icab edenlere emir ve tebli¤i menût-› himem-i aliyye-i nezâretpenâhîleridir. Ol bâbda.
Fî 1 ﬁubat sene [1]325 / [14 ﬁubat 1910]

**

Orman ve Ma‘âdin ve Ziraat Nezâreti
Aded: 215

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’ne
Hulâsa: Yemen etfâlinden dört çocu¤un Bursa Mektebi’ne kabulleri bu kere de mekteb
müdürlü¤üne te’kîden tebli¤ k›l›nd›¤›na dair
Devletli efendim hazretleri
1 ﬁubat sene [1]325 tarihli ve iki yüz yirmi dokuz numaral› tezkire-i aliyye-i nezâret-pe-nâhîleri cevab›d›r:
Yemen ahalisinden olup Bursa Ziraat Ameliyât Mektebi’ne leylî olarak kabulü tasvîb ve
emir buyurulan dört çocu¤un muamele-i kaydiyelerinin icras›yla her türlü esbâb-› istirahatlerinin
te’mini mükerreren mekteb-i mezkûr müdüriyetine tebli¤ edilmiﬂ oldu¤u gibi bu kere de kat‘iyyen
ihtar k›l›nm›ﬂ oldu¤u ma‘rûzdur. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 16 Safer sene [1]328 - Fî 13 ﬁubat sene [1]325 / [26 ﬁubat 1910]
Orman ve Ma‘âdin ve Ziraat
Nâz›r› nâm›na Muavin
Ali R›za
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YEMEN’E DOKTOR TAY‹N‹
T›b Mektebi’nden yeni mezun olan 3 doktorun Yemen’e tayinleriyle bölgenin uzakl›¤›ndan
ötürü kendilerine kaymakaml›k rütbesi verilmesi

Atûfetli efendim hazretleri
Yemen havalisinin ekser mahalleri vahâmet-i hava ile meﬂhur oldu¤undan saye-i ﬂevket-vâ-ye-i cenâb-› ﬂehinﬂâhîde orada bulunan memurîn-i Devlet-i Aliyye’ye ve asâkire ve icab›na göre
ahaliye bakmak üzere Mekteb-i T›bbiye-i ﬁahane’den muhrec doktorândan ehl-i ‹slâm ve gerek
Hristiyandan birkaç nefer tabibin bi’l-intihâb irsâli hususu tensîb ve hâk-i pây-› hümâyûn-› ﬂaha-neden istîzân olunarak irâde-i isabet-ifade-i cenâb-› mülûkâne dahi ol vechile ﬂeref-sünûh ve lev-ha-zîb buyuruldu¤u beyân-› âlîsiyle icab›n›n icras› z›mn›nda keyfiyetin iﬂ‘âr›n› âmir fî 23 Ca se-ne [12]67 tarihiyle müverrah hâme-pîrâ-y› tekrîm ve ta‘zîm olan bir k›t‘a fermânnâme-i sâmî-i
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hazret-i Sadâret-penâhî meâl-i me‘âlî-iﬂtimâl-i karîn-i iz‘ân-› çâkerî olmak ve ol vakit keyfiyet Mec-lis-i T›bbiye’ye lede’l-havale mahall-i mezkûra gönderilme¤e münasib doktor taharrî olunmuﬂ ise
de saye-i hümâ-vâye-i cenâb-› cihandârîde mektebden muhrec doktorân kullar› hastahâne ve
alaylarda asâkir-i ﬂahane hizmetinde müstahdem ve bulunduklar› mahalde lüzumlar› oldu¤undan
oraya gönderilmek için aç›kda kimse bulunmamas› mülâbesesiyle mekteb-i mezkûrun sene-i der-siyesi hitâm›nda ç›kacak doktorân kullar›ndan intihâb olunmas› meclis-i mezkûrda bi’t-tezekkür
vakt-i imtihana ta‘lîk olunmuﬂ idi. Bu kere saye-i muvaffakiyet-vâye-i hazret-i Hilâfet-penâhîde ç›-kacak doktorân kullar›n›n imtihanlar› rehîn-i tekmîl olmuﬂ ve mahall-i mezkûra gönderilecek üç ne-fer doktorân›n kur‘a-i ﬂer‘iyyeleri dahi keﬂîde k›l›nm›ﬂ ise de sünûh-› irâde-i seniyye zaman›ndan
imtihan-› mezbûr vaktine kadar bi’z-zarure alt› mâh mürûr etmiﬂ ve oraca dahi baz› tebeddülât
vuku bulmuﬂ oldu¤undan ﬂimdiki hâlde dahi mahall-i mezkûrca et›bbâ-y› mûmâileyhim kullar›n›n
lüzumlar› olup olmad›¤› ve lüzumlar› oldu¤u takdirce mahall-i mezkûrdan ziyade bu‘d mesafede
bulundu¤una ve bu makûle doktorân kullar› ba‘de’l-imtihan Dersaâdet’de bulunan hastahânele-re tayin olunduklar›nda uhdelerine kola¤al›k ve taﬂra alaylara memuriyetleri vuku‘unda binbaﬂ›-l›k rütbeleri tevcîhi sâb›k ve emsâli iktizâs›ndan olup ve h›tta-i Yemen denilen mevki‘ vahâmet-i
hava ve ﬂiddet-i germâ ile meﬂhur bulundu¤una nazaran uhdelerine kaymakaml›k rütbeleri tevcî-hiyle rütbelerine mahsus ﬂehriye bin üç yüz elliﬂer kuruﬂ yevmiye on ikiﬂer nefer erzak ve üçer
yem ﬂa‘îr tayinât› tahsisine emr u irâde-i merâhim-âde-i âsafî müsaid olmayaca¤› istîzân› ma‘ra-z›nda tasdîke ictisâr k›l›nmak idü¤ü muhât-› ilm-i âlem-ârâ-y› mün‘imâneleri buyuruldukda keyfiye-tin hâk-i pây-› me‘âlî-ihtivâ-y› hazret-i Sadâret-penâhîden bi’l-istîzân irâde-i seniyye-i hazret-i ve-kâlet-penâhînin iﬂ‘âr› hususuna müsaade-i seniyye-i kerîmâneleri erzân buyurulmak bâb›nda emr
u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 9 L sene [12]67 / [7 A¤ustos 1851]
(‹mza)
**
Atûfetli efendim hazretleri
Yemen havalisinin ekser mahalleri vahâmet-i hava ile meﬂhur oldu¤undan orada bulunan
memurîn ve asâkir-i hazret-i ﬂahaneye ve ahaliye bakmak üzere Mekteb-i T›bbiye-i ﬁahane’den
muhrec doktorlardan birkaç nefer tabibin intihâb ve irsâli ﬂeref-sudûr buyurulan emr u fermân-›
cenâb-› cihanbânî mantûk-› münîfi üzere Mekteb-i T›bbiye-i Mülûkâne nâz›r› atûfetli efendi haz-retlerine bildirilmiﬂ idi. Bu kere nâz›r-› müﬂârunileyh taraf›ndan gelen cevab mantûk-› âlî buyurul-mak için takdim k›l›nd›. Meâlinden müstefâd oldu¤u vechile mukaddemce aç›kda doktor bulu-namad›¤›ndan vakt-i imtihana ta‘lîk olundu¤u hâlde saye-i ﬂevket-vâye-i hazret-i mülûkânede ma-hall-i mezkûra gönderilmek üzere bu sene icra olunan imtihanda ç›kan doktorlardan üç neferin
kur‘as› icra olunmakla bunlar›n mahall-i mezkûra tayin ve irsâli ve emsâline ve Yemen’in bu‘di-yetine nazaran uhdelerine kaymakaml›k rütbesi tevcîh ve maaﬂ ve tayinât› tahsis olunmas› müna-sib olaca¤› iﬂ‘âr k›l›nm›ﬂ ise de ol bâbda her ne vechile irade-i seniyye-i cenâb-› ﬂehinﬂâhî mü-te‘allik ve ﬂeref-sudûr buyurulur ise ona göre harekete mübâderet olunaca¤› beyân›yla tezkire-i
senâverî terkîm k›l›nd›, efendim.
Fî 16 L sene [1]267 / [14 A¤ustos 1851]
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Yemen karantina haritası

Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Esâbi‘-pirâ-y› ta‘zîm olan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle cevab-› mezkûr manzûr-›
me‘âlî-mevfûr-› hazret-i Padiﬂahî buyurulmuﬂ ve istîzân-› âlî-i Sadâret-penâhîleri vechile mû-mâileyhimin mahall-i mezkûra tayin ve irsâli ve uhdelerine rütbe-i mezkûre tevcîh ve maaﬂ
ve tayinât› tahsis olunmas› müte‘allik ve ﬂeref-sudûr buyurulan emr u fermân-› hümâyûn-› ce-nâb-› cihanbânî muktezâ-y› münîfinden olarak mârru‘l-beyân cevab yine savb-› sâmî-i vekâ-let-penâhîlerine iade k›l›nm›ﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 16 L sene [12]67 / [14 A¤ustos 1851]
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HUDEYDE’YE KARANT‹NA MERKEZ‹ YAPILMASI
Yemen Vilayeti’nin giriﬂ-ç›k›ﬂ kap›s› durumundaki Hudeyde Liman›nda karantinahane olarak
kullan›lan yerin uygun olmad›¤›ndan buraya yeni bir karantinahane yap›lmas›

Atûfetli efendim hazretleri
Hudeyde Liman›’nda karantinahâne ittihâz olunmuﬂ olan mahal elveriﬂli olmad›¤›ndan ve li-man-› mezkûr Yemen Vilâyeti’nin mevrid ve mahreci bulundu¤undan orada müceddeden bir ka-rantinahâne inﬂas› lâz›m gelerek bunun iki bin üç yüz riyal masrafla vücuda gelece¤i inde’l-keﬂf
anlaﬂ›ld›¤› ve keﬂif mazbatas›yla resminin gönderildi¤i beyân›yla icra-y› iktizâs› hakk›nda Yemen
Vilâyeti’nden vârid olan tahrirât üzerine S›hhiye Nezâret-i Celîlesi’nin tezkiresi mezkûr tahrirât ve
melfûfât› ile beraber arz u takdim k›l›nd›. Mahall-i mezkûrda müceddeden karantinahâne inﬂas›
lüzumu Meclis-i Umûr-› S›hhiyece dahi bi’t-tasdik mezkûru’l-mikdar riyallerin bi’l-hesab doksan ye-di senesi s›hhiye büdcesinde murakkam fevkalâde tertibâtdan tenzîliyle mahallî emvâlinden tes-viyesi meclis-i mezkûrdan bâ-mazbata ifade k›l›nm›ﬂ idü¤ünden icra-y› muktezâs› nezâret-i müﬂâ-runileyhân›n tezkiresinde gösterilmiﬂ olmakla ol vechile icra-y› icab›n›n nezâret-i müﬂârunileyhâ-ya havalesi ve Maliye Nezâreti’ne dahi i‘tâs› hakk›nda ne vechile emr u fermân-› hümâyûn-› haz-ret-i ﬂehinﬂâhî müte‘allik ve ﬂeref-sudûr buyurulur ise icra-y› hükm-i âlîsine ibtidâr edilece¤i beyâ-n›yla tezkire-i senâverî terkîm k›l›nd›, efendim.
Fî 28 Zilkade sene [12]98 ve Fî 10 Teﬂrîn-i Evvel sene [12]97 / [22 Ekim 1881]
Said
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i ta‘zîm olan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i vekâlet-penâhîleri melfûfât›yla beraber
manzûr-› âlî buyurulmuﬂ ve ber-vech-i istîzân muamelât-› lâz›menin icras› müte‘allik ve ﬂerefsudûr buyurulan irâde-i seniyye-i hazret-i Padiﬂahî iktizâ-y› âlîsinden olarak evrak-› melfûfe
iade k›l›nm›ﬂ olmakla emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 3 Zilhicce sene [12]98 - Fî 14 Teﬂrîn-i Evvel sene [12]97 / [26 Ekim 1881]
Ali R›za
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PER‹M ADASINDA KARANT‹NA MERKEZ‹ YAPILMASI
K›z›ldeniz’den gelen gemiler için Kamran adas›nda te’sis edilmiﬂ olan karantinahanenin
yetersizli¤i Perim adas›n›n yak›nlar›nda yer alan ﬁeyh Said adl› mahalde bir karantina
merkezi yap›lmas›

Devletli efendim hazretleri
Babü’l-Mendeb’in cihet-i Yemaniye’sinde ve Bahr-› Ahmer’in cânib-i yesâr›nda vâki olup bo-¤az› ikiye tefrîk eden Perim nâm fener Cezîresinin pîﬂgâh›na musâdif bulunan ﬁeyh Said nâm
mahalde bir tahaffuzhâne inﬂas› lüzumunu ve ol bâbda baz› mütâlaât› hâvî Hicaz Vali ve Ku-mandanl›¤›’ndan vârid olan tahrirât leffen arz u takdim k›l›nd›. Meâlinden müstebân oldu¤u üze-re bu sene Bahr-› Ahmer’den gelen sefâyin için karantina mahalli ittihâz olunmuﬂ olan Kamran
adas› emr-i tahaffuzun tamamî-i husûlünu te’min edememekde oldu¤undan bundan böyle lede’licab karantina usulünün sâlifü’z-zikr ﬁeyh Said mevkiinde icras› için oraya mümkün mertebe bir
tahaffuzhâne yap›lmas› lâz›meden idü¤ü ve bunun z›mn›nda ne vechile menfaat-i mülkiye dahi
husûl bulaca¤› gösterilmekle beraber icra-y› icab› için suret-i hususiyede me’zûniyet taleb olun-muﬂ ve masraf ciheti istiksâr olunacak derecede olmayaca¤› ve beher sene karantina için ora-larda inﬂa olunagelen baraka ve saire için ihtiyar olunacak masâr›fa hâcet kalmayaca¤› dahi
cümle-i iﬂ‘ârdan bulunmuﬂ idü¤ünden mezkûr tahaffuzhânenin inﬂas› için me’zûniyet-i matlûbenin
i‘tâs› hususunda her ne vechile emr u fermân-› hümâyûn-› hazret-i Padiﬂahî müte‘allik ve ﬂeref-su-dûr buyurulur ise hükm-i âlîsine tevfîk-i hareket olunaca¤› beyân›yla tezkire-i senâverî terkîm olun-du, efendim.
Fî 20 Safer sene [1]300 ve fî 19 Kânûn-› Evvel sene [12]98 / [31 Aral›k 1882]
Said
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i ta‘zîm olan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleriyle melfûf tahrirât
manzûr-› âlî buyurulmuﬂ ve ber-vech-i istîzân me’zûniyet-i matlûbenin i‘tâs› hususuna irâde-i
seniyye-i hazret-i Padiﬂahî müte‘allik ve ﬂeref-sudûr buyurularak mezkûr tahrirât iade k›l›nm›ﬂ
olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 23 Safer sene [1]300 ve fî 22 Kânûn-› Evvel sene [12]98 / [3 Ocak 1883]
Ali R›za
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HUDEYDE BELED‹YE RE‹S‹N‹N SALGIN HASTALIKLAR HUSUSUNDAK‹
GAYRET‹NDEN DOLAYI TALT‹F‹
Hudeyde Belediye Reisi Seyyid Ahmed ﬁeraî Efendi’nin Yemen ve Hicaz’da ç›kan kolera vb.
hastal›klar›n Hudeyde’ye yay›lmas›n› önlemek için yapt›¤› hizmetlerden dolay› Mecidî
Niﬂân›yla taltif edilmesi

Yemen Vilâyeti
Mektubî Kalemi
Aded
179

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’ne
Devletli efendim hazretleri
Yemen Vilâyeti’nin idare-i âdile-i hazret-i Padiﬂahîye idhali tarihinden bu ana kadar göster-di¤i her türlü hidemât-› sâd›kâneden dolay› ekâbir-i Yemaniye miyân›nda bir mevki‘-i imtiyâz ve
itibar kazanm›ﬂ olan ve el-yevm Hudeyde Kasabas› Belediye Riyâseti’nde müstahdem bulunan
sâdât-› kirâmdan izzetli Seyyid Ahmed ﬁerai Efendi aktâr-› Hicaziye ve Yemaniye’nin baz› taraf-lar›nda zuhur eden kolera ve daha sair hastal›klar›n Hudeyde Sanca¤›’na men‘-i sirayeti için pek
çok ikdâmât-› insaniyetkârânede bulunmuﬂ oldu¤undan haiz oldu¤u rütbe-i sâniyenin mütemâyiz-li¤e terfî‘i iltimas›n› hâvî mahallî hey’et-i s›hhiyesiyle memurîn-i ecnebiye taraf›ndan tanzim olun-muﬂ olan ﬂehadetnâme Hudeyde Mutasarr›fl›¤›’n›n ol bâbdaki tahrirât›yla ma‘an ve leffen tak-dim-i huzur-› sâmî-i cenâb-› nezâret-penâhîleri k›l›nm›ﬂ oldu¤undan ve ânifen arz olundu¤u üzere
seyyid-i mûmâileyh her hâlde ﬂâyân-› taltîf-i esdikâ-y› bendegân-› Saltanat-› Seniyye’den bulundu-¤undan lütfen icra-y› icab›na müsaade-i celîle-i nezâret-penâhîleri bî-dirî¤ buyurulmak bâb›nda
emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 4 Cemâziyelâhir sene [1]308 ve fî 2 Kânûn-› Sânî sene [1]306 / [14 Ocak 1891]
Vali-i Vilâyet-i Yemen
‹smail Hakk› bin Nuh

**
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Bâb-› Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Divan-› Hümâyûn

Devletli efendim hazretleri
Yemen Vilâyeti dahilinde Hudeyde Kasabas› Belediye Riyâseti’nde müstahdem sâdât-› ki-râmdan Seyyid Ahmed ﬁerai Efendi’nin geçen sene cihet-i Hicaziye’de zuhur eden kolera has-tal›¤›n›n Hudeyde Sanca¤›’na men‘-i sirayeti için ikdâmât›ndan dolay› ﬂâyân-› taltif oldu¤u Da-hiliye Nezâret-i Celîlesi’nden bâ-tezkire iﬂ‘âr olunmuﬂ olmakla mûmâileyhe tebdîlen üçüncü rüt-beden Mecidî Niﬂân-› zîﬂân› i‘tâs› hususunda her ne vechile emr u irâde-i seniyye-i cenâb-› Pa-diﬂahî müte‘allik ve ﬂeref-sudûr buyurulur ise mantûk-› münîfî infaz edilece¤i beyân›yla tezkire-i se-nâverî terkîm k›l›nd›, efendim.
Fî 7 Zilhicce sene [1]308 - Fî 1 Temmuz sene [1]307 / [13 Temmuz 1891]
Sadr›azam
Kâmil
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûflar›yla manzûr-› âlî buyurulan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i Sa-dâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i hazret-i Padiﬂahî ﬂeref-müte‘allik buyu-rulmuﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 8 Zilhicce sene [1]308 - Fî 2 Temmuz sene [1]307 / [14 Temmuz 1891]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Süreyya
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YEMEN’DE KUDUZ LABORATUVARI KURULMASI
Yemen, ﬁam, Ba¤dat, Erzincan ve Manast›r’da birer kuduz laboratuvar› kurularak gerekli
ödene¤in ayr›lmas› ve ihtisas sahibi doktorlar›n tayinleri

Bâb-› Âlî
Meclis-i Mahsus
1894

Umum Mekâtib-i Askeriye-i ﬁahane Nezâreti’nin miyâne-i bendegânemizde k›râet olunan
tezkiresinde Memâlik-i Mahrûse-i ﬁahane’nin Ba¤dad ve Erzincan gibi cihât-› ba‘îdesinde aha-liden kuduz illetiyle musâb olanlar aﬂ› mayas›n›n üzerlerinde te’sir edemeyece¤i bir zamanda
Dersaâdet’e vürûd etmekde ve bu hâl mûcib-i memâtlar› olmakda oldu¤undan bahisle saye-i me-râhim-vâye-i hazret-i Padiﬂahîde ﬂimdilik ﬁam-› ﬂerif ve Yemen ve Ba¤dad ve Erzincan ve Ma-nast›r’da birer dâü’l-kelb laboratuvar› te’sis ve iktizâ eden mebâli¤in tahsisi ve et›bbâ-y› askeri-yeden ve erbâb-› ihtisasdan birer zât›n tayini lüzumu beyân olunup vâk›‘â baz› mahallerde illeti mezkûre ile musâb olanlar›n bu‘d mesafe cihetiyle eyyâm-› mahdûde ve muayenesi zarf›nda
buraya getirilememesinden nâﬂi vefatlar› vuku bulmakda olmas›na ve Memâlik-i Mahrûse-i ﬁa-hane’nin her taraf›nda sâha-ârâ-y› husûl olan müessesât-› hayriye ve nâfia-i hazret-i Hilâfet-penâ-hîye zamîme-i celîle ve cemîle olmak üzere zikrolunan mahallerde ber-vech-i iﬂ‘âr birer dâü’l-kelb
laboratuvar› te’sis ve et›bbâ-y› askeriyeden ve erbâb-› ihtisasdan birer zât›n dahi intihâb ve tayi-ni münasib oldu¤u gibi bunlar›n her birinin masâr›f-› dâime-i seneviyesi olup tezkire-i mezkûreye
melfûf pusulada gösterilen otuz bin kuruﬂla beraber bir defaya mahsus olarak iktizâ eden âlât
ve edevât esmân› bulunan yirmi beﬂer bin kuruﬂ dahi ﬂâyân-› istiksâr görülemedi¤ine mebnî ol
vechile icabât›n›n icras› z›mn›nda nezâret-i müﬂârunileyhâya me’zûniyet i‘tâs› ve masâr›f-› meb-hûsenin üç yüz on senesi Dahiliye inﬂaat ve tamirât tertibine ilâveten tesviye olunmak üzere mu-amele-i lâz›menin ifas› hususunun Dahiliye ve Maliye Nezâretlerine tebli¤i bi’l-ittihâd tensîb olu-narak sâlifü’l-beyân tezkire melfûfuyla arz u takdim k›l›nd› ise de ol bâbda ve kât›be-i ahvâlde
emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emr efendimizindir.
Fî 5 ﬁaban sene [1]311 - Fî 30 Kânûn-› Sânî sene [1]309 / [11 ﬁubat 1894]
(Meclis-i Mahsus üyelerinin mühürleri)

**
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Bâb-› Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Divan-› Hümâyûn
1894
Devletli efendim hazretleri
Saye-i merâhim-vâye-i hazret-i Padiﬂahîde Memâlik-i Mahrûse-i ﬁahane’nin her taraf›nda sâ-ha-ârâ-y› husûl olan müessesât-› hayriye ve nâfia-i cenâb-› Hilâfet-penâhîye zamîme-i celîle ve ce-mîle olmak üzere ﬂimdilik ﬁam-› ﬂerif ve Yemen ve Ba¤dad ve Erzincan ve Manast›r’da birer dâ-ü’l-kelb laboratuvar› te’sis ve et›bbâ-y› askeriyeden ve erbâb-› ihtisasdan birer zât›n intihab ve ta-yini ve masâr›f›n›n suret-i tesviyesi hakk›nda Meclis-i Mahsus-› Vükelâ’dan kaleme al›nan mazba-ta melfûfuyla arz u takdim k›l›nmakla mündericât› hakk›nda her ne vechile emr u irade-i seniyyei cenâb-› cihanbânî müte‘allik ve ﬂeref-sudûr buyurulur ise mantûk-› âlîsi infaz edilece¤i beyân›y-la tezkire-i senâverî terkîm olundu, efendim.
Fî 5 ﬁaban sene [1]311 - Fî 30 Kânûn-› Sânî sene [1]309 / [11 ﬁubat 1894]
Sadr›azam ve Yâver-i Ekrem
Cevad
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup Meclis-i Mahsus-› Vükelâ’n›n mazbata-i ma‘rûzas› ve melfûf-lar› ile manzûr-› âlî buyurulan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince
irade-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî ﬂeref-müte‘allik buyurulmuﬂ olmakla ol bâbda emr u
fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 7 ﬁaban sene [1]311 ve fî 1 ﬁubat sene [1]309 / [13 ﬁubat 1894]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Süreyya
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AﬁI MERKEZ‹ TES‹S‹ VE TALT‹F
San‘a’da tesis edilen aﬂ› merkezinin yap›m›nda
çabalar› görülen kiﬂilerin taltif edilmeleri

DH. ‹D, 47-1/15
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San’a’da Gureba Hastanesi

(‹.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi, No. 90661-0002)

Dâhiliye Nezâreti
Muhâberât-ı Umûmiye Dairesi
9442

Yemen Vilâyet-i Behiyyesi’ne
Belediye Tabib Vekili Kola¤as› Hamdi Numan ve Eczac› Vekili Halid Nureddin Efendilerin
gayretleriyle nefs-i San‘a’da küﬂâd edildi¤i Birinci Ordu S›hhiye Müfettiﬂli¤i’nden bildirilen telkîh-hânenin lüzum-› ehemmiyetine binâen idâme-i mevcudu esbâb›n›n istikmâli ile beraber bu bâb-da hizmeti sebk edenlerin izdiyâd-› ﬂevk ve gayretlerini mûcib olacak suretde takdir-i mesaileri
vücûbuna dair Harbiye Nezâret-i Celîlesi’nden al›nan tezkirenin sureti leffen sûy-› vâlâlar›na ir-sâl k›l›nmakla münderecât›na nazaran ifa-y› muktezâs› bâb›nda.
16 Kânun-ı Sânî, Sene [1]326 / 27 Muharrem, Sene [1]329 [28 Ocak 1911]
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YEMEN’E TIBBÎ MALZEME GÖNDER‹LMES‹
Yemen’e gönderilmesi kararlaﬂt›r›lan t›bbî malzemelerin masraflar›n›n
Maliye Nezâreti’nce karﬂ›lanmas›

Meclis-i Vükelâ
Müzâkerât›na Mahsus Zab›tnâme

Karar›
‹htiyacât-› mahalliyeye sarf olunmak üzere Yemen’e irsâli takarrür eden merbût faturada mu-harrer ecza-y› t›bbiyenin esmân-› bâli¤as› olan otuz beﬂ bin beﬂ yüz k›rk dört kuruﬂun masâr›f-›
gayr-› melhûza tertibinden tesviyesi hususunun Maliye Nezâret-i Vekâleti’ne iﬂ‘âr› tezekkür k›l›n-d›.
16 Teﬂrîn-i Evvel [1]338 / 16 Ekim 1922
(Meclis-i Vükelâ üyelerinin imzalar›)
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HUDEYDE’YE SU GET‹R‹LMES‹
Hudeyde’ye yar›m saat mesafede bulunan kuyulardaki suyun dolaplarla çekilmesi zahmetli
oldu¤undan, masraflar›n›n bir k›sm› ahali taraf›ndan karﬂ›lanmak üzere suyun künkler
döﬂenerek ﬂehir merkezine getirilmesi

Atûfetli efendim hazretleri
Hudeyde’ye yar›m saat mesafede vâki kuyulardan dolaplar ile çekilmekde olan suyun künk-ler ferﬂi ve teraziler inﬂas› ile derûn-› ﬂehre icras› hakk›nda baz› ifadeyi hâvî Yemen Vilâyeti Va-lili¤i makam›ndan meb‘ûs tahrirât leffen arz u takdim k›l›nd›. Meâlinden müstebân olaca¤› üze-re bunun inde’l-keﬂf masâr›f› iki yüz on alt› bin küsûr kuruﬂa bâli¤ olarak mîriye aid olan k›rk bir
bin dokuz yüz yirmi iki kuruﬂ vâridât-› cedîdeden ve kusuru da ahali cânibinden tesviye oluna-ca¤› anlaﬂ›ld›¤›na ve oraca su hususundan nâﬂi umumen pek ziyade zahmet çekilmekde olma-s›yla saye-i inâyet-vâye-i hazret-i mülûkânede asâkir ve ahalinin bundan istihlâs› lâz›meden ola-rak masâr›f-› mebhûsece tasavvur ve irâd edilen suret-i tesviye dahi muvâf›k-› maslahat göründü-¤üne mebnî emr u fermân-› hümâyûn-› isabet makrûn-› cenâb-› cihanbânîye tevâfuk eyledi¤i hâl-de ber-mûceb-i iﬂ‘âr ifa-y› muktezâs› z›mn›nda vilâyet-i lâh›kaya me’zûniyet i‘tâ k›l›naca¤› ifade-siyle tezkire-i senâverî terkîm olundu, efendim.
Fî 15 Ca Sene [1]290 / [11 Temmuz 1873]
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Esâbi‘-pîrâ-y› ta‘zîm olan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleri meﬂmûl-nigâh-› ﬂevket-ikti-nâh-› hazret-i ﬂehinﬂâhî buyurulmuﬂ ve istîzân olundu¤u üzere mezkûr suyun derûn-› ﬂehre ic-ras› için vilâyet-i lâh›kaya me’zûniyet i‘tâs› ﬂeref-sünûh ve sudûr buyurulan emr u fermân-› hü-mâyûn-› cenâb-› Padiﬂahî mantûk-› celîlinden olarak tahrirât-› ma‘rûza yine savb-› âlî-i hidivî-lerine iade k›l›nm›ﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 16 Ca sene [12]90 / [12 Temmuz 1873]
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TA‹Z’DE BELED‹YE B‹NASI ‹NﬁASI
Taiz’de belediye hizmetlerinin kolaylaﬂt›r›labilmesi için alt kat›na gelir maksad›yla
2 adet dükkân›n da yap›laca¤› bir belediye dairesi inﬂas› hususunda Yemen Vilayeti’ne
ruhsat verilmesi

Devletli efendim hazretleri
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’nin ﬁûrâ-y› Devlet Dahiliye Dairesi mazbata-i melfûfesi ile bera-ber arz u takdim k›l›nan tezkiresi ile mazbata meâllerinde Taiz’de belediyeye aid mevâdd›n tes-hîline medâr olmak ve alt›ﬂar riyal irâd getirir alt›na iki bâb dükkân yap›lmak üzere münasib bir
mahalde melfûf keﬂif defteri ve resm mûcebince yirmi dört bin dokuz yüz seksen alt› kuruﬂla bir
daire-i belediye inﬂas› lüzumu Yemen Vilâyeti Valili¤i cânibinden inhâ olunmuﬂ ve masâr›f-› keﬂ-fiyenin hadd-i itidâlde idü¤ü Nâfia Nezâreti’yle bi’l-muhabere anlaﬂ›lm›ﬂ olmas›yla mikdar-› mez-kûru tecavüz etmemek üzere daire-i merkûmenin inﬂas› z›mn›nda vilâyet-i müﬂârunileyhâya me’zû-niyet i‘tâs› gösterilmiﬂ olmakla ol bâbda her ne vechile emr u fermân-› hümâyûn-› cenâb-› Padi-ﬂahî ﬂeref-müte‘allik buyurulur ise mantûk-› münîfi infaz edilece¤i beyân›yla tezkire-i senâverî ter-kîm k›l›nd›, efendim.
Fî 3 ﬁaban sene [1]302 - Fî 6 May›s sene [1]301 / [18 May›s 1885]
Said
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i ta‘zîm olan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleriyle evrak-› ma‘rûza
manzûr-› âlî buyurulmuﬂ ve ber-vech-i istîzân muamelât-› lâz›menin ifas› hususuna irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî müte‘allik ve ﬂeref-sudûr buyurularak evrak-› mezkûre iade k›l›nm›ﬂ olmakla ol bâbda emr-u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 4 ﬁaban sene [1]302 ve fî 7 May›s [1]301 / [19 May›s 1885]
Ali R›za
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HUDEYDE HAP‹SHANES‹’N‹N GEN‹ﬁLET‹LMES‹
Güvenlik aç›s›ndan yetersiz ve dar olan Hudeyde Hapishanesinin geniﬂletilerek
yeniden inﬂa edilmesi

Bâb-› Âlî
Meclis-i Vâlâ-y› Ahkâm-› Adliye
Aded
1193
Maliye Nezâret-i Celîlesi’nin 24 Receb sene [12]78 tarihiyle Meclis-i Vâlâ’ya havale buyu-rulan bir k›t‘a takrîrinde beyân ve istîzân olundu¤u vechile Yemen Eyâleti’nde kâin Hudeyde nâm
mahalde mücrimîne mahsus hapishânenin dar ve gayr-› mahfûz oldu¤undan tevsî‘iyle bir hey’eti muntazamada bulundurulmas› lüzumuna mebnî erbâb-› vukûf ma‘rifetiyle lede’l-keﬂf elli alt› bin
bu kadar kuruﬂ masrafla vücuda gelece¤i mahallî inhâs›ndan anlaﬂ›lm›ﬂ ve hasbe’l-mevki hapis-hâne-i mezkûrun tevsî‘i lâz›meden bulunmuﬂ oldu¤undan mümkün oldu¤u hâlde usul-i münâkasa-s› icra ve kontratoya rabt olundukdan sonra tesviyesine mübâﬂeret olunmas› ve olmad›¤› suretde
ber-mûceb-i keﬂf hükûmet-i mahalliye ma‘rifetiyle metânet ü rasânetine dikkatle beraber yapd›r›-l›p hitâm›nda usulü vechile bir k›t‘a müfredât defteri ve resm-i musattah›n›n irsâli z›mn›nda hazi-nece ifa-y› muktezâs›n›n nezâret-i müﬂârunileyhâya havalesi tezekkür k›l›nm›ﬂ ise de ol bâbda
emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 6 ﬁaban sene [1]278 / [6 ﬁubat 1862]
(Meclis-i Vâlâ-y› Ahkâm-› Adliye üyelerinin mühürleri)
**
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Atûfetli efendim hazretleri
Meclis-i Vâlâ’n›n manzûr-› âlî-i cenâb-› Padiﬂahî buyurulmak için arz u takdim k›l›nan maz-batas› meâlinden müstebân oldu¤u vechile Yemen Eyâleti’nde kâin Hudeyde nâm mahalde tev-sî‘ ve tanzimi lâz›m olup elli alt› bin bu kadar kuruﬂa keﬂfolunan mahbesin mümkün ise münâka-sa usulünün icras›yla ve olmad›¤› suretde ber-mûceb-i keﬂf hükûmet-i mahalliye ma‘rifetiyle ve me-tânet ü rasânetine dikkatle beraber yapd›r›l›p hitâm›nda usulü vechile müfredât defterinin resm-i
müsettah›yla beraber irsâli z›mn›nda hazinece ifa-y› muktezâs›n›n Maliye Nezâret-i Celîlesi’ne
havalesi tezekkür k›l›nm›ﬂ ise de ol bâbda her ne vechile emr u fermân-› hazret-i mülûkâne mü--
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San’a’dan bir görünüm

(‹.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi, No. 90661-0003)

te‘allik ve ﬂeref-sudûr buyurulur ise ona göre hareket olunaca¤› beyân›yla tezkire-i senâverî ter-kîm k›l›nd›, efendim.
Fî 13 ﬁ sene 1278 / [13 ﬁubat 1862]
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Enmile-pîrâ-y› tevkîr olan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i vekâlet-penâhîleriyle evrak-› ma‘rûza
manzûr-› me‘âlî-mevfûr-› hazret-i Padiﬂahî buyurulmuﬂ ve husus-› mezkûrun tezekkür ve istîzân
olundu¤u üzere hazinece ifa-y› muktezâs›n›n nezâret-i müﬂârunileyhâya havalesi müte‘allik
ve ﬂeref-sudûr buyurulan emr u irâde-i seniyye-i cenâb-› mülûkâne icab-› âlîsinden olarak ev-rak-› merkûme yine savb-› sâmî-i âsafîlerine iade k›l›nm›ﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân
hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 14 ﬁ sene 1278 [14 ﬁubat 1862]
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C‹DDE-HUDEYDE TELGRAF HATTI
Cidde’den Hudeyde’ye kadar uzat›lmas› kararlaﬂt›r›lan telgraf hatt› için ihtiyaç olan demir
direk ve bak›r tel bedelinin karﬂ›lanmas›

‹. DH, 85242
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Yemen ileri gelenlerinden bir grup, bir merasim esnasında

(‹.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi, No. 90766-0060)

Y›ld›z Saray-› Hümâyûnu
Baﬂkitâbet Dairesi
Cidde’den Hudeyde’ye kadar temdîdi muktezâ-y› irâde-i seniyye-i cenâb-› Padiﬂahîden bu-lunan telgraf hatt› için sair masâr›fâtdan baﬂka demir direk ve bak›r tel esmân›na verilmek üze-re ﬂimdiden otuz bin liraya lüzum-› âcil göründü¤ü beyân›yla mezbûrun suret-i tedariki hakk›nda
Telgraf ve Posta Nezâret-i Behiyyesi’nden vârid olmas›yla manzûr-› âlî buyurulan tezkire melfû-fuyla beraber bâ-irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî leffen irsâl-i sûy-› sâmî-i Sadâret-penâhî-leri k›l›nma¤›n ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 14 L sene [1]305 ve fî 12 Haziran sene [1]304 / [24 Hazirin 1888]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Süreyya
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HUDEYDE YAKINLARINDAK‹ CEBANE’YE L‹MAN ‹NﬁASI
K›z›ldeniz sahilinin en önemli iskelesi olan Hudeyde ‹skelesi’nin bir limana sahip
olmamas›ndan ticaret gemilerinin 3 mil aç›kta demirlemek zorunda kald›klar›, bu yüzden eﬂya
ve yolcu naklinde zorluklar çekildi¤i, Hudeyde yak›nlar›ndaki Cebane mevkiine bir liman
inﬂas› ve buradan Hudeydeye çeyrek saat mesafeye kadar gelen kanal›n nihayetine bir
gümrük Dairesi ile karakolhane inﬂa edilmesinin bölgenin kalk›nmas›na katk› sa¤layaca¤› /
Hudeyde kasabas›na eﬂya ve yolcu nakletmek üzere belediyenin tramvay iﬂletmesine
izin verildi¤i

ﬁûrâ-y› Devlet
Dahiliye Dairesi
927
Hudeyde ‹skelesi’nde bir liman te’sisiyle masâr›f›n›n suret-i tesviyesi hakk›nda baz› ifadeyi
hâvî Yemen Vilâyeti’nden Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’ne meb‘ûs 22 ﬁevval sene 1306 tarih ve
elli beﬂ numaral› tahrirât ve melfûfât› ol bâbda nezâret-i müﬂârunileyhân›n Nâfia ve Bahriye Ne-zâret-i Celîleleriyle muhabereyi ﬂâmil tezâkiriyle ﬁûrâ-y› Devlet’e tevdî‘ k›l›nmakla Dahiliye Daire-si’nde k›râet olundu.
Mezkûr tahrirât›n hulâsa-i meâlinde Hudeyde ‹skelesi ticaret nokta-i nazar›nca Bahr-› Ahmer
sevâhilinde bulunan mevâki‘in haiz-i ehemmiyet olanlar›ndan birincisi bulundu¤u hâlde her na-s›lsa ﬂimdiye kadar orada bir liman inﬂa edilememesinden dolay› eﬂya ve emti‘a-i ticariyeyi hâ-mil olan vapurlar›n Hudeyde’ye vürûdlar›nda iskeleye takarrub edemeyerek üç mil kadar aç›kda
demirlemeye mecbur olmalar›yla yolcular ile emti‘a-i ticariye senbuk denilen Arap mavnalar›yla
naklolunmakda olup halbuki bu mavnalar bahr-› mezkûrce kesîrü’l-vuku olan ﬂiddetli f›rt›nalara
mukâvemet edemeyerek gark olunmakda ve bunlardan karaya takarrub edebilenler dahi medd
ü cezir hasebiyle tamam›yla sahile yanaﬂamay›p derûnlar›ndaki yolcular ile eﬂya-y› ticariye pek
çok müﬂkilâtla hamallar vas›tas›yla iskeleye îsâl edilmekde olmas›ndan nâﬂi Hudeyde ile alâka-dar olan tüccar-› ecnebiyenin bir k›sm› bu bâbdaki mevâni‘ ve müﬂkilâtdan dolay› oras›n› terk
ile mahall-i âhara azîmet teﬂebbüsünde bulunduklar› ve bunlar›n bu hareketlerini müﬂâhede eden
yerli tüccar dahi ileride sâika-i mâiﬂetle onlara peyrev olacaklar› cihetle bu hâl memleketin tica--
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retçe olan ﬂeref ve itibar›n›n tedennîsini ve bir müddet sonra Muha gibi mahrum-› terakkî ve um-rân olmas›n› mûcib olaca¤›ndan ve Hudeyde’ye berren bir buçuk saat mesafede vâki Cebane
Liman› vaziyet-i mevki‘iye ve tabiiyesi icab›nca liman ittihâz›na elveriﬂli ve bir hayli sefâini is-tî‘âba kâfi bulundu¤undan mahall-i mezkûrun tevsî‘-i ticaret ve tezyîd-i ma‘mûriyetiyle ahvâl-i ti-cariyesinin te’min-i selâmeti için melfûf harita ve keﬂif defterleri mûcebince mezkûr liman›n baz›
s›¤ yerleri tathîr ve eﬂya-y› ticariyenin nakliyât›nca da mûcib-i suhûlet olmak üzere Hudeyde’ye
bir çeyrek mesafeye kadar gelen kanal›n nihayetine bir gümrük dairesiyle bir de karakolhâne in-ﬂa olunarak oras›n›n bir liman ittihâz› ve iﬂbu ameliyât ve inﬂaat için sarf› tahmin olunan sekiz
yüz bin kuruﬂun elli bin kuruﬂu ﬂimdiki Hudeyde Gümrü¤ü’nün fürûhtuyla hâs›l olacak bedelinden
tensîk edilece¤i gibi masâr›f-› sairesi dahi üç yüz üç ve üç yüz dört senelerinde hükûmet-i mahal-liyece emvâl-i belediyeden istikrâz edilip seneleri emvâlinden bi‘t-tahsil tesviyesi mümkün olan üç
yüz seksen alt› bin dokuz yüz altm›ﬂ beﬂ kuruﬂdan ve mâadâs›n›n ileride istihsâl olunacak liman
harc›yla iskele rüsûmundan refte refte yerine konulmak ﬂart›yla Hudeyde Daire-i Belediyesi’nin se-nevî fazla kalmakda olan yüz üç bin küsur kuruﬂ vâridât-› sâfiyesinden tesviyesi ve liman›n küﬂâ-d›ndan sonra mezkûr kanaldan bir çeyrek mesafede bulunan Hudeyde Kasabas›’na eﬂya ve yol-cu nakletmek üzere daire-i belediye taraf›ndan bir de tramvay vücûda getirilmesi istîzân ve Tica-ret ve Nâfia Nezâret-i Celîlesi’nin cevab›nda zikrolunan Hudeyde ‹skelesi’nde liman inﬂas›nda-ki muhassenât cây-› bahs olmad›¤› gibi sibâk-› iﬂ‘âra ve gönderilen harita ve keﬂifnâmelere na-zaran liman›n inﬂas› için bir gûne imalât-› s›nâiye icras›na ihtiyac olmay›p yap›lacak ﬂeyin tarak
ameliyât›ndan ibaret olaca¤› anlaﬂ›lm›ﬂ ve bu da Daire-i Bahriye’ye aid bulunmuﬂ idü¤ü beyân
ve Bahriye Nezâret-i Celîlesi’nin cevab›nda mezkûr liman›n tathîri için mahallince tarak ameli-yât›na ihtiyac göründü¤ü takdirde Süveyﬂ’den celb edilmesi kâbil idü¤ü dermiyân k›l›nm›ﬂd›r.
Muktezâ-y› maslahat mevzû-› mevki‘-i müzâkere oldukda bir re’y taraf›ndan liman inﬂas› fenni mahsus oldu¤u ve o türlü ameliyâtda maharet-i tâmme kesb eden mühendislerin bile keﬂfiyât ve
hesabât-› evveliyeleri ekseriyâ do¤ru ç›kamad›¤› hâlde orada bulunan yaln›z bir mühendisin keﬂ-fi üzerine ameliyât-› cesîmeye mübâﬂeretle istenilen akçenin sarf› mebla¤-› mezbûru hebâ etmek
demek olaca¤›ndan inﬂaat ve ameliyât-› mezkûrenin evvel be-evvel mahareti mücerreb ve mu-saddak olan bir mühendise keﬂfetdirildikden sonra ihaleten inﬂas› çaresine bak›lmas› lâz›m ge-lece¤i dermiyân k›l›nm›ﬂ ise de mevzû-› bahs olan Hudeyde ‹skelesi ticaret nokta-i nazar›ndan
haiz-i ehemmiyet oldu¤u beyân ve tasdik edildi¤i cihetle umrân-› hâz›r›n›n vikâyesi ve âtiyen da-hi terakkîsi esbâb-› vesâilinin istikmâli lâz›meden ve mevki ve maslahat icab›ndan bulunmakla vi-lâyetin bu bâbdaki tasavvurât ve mütâla‘at›n›n bilâ-imhâl mevkî‘-i fi‘le îsâli münasib görünmüﬂ
olup e¤er ki bu misillü ameliyât›n tanzim olan keﬂf-i evveli üzerine usulü dairesinde münâkasas›
dahi icra olunmak icab ederse de liman ameliyât› fenn-i mahsus oldu¤u ve oraca iﬂbu ameliyât› cesîmeyi deruhde eyleyecek erbâb-› fen bulunmas› me’mûl olmad›¤› cihetle emaneten icra edi-lece¤i karîne-i hâliye ile anlaﬂ›ld›¤›ndan ve masâr›f-› mebhûse için sekiz yüz bin kuruﬂ kadar mas-raf›n ihtiyar› icab edece¤i her ne kadar vilâyetin tahrirât›nda beyân olunuyor ise de inﬂaat ve
ameliyât masâr›f› cem‘an dokuz yüz elli dokuz bin beﬂ yüz doksan üç kuruﬂ dokuz paraya bâ-li¤ olmak üzere keﬂfolundu¤u defterlerinin tedkikât›ndan müstebân olup binâenaleyh masâr›f-›
muhammenenin bir mikdar›n›n karﬂ›l›¤› mevcud oldu¤u gibi üst taraf› dahi vâridât-› belediyeden
sarf olunarak bu bâbda hazineye bir gûne masraf tahmîl edilemeyece¤inden Bahriye Nezâreti Celîlesi’nin cevab›nda gösterildi¤i ve keﬂfinde de dahil oldu¤u üzere tathirât için lede’l-hâce
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ücretle Süveyﬂ’den tarak vapuru celb edilmek ve inﬂaat ve ameliyât-› mezkûre mahallî hey’et-i be-lediyesiyle meclis-i idaresinin taht-› nezâretinde fenne âﬂinâ mühendis ve memurlar ma‘rifetiyle
icra olunmak ve daha az masrafla vücuda getirilmesine itina k›l›nmak ve hitâm›nda keﬂf-i sânîsi
bi’l-icra zîri meclis-i idareden bâ-mazbata musaddak defterleri Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’ne
gönderilmek üzere ber-mûceb-i istîzân ifa-y› muktezâs›n›n vilâyet-i mezkûreye tebli¤ olunmas›n›n
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’ne havalesi ekseriyetle tezekkür ve üçer k›t‘a keﬂif defteri resm ile bir
k›t‘a lâyiha-i fenniye leffen takdim k›l›nd›. Emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 25 Safer sene [1]307 ve fî 9 Teﬂrîn-i Evvel sene 1305 / [21 Ekim 1889]
(ﬁûrâ-y› Devlet üyelerinin mühürleri)
ﬁûrâ-y› Devlet Dahiliye Dairesi’nin miyâne-i bendegânemizde mütâlaa olunan iﬂbu mazba-tas›nda beyân olundu¤u üzere Hudeyde ‹skelesi’nin haiz oldu¤u ehemmiyet-i ticariye cihetiyle
orada bir liman te’sisi münasib oldu¤u gibi masâr›f› olan dokuz yüz elli dokuz bin beﬂ yüz dok-san üç kuruﬂdan bir mikdar›n›n karﬂ›l›¤› mevcud olup üst taraf› dahi vâridât-› belediyeden tesvi-ye olunaca¤› anlaﬂ›lm›ﬂ oldu¤undan ber-mûceb-i mazbata inﬂaat ve ameliyât-› mezkûre mahallî
hey’et-i belediyesiyle meclis-i idaresinin taht-› nezâretinde fenne âﬂinâ mühendis ve memurlar
ma‘rifetiyle icra olunmak ve daha az masrafla vücuda getirilmesine itina k›l›nmak ve hitâm›nda
keﬂf-i sânîsi bi’l-icra zîri meclis-i idareden bâ-mazbata musaddak defterleri gönderilmek üzere ifay› muktezâs›n›n Dahiliye Nezâreti’ne havalesi tezekkür k›l›narak evrak-› melfûfe tak›m›yla arz u
takdim olundu ise de ol bâbda ve kât›be-i ahvâlde emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 8 Rebîülevvel sene [1]307 ve fî 22 Teﬂrîn-i Evvel sene [1]305 / [3 Kas›m 1889]
(Meclis-i Mahsus-› Vükelâ üyelerinin mühürleri)
**
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Bâb-› Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Divan-› Hümâyûn
Devletli efendim hazretleri
Hudeyde ‹skelesi’nin ticaretçe haiz-i ehemmiyet olmas›ndan dolay› orada bir liman te’sisiy-le masâr›f›n›n suret-i tesviyesine dair ﬁûrâ-y› Devlet Dahiliye Dairesi’nin Meclis-i Mahsus-› Vüke-lâ’dan (silik) mazbatas› tak›m›yla arz u takdim k›l›nm›ﬂ olmakla ol bâbda her ne vechile irâde-i
seniyye-i cenâb-› Padiﬂahî ﬂeref-müte‘allik buyurulur ise mantûk-› münîfi infaz edilece¤i beyân›yla
tezkire-i senâverî terkîm olundu, efendim.
Fî 8 Rebîülevvel sene [1]307 - Fî 22 Teﬂrîn-i Evvel sene [1]305 / [3 Kas›m 1889]
Sadr›azam
Kâmil
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Resîde-i ta‘zîm olup melfûflar›yla manzûr-› âlî buyurulan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i Sadâretpenâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-› Hilâfet-penâhî ﬂeref-müte‘allik buyurulmuﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 21 Rebîülevvel sene [1]307 ve fî 4 Teﬂrîn-i Sânî sene [1]305 / [16 Kas›m 1889]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Süreyya
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Kamran Tahaffuzhanesi Enspektörlü¤ü ile Hudeyde aras›ndaki haberleﬂmenin h›zland›r›lmas›
maksad›yla S›hhiye Nezareti’nin talebi do¤rultusunda Hudeyde ve Kamran Adas› aras›na bir
telgraf hatt› çekilerek ve masraflar›n›n bütçeye konulmas›
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Bâb›âli
Meclis-i Mahsus
Kamran Adas›’yla Hudeyde’nin aras› hayli ba‘îd olmas› cihetiyle Kamran Tahaffuzhânesi
Enspektörlü¤ü ile vuku bulan muhaberât-› müsta‘celenin te’mini için bir telgraf hatt› temdîdi lüzu-muna ve müteferriât›na dair S›hhiye Nezâreti’nden vuku bulan iﬂ‘âr üzerine Telgraf ve Posta Ne-zâreti’yle muhabereyi ﬂâmil olup miyâne-i bendegânemizde mütâlaa olunan tezkire cevab›na
nazaran Hudeyde’den Salif nâm mahalle direkler demirden olmak üzere bir hatt-› berrî temdî-diyle oradan Kamran Adas›’na kadar kablo vaz‘› ve merkez küﬂâd› z›mn›nda masâr›f-› inﬂaiye
için elli üç bin alt› yüz on bir frank seksen santim ve otuz dokuz bin iki yüz yetmiﬂ sekiz kuruﬂ ile
bin sekiz yüz ‹ngiliz liras›na maaﬂât ve masâr›fât-› dâime için dahi senevî beﬂ yüz on bir frank
ile yetmiﬂ bin alt› yüz kuruﬂa lüzum göründü¤ü ve mebâli¤-i mezkûreye sene-i hâliye muhassesât› dâimesi miyân›nda karﬂ›l›k bulunmad›¤› anlaﬂ›l›p e¤er ki zikrolunan tahaffuzhâne ile vuku bu-lacak muhaberât›n tesrî‘ine delâlet edecek tedâbîrin bir an evvel ittihâz› lâz›meden ise de mev-sim-i hacc›n mürûruna ve masâr›f-› mezkûre için de sene-i hâliye büdcesinde karﬂ›l›k bulunmama-s›na binâen hatt-› mezkûrun sene-i âtiyede temdîd ve inﬂas›na ibtidâr edilmek üzere mebâli¤-i
mezkûrenin üç yüz sekiz senesi büdcesine idhali z›mn›nda nezâret-i müﬂârunileyhâya me’zûniyet
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i‘tâs› tezekkür ve tensîb olunarak tezkire-i mezkûre melfûflar›yla beraber arz u takdim k›l›nm›ﬂ ise
de ol bâbda ve kât›be-i ahvâlde emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 23 Zilhicce sene [1]308 ve fî 17 Temmuz sene [1]307 / [29 Temmuz 1891]
(Meclis-i Mahsus üyelerinin mühürleri)
**
Bâb-› Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Divan-› Hümâyûn
Devletli efendim hazretleri
Hudeyde ile Kamran Adas› beyninde bir telgraf hatt› inﬂas› z›mn›nda sarf› lâz›m gelen me-bâli¤ ile memurîn maaﬂât›n›n ve masâr›f-› dâimenin gelecek üç yüz sekiz senesi büdcesine idha-li hususuna dair Telgraf ve Posta Nezâret-i Behiyyesi’yle cereyân eden muhabereyi ﬂâmil tezki-re üzerine Meclis-i Mahsus-› Vükelâ’dan kaleme al›nan mazbata melfûflar›yla arz u takdim k›l›n-m›ﬂ olmakla mündericât› hususunda her ne vechile irâde-i seniyye-i cenâb-› Padiﬂahî ﬂeref-mü-te‘allik buyurulur ise mantûk-› âlîsi infaz edilece¤i beyân›yla tezkire-i senâverî terkîm olundu, efen-dim.
Fî 23 Zilhicce sene [1]308 - Fî 17 Temmuz sene [1]307 / [29 Temmuz 1891]
Sadr›azam
Kâmil
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûfât›yla beraber manzûr-› âlî olan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i
Sadâret-penâhîleri üzere mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-› Padiﬂahî ﬂeref-müte‘allik buyurulmuﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 24 Zilhicce sene [1]308 ve fî 18 Temmuz sene [1]307 / [30 Temmuz 1891]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Süreyya
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B‹LAD-I BÜSTAN NAH‹YES‹’NE HÜKÜMET KONA⁄I YAPILMASI
San‘a ile Hudeyde aras›ndaki Bilâd-› Büstan Nahiyesi’nin merkezi olan Sinan Paﬂa adl›
mahalde 30-40 nefer muhaf›z› da bar›nd›rabilecek bir hükümet kona¤› yap›lmas›

Bâb-› Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Divan-› Hümâyûn
1340
Devletli efendim hazretleri
San‘a ile Hudeyde aras›nda vâki Bilâd-› Büstan Nahiyesi’nin merkezi olan Sinan Paﬂa nâm
mahalde hükûmet kona¤› olmamas›na ve mevkiin ehemmiyetine binâen zikrolunan Sinan Pa-ﬂa’da otuz-k›rk nefer muhaf›z› istî‘âba kâfi bulunmak ve müdüriyete mahsus olmak üzere bir bâb
hükûmet kona¤› inﬂas› ve ber-mûceb-i keﬂf masâr›f-› inﬂaiyesi olan yüz on dokuz bin yetmiﬂ alt›
kuruﬂ küsûr paran›n üç yüz on senesi büdcesine idhalen tesviyesi hususunun Dahiliye Nezâret-i
Celîlesi’ne havalesi tezekkür olundu¤una dair ﬁûrâ-y› Devlet Dahiliye Dairesi’nden tanzim olunan
mazbata leffen arz u takdim k›l›nm›ﬂ olmakla ol bâbda her ne vechile irâde-i seniyye-i cenâb-›
Hilâfet-penâhî ﬂeref-müte‘allik buyurulur ise mantûk-› âlîsi infaz olunaca¤› beyân›yla tezkire-i se-nâverî terkîm k›l›nd›, efendim.
Fî 30 Cumâdelûlâ sene [1]311 - Fî 27 Teﬂrîn-i Sânî sene [1]309 / [9 Aral›k 1893]
Sadr›azam ve Yâver-i Ekrem
Cevad
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûfuyla manzûr-› âlî buyurulan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî müte‘allik ve ﬂerefsudûr buyurulmuﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 1 Cumâdelâhire sene [1]311 - Fî 28 Teﬂrîn-i Sânî [1]309 / [10 Aral›k 1893]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Süreyya
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LHAYYE L‹MAN DA‹RES‹’N‹N YEN‹DEN YAPILMASI
Lhayye Liman Dairesi’nin yar› kârgir olarak yeniden yap›lmas›

Bâb-› Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Divan-› Hümâyûn
1417
Devletli efendim hazretleri
Lhayye Liman Dairesi’nin geçende münhedim olmas›ndan nâﬂi müceddeden inﬂas› lâz›m gel-mesine ve daire-i mezkûrenin nîm kârgir olarak inﬂas› beﬂ bin elli üç kuruﬂ otuz paraya mütevak-k›f oldu¤u bi’l-keﬂf anlaﬂ›lmas›na mebnî mebla¤-› mezbûrun liman has›lât›ndan tesviyesiyle icab›-n›n icras›na me’zûniyet i‘tâs› hususuna dair Bahriye Nezâret-i Celîlesi’nin tezkiresi melfûfuyla arz
u takdim olunmuﬂ olmakla ol bâbda her ne vechile irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî ﬂeref
müte‘allik buyurulur ise mantûk-› münîfi infaz edilece¤i beyân›yla tezkire-i senâverî terkîm k›l›nd›,
efendim.
Fî 20 Cumâdelûlâ sene [1]312 - Fî 7 Teﬂrîn-i Sânî sene [1]310 / [19 Kas›m 1894]
Sadr›azam ve Yâver-i Ekrem
Cevad
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûflar›yla manzûr-› âlî olan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i Sadâretpenâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-› Hilâfet-penâhî ﬂeref-sudûr buyurulmuﬂ
olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 23 Cumâdelûlâ sene [1]312 ve fî 10 Teﬂrîn-i Sânî sene [1]1310 / [22 Kas›m
1894]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Süreyya
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CEBEL-‹ ﬁARK NAH‹YES‹’NDE HÜKÜMET KONA⁄I YAPILMASI
Anes Kazas›’na ba¤l› Cebel-i ﬁark Nahiyesi’nde bedelinin yar›s› halk taraf›ndan karﬂ›lanmak
üzere bir hükümet kona¤› inﬂa edilmesi

Bâb-› Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Divan-› Hümâyûn
2434
Atûfetli efendim hazretleri
Yemen Vilâyeti’nde Anes Kazas›’na mülhak Cebel-i ﬁark Nahiyesi’nde masâr›f›n›n n›sf› aha-li taraf›ndan iâneten tesviye olunmak üzere ber-mûceb-i keﬂf otuz üç bin beﬂ yüz k›rk kuruﬂ sar-f›yla müceddeden bir hükûmet kona¤› inﬂas› Yemen Vilâyeti’nden iﬂ‘âr olunmuﬂ ise de fukara-y›
ahalinin tazyik›yle toplanacak iâne ile hükûmet kona¤› inﬂas› muvâf›k-› ﬂân-› âlî olamayaca¤›n-dan mebla¤-› mezkûrun üç yüz on dört senesi büdcesine idhaliyle mezkûr kona¤›n inﬂas› husu-sunun Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’ne havalesi tezekkür k›l›nd›¤›na dair ﬁûrâ-y› Devlet Maliye Da-iresi’nden kaleme al›nan mazbata melfûfuyla arz u takdim olunmuﬂ olmakla ol bâbda her ne
vechile irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî ﬂeref-müte‘allik buyurulur ise mantûk-› münîfi infaz
edilece¤i beyân›yla tezkire-i senâverî terkîm k›l›nd›, efendim.
Fî 25 ﬁaban sene [1]315 - Fî 6 Kânûn-› Sânî sene [1]1313 / [18 Ocak 1898]
Sadr›azam
Rifat
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûflar›yla beraber manzûr-› âlî olan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i
Sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-› Hilâfet-penâhî ﬂeref-müte‘allik buyurulmuﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 17 Ramazan sene [1]315 ve fî 27 Kânûn-› Sânî sene [1]313 / [8 ﬁubat 1898]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Tahsin
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HARAZ NAH‹YES‹ MERKEZ‹N‹N MEYD‹ ‹SKELES‹NE TAﬁINMASI /
VES‹M’DE NAH‹YE MERKEZ‹ OLUﬁTURULMASI
K›z›ldeniz sahillerinde hükümet merkezi bulunan yerlerin yaln›z Muha, Hudeyde, Lhayya,
Cizan ve Kunfuda’dan ibaret olup di¤er önemli noktalar›n ba¤l› bulundu¤u kaza ve nahiye
idare merkezlerinin sahilden hayli içerde oldu¤u, birkaç ayda bir kere vapurlar›n geçece¤i
vakitlerden baﬂka söz konusu sahillerin tamamen korumas›z kald›¤›, yasa d›ﬂ› silah ve kaçak
eﬂya giriﬂinin engellenemedi¤inden Ebuariﬂ Kazas›na ba¤l› Haraz Nahiyesi merkezinin Meydi
‹skelesi’ne nakledilmesi ve Sehail Kazas›na ba¤l› el-Vesim ‹skelesi’nde de yeni bir nahiye
merkezi teﬂkil edilerek buralarda birer hükümet kona¤› ve karakolhane inﬂa edilmesi

ﬁûrâ-y› Devlet
Mülkiye Dairesi
Aded
186
Hudeyde Sanca¤›’na tâbi Ebuariﬂ Kazas› muzâfât›ndan Meydi ve Asir Sanca¤›’na mülhak
Sehail Kazas› tevabi‘inden el-Vesim ‹skelelerinde inﬂas› muktezâ-y› irâde-i seniyye-i hazret-i Padi-ﬂahîden olan karakolhâneler civar›na birer hükûmet dairesi inﬂas›yla Haraz Nahiyesi’nin Meydi
‹skelesi’ne nakli ve el-Vesim ‹skelesi’nde müceddeden bir nahiye teﬂkiliyle memurîn-i lâz›menin ta-yini lüzumuna ve müteferriât›na dair Yemen Vilâyeti Meclis-i ‹daresi’nden tevârüd edip Dahiliye
Nezâreti’nin 6 ﬁevval sene [1]313 tarih ve dört bin sekiz yüz elli iki numaral› tezkiresiyle bi’ttakdim ﬁûrâ-y› Devlet’e havale buyurulan mazbata Mülkiye Dairesi’nde k›râet ve makam-› vâlây› Seraskerî ile muhabere olundu.
Mazbata-i mezkûrede Bahr-› Ahmer sevâhilinin cenûbdan ﬂimâle do¤ru mümted oldu¤u me-sâha iki yüz saatden mütecâviz olmas›na ve sahil üzerinde merâkiz-i hükûmetin iﬂgal eyledi¤i
mahaller yaln›z Muha ve Hudeyde ve Lhayya ve Cizan ve Kunfuda’dan ibaret olup sair nikât-›
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mühimme ve merâsî-i hâliyenin tâbi olduklar› kaza ve nevâhî merkez-i idareleri sahilden haylice
dahilde olmas›yla oralardan kaçak vuku‘unun ve esliha-i cedîde ve eﬂya-y› memnû‘a ve muz›rra
duhûlünün men‘i esbâb› kâmilen te’min edilememesine ve birkaç mâhda bir kere vapurlar›n mü-rûr edece¤i evkâtden baﬂka o mevkiler her gûne mevâni‘den âzâde ve serbest kalmakda bulun-mas›na binâen mezkûr Meydi ve el-Vesim ‹skelelerine iki bölük istî‘âb eder müdafaal› birer ka-rakolhâne inﬂas›na bi’l-istîzân irâde-i seniyye-i hazret-i Padiﬂahî ﬂeref-müte‘allik buyurulaca¤› gi-bi mezkûr mahallerin bi-hakk›n te’min-i asayiﬂ ve inzibât› ve idhalât-› muz›rran›n men‘i için mez-kûr Meydi ve el-Vesim ‹skelelerinde inﬂa olunacak karakolhânelerin civar›nda bir hükûmet daire-sinin dahi inﬂas› ve Ebuariﬂ Kazas› muzâfât›ndan olan Haraz Nahiyesi’nin mezkûr Meydi nâm
mahalle nakli ve el-Vesim ‹skelesi’nde kezâlik müceddeden bir nahiye teﬂkili taht-› elzemiyetde
idü¤ü ve ﬂimdilik ﬂu iki nokta-i mühimme berren ﬂu suretle muhafaza edilmekle beraber bahren
dahi mümkün olabilece¤i kadar vapur ve kol kay›klar›n›n inzimâm-› muâveneti ile emr-i muhafa-zan›n bir kat daha takayyüd alt›nda bulundurulmas› birçok mehâzîri dâfi‘ olaca¤› dermiyân k›-l›nm›ﬂ ve makam-› vâlâ-y› Seraskerî’nin 18 Zilkade sene [1]314 tarihli tezkire-i cevabiyesinde
de Yemen sevâhilinin tarassud ve nezâret taht›nda bulundurulabilmesi için zikrolunan Meydi ve
el-Vesim ‹skelelerinde ber-vech-i ma‘rûz birer nahiye teﬂkili mûcib-i fevâid ve muhassenât olaca-¤› beyân ve te’yid edilmiﬂ olmas›yla bir kere de cihet-i maliyesi tedkik ve tezekkür k›l›nmak üze-re evrak-› mezbûre tak›m›yla Maliye Dairesi’ne tevdî‘ olunmuﬂ idi.
Bu kere daire-i mezkûreden i‘tâ olunan 12 Ramazan sene 1315 tarihli zab›t suretinde mez-kûr karakolhânelerden Saydi Liman›’ndaki karakolhâne için Yedinci Ordu’nun üç yüz beﬂ sene-si tahsisât-› inﬂâiyesi miyân›nda yüz on alt› bin sekiz yüz yirmi dokuz kuruﬂ tahsis edildi¤i ve elVesim ‹skelesi’nde inﬂa olunacak k›ﬂla ve kulenin masâr›f-› inﬂâiyesi olan yüz yirmi bin kuruﬂun
da sene-i merkûme muvâzenesine ilâveten Maliye Hazinesi’nden tanzim ve irsâl k›l›nan havale-nâme miyân›ndan tesviyesine irâde-i seniyye-i cenâb-› Padiﬂahî ﬂeref-sudûr buyuruldu¤u makam› vâlâ-y› Seraskerî’nin 10 Rebîülâhir sene 1315 tarihli tezkire-i cevabiyesinden ve Meydi ‹skele-si’nde naklen teﬂkil olunacak nahiye merkezinde istihdam edilecek memurîn tahsisât› Haraz Na-hiyesi tahsisât-› mevcudesinden tesviye edilece¤i ve el-Vesim ‹skelesi’nde müceddeden teﬂkil k›-l›nacak nahiyeye muktezî tahsisâta gelince dahil-i büdce bulundu¤u hâlde sarf olunmayan ve
Sa‘da cihetinde olup henüz taht-› idareye al›namayarak San‘a’ya tâbi Cebel-i ﬁehâre memurlu-¤u nâm›yla doksan alt› senesi May›s’›n›n birinci gününden beri mukayyed bulunan yedi yüz el-li kuruﬂun iﬂbu nahiyeye tayin olunacak müdüre tahsis k›l›naca¤› ânifü’z-zikr mazbata meâlinden
ve yine el-Vesim Nahiyesi’nde istihdam›na lüzum görülen mal kâtibine yüz otuz beﬂ ve k›rtasiye
masâr›f› için on kuruﬂ ki cem‘an yüz k›rk beﬂ kuruﬂun dahi sene-i âtiye muvâzenesine idhalen
te’diye olunaca¤› Maliye Nezâreti’nin 19 ﬁaban sene [1]315 tarihli tezkiresinden anlaﬂ›lm›ﬂ ol-du¤u ve ﬂu kadar ki mârru’l-beyân iskelelerde inﬂas› lâz›m gelen hükûmet konaklar› masâr›f-› in-ﬂâiyesinin suret-i tesviyesi Dahiliye Nezâreti’yle Yemen Vilâyeti beyninde derdest-i muhabere idü-¤ü nezâret-i müﬂârunileyhâdan 29 Cumâdelâhire sene [1]315 tarihli tezkire ile iﬂ‘âr olunmakla
iﬂbu masâr›f-› inﬂâiyenin ileride al›nacak cevaba göre icra-y› icab› tabiî idü¤ü ifade olunmuﬂdur.
Tahsilât-› ma‘rûzaya nazaran mebhûsün anh olan Meydi ve el-Vesim ‹skelelerinde inﬂas›
muktezâ-y› irâde-i seniyye-i cenâb-› tâcdârîden olan karakolhâneler civar›nda birer de hükûmet
dairesi te’sis ve Haraz Nahiyesi merkezinin Meydi’ye nakli ve el-Vesim ‹skelesi’nde mücedde--
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den bir nahiye teﬂkili mevki‘-i mezkûrenin te’min-i inzibât ve idaresi için ehemm-i umûrdan bulun-muﬂ ve bu bâbda ihtiyar olunacak fazla masâr›f›n k›smen karﬂ›l›¤› bulunup mücedden dahil-i mu-vâzene edilecek olan k›sm-› mütebâkîsi de istiksâr olunacak derecede görülememiﬂ olmakla hü-kûmet daireleri masâr›f-› inﬂâiyeleri derdest bulunan muhabere neticesinde tebeyyün edecek hâ-le göre baﬂkaca kararlaﬂd›r›larak arz ve istîzân olunmak üzere zikrolunan Haraz Nahiyesi’nin
Meydi’ye nakli ve el-Vesim ‹skelesi’nde müceddeden bir nahiye teﬂkili ve tahsisât›n›n dahi bervech-i ma‘rûz tesviyesi hususlar›na bi’l-istîzân irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî ﬂeref-sünûh
ve sudûr buyuruldu¤u hâlde ifa-y› muktezâs›n›n Yemen Vilâyeti’ne tebli¤inin Dahiliye Nezâret-i
Celîlesi ve makam-› vâlâ-y› Seraskerî ile Maliye ve Defter-i Hakanî Nezâretlerine ma‘lûmât i‘tâ-s› tezekkür k›l›nd›. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 5 Zilkade sene [1]315 ve fî 16 Mart sene [1]314 / [28 Mart 1898]
(ﬁûrâ-y› Devlet üyelerinin mühürleri)

**

Bâb›âli
Âmedî-i Divan-› Hümâyûn
3168
Atûfetlü efendim hazretleri
Hudeyde Sanca¤›’da Ebuariﬂ Kazas› muzâfât›ndan Meydi ve Asir Sanca¤›’nda Sehail Ka-zas› tevâbi‘inden el-Vesim ‹skelelerinde inﬂas› irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî muktezâ-y›
âlîsinden olan karakolhâneler civar›na birer hükûmet dairesi inﬂas›yla Haraz Nahiyesi’nin Mey-di ‹skelesi’ne nakli ve el-Vesim ‹skelesi’nde müceddeden bir nahiye teﬂkili ile memurîn-i lâz›me-nin tayini lüzumu Yemen Vilâyeti Meclis-i ‹daresi’nden bâ-mazbata iﬂ‘âr olunmuﬂ ve zikrolunan
hükûmet dairelerinin masâr›f-› inﬂaiyelerinin suret-i tesviyesi Dahiliye Nezâret-i Celîlesi ile vilâyeti müﬂârunileyhâ beyninde derdest-i muhabere bulunmuﬂ olup muhabere-i vâk›‘an›n neticesinde
tebeyyün edecek hâle göre bu cihet ba‘dehû arz ve istîzân olunmak üzere ber-mûceb-i iﬂ‘âr ma-halli zikrolunan Haraz Nahiyesi’nin Meydi’ye nakli ve el-Vesim ‹skelesi’nde müceddeden bir na-hiye teﬂkili ile Meydi Nahiyesi’nde istihdam olunacak memurîn tahsisât›n›n Haraz Nahiyesi tah-sisât-› mevcudesinden tesviyesi ve büdceye dahil oldu¤u hâlde sarf olunmayan ve Sa‘da cihe-tinde ve henüz taht-› idareye al›nmayarak San‘a’ya tâbi Cebel-i ﬁahara Memurlu¤u nâm›yla
doksan alt› senesi May›s’›ndan beri mukayyed bulunan yedi yüz elli kuruﬂun el-Vesim mevkiinde
teﬂkil olunacak nahiyeye tayin olunacak müdüre i‘tâs› ve mal kâtibine verilecek yüz otuz beﬂ ve
k›rtasiye için lâz›m gelen on kuruﬂ ki cem‘an yüz k›rk beﬂ kuruﬂun sene-i hâliye muvâzenesine id-halen te’diyesi hususunun vilâyet-i müﬂârunileyhâya tebli¤inin Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’ne ha-valesi ve taraf-› vâlâ-y› Seraskerî ile Maliye ve Defter-i Hakanî Nezâret-i Celîlelerine malumât i‘tâ-s› hakk›nda ﬁûrâ-y› Devlet Mülkiye Dairesi’nin mazbatas› arz u takdim olunmakla ol bâbda her
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Yemen’de bir kasaba

(‹.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi, No. 90457-0001)

ne vechile irâde-i seniyye-i cenâb-› Hilâfet-penâhî ﬂeref-müte‘allik buyurulur ise mantûk-› âlîsi in-faz edilece¤i beyân›yla tezkire-i senâverî terkîm olundu, efendim.
Fî 13 Zilkade sene [1]315 - Fî 24 Mart sene 1314 / [5 Nisan 1898]
Sadr›azam
Rifat
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Reside-i dest-i ta‘zîm olup melfûfuyla manzûr-› âlî buyurulan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-› Hilâfet-penâhî ﬂeref-müte‘allik buyurulmuﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 28 Zilkade sene [1]315 - Fî 8 Nisan sene [1]314 / [20 Nisan 1898]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Tahsin
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SAN‘A’DA YEN‹ HÜKÜMET KONA⁄I YAPILMASI
San‘a’da adliye, zab›ta ve polis daireleri için kiralanan hanelerin birbirlerinden ayr› yerlerde
bulunmalar› ve hükümet dairesi olarak kullan›lan binan›n harap ve ihtiyaca cevap verememesi
nedenleriyle yeni bir hükümet kona¤› yap›lmas›

‹. DH, 1316 N./5
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Bâb-› Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Divan-› Hümâyûn
2728
Atûfetli efendim hazretleri
Yemen Vilâyeti merkezinde bidâyet-i teﬂkilinde erkân ve memurîn-i vilâyet için bi’l-iﬂtirâ dai-re-i hükûmet ittihâz olunmuﬂ olan hânenin harab ve ihtiyaca gayr-› kâfi olmas› ve mahkeme-i
ﬂer‘iyye ile zâb›ta ve polis hey’etleri istîcâr olunan müteferrik mahallerde ikamet etmekde olma-lar› cihetiyle umûr-› mühimme-i vilâyetin bir daire-i muntazamada cereyân›n› te’min için müced-deden bir hükûmet kona¤› inﬂas› z›mn›nda lede’l-keﬂf sarf›na lüzum görünen üç yüz k›rk sekiz bin
kuruﬂdan hedm edilecek ebniye-i atîkan›n enkaz esmân› olarak tahmin edilen k›rk sekiz bin ku-ruﬂ bi’t-tenzîl mütebâkî üç yüz kuruﬂa vilâyet-i mezkûrece emsâline k›yasen üç yüz on dört sene-si zarf›nda eyyâm-› hâliyeden tasarruf edilece¤i tebeyyün eden mebâli¤in karﬂ›l›k ittihâz›yla in-ﬂaat›n mahallince teﬂkil olunacak hey’et-i mü’temene ma‘rifetiyle emaneten icras› ve inﬂaat-› mez-kûre için her daireye aid eyyâm-› hâliye tasarrufât›ndan ne mikdar akçe sarf olunur ise devâir-i
mezkûrece mahsûbunun icras›na müterettib muamelenin ifas› hususlar›n›n Dahiliye Nezâret-i Ce-lîlesi’yle Maliye Nezâret-i Behiyyesi’ne tebli¤i tezekkür edildi¤ine dair ﬁûrâ-y› Devlet Maliye Da-iresi’nin mazbatas› melfûflar›yla beraber arz u takdim k›l›nmakla ol bâbda her ne vechile irâdei seniyye-i cenâb-› Hilâfet-penâhî ﬂeref-müte‘allik buyurulur ise mantûk-› âlîsi infaz edilece¤i be-yân›yla tezkire-i senâverî terkîm olundu, efendim.
Fî 9 Ramazan sene [1]316 - Fî 9 Kânûn-› Sânî sene [1]314 / [21 Ocak 1899]
Sadr›azam
Rifat
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûflar›yla manzûr-› âlî olan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i Sadâretpenâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-› Hilâfet-penâhî ﬂeref-müte‘allik buyurulmuﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 20 Ramazan sene [1]316 ve fî 20 Kânûn-› Sânî sene [1]314 / [1 ﬁubat 1899]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Tahsin
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Y. MTV, 191/132

ANES KAZASI’NDA OKUL YAPILMASI
Anes Kazas›’nda yap›lan ve Padiﬂah II. Abdülhamid’in ad› ile an›lmas› talep edilen ibtidaî
(ilkokul) mektebin, kaza önde gelenlerinin de kat›l›m›yla temel atma merasiminin yap›ld›¤›

Mâbeyn-i Hümâyûn-› Cenâb-› Mülûkâne Baﬂkitâbet-i Celîlesi Cânib-i Âlîsi’ne
Atûfetli efendim hazretleri
Merkez-i vilâyete mülhak Anes Kazas›nca neﬂr ve ta‘mim-i maârife mebde’ olmak üzere bu
kere kaza-y› mezkûr merkezinde bir bâb mekteb-i ibtidâinin müceddeden inﬂa ve küﬂâd› karar-laﬂd›r›lm›ﬂ ve saye-i muvâfakat-vâye-i hazret-i Hilâfet-penâhîde masâr›f-› inﬂâiyesi tedarik oluna-rak sâdât ve ulema ve meﬂâyih-i kaza haz›r olduklar› hâlde umumun vird-i zebân-› sadakat ve
ubûdiyeti olan deymûmî-i ömr ve afiyet ve tezâyüd-i ﬂân u ﬂevket ve muvaffakiyet-i cenâb-› z›llul-lahî ed‘›ye-i mefrûzas› tekrar olundukdan sonra vaz‘-› esas resmî icra edilmiﬂ oldu¤undan mek--
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teb-i mezkûrun dahi nâm-› ﬂevket-ittisâm-› cenâb-› veli-nimet-i a‘zamî ile tevsîmi hususuna müsaa-de ve inâyet buyurulmas› niyaz›na mücâseret olundu¤u muhât-› ilm-i âlî buyuruldukda ol bâbda
emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 23 Safer sene [1]317 ve fî 19 Haziran sene [1]315 / [1 Temmuz 1899]
Yemen Valisi
Hüseyin Hilmi
**

Mâbeyn-i Hümâyûn-› Cenâb-› Mülûkâne Baﬂkitâbet-i Celîlesi Cânib-i Âlîsi’ne
Atûfetli efendim hazretleri
Saye-i merâhim-vâye-i hazret-i Hilâfet-penâhîde merkez-i vilâyetde müceddeden te’sis ve ge-çende resm-i küﬂâd› icra olunan gurebâ hastahânesinin nâm-› ﬂevket-ittisâm-› cenâb-› z›llullahî ile
tevsîmi hususuna müsaade ve inâyet buyurulmas› niyaz›na mücâseret olundu¤u muhât-› ilm-i âlî
buyuruldukda ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
23 Safer sene [1]317 ve fî 19 Haziran sene [1]315 / [1 Temmuz 1899]
Yemen Valisi
Hüseyin Hilmi
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YEMEN’DE YAPILMASI GEREKEN ‹MAR FAL‹YETLER‹
Yaklaﬂ›k 4 milyon nüfusa sahip, arazisi her türlü ziraat ve imara elveriﬂli, zengin tabiî
kaynaklara sahip Yemen Vilâyeti’nde ›slah çal›ﬂmalar›na ve iyi bir idareye ihtiyaç duyuldu¤u;
Hudeyde ile San‘a aras›nda bir tren hatt› inﬂa ettirilmesinin ticareti ve askerî nakliyat›
kolaylaﬂt›raca¤›, eﬂk›ya ile mücadeleye de katk› sa¤layaca¤›; yabanc›lara imtiyaz caiz
olmamas›na ra¤men bölgede siyasi bir hedefi bulunmayan Almanya gibi bir ülke ﬂirketine,
memur istihdam›n› yerli ahaliden yapmak kayd›yla tren hatt› için ayr›cal›k tan›nmas›nda
sak›nca olmayaca¤›na dair Vali Hüseyin Hilmi Paﬂa’n›n arz›

Y. PRK. UM, 47/53
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Y›ld›z Saray-› Hümâyûnu
Baﬂkitâbet Dairesi

Taiz’den ﬂifre
Yemen lâ-akall dört milyon nüfus-› müslimeyi hâvî ve arazisi her türlü ziraat ve imarâta sâlih
ve servet-i tabiiyesi müsellem bir h›tta-i vâsi‘a olup veli-nimet-i bî-minnetimiz efendimiz hazretleri-nin mütevâliyen emr u fermân ve daima irâde ve iltizâm buyurduklar› vechile bi-hakk›n ›slâh ve
idare olunur ise idare-i askeriye ve maliyece müstakbelen bu k›t‘adan edilecek istifadeler tahmin
olunamayacak derecede mühimdir. Âlâ ve tezyîd-i vâridât›n mevkûf-› aleyhi s›ras›yla arz olun-mak mukarrer ise de evvel be-evvel Hudeyde ile San‘a beyninde bir ﬂimendiferin inﬂas›yla me-vâridât-› ticariye ve ale’l-husus nakliyât-› askeriye tesrî‘ ve te’min edilmedikçe nas›l teﬂebbüsâtda
bulunulsa semeresiz kalaca¤› muhakkak ve Yemence men‘-i ﬂekâvet ve icra-y› ›slâhât için ittihâ-z› lâz›m gelen tedâbîr-i askeriye ve siyasiyenin de en mühim ve müessiri ﬂimendiferin inﬂas› mad-desinden ibaret oldu¤u geçen sene Bâb›âli’ye takdim olunan mufassal mazbatada edille-i vâz›-ha ile iﬂ‘âr edilmiﬂ ise de henüz cevab al›namam›ﬂd›r. Bu hususun te’hiri nezd-i me‘âlî-i cenâb-›
mülûkânede tecvîz buyurulaca¤› gibi hatt›n te’sisi için vâki olacak masraf›n gerek diyânet ve si-yaset ve servet ve gerek askerlik itibar›yla husûle gelecek fevâid-i azîmeye nazaran istiksâr edil-meyece¤i dahi âﬂikârd›r. Buralarda ecânibe imtiyâz i‘tâs› caiz de¤il ise de hatt-› mezkûr devlet
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hesab›na yap›l›p da yaln›z iﬂletme suretiyle Bahr-› Ahmer’de ve etraf›ndan bir gûne alâka ve
maksad-› siyasiyesi olmayan devletlerden mesela Almanyal› bir kumpanyaya verilir ve ahali ile
ihtilât ve münasebetde bulunmalar› tabiî olan posta memurlar›yla hademe-i sairesi tebaa-i Dev-let-i Aliyye’den ve yerli ahali miyân›ndan tedariki gayr-› mümkün bulunan fen memurlar›n› da Hü-kûmet-i Seniyye’nin malumât ve tasdiki taht›nda olarak ecnebiden tedarik ve istihdam etme¤e
kumpanya mecbur tutulursa devletin menâfi‘-i siyasiyesi te’min edilip mehâzîr-i melhûzaya mey-dan b›rak›lmam›ﬂ olaca¤›ndan ﬂerâit-i ma‘rûza ile hatt›n inﬂas›na müsaade buyurulmas› arz ve
istirhâm olunur, fermân.
Fî 22 Temmuz sene [1]315 / [3 A¤ustos 1899]
Yemen Valisi
Hüseyin Hilmi
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YEMEN V‹LAYET B‹NASININ ‹NﬁASI
Yemen Vilayeti’nde bitme aﬂamas›na gelen hükümet kona¤› için haz›rlanan tarih kitabesine
Padiﬂah taraf›ndan onay verildi¤i / Tarih kitabesinin metni

‹. DH, 1317 ﬁ./19
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Bâb-› Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Divan-› Hümâyûn
Atûfetli efendim hazretleri
Yemen Vilâyeti’nde müceddeden inﬂas›na mübâﬂeret olunan hükûmet kona¤›n›n ikmâli kuv-ve-i karîbeye geldi¤inden melfûf pusulada muharrer mensûr tarihin hakkiyle bâlâs›na ta‘lîk› lüzum› istîzân›na dair Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’nin tezkiresi arz u takdim k›l›nmakla ol bâbda her ne
vechile emr u fermân-› hümâyûn-› cenâb-› Hilâfet-penâhî ﬂeref-sünûh ve sudûr buyurulur ise man-tûk-› âlîsi infaz olunaca¤› beyân›yla tezkire-i senâverî terkîm olundu, efendim.
Fî 22 ﬁaban sene [1]317 ve fî 13 Kânûn-› Evvel sene [1]315 / [25 Aral›k 1899]
Sadr›azam
Rifat
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûflar›yla manzûr-› âlî buyurulan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-› Hilâfet-penâhî ﬂeref-müte‘allik
buyurulmuﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 27 ﬁaban sene [1]317 ve fî 19 Kânûn-› Evvel sene [1]315 / [30 Aral›k 1899]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Tahsin

**
Suret-i Tarih
Zînet-efzâ-y› makam-› muallâ-y› Hilâfet-i ‹slâmiyye ve erîke-pîrâ-y› Saltanat-› Seniyye-i Osma-niyye es-Sultan ibnü’s-Sultan es-Sultan el-Gazi Abdülhamid Han hazretlerinin saye-i hümâyûnla-r›nda iﬂbu hükûmet kona¤› müessesât-› aliyye-i mülûkânelerine ilâveten bin üç yüz on yedi senei hicriyesinde inﬂa buyurulmuﬂdur.
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HACUR KAZASI’NA TELGRAF HATTI ÇEK‹LMES‹
Yemen Vilayeti dahilinde bulunan Hacur Kazas›’n›n önemli bir mevkide olmas›ndan dolay›
masraflar›n›n bir k›sm› ahali taraf›ndan karﬂ›lanmak üzere telgraf hatt› çekilmesi

Bâb-› Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Divan-› Hümâyûn
2941
Atûfetli efendim hazretleri
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’nden bi’l-vürûd ﬁûrâ-y› Devlet’e havale olunan tezkire üzerine Ma-liye Dairesi’nden kaleme al›nan ve melfûfuyla arz u takdim k›l›nan mazbatada Yemen Vilâyeti
dahilinde Hacur Kazas›’n›n ehemmiyet-i mevki‘iyyesinden nâﬂi oraya bir telgraf hatt› temdîdi lâ-z›m gelmesine ve on sekiz saat mesafede bulunan kaza-y› mezbûr telgraf hatt›n›n sekiz saatine
muktezî direk ile masâr›f-› rekziyesi ahali-i mahalliye taraf›ndan te’min ve telgrafhânesi ihzâr edil-mesine mebnî bundan baﬂka hatt-› mezkûr için Avrupa’dan celb ve mübâya‘as› iktizâ eden eﬂ-ya ve edevât esmân›yla sigorta ve gümrük resmi ve masâr›f-› nakliye ve te’sisiye olarak dokuz
bin üç yüz yirmi sekiz frank seksen dört santim ile altm›ﬂ üç bin yüz doksan kuruﬂun bir defal›k
ve hatt›n tamir ve temdîdi için kezâlik Avrupa’dan celb olunacak eﬂya bahâs›yla merkez, maaﬂ
ve masâr›f-› saire-i seneviyesi için de beﬂ yüz k›rk beﬂ frank ile elli bin dört yüz k›rk kuruﬂun su-ret-i dâimede sarf› z›mn›nda mebâli¤-i mezbûrenin büdceye zamm› hususunun Telgraf ve Posta
Nezâret-i Behiyyesi’ne tebli¤inin nezâret-i müﬂârunileyhâya havalesi lüzumu dermiyân olunmuﬂ
olmakla ol bâbda her ne vechile irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî ﬂeref-sudûr buyurulur ise
mantûk-› münîfi infaz edilece¤i beyân›yla tezkire-i senâverî terkîm k›l›nd›, efendim.
Fî 22 ﬁevval sene [1]318 - Fî 30 Kânûn-› Sânî sene [1]316 / [12 ﬁubat 1901]
Sadr›azam
Rifat
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûflar›yla manzûr-› âlî buyurulan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-› Hilâfet-penâhî ﬂeref-sudûr buyurulmuﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 24 ﬁevval sene [1]318 - Fî 1 ﬁubat sene [1]316 / [14 ﬁubat 1901]
Serkâtib-i Hazret- i ﬁehriyârî
Tahsin
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YEMEN ﬁEH‹RLER‹N‹N TELGRAF HATLARI ‹LE B‹RB‹R‹NE BA⁄LANMASI
San‘a-Hudeyde telgraf hatt›na bir tel ilave edilmesi, Madhak mevkiine bir telgraf merkezi
kurulmas›, San‘a’dan Zimar’a, Zimar’dan Perim’e Perim’den Ibb ve Ibb’dan Taiz’e kadar
toplam 240 kilometrelik bir telgraf hatt› inﬂa edilebilmesi ve yerli ahali taraf›ndan taahhüt
olunan 950 adet direkten baﬂka Avrupa’dan ithal edilecek malzeme, tesis vb. masraflar için
gerekli paran›n bütçeye ilave edilmesi

Bâb-› Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Divan-› Hümâyûn
243
Atûfetli efendim hazretleri
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’nden bi’l-vürûd ﬁûrâ-y› Devlet’e havale olunan tezkire üzerine Ma-liye Dairesi’nden kaleme al›nan ve leffen arz u takdim k›l›nan mazbatada Yemen Vilâyeti’nde
Hacile ve Madhak mevkilerinde bir telgraf merkezi küﬂâd›yla San‘a’dan Hudeyde’ye kadar mev-cud olan hatta bir tel daha ilâvesi için sarf› icab eden yirmi iki bin dört yüz otuz dokuz frank ile
altm›ﬂ üç bin sekiz yüz seksen kuruﬂun üç yüz on dört senesi büdcesine zamîmeten tesviyesi hu-susuna bi’l-istîzân irâde-i seniyye-i hazret-i Padiﬂahî ﬂeref-sünûh buyurularak Hacile merkezi kü-ﬂâd olunmuﬂ ise de baz› esbâb-› mahalliyeye mebnî mevcud olan hatta bir tel ilâvesinden fevâ-id-i matlûbe te’min olunamayaca¤›ndan bundan sarf-› nazarla San‘a’dan Taiz’e kadar bir hatt›n
temdîdi hâlinde Dersaâdet’le di¤er bir vas›ta-i muhabere daha aç›lm›ﬂ olaca¤› cânib-i vilâyet-den ahîren dermiyân olunmuﬂ ise de San‘a ve Hudeyde hatt›na bir tel ilâvesi ve masâr›f›n›n büd-ceye ilâveten tesviyesi makrûn-› müsaade-i seniyye-i cenâb-› cihanbânî buyurulmuﬂ oldu¤undan
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mezkûr telin ol vechile temdîdi ve Madhak mevkiine dahi bir telgraf merkezi küﬂâd›yla beraber
ber-mûceb-i iﬂ‘âr-› mahallî San‘a’dan doksan kilometre mesafede kâin Zimar’a ve oradan otuz
kilometrede kâin Perim’e ve Perim’den altm›ﬂ kilometre bu‘dunda vâki Ibb ve Ibb’dan altm›ﬂ ki-lometre mesafede bulunan Taiz’e kadar cem‘an iki yüz k›rk kilometrelik bir telgraf hatt›n›n dahi
temdîdi ve ahali-i mahalliye taraf›ndan taahhüd olunan dokuz yüz elli aded direkden mâadâ Av-rupa’dan celb ve mübâya‘as› lâz›m gelen eﬂya ve edevât esmân›yla masâr›f-› te’sisiye-i saire
olarak yirmi yedi bin dört yüz seksen dört frank yetmiﬂ alt› santim ve yüz k›rk sekiz bin dört yüz
on dört kuruﬂun bir defal›k ve hutût-› mezkûrenin tamiri için kezâlik Avrupa’dan celbi muktezî eﬂ-ya ile merâkizin muayyen ve masâr›f-› seneviyesi bulunan bin alt› yüz üç frankla yüz seksen üç
bin dokuz yüz altm›ﬂ kuruﬂun suret-i dâimede olarak tahsisiyle hatt-› mezkûrun temdîd ve inﬂas›
ve mebâli¤-i mezbûrenin büdceye zamîmeten tesviyesi hususunun Telgraf ve Posta Nezâret-i Be-hiyyesi’ne tebli¤inin Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’ne havalesi dermiyân olunmuﬂ olmakla ol bâb-da her ne vechile irâde-i seniyye-i cenâb-› Hilâfet-penâhî ﬂeref-müte‘allik buyurulur ise mantûk-›
âlîsi infaz edilece¤i beyân›yla tezkire-i senâverî terkîm k›l›nd›, efendim.
Fî 22 Muharrem sene [1]319 - Fî 29 Nisan sene [1]317 / [12 May›s 1901]
Sadr›azam
Rifat
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûflar›yla manzûr-› âlî buyurulan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-› Hilâfet-penâhî müte‘allik ve ﬂeref-sudûr buyurulmuﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 29 Muharrem sene [1]319 ve fî 6 May›s sene [1]317 / [19 May›s 1901]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Tahsin
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San’a’dan Taiz’e uzatılan telgraf hattına bir iftihar niﬂanesi olmak üzere inﬂa edilen sütun

(‹.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi, No. 90661-0001)
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KATABA-TA‹Z ARASINA TELGRAF HATTI ÇEK‹LMES‹
Yemen Vilâyeti’ne ba¤l› Kataba Kazas›’na Taiz’den bir telgraf hatt› çekilmesi ve orada bi
telgraf merkezi aç›lmas› için gerekli mebla¤›n karﬂ›lanmas›
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ﬁûrâ-y› Devlet
Maliye Dairesi
Aded
765
Dahiliye Nezâreti’nin ﬁûrâ-y› Devlet’e havale buyurulan selh-i Muharrem sene [1]321 tarih
ve dokuz yüz elli alt› numara numaral› tezkiresi melfûfuyla Maliye Dairesi’nde k›râet olundu.
Meâlinde Nevâhî-i Tis‘a ile Taiz Sanca¤› aras›nda tayini mukarrer olan hatt-› fâs›l›n ‹ngiliz
komiserleriyle müﬂtereken tayinine memur olup el-yevm Kataba Kazas›’nda bulunan Osmanl› ko-miserleriyle vilâyet ve Ordu-y› Hümâyûn aras›ndaki muhaberât›n te’hiri envâ‘-› mehâzîr ve müﬂki-lât› dâ‘î olacak derece-i ehemmiyetde bulundu¤u ve telgraf merkezi olan Taiz Kasabas› Kata-ba’ya bir süvarinin mütemâdiyen seyr-i seri‘ ile yirmi dört saatde kat‘ edece¤i mesafede olarak
arada birkaç noktaya süvariler tertib ve ikame edilmiﬂ ise de bir telgrafa yine dört günden ev-vel cevab al›namamakda oldu¤u ve ‹ngiliz komiserlerinin tesrî‘-i muhaberât› için geçende ‹ngil-tere Hükûmetince Aden’den Kataba’n›n bir-iki saat kurbunda bulunan Sal‘a’ya telgraf hatt› tem-dîd edilmiﬂ olmas› Osmanl› komiserleriyle de muhaberât›n te’min-i tesrî‘i lüzumunu takviye etdi¤i
gibi ameliyât-› temdîdiye hitâm buldukdan sonra dahi hatt-› fâs›l›n üzerinde bulunan Kataba’n›n
muhaberât› haiz-i ehemmiyet ve müsta‘ciliyet olaca¤› cihetle Taiz’den oraya bir hatt-› telgrafî tem-dîdi derece-i vücûba gelmiﬂ oldu¤u beyân›yla icra-y› icab› Yemen Vilâyeti’nden iﬂ‘âr k›l›nm›ﬂ ve
mezkûr kazaya hat temdîdiyle merkez küﬂâd› hâlinde bir defaya mahsus olarak mübâya‘a edi-lecek olan alet ve edevât esmân›yla nakliye ve rekziye ve inﬂâiye ve tefriﬂiye olarak yedi bin el-li üç frankla altm›ﬂ dört bin yüz seksen kuruﬂ ve merkezin senevî maaﬂ› ve masâr›fât-› sairesi için
de yirmi sekiz bin alt› yüz k›rk kuruﬂ dört yüz frank›n tesviyesi ve i‘tâs› lâz›m gelip ancak meb-la¤-› mezbûrun tahsisât miyân›nda karﬂ›l›k olmad›¤› beyân›yla büdceye zamîmeten tesviyesi bi’lmuhabere Telgraf ve Posta Nezâreti’nden bildirilmiﬂ oldu¤undan bahisle istîzân-› keyfiyet k›l›n-m›ﬂd›r.
‹ktizâ-y› maslahat lede’l-müzâkere büdceye zamâim icras› hakk›ndaki memnû‘iyetden ve fev-kalâde zuhur eden bu misillü masâr›fa yine fevkalâde olarak büdce dahilinde karﬂ›l›k bulunma-s› lüzumundan bahisle hatt-› mezkûr masâr›f-› mukteziyesine dahi büdce dahilinde karﬂ›l›k bulun-mas› lüzumu iki re‘y taraf›ndan dermiyân k›l›nm›ﬂ ise de gösterilen lüzum ve ehemmiyete ve ma-sâr›f-› mukteziyeye büdce dahilinde karﬂ›l›k olmad›¤› suret-i iﬂ‘ârdan anlaﬂ›lmas›na mebnî mebâ-li¤-i mezkûrenin büdceye zamîmeten tesviyesi zarurî görülmüﬂ olmakla keyfiyet bi’l-istîzân mak-rûn-› müsaade-i seniyye-i hazret-i Padiﬂahî buyuruldu¤u takdirde infaz-› mantûk-› münîfinin Posta
ve Telgraf Nezâreti’ne li-ecli’t-tebli¤ Dahiliye Nezâreti’ne havalesi tezekkür ve keﬂif defteri leffen
takdim k›l›nd›. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 28 Safer sene 1321 ve fî 13 May›s sene [1]319 / [26 May›s 1903]
(ﬁûrâ-y› Devlet üyelerinin mühürleri)
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YEMEN’DE YEN‹ YOLLAR YAPILMASI
Yemen’de genel ulaﬂ›mda ve askerî nakliyatta baz› s›k›nt›lar›n yaﬂand›¤›, öncelikle
Hudeyde-San‘a, San‘a-Hacur, San‘a-Taiz aras›nda yeni yollar yap›lmas› gerekti¤inden
maliyetlerinin karﬂ›lanmas› maksad›yla Hüdavendigâr, Konya, Trabzon, Sivas, Kastamonu,
Ankara, Beyrut ve Yanya Vilâyetleri bedelât-› nakdî (askere gitmeme karﬂ›l›¤› devlete verilen
50 Osmanl› alt›n›) geliri ile Ziraat Bankas›’ndan ilave bir miktar daha paran›n tahsis edilmesi

Bâb-› Âlî
Meclis-i mahsus
1854
Saye-i satvet-vâye-i hazret-i Hilâfet-penâhîde bu kere h›tta-i Yemaniye’ye kuvve-i kâfiye-i as-keriye sevk ve i‘zâm ve iktizâ eden levâz›m ve erzak› tertib ve irsâl olunmuﬂ ve olunmakda bu-lunmuﬂ ise de h›tta-i mezkûrede yollar›n sa‘bü’l-mürûr olmas›ndan nâﬂi sevk›yât ve nakliyât-› as-keriye müﬂkilât ve te’hirâta u¤ramakda idü¤üne ve cenâb-› Rabb-i müste‘ân eyyâm-› ömr ve afi-yet ve iclâl-i cenâb-› cihanbânîyi müzdâd ve firâvân buyursun. Asr-› saadet-hasr-› cenâb-› z›llulla-hîde Memâlik-i Mahrûse-i ﬁahane’nin her cihetinde ta‘dâd ve ihsâs› gayr-› kâbil-i celâil-i âsâr-›
umrâna hayz-ârâ-y› vücud oldu¤una binâen Yemen Vilâyeti dahilinde inﬂas›na lüzum görünen
yollar hakk›nda icra-y› tedkikât ile neticesinin ve bunlar›n tesrî‘-i inﬂas›na müte‘allik mütalaât›n
iﬂ‘âr› meclis-i bendegânemiz karar›yla Ticaret ve Nâfia Nezâreti’ne havale olunmuﬂ idi. Turuk
ve Me‘âbir ‹daresince cereyân eden tedkikât› hâvî tanzim ve nezâret-i müﬂârunileyhâdan tezki-re irsâl olunan ve hey’et-i bendegânemizde k›râet olunan müzekkirede vilâyet-i mezkûre dahilin-de askerî ve ticarî olarak inﬂas› muktezî tarîkler Hudeyde-San‘a ve San‘a’dan Amran-Hacca ta-rîk›yle Hacur ve San‘a-Taiz yollar› ve bunlardan en mühimi dahi takrîben iki yüz kilometre tûlün-de olan Hudeyde-San‘a yolu olup mukaddemâ baz› ameliyât-› turâbiye icra olundu¤u ve elde
keﬂfiyât-› kat‘iyye haritalar› ve keﬂifnâmeleri olmad›kça masâr›fât-› hakîkiyenin mikdar› bilineme-yece¤inden bir tarafdan keﬂfiyât-› lâz›meye ibtidâr ile beraber di¤er cihetden tarîk-› mezkûr gü-zergâh›n›n behemehâl mürûru icab eden nukât-› mücbiresinde ameliyât-› asâkir-i ﬂahane muâve-neti ve ahali-i mahalliye ma‘rifetiyle ﬂimdiden baﬂlan›lmas› ve bu mahallerde inﬂas›na lüzum gö-rülecek imalât-› s›nâiye masâr›f› için mahalliyle bi’l-muhabere mebâli¤-i mukteziye tahsis ve i‘tâ-s› ve evvelce Yemen Vilâyeti’nde müstahdem olup inﬂaat›n tatilinden dolay› Dersaâdet’e avdet

B AY I N D I R L I K

225

eden memurîn-i fenniye için mukaddemâ Hazine-i Celîle’den tahsis k›l›nm›ﬂ ve el-yevm dahil-i mu-vâzene bulunmuﬂ olan maaﬂlarla bir sermühendis ve iki mühendis ile bir kondüktörün bi’l-intihâb
tayin ve i‘zâm› ve mezkûr Hudeyde-San‘a tarîk›ne aid keﬂfiyât›n icras›ndan ve ameliyât taht-› in-tizama al›nd›kdan sonra di¤er yollar›n istihsâl-i esbâb-› inﬂâiyesi ve Hudeyde-San‘a aras›nda bir
metre arz›nda ve üç yüz kilometre tûlünde bir demiryolu inﬂas›n›n fevâidi daha ziyade ise de bu-nun için lâ-ekal yedi yüz elli bin lira râddesinde bir sermayeye ihtiyac oldu¤u beyân›yla ifa-y›
icabât› dermiyân olunmuﬂdur. Muktezâ-y› hâl tedkik ve müzâkere olundukda h›tta-i mezkûrenin
matlûb-› me‘âlî-mashûb-› âlî vechile ma‘mûriyeti münâkalât ve mevâridât›n teshîl ve tesrî‘ini mû-cib olacak yollar›n tanzim ve tesviyesine mütevakk›f oldu¤undan en evvel inﬂas› iktizâ eden Hu-deyde-San‘a tarîk›n›n otomobil iﬂledilecek suretde inﬂas› veya dar bir demiryolu yap›lmas› suret-leri te’emmül olunarak gerçi orada böyle bir demiryolu yap›lmas›ndaki fevâid münker de¤il ise
de bu suret bir hayli masraf ihtiyar›na mütevakk›f olmas›yla saye-i muvâfakat-vâye-i hazret-i mülk-dârîde demiryolu inﬂas› esbâb› âtîde mülâhaza olunmak üzere tarîk-› mezkûrun lede’l-icab oto-mobil iﬂledilecek tarzda ﬂose olarak inﬂas› müraccah göründü¤üne ve ol bâbda ihtiyar› lâz›m
gelen masraf›n mikdar› kable’l-keﬂf hakikate karîb derecede tahmini kâbil olmamakla beraber
Yedinci Ordu-y› Hümâyûn’da mevcud olan asâkir-i ﬂahanece muâvenet-i fi‘liyede bulundu¤u tak-dirde ehven masâr›fla yolun inﬂas› kâbil olaca¤›na mebnî tarîk-› mezkûrun otomobil iﬂledilebil-mek üzere ﬂose olarak tesviyesi ve icra-y› keﬂfiyât ile umûr-› inﬂaatda tedâbîr-i fenniyeyi ifa etmek
için bir sermühendis ve iki mühendis ile bir kondüktörün evvelce mahsus maaﬂlarla Yemen’e
i‘zâm ve ameliyât-› mebhûsun-anhâ masâr›f›na k›smen karﬂ›l›k olmak ve üç seneye mahsus bulun-mak üzere leffen takdim k›l›nan pusulada müfredât› gösterildi¤i üzere Hüdavendigâr ve Konya
ve Trabzon ve Sivas ve Kastamonu ve Ankara ve Beyrut ve Yanya Vilâyetleri bedelât-› nakdiye-si ile Ziraat Bankas›’ndan tertib olunan cem‘an alt› bin beﬂ yüz liran›n her sene tarîk-› mezkûr in-ﬂaat›na tahsisle hemen iﬂe mübâﬂeret etdirilmesi ve bir tarafdan nukât-› mücbirede asâkir-i ﬂaha-ne muâveneti ve ahali ma‘rifeti ile inﬂaata baﬂlan›l›p bir tarafdan dahi ber-minvâl-i ma‘rûz oto-mobil mürûruna sâlih güzergâh tayini için keﬂfiyât-› lâz›meye ibtidâr olunmas› ve sevk›yât ve in-ﬂaat ve sarfiyât cihetlerine Yemen’de bulunan Müﬂir ﬁakir Paﬂa taraf›ndan nezâret kalemini ve
mebâli¤-i mürettebe-i mezkûrenin Ticaret ve Nâfia Nezâretince peyderpey müﬂârunileyhe irsâ-liyle emaneten mal sand›¤›nda h›fz olunarak sarfiyât›n baﬂmühendisin tasarrufu ve müﬂâruniley-hin tedkik ve iﬂareti üzerine icras› ve bu umûr-› mühimmin bir an evvel husûlü z›mn›nda Ordu-y›
Hümâyûnca ve vilâyetçe iktizâ eden muavenetin ifas› hususunun Yedinci Ordu-y› Hümâyûn ku-mandan› ve vali vekili paﬂaya tavsiyesi tezekkür k›l›nm›ﬂ olmakla suver-i ma‘rûza nezd-i me‘âlîvefd cenâb-› mülûkânede rehîn-i tasvîb buyuruldu¤u hâlde ona göre icra-y› icab›n›n taraf-› Seras-kerî ile Ticaret ve Nâfia Nezâreti’ne havale ve Dahiliye Nezâreti’ne malumât i‘tâ olunaca¤› mu-hât-› ilm-i âlî buyuruldukda ol bâbda ve kât›be-i ahvâlde emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emr efen-dimizindir.
Fî 29 Cemâziyelâhir sene [1]323 ve fî 17 A¤ustos sene [1]321 / [30 A¤ustos 1905]
(Meclis-i Mahsus üyelerinin mühürleri)
**
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Hüdavendigâr
Konya
Trabzon
Sivas
Kastamonu
Beyrut
Ankara
[Yekûn]

2.000
1.000
500
500
350
350
400
5.000

Yanya
‹zmir
Ziraat Bankas›
[Yekûn]

500
500
500
6.500
**
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Bâb-› Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Divan-› Hümâyûn
1854
Devletli efendim hazretleri
Yemen Vilâyeti dahilinde inﬂas›na lüzum görünen yollar hakk›nda tedkikât-› lâz›me icras›yla
neticesinin ve bunlar›n tesrî‘-i inﬂaat›na müte‘allik mütâlaât›n inbâs› Ticaret ve Nâfia Nezâret-i
Celîlesi’nden lede’l-istifsâr nezâret-i müﬂârunileyhâdan cevaben vârid olan tezkire Meclis-i Mah-sus-› Vükelâ’da bi’l-mütâla‘a cereyân eden müzakerâta tevfîkan kaleme al›nan mazbata melfûf-lar›yla ma‘an arz u takdim k›l›nm›ﬂ olmakla mündericât› hususunda her ne vechile irâde-i seniy-ye-i cenâb-› Hilâfet-penâhî ﬂeref-sudûr buyurulur ise mantûk-› âlîsi infaz edilece¤i beyân›yla tez-kire-i senâverî terkîm k›l›nd›, efendim.
Fî 29 Cemâziyelâhir sene [1]323 - Fî 17 A¤ustos sene [1]321 / [30 A¤ustos 1905]
Sadr›azam
Ferid
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Yemen’de yol ve köprülerin yetersiz olması sebebiyle nakliyat güçlükle yapılabilmekteydi

(‹.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi, No. 779-76-0030)

Hudeyde ile San’a arasında yapılması düﬂünülen demiryolunun haritası

[Harita Tasnifi, Nu. 640]
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62

230

osmanlı arşiv belgelerinde yemen

HUDEYDE’DE BUZ VE SU FABR‹KASI KURULMASI
Hudeyde’de bir buz fabrikas› kurulmas› ve kötü sular›n dam›t›l›p ar›nd›r›lmas› için bir su
makinas› sat›n al›nmas›

Y›ld›z Saray-› Hümâyûnu
Baﬂkitâbet Dairesi
2811
Hudeyde’nin s›cakl›¤› ve kesretle asker bulunmas› hasebiyle orada bir buz fabrikas› te’sis ve
fena sular›n taktîr ve tasfiyesine mahsus olmak üzere bir su makinesi celbi z›mn›nda mahalli be-lediyesince iktizâ-y› keyfiyetin az zaman zarf›nda icra k›l›nmas› ﬂeref-sudûr buyurulan irâde-i se-niyye-i cenâb-› Hilâfet-penâhî icab-› âlîsinden olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’lemrindir.
Fî 5 Cemâziyelevvel sene [1]323 - Fî 25 Haziran sene [1]321 / [8 Temmuz 1905]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Tahsin
**
Y›ld›z Saray-› Hümâyûnu
Baﬂkitâbet Dairesi
4905
Hudeyde’de fena sular›n taktîr ve tasfiyesine mahsus olmak üzere mahallî belediyesince mü-bâya‘a ve celbi fî 5 Cumâdelûlâ sene [1]323 tarihinde tebli¤ edilen su makinesinin saatde yüz
kilo buz, beﬂ ton tatl› su vermek ve on beﬂ bârgir kuvvetinde olmak üzere tahminen iki binden
iki bin dört yüz ‹ngiliz liras›na mübâya‘a ve celb olunabilece¤i ve mahallî belediyesinin buna
mukabil sinîn-i atîka matlûbundan baﬂka karﬂ›l›k olmay›p o seneler bakayas›ndan tahsilât vuku
bulmas›na binâen sâl-i hâl emvâlinden tesviyesi lüzumu Yemen Vali Vekili ve Kuvve-i Umumiye
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Kumandan› Müﬂir Feyzi Paﬂa hazretleri taraf›ndan arz u iﬂ‘âr k›l›nm›ﬂ ve mezkûr makinenin bervech-i arz u iﬂ‘âr ve mübâya‘a ve celbi hususuna irâde-i seniyye-i cenâb-› Hilâfet-penâhî ﬂerefmüte‘allik buyurulmuﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 24 Receb sene [1]323 ve fî 1 Eylül sene [1]321 / [14 Eylül 1905]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Tahsin

**
Y›ld›z Saray-› Hümâyûnu
Baﬂkitâbet Dairesi
676
Hudeyde’de bir buz fabrikas› te’sisi z›mn›nda iktizâ-y› keyfiyetin ifas› hakk›nda ﬂeref-sâd›r
olan emr u fermân-› hümâyûn-› hazret-i Padiﬂahî fî 5 Cumâdelûlâ sene [1]323 tarihinde tebli¤
olundu¤u hâlde mezkûr fabrikan›n te’sisine henüz teﬂebbüs olunmad›¤› Yemen Hey’et-i Teftiﬂiye-si Riyâseti’nden vâki olan ma‘ruzâtdan malum-› âlî buyurulmuﬂ ve oraca böyle bir buz fabrikas›--
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San’a ve civarı köylerinde kuyulardan su çekilmesi usûlü

(‹.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi, No. 779-76-0027)

na bi’l-vücûh ihtiyac görülmekde oldu¤u riyâset-i mezkûrenin cümle-i iﬂ‘ârât›ndan bulunmuﬂ oldu-¤undan muamele-i lâz›menin bir an evvel ifas› ve neticesinin atebe-i ulyâya arz ve inbâ k›l›nma-s› ﬂeref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-› Hilâfet-penâhî icab-› celîlinden bulunmuﬂ olmak-la ol bâbda emr-u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 27 Muharrem sene [1]324 ve fî 10 Mart sene [1]3211 / [23 Mart 1906]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Tahsin
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YEMEN’DE DEM‹RYOLU YAPILMASI
Yemen’de demiryolu ve istasyon inﬂa edilmesi hakk›ndaki kanun tasar›s›n›n Meclis-i
Mebusânca kabul edildikten sonra Padiﬂah taraf›ndan da tasdik edildi¤i

Bâb-› Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Divan-› Hümâyûn
1232
Atûfetli efendim hazretleri
Yemen’de inﬂas› mutasavver olan demiryolu ve ﬂubesi hakk›nda hükûmetçe bi’t-tanzim Mec-lis-i Mebûsânca ta‘dîlen kabul olunan lâyiha-i kanuniyeye ve merbûtât›na dair kaleme al›nan ka-rarnâme ile teferruât›n›n gönderildi¤ini hâvî Meclis-i Ayân Riyâset-i Celîlesi’nin tezkiresi melfûfla-r›yla arz u takdim k›l›nm›ﬂ olmakla irâde-i seniyye-i cenâb-› Hilâfet-penâhî ﬂeref-sünûh ve sudûr
buyurulur ise mantûk-› âlîsi infaz edilece¤i beyân›yla tezkire-i senâverî terkîm k›l›nd›, efendim.
Fî 7 ﬁaban sene [1]327 - Fî 10 A¤ustos sene [1]325 / [23 A¤ustos 1909]
Sadr›azam
Hüseyin
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûflar›yla beraber manzûr-› âlî olan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i
Sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-› Padiﬂahî ﬂeref-sudûr buyurulmuﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 8 ﬁaban sene [1]327 - Fî 11 A¤ustos sene [1]325 / [24 A¤ustos 1909]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Halid Ziya
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YEMEN’DE ARTEZYEN KUYULARI AÇILMASI
Yemen’de artezyen kuyular› açt›rmak üzere Mösyö Lorans Morton ve Mösyö Vacesept ile dört
ayl›k mukavele yap›lmas› ve çal›ﬂmalar s›ras›nda yanlar›nda askerî birer zabitin bulundurulmas›

Meclis-i Vükelâ Müzâkerât›na Mahsus Zab›t Varakas›d›r:
Hulâsa-i Meâli
Yemen’de artezyen kuyular› küﬂâd› z›mn›nda mukaddemâ Hükûmet-i M›sr›yye hizmetinde
bulunmuﬂ olan Mösyö Lorans Morton ile Vacesept’in ﬂehrî üçer bin kuruﬂ maaﬂ ve südüsü nisbe-tinde harc›rah verilmek ve iki sene müddetle kontratolar› akdedilmek üzere muvâfakatlar› istihsâl
edildi¤inden bahisle sâlifü’l-beyân maaﬂ ve harc›rah›n bu sene nihayetine kadar bâli¤ olaca¤›
mikdar›n Dahiliye büdcesinden tesviyesi lüzumuna dair Ticaret ve Nâfia Nezâreti’nin 9 ﬁaban
sene [1]327 tarihli tezkiresi k›râet olundu.

Karar›
Mûmâileyhimân›n o vechile hizmet-i devlete kabulleri muvâf›k ise de bunun için tayin olunan
iki sene müddet biraz fazla oldu¤undan ileride icab-› hâle göre temdîd edilmek üzere ﬂimdilik
dört ay için mukavelelerinin akdi ve kendilerine verilecek maaﬂ ve harc›rah›n Trablusgarb’da ar-tezyen kuyular› için nâfia tahsisât›na idhal k›l›nan mebâli¤den tesviyesi ve esna-y› ameliyâtda ci-het-i askeriyeden birer zâbitin bulundurulmas›n›n Harbiye Nezâreti’yle bi’l-muhabere kararlaﬂd›-r›lmas› hususunun nezâret-i müﬂârunileyhâya tebli¤i tezekkür k›l›nd›.
Fî 9 ﬁaban [1]327 – Fî 12 A¤ustos [1]325 / 25 A¤ustos 1909
(Meclis-i Vükelâ üyelerinin imzalar›)
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AMRAN ﬁEYH‹N‹N YEMEN VE ‹STANBUL’DA OTOBÜS ﬁ‹RKET‹ KURMASI
‹stanbul’da kurulan ve ortaklar› aras›na Amran ﬁeyhü’l-meﬂâyihi Hüzzam Paﬂa’n›n da
bulundu¤u, Milli Otobüs Osmanl› Anonim ﬁirketi’nin faaliyet alan›n› baﬂta Yemen, ve Hicaz
olmak üzere Osmanl› Devleti’nin di¤er yerlerine de geniﬂletebilece¤i

ﬁûrâ-y› Devlet
Maliye Dairesi
1460
Merkezi Dersaâdet’de olarak Kad›köy Otobüs Osmanl› Anonim ﬁirketi nâm›yla teﬂkili istid‘â
olunup muahharan vâki olan müracaat ve istid‘âya binâen h›tta-i Yemaniye’de de otobüs ve oto-mobil iﬂletmek üzere Millî Otobüs Osmanl› Anonim ﬁirketi nâm›yla tevsîm olunan ﬂirket hakk›nda
daireden tanzim ve hey’et-i umumiyeden zeylen takdim k›l›nan 26 Teﬂrîn-i Sânî sene 1329 tarih-li mazbata tavzîh-i keyfiyet olunmak üzere elden ﬁûrâ-y› Devlet’e iade ve Maliye ve Nâfia Daire-si’ne tevdî‘ olunmakla mezkûr mazbata-i mütekaddime evrak› celb ile tedkik-i keyfiyet olundu.
Tedkikât-› vâk›‘aya nazaran ibtidâen merkezi Dersaâdet’de olarak Kad›köy ve civar›nda oto-büs ve otomobil iﬂletmek üzere Kad›köy Otobüs Osmanl› Anonim ﬁirketi nâm›yla Mehmed Hay-ri Bey taraf›ndan teﬂkili istid‘â olunan ﬂirket hakk›nda dairece tedkikât icra edildi¤i s›rada mû-mâileyh taraf›ndan Ticaret ve Ziraat Nezâreti’ne i‘tâ edilip bâ-tezkire irsâl k›l›nan istid‘ânâmede
ﬂirket nizâmnâme-i dahilî lâyihas›n›n birinci maddesine Amran ﬁeyhü’l-meﬂâyihi Hüzzam Paﬂa
ile Kad›köy Daire-i Belediyesi aza-y› sâb›kas›ndan Zahid ve Vükelâ-y› Deâvî’den Nihad ve Mu-amelât-› Umumiye ‹darehânesi Müdürü Mehmed Hadi ve Yemen erzak-› askeriye müteahhidle-rinden tüccardan Salih Hüsrev Beylerin isimlerinin müessis-i ﬂirket olarak derci ve maksad-› ﬂirke-ti mübeyyin olan maddesine ﬂirketçe h›tta-i Yemaniye ve Hicaziye ve sair Memâlik-i Osmaniy-ye’de dahi otobüs iﬂledilece¤ine dair bir f›kran›n ilâvesi ve bu itibarla unvan-› ﬂirketin Millî Oto-büs Osmanl› Anonim ﬁirketi nâm›yla tevsîmi ve mevâdd-› saire üzerinde esasât-› mezkûre daire-sinde ta‘dîlât icras› taleb edilmemesi üzerine ta‘dîlât-› matlûbe evvel emirde nezâret-i müﬂâruni-leyhâca icra etdirilerek ol bâbda tanzim olunan lâyiha-i nizâmiye dairece bi’t-tedkik muvâf›k-›
usul ve nizâm görülmesine mebnî ona göre tanzim olunan mazbata ile lâyiha-i mebhûsün anhâ-n›n bir nüsha-i mübeyyizesinin leffen takdim k›l›nd›¤› anlaﬂ›lm›ﬂ ve cereyân eden muamele bun--
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dan ibaret bulunmuﬂ olmakla mazbata-i mütekaddimede muharrer ﬂerâit dairesinde muamele-i
mukteziye ifa ve bir kere de keyfiyet hey’et-i umumiyede tedkik olunmak üzere evrak-› müteferri‘a
leffen takdim k›l›nd›. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 24 Safer sene [1]332 - Fî 9 Kânûn-› Sânî sene [1]329 / [22 Ocak 1914]
(ﬁûrâ-y› Devlet Maliye ve Nâfia Dairesi üyelerinin mühürleri)
Maliye ve Nâfia Dairesi’nin iﬂbu mazbatas› melfûflar›yla hey’ât-› umumiye de k›râet olundu
Muamele metn-i mazbatada hikâye edildi¤i vechile cereyân etmiﬂ ve mezkûr nizâmnâme-i
dahilî lâyihas›yla mazbata-i sâb›ka leffen takdim k›l›nm›ﬂ olmakla ona göre icra-y› icab› tezek-kür k›l›nd›. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 7 Rebîülevvel sene [1]332 - Fî 21 Kânûn-› Sânî sene [1]329 / [3 ﬁubat 1914]
(ﬁûrâ-y› Devlet üyelerinin mühürleri)

**

Mazbata
Ticaret ve Ziraat Nezâreti’nin tezâkir-i muhavvelesi üzerine ﬁûrâ-y› Devlet Maliye ve Nâfia
Dairesi’nden tanzim ve hey’et-i umumiyeden zeylen terkîm olunup melfûflar›yla meclis-i acizâne-mizde mütâlaa olunan mazbatalarda dermiyân olundu¤u vechile merkezi Dersaâdet’de olarak
elli sene müddet ve otuz bin Osmanl› liras› sermaye ile Kad›köy Otobüs Osmanl› Anonim ﬁirke-ti nâm›yla teﬂkili Amran ﬁeyhü’l-meﬂâyihi Hüzzam Paﬂa ile Kad›köy Daire-i Belediyesi azâ-y› sâ-b›kas›ndan Zahid ve Vükelâ-y› De‘âvî’den Nihad ve Muamelât-› Umumiye ‹darehânesi Müdürü
Hayri ve Yemen Erzak-› Askeriye müteahhidlerinden Salih Hüsrev Beyler taraf›ndan istid‘â olu-nup ahîren vâki olan müracaat ve istid‘âya binaen h›tta-i Yemaniye ve Hicaziye ile ﬂehr-i Me-mâlik-i Osmaniyye’de dahi otobüs ve otomobil iﬂletmek üzere Millî Otobüs Osmanl› Anonim ﬁir-keti nâm›yla tevsîm olunan ﬂirketin nizâmnâme-i dahiliye lâhiyas› müderecât›nca icra k›l›nan
ta‘dilât ve tashihât icab-› maslahata muvâf›k göründü¤ünden ﬂirketin teﬂkiline aid muamelenin ifa-s› hususunun Ticaret ve Ziraat Nezâreti’ne havalesi bi’t-tezekkür mezkûr mazbata nizâmnâme-i
dahilî lâyihas›n›n nüsha-i mübeyyizas› ve bu bâbda tanzim olunan irâde-i seniyye lâyihas›yla
ma‘an arz u takdim k›l›nmakla kât›be-i ahvâlde.

‹râde-i Seniyye Lâyihas›
Merkezi Dersaâdet’de olarak Kad›köy ve civar›nda ve H›tta-i Yemaniye ve Hicaziye ile ﬂehri Memâlik-i Osmaniyye’de otobüs ve otomobil iﬂletmek üzere elli sene müddet ve otuz bin Os-manl› liras› sermaye ile Millî Otobüs Osmanl› Anonim ﬁirketi” nâm›yla ﬂirket teﬂkili z›mn›nda Am-ran ﬁeyhü’l-meﬂâyihi Hüzzam Paﬂa ile Kad›köy Daire-i Belediyesi azâ-y› sâb›kas›ndan Zahid ve
Vükelâ-y› De‘âvî’den Nihad ve Muamelât-› Umumiye ‹darehânesi Müdürü Mehmed Hayri ve Ye--
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men Erzak-› Askeriye müteahhidlerinden Salih Hüsrev Beylere ﬁûrâ-y› Devlet ve Meclis-i Vükelâ
kararlar›yla ruhsat verilmiﬂdir.
‹ﬂbu irâde-i seniyyenin icras›na Ticaret ve Ziraat nâz›r› memurdur.
Fî 15 Rebîülevvel sene [1]332 - Fî 29 Kânûn-› Sânî sene [1]329 / [11 ﬁubat 1914]
**

Bâb-› Âlî
Meclis-i Mahsus
3344

Ticaret ve Ziraat Nezâreti’nin tezâkir-i muhavvelesi üzerine ﬁûrâ-y› Devlet Maliye ve Nâfia
Dairesi’nden tanzîm ve hey’et-i umumiyeden zeylen terkîm olunup melfûflar›yla meclis-i acizâne-mizde mütâlaa olunan mazbatalar dermiyân olundu¤u vechile merkezi Dersaâdet’de olarak el-li sene müddet ve otuz bin Osmanl› liras› sermaye ile Kad›köy Otobüs Osmanl› Anonim ﬁirketi
nâm›yla teﬂkili Amran ﬁeyhü’l-meﬂâyihi Hüzzam Paﬂa ile Kad›köy Daire-i Belediyesi azâ-y› sâb›-kas›ndan Zahid ve vükelâ-y› De‘âvî’den Nihad ve Muamelât-› Umumiye ‹darehânesi Müdürü
Mehmed Hayri ve Yemen Erzak-› Askeriye müteahhidlerinden Salih Hüsrev Beyler taraf›ndan is-tid‘â olunup ahîren vâki olan müracaat ve istid‘âya binâen h›tta-i Yemaniye ve Hicaziye ile sa-ir Memâlik-i Osmaniyye’de dahi otobüs ve otomobil iﬂletmek üzere Millî Otobüs Osmanl› Ano-nim ﬁirketi nâm›yla tevsim olunan ﬂirketin nizâmnâme-i dahilî lâyihas› münderecât›nca icra k›l›-nan ta‘dilât ve tashihât icab-› maslahata muvâf›k göründü¤ünden ﬂirketin teﬂkiline aid muamele-nin ifas› hususunun Ticaret ve Ziraat Nezâreti’ne havalesi bi’t-tezekkür mezkûr mazbata nizâm-nâme-i dahilî lâyihas›n›n nüsha-i mübeyyizas› bu bâbda tanzîm olunan irâde-i seniyye lâyihas›y-la ma‘an arz ve takdim k›l›nmakla kât›be-i ahvâlde emr u fermân hazret-i veliyü’l-emr efendimi-zindir.
Fî 15Rebîülevvel sene [1]332 - Fî 29 Kânûn-› Sânî sene [1]329 / [11 ﬁubat 1914]
(Meclis-i Mahsus üyelerinin imzalar›)
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KANUN‹ SULTAN SÜLEYMAN TARAFINDAN MUTAHHAR ‹BN-‹ ﬁEREFEDD‹N’E
GÖNDER‹LEN MEKTUP
Cihad gelene¤ini ihyâ etmek, fesad ve inad›n kökünü kaz›mak Müslümanlar›n dünya
saadetlerini sa¤lamak üzere Hint taraflar›na giden Veziriazam Süleyman Paﬂa’n›n dönüﬂünde
Zebid’de halka zulüm yapan bir zorba gürûhunu tedip ederek buray› Osmanl› hakimiyetine
dahil etti¤i, ancak daha önce karﬂ›l›kl› yaz›ﬂmalarla bir dostluk oluﬂturup Osmanl› hakimiyetine
giren Yemen Hakimi Mutahhar ve babas› ﬁerafeddin’in sonradan bölgedeki Osmanl› idareci
ve memurlar›na karﬂ› dostlu¤a ayk›r› davran›ﬂlar içerisine girdikleri, Peygamber soyundan
gelmeleri nedeniyle kendilerine karﬂ› bir muhabbetin bulundu¤u, bu nedenle üzerlerine askerî
bir harekât için acele edilmedi¤i, uyan›p kendilerine gelmeleri, gafletten s›yr›lmalar›,
akibetlerini düﬂünerek Osmanl› devletinin adalet ve hoﬂgorüsüne s›¤›nmalar› gerekti¤i, aksi
takdirde emrine verilen büyük bir ordu ile bölgede bulunan Özdemir Paﬂa’n›n yard›m›na
gitmek üzere haz›rlanan Mustafa Paﬂa’n›n gazab›na u¤rayacaklar›, Yemen’in co¤rafî
özelliklerinin de kendilerini kurtaramayaca¤›, ancak yeniden Osmanl› tabiiyetine girmeleri
durumunda taltif edilecekleri ve kendilerine hiç kimsenin karﬂ› gelemeyece¤i surette müstakil bir
idare verilece¤ine dair Kanunî Sultan Süleyman taraf›ndan gönderilen saltanatname

[Arapça’dan tercümedir]
Yüce Saltanat soyunun ecdâd›ndan Selim Han Sultan o¤lu Süleyman Han hazretleri cani-binden Yemen’de Mutahhar ibn ﬁerafeddin’e gönderilen Nâme-i Hümâyûn’un Yemen tarihlerin-de görüldü¤ünden teberrüken aﬂa¤›ya al›nm›ﬂt›r.
Bu bizim yüce ve ﬂerefli saltanatnâmemiz; soyu ﬂerefli, nesebi Hüseynî, temiz soyun bir da-l› olan Haﬂimî sülâlesinden ﬁerif Mutahhar ibn ﬁerafeddin’e yaz›lm›ﬂt›r. Ona hususi ve en içten
selamlar›m›z› gönderiyoruz. Onun fazileti ve ilminin üstünlü¤üne, bize karﬂ› duydu¤u samimî
ba¤l›l›¤a, devletimizin memnuniyetini sa¤layacak faaliyetleri sürdürdü¤üne dair bilgiler bize gel-meye devam etmektedir.
Cihad gelene¤ini sürdürmek, fesad ve inad›n kökünü kaz›mak, tüm Müslümanlar› sevindir-mek için vezir-i azam›m›z Süleyman Paﬂa, emrimize binâen Sind vilâyetlerini fethetmek üzere
Hind taraf›na gönderilmiﬂti. Bu sevinçli haber müslümanlara duyurulunca büyük bir mutluluk ve
sevinç oluﬂmuﬂtu. Allah’›n takdiri gerçekleﬂti. Zaten “Allah’›n emri olup bitmiﬂ bir ﬂeydir” [Ahzâb
33/38].
Ad› geçen vezirimiz, dönüﬂü esnas›nda Yemen’de Zebid ad› verilen bölgede zulümlerini her
geçen gün art›rarak yerli halk› s›k›nt›lara sevkeden bir zorba taifesi görmüﬂdür. Bunun üzerine bu
zorbal›klara cüret edenleri titiz bir ﬂekilde tespit ettirmiﬂ ve ahaliyi onlar›n zorbal›klardan kurtar-m›ﬂt›r. Bu ﬂekilde Zebid de memleketlerimiz cümlesine dahil edilmekle ﬂereflendirilmiﬂtir.
Baban›z›n ve sizin bize karﬂ› samimiyet ve ba¤l›l›k ihtivâ eden mektublar›n›z elimize ulaﬂm›ﬂ--
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t›. Bu ve benzeri yaz›ﬂmalar aram›zdaki muhabbetin güçlenmesini sa¤lam›ﬂt›r. Bu diyarlar›n bi-ze ba¤l› memleketler aras›na girmesini te’min etmiﬂdir.
ﬁimdi ise daha önceki bilgilerin aksine o diyarlardaki yöneticilerimiz ile meydana gelen iliﬂ-kilerde ve yaz›ﬂmalarda de¤iﬂmeler oldu¤u bunun zarar› ise bölgedeki herkesi etkileyecek dü-zeye ulaﬂt›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Bunun büyük bir hata oldu¤u âﬂikârd›r. Bu yolda ›srar edildi¤i tak-dirde sonucu ise, gücü, akl› ve idraki kaybetmek olacakt›r.
“Bir millet kendi durumlar›n› de¤iﬂtirmedikce, Allah onlar›n durumlar›n› de¤iﬂtirmez” [Ra‘d
13/11]
ﬁimdi bizim emirnamemiz bir mutluluk belgesi ve zafer niﬂanesi olarak do¤u ve bat›, uzak
ve yak›n her tarafa ulaﬂm›ﬂ bulunuyor. Sonuç, saltanat›m›z›n ezici üstünlü¤ü ile neticelencek, do-¤u ve bat›da izzet ve ﬂeref vesilesi olacakt›r. Ayr›ca saltanat›m›z›n di¤er saltanatlara karﬂ› üstün-lü¤ünün devam etmekte oldu¤unun bir belgesi ve cihad›n k›yamete kadar devam edece¤inin
göstergesi olacakt›r. “Bu Allah’›n bir lütfudur. Ve onu diledi¤ine verir.” [Maide 5/54] “ ‹nsanlara faydal› olana gelince, o yeryüzünde kal›r.” [Ra‘d 13/17]
Bizim muzaffer ordular›m›z ne tarafa yönelse ve savaﬂ açsa ganimet al›r, nereye yönelse
oray› fetheder, nereye gitse oray› topraklar› aras›na katar. Ordular›m›z› ne küçükler ne de bü-yükler, ne çok k›ymetli olanlar ne de de¤ersiz olanlar aciz b›rakabilir. E¤er biz dilersek ordula-r›m›zdan yüz bin kadar az bir k›sm›n› karadan ve denizden, yaya ve binekli olarak göndeririz.
Hatta askerlere askerleri, siyahlara k›rm›z›lar› ekler; onlar› kuvvet ve techizatla ve az›kla destek-leriz; o ordular birbiriyle buluﬂup birleﬂir. Bu ordunun öncüleri Yemen’e ulaﬂm›ﬂ iken sonu bizim
ülkemizde olur. kudretimizin tasdi¤e, saltanat›m›z›n da deste¤e ihtiyac› yoktur. Zirâ gerçek sul-tanlar ihtiﬂam, kudret ve heybet sahipleridir. Bir çok memleket bizlere boyun e¤meye devam et-mektedir; zirâ karﬂ› geldikleri takdirde saltanat ve ülkelerinin ellerinden gidece¤ini iyi biliyorlar.
Bu durum, herkes taraf›ndan çok iyi bilinen ve kimseye gizli olmayan bir gerçektir.
Böyle olmakla birlikte, sizin Peygamberlerin Efendisinin soyundan olman›z size karﬂ› merha-metimizin galebe çalmas›na ve hemen cezaland›r›lman›za engel olmuﬂtur. Bizim ﬂerefli saltana-t›m›z›n büyüklü¤ü, kaç›n›lmaz olan kötü sonuçtan önce sizleri uyarmay› gerektirmektedir. Bulun-du¤unuz yerin uzak ve da¤l›k olmas›, sizi oran›n ulaﬂ›lamaz oldu¤u yan›lg›s›na düﬂürmemeli. bu
durum taraf›n›zdan tedbir olarak görülse de asl›nda hüsrand›r. ﬁuras› iyi bilinmelidir; “Bugün asla kurtuluﬂ çaresi yoktur; ancak Allah’›n merhamet ettikleri kurtulabilir” [Hud 11/43] “Kaç›ﬂ nereye? Hay›r hiç kurtuluﬂ çaresi yoktur!” [K›yâme 75/10-11] Onun için asla bir s›¤›nak ve bar›-nak bulunmayacakt›r.
Bizim irade-i seniyye ve emr-i ﬂerifimiz ﬂunu gerektirmektedir ki; Mustafa Paﬂa askerin baﬂ›-na tayin edilmiﬂ, emrine üç yüz bin asker verilmiﬂ ve emirülümera Özdemir Paﬂa’n›n yard›m›na
gönderilmiﬂtir. Bunun bir mislini daha deniz yoluyla göndermek için haz›rl›yoruz. Bize ulaﬂan ha-berlere göre Mustafa Paﬂa ve Yemen cihetine gönderilmek üzere techiz edilen atlar›n geciktiril-mesi, sözünü etti¤imiz hususlar›n gerçekleﬂmeyece¤i kanaatini do¤urmamal›d›r. Bu hususla ilgi-li gerekli haz›rl›klar›m›z sürmektedir. Ancak sevk›yattan önce imam ve o¤lundan gelen cevab›
tahkik için harekât› tehir etmiﬂ bulunuyoruz. Mustafa Paﬂa’n›n o bölgeye var›p orada istikrar sa¤-lamas›n›n muhâl oldu¤una dair düﬂünceler geçersizdir. Mustafa Paﬂa bizim de¤erli bir paﬂam›z
olup muzaffer askerlerimizin komutan›d›r. Onun sözü ve emri bizim emrimiz, yasa¤› da bizim
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yasa¤›m›z yerindedir. Ona itaat eden bize itaat etmiﬂ, ona karﬂ› gelen bize karﬂ› gelmiﬂ demek-tir. Muhalefet ve itaatsizlikten Allah’a s›¤›n›r›z. Buna göre Mutahhar kendisini ve akibetini düﬂün-meli; uyan›p kendine gelmeli; gafletten s›yr›lmal›, ay›l›p gerçe¤i görmelidir. E¤er böyle yaparsa
saltanat›m›za ba¤l›l›k ve sevgisini göstermiﬂ, kendisine de ac›m›ﬂ olur. Devletimizden gerekli
adalet, hoﬂgorü, himaye, riayet ve her türlü güvenceyi elde eder.
Biz, ad› geçen Mustafa Paﬂa’ya ﬂu emri verdik: “E¤er itaat alt›na girerler ve do¤ru yolu tu-tarlar, bizim kuvvetlerimiz aras›na kat›l›rlarsa; emrimiz gere¤i taraf›m›zdan onu kendisine yara-ﬂ›r biçimde taltif et. Hiç kimsenin karﬂ› gelmeyece¤i biçimde onu müstakil bir idareye sahip k›l.”
Bu durumda sen gerçekten kazançl› ç›kanlardan olursun. Ne bir korku ne de herhangi bir tasan
olur; güvende kal›rs›n. O takdirde bizim kat›m›zda da senin sa¤lam ve güzel bir yerin olacak-t›r. Allah muhafaza, e¤er muhalefet söz konusu olur, inat, yanl›ﬂ ve hayal devam ederse; günah-lar› onun sonu olur ve kendisini elleriyle helâke sürükler: “Biz onlara zulmetmedik; as›l onlar kendilerine zulmettiler” [Bakara 2/57]. “Kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle evlerini tahrip ediyor-

lar” [Haﬂr 59/2]. Varl›k aleminde tekrar yoklu¤a göçer, piﬂmanl›¤›n hiç fayda vermedi¤i anda
piﬂmanl›k gösterirler. Biz gerçekten ona duydu¤umuz merhametten dolay› kendisini uyar›yoruz.
Yani onun iyili¤ini istiyoruz. Onun için kendisine bu mektubu gönderiyoruz.
E¤er karﬂ› gelecek olursa, karﬂ› koyulamayacak askerle geliriz. Kendisini zelil olarak oradan
ç›kar›r›z. Bizim saltanat›m›za karﬂ› kendisini kimse koruyamaz ve s›¤›nak bulamaz. Bizim salta-nat›m›z kendisiyle bar›ﬂ›k olanlara koruyucu bir gölge; muhaliflerine karﬂ› da alçalt›c› bir azap-t›r. Yeri asla doldurulamaz. Bu sözümüze itimat et; alâmet-i ﬂerife güven vesselam.
Yüce Allah’›n yard›m ve deste¤i olmadan baﬂar› ve kurtuluﬂ mümkün de¤ildir. Salat ve se-lâm Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashab›na olsun. Amin
tt (950) / [1543-1544]
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San’a’da Sinan Paﬂa Kasrı

(‹.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi, No. 766-0053)

Yemen’in güneyini gösteren harita

[Harita Tasnifi, Nu. 636]
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YEMEN ZEYDÎ ‹MAMLARI
1506 senesinden 1835 senesine kadar Yemen Zeydî ‹mamlar›n›n
imamete baﬂlama ve vefat tarihleri

Yemen’de Zeydî ‹maml›¤› iddias›yla zuhur etmiﬂ olanlar›n
isim ve künye ve tarihlerini mübeyyin cedvel
El-Mütevekkil Alellah Yahya ﬁerefüddîn ibn-i ﬁemseddin ibtidâü k›yâmihî fî sene 912 ilâ sene 952
El-‹mamü’l-mutahhar ibn-i ﬁerefüddin ibtidâen istiklâlihî bi’l-emâre fî sene 952 ilâ vefâtihî sene 980
El-‹mamü’n-Nasruddinüllah el-Hasan bin Ali Bin Davud kâme fî sene 986 ve üsira fî sene 992
El-Mansur Billah el-Kas›m bin Muhammed bin Ali ibtidâü k›yâmihî fî sene 1006 ilâ vefâtihî fî se-ne 1029
El-Müeyyed billah Muhammed bin el-Mansur bi’llahi’l-Kas›m ibtidâü k›yâmihî fî sene 1029 ilâ ve-fâtihî fî sene 1054
El-Mütevekkil Alellah ‹smail bin Mansur Billah el-Kas›m ibtidâü k›yâmihî fî sene 1054 ilâ vefâtihî fî
sene 1087
El-Mehdiyyüddinullah Ahmed bin Hasan bin ‹mam el-Kas›m ibtidâen emâretihî fî sene 1087 ilâ
vefâtihî fî sene 1092
El-Müeyyed Billah Muhammed bin el-Mütevekkil alellah ‹smail Sahib Mu‘ber ibtidâü k›yâmihî fî se-ne 1092 ilâ vefâtihî fî sene 1097
El-Mehdiyyüddinullah Muhammed bin Ahmed Hasan bin ‹mam Kas›m /Ar›zatü’ül-mansur billah
Hüseyin bin Kas›m fî 1124 ilâ ve beka hâze’l-mansur fî Cebel-i ﬁahara ilâ hîn-i vefatihî
1097 ilâ vefâtihî fî sene 1127
El-Mütevekkil Alellah Kas›m bin Hüseyin ibtidâü k›yâmihî fî sene 1127 ilâ vefâtihî fî sene 1129
El-Mansur billah Hüseyin bin el-mütevekkil Alellah Kas›m bin Hüseyin ibtidâü k›yâmihî fî sene 1129
ilâ vefâtihî fî sene 1161
El-Mehdiyüddinüllah el-Abbas bin el-Mansur Hüseyin ilâ vefâtihî fî sene 1161 ilâ vefâtihî fî sene
1189
El-Mansur Billah Ali Bin el-Mehdi el-Abbas ibtidâü k›yâmihî fî sene 1189 ilâ vefâtihî fî sene 1224
El-Mütevekkil Alellah Ahmed bin el-Mansur Ali ibtidâü k›yâmihî fî sene 1224 ilâ vefâtihî fî sene
1231
El-Mehdiyyüddinullah Abdullah bin el-Mütevekkil Ahmed ibtidâü k›yâmihî fî sene 1231 ilâ vefâti-hî fî sene 1251

İDARİ VE MÜLKİ DÜZENLEMELER

253

A. DVN. NMH, 6/6_8

68

254

osmanlı arşiv belgelerinde yemen

SAN‘A’YA ‹DAREC‹ TAY‹N‹
Mekke ﬁerifi Muhammed bin Avn’›n tebli¤ ve ifadeleri do¤rultusunda San‘a halk›n›n refah,
huzur ve rahat›n› sa¤lamak üzere San‘a’ya hakim tayini

San‘a hâkimine yaz›lacak Arabiyyü’l-ibare emr-i âlînin Türkçe müsveddesidir.
‹ftihâru’l-e‘âlî ve’l-eâz›m müstecmi‘u cemî‘u’l-me‘âlî ve’l-mefâhim el-muhtass bi-mezîdi inâye-ti’l-meliki’d-dâim taraf-› Devlet-i Aliyyemden San‘a hakimi nasb ve tayin k›l›nan ... dâme uluvvu-hûya hüküm
Memâlik-i Mevrûse-i ﬁahanemden olan San‘a ülkâs›n›n hüsn-i idaresi ve ahali-i urbân ve ka-bâilin vikâye-i huzur ve refahiyetleri ile saye-i ma‘delet-vâye-i mülûkânemde mazalle-niﬂîn-i emin
ve istirahat olmalar› nezd-i merâhim-vefd-i Padiﬂahanemde be-gayet matlûb ve mültezem idü¤ü-ne ve sen ki hâkim-i mûmâileyhsin sen ashâb-› dirâyet ve malumâtdan olarak ol havali ahvâline
vukûfun cihetiyle senden her hâlde hüsn-i hizmet ve âsâr-› sadakat-mendî ve dirâyet zuhuru mun-taz›r bulundu¤una binâen senin ülkâ-y› mezkûra hâkim nasb ve tayin k›l›nman hususuna irâde-i
seniyye-i mülûkânem müte‘allik ve ﬂeref-sudûr olmuﬂ olma¤›n muktezâ-y› münîfi üzere memuriyeti-ni mutazamm›n Divan-› Hümâyûnumdan iﬂbu emr-i celîlü’l-kadrim ›sdâr ve tesyâr olunmuﬂdur. ‹m-di keyfiyet-i memuriyetin malumun oldukda sen dahi mecbûl oldu¤un dirâyet muktezâs› ve me-muriyetin iktizâs› üzere ve Emir-i Mekke-i Mükerreme ﬁerif Muhammed bin Avn dâme sa‘duhû
taraf›ndan vâki olacak tebligât ve ifadât vechile ülkâ-y› mezkûrun hüsn-i idaresi ve ol havalide
sakin ve mütevatt›n olan urbân ve kabâilin istikrar-› asayiﬂ ve refah-› hâl ve idâme-i huzur ve fe-râ¤-› bâlleri ile taraf-› eﬂref-i mülûkânem için cümlesinden da‘avât-› hayriye isticlâb›na ve ol vec-hile hakk›nda tezâyüd-i tevcîhât-› mekârim-gâyât-› Padiﬂahanemi mûcib olur vesâil-i mergûbenin
istihsâline mezîd-i itina ve sarf-› makderet eyleyesin. ﬁöyle bilesin, alâmet-i ﬂerifime itimad k›la-s›n.
Fî evâs›t-› Receb sene [12]64 / [13-23 Haziran 1848]
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YEMEN’E ﬁER‹F TAY‹N‹
Yemen havalisindeki ﬂerifler ve kabilelerin idaresi hususunda liyakati görülen bir zat›n Yemen
ﬁerifi s›fat›yla idareci olarak tayin edilmesi

Yemen ﬂerifine yaz›lacak Arabiyyü’l-ibare emr-i âlînin Türkçe müsvedddesidir.
‹ftihâru’l-ekâbir ve’l-ekârim câmi‘u’l-mefâhir ve’l-mekârim el-muhtass bi-mezîdi inâyeti’l-meli-ki’d-dâim eﬂraf-› kirâmdan olup bu defa Yemen ﬂerifi tayin k›l›nan zîde uluvvuhûya hüküm
Avn ü inâyet-i hazret-i Bârî ile bu defa eyâdî-i muz›rradan tahlîs olunmuﬂ olan h›tta-i Yema-niye’nin umûr-› urbâniye ve eﬂrafiyesine dahi Yemen ﬂerifi nâm›yla bir zât›n memur ve tayin k›l›n-mas› lâz›m gelip sen ki ﬂerif-i mûmâileyhsin ol havalide bulunan eﬂraf ve kabâilin ber-vech-i mat-lûb idaresine iktidar ve liyakatin zâhir olmak hasebiyle senin sâlifü’z-zikr Yemen ﬂerifi unvan›yla
h›tta-i mezkûreye memur ve tayin k›l›nman hususuna irâde-i seniyye-i mülûkânem müte‘allik ve ﬂe-ref-sudûr olmuﬂ olma¤›n muktezâ-y› münîfi üzere zikrolunan Yemen ﬁerifli¤i’ne memuriyetini mu-tazamm›n Divan-› Hümâyûnumdan iﬂbu emr-i celîlü’l-kadrim ›sdâr ve tesyâr olunmuﬂdur. Sen da-hi memuriyet ve dirâyetin muktezâs› üzere ol havalide bulunan eﬂraf ve kabâilin vuku bulacak
umûr ve hususlar›n›n hüsn-i rü’yet ve tesviyesiyle her hâlde taraf-› müstecmi‘u’l-mecd ve’ﬂ-ﬂeref-i ci-handârânem için cümlesinden isticlâb-› da‘avât-› hayriyeye nisâr-› nakdine-i vüs‘a ve tâkat eyle-yesin.
Fî evâs›t-› Receb sene [12]64 / [13-23 Haziran 1848]
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YEMEN’E YEN‹ VAL‹ TAY‹N‹
Yemen halk›n›n asayiﬂ ve istirahatini sa¤lama¤a muktedir olamayan ﬁerif Hüseyin Paﬂa’n›n
valilik vazifesinden azledilerek yerine, Yemen’deki tüm Araplar›n, meﬂayihin ve kabilelerin
huzur, rahat ve emniyetlerini adalet ölçüsü içerisinde sa¤lamak, lüzumlu meseleleri Mekke
emiri ﬁerif Muhammed bin Avn ve Cidde valisine bildirmek ve gerekti¤inde ‹stanbul’dan görüﬂ
almak üzere bir baﬂkas›n›n tayin edilmesi

Bu defa taraf-› eﬂref-i saltanat-› seniyyemden Yemen Eyaleti Valili¤i uhde-i ehliyetine ihale ve
tevcih k›l›nan [...] Paﬂa dâmet meâliyehûya hüküm ki
Yemen valisi bulunan ﬁerif Hüseyin Paﬂa matlûb-› ma‘dilet-mashûb-› ﬂahanem vechile ol ha-valînin zabt ve rabt›yla ahalisinin ikmâl-i asayiﬂ ve istirahatine muvaffak olamam›ﬂ oldu¤undan
bu kere azl ve tebdîliyle eyalet-i merkûmenin hüsn-i inzibat ve idaresine muktedir ve dirâyet ü li-yâkat ve ﬂecaat ü basâtatla muttas›f birine ihalesi lâz›m gelerek sen ki paﬂa-y› müﬂârunileyhsin
senin evsaf-› mezkûre ile ittisâf›n ve ol havali ahvâline vukûf ve malumât›n derkâr ve senden her
hâlde r›za-y› ma‘dilet-irtizâ-y› mülûkâneme muvâf›k h›demât-› mergûbe zuhuru me’mûl ve bedîdâr
idü¤üne binâen ﬂeref-sühûh ve sudûr eden emr-i Hümâyûn-› ﬂevket-makrûn-› padiﬂahanem mûci-bince zikr olunan Yemen Eyaleti valili¤i vechile uhde-i dirâyet ve ehliyetine ihale ve tefvîz k›l›n-m›ﬂ olmakla sen dahi mecbûl ve meftûr oldu¤un vechile mehâmm-› aﬂinâ-y› ve dirâyet ve r›kk›y-yetin iktizâs›na ve memuriyetin muktezâs› üzere zabt ve rabt-› memleket ve ol havalide sakin ve
mutavatt›n kâffe-i urbân ve meﬂâyih ve kabâilin her hâlde vikâye-i huzur ve emniyetleriyle saye-i
ma‘dilet-vâye-i ﬂehriyârânemde mazalle-niﬂîn-i emn ve istirahat olmalar› hususuna mezîd itina ve
sarf-› makderet ve her hâlde mucib-i saadet dareyn olan ﬁeriat-› mutahharaya tevessül ve temes-sük ederek ve cümle üzerine bast-› cenâh-› re‘fet adalet eyleyerek taraf-› eﬂref-i mülûkânem için
herkesden da‘avât-› hayriyye isticlâb›na mübâderet ve hâlâ Mekke-i Mükerreme ﬁerifi Muham-med bin Avn dâme sa‘duhûya ve Cidde valisine ve icab›na göre der-i bâr-› ﬂevket-karar-› mülû-kâneme arz ve inha ile vâki olacak iﬂ‘arât vechile hareketle ifa-y› lâz›me-i kâr-› dânâyî ve dirâ-yete bezl-i mâ-hasal-i feyz eyleyesin ﬂöyle bilesin
Fî evâhir-i Za sene [12]64 [18-28 Ekim 1848]
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YEMEN’DE POSTA TEﬁK‹LATI KURULMASI
Askerî harekât›n sonuçlanmas›ndan sonra Asir’in kazalar›na tayin edilen kaymakamlara, evrak
postalar› hakk›nda haz›rlanan tarifnamenin gönderildi¤i / Yemen’in kalk›nmas› için, vilâyet
dahilinde ve vilâyetle ‹stanbul aras›nda sivil posta teﬂkilat› kurulmas›, vilâyet dahilindeki
haberleﬂmenin “Neccar” denilen ulaklar vas›tas›yla gerçekleﬂtirilmesi, ‹stanbul postalar›n›n
on beﬂ günde bir Yemen’e askerî mühimmat getiren Avusturya ve Osmanl› gemileri
vas›tas›yla ulaﬂt›r›lmas›

Numara: 5

Postahâne Nezâret-i Aliyyesi’ne
Atûfetli efendim hazretleri
Harekât-› askeriye münasebetiyle ﬂimdiye kadar Asir Sanca¤›’na evrak-› mühimme postalar›
suret-i muntazama ve evkât-› muayyenede iﬂledilememekden dolay› te’hirât vuku bulmakda oldu-¤u hâlde bu kere saye-i mehâsin-vâye-i hazret-i Hilâfet-penâhîde Asir’e mülhak kazalar›n kayma-kamlar› tayin ve i‘zâm k›l›nmak hasebiyle postalar›n dahi bir usul-i mazbûta ve muttaride taht›na
al›nmas› esasen arzu olunarak ve ol bâbda lâz›m gelen kavâ‘id ve ﬂerâiti mutazamm›n suret-i
muvakkatede bir tarifnâme dahi kaleme al›narak nusah-› mukteziyesinin irsâliyle keyfiyet zikrolu-nan kaymakamlara ve mevâki‘-i askeriye kumandanlar›na tavsiye ve te’kîd olunmuﬂ ise de me-murîn ve tüccar ve saire taraflar›ndan gönderilmesi arzu olunan muharrerâta vas›ta-i nakliye ola-mad›¤›ndan ve evrak-› mühimme için eyyâm-› muayyene ve suret-i mahsusada posta naklolundu-¤u s›rada o misillü haricden verilecek muharrerât›n nakline dahi bir cihet-i suhûlet bulunmuﬂ olsa
ﬂu keyfiyet-i muamelât ve muhaberât-› nâs› teshîl ederek umûr-› ticaret ve esas-› ma‘mûriyete hiz-met edilmiﬂ olaca¤›na binâen dahil-i vilâyetde olan o misillü tüccar ve memurîn taraf›ndan yine
vilâyet dahilinde her nereye mektub verilecek olur ise her kazada hükûmet memurlar› taraf›ndan
kabul ile evrak-› mühimme aras›nda murad olunan mahalle tavsîl olunmuﬂ ve fakat bir sancak de-rûnunda olan bir kazadan di¤er bir kazaya gönderilecek üç dirheme kadar mektublar için birer
ve bir sancak dahilinde bulunan bir kazadan di¤er sancak dahilinde olan âhar bir kazaya gön-derilecek kezâlik üç dirhemlik mektublar için ikiﬂer kuruﬂluk pul yap›ﬂd›r›lmas› ve vilâyet dahilin--
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de mine’l-kadîm posta olmad›¤› gibi ‹stanbul’dan buraya dahi muntazam posta olmad›¤›ndan
dolay› memurîn ve tüccar için oras› ile muhaberâtda azîm müﬂkilât oldu¤u cihetle Dersaâdet’den de Yemen’e bir posta gönderilse hem halk için suhûlet ve fâide ve hem de postahânece
dahi oldukça aç›kdan vâridât-› zâide hâs›l olaca¤› maznûn olmas›yla beraber çünkü buraca ev-rak-› mühimme nakline memur edilen neccâb denilen Araplar›n meﬂhûd ve mücerreb olan sürati meﬂy u hareket-i müstelzimü’l-hayretlerine nazaran dahil-i vilâyetde dahi menzilhâne yap›lmas›
ve hayvan tedarik olunmas› gibi külfet ve masrafa hâcet olmayaca¤› gibi Dersaâdet muhaberâ-t› dahi on beﬂ günde bir defa erzak ve levâz›mât-› askeriye ile irsâl olunmakda olan Nemçe ve
Osmanl› vapurlar› vesâtat›yla icra olunmakda oldu¤una binâen Yemen Vilâyeti dahilinde her-hangi kazadan olur ise olsun ‹stanbul’a mektub gönderilecek olur ve ‹stanbul’dan dahi Yemen
Vilâyeti’nin hangi cihetine mektub gönderilir ise her üç dirhemlik mektuba beﬂer kuruﬂluk ve bü-yük formada olan gazetelerin her birine yirmiﬂer ve küçüklere onar paral›k posta pulu yap›ﬂd›r›-larak gönderilmesi ve üç dirhemden ziyade gelenlerden beher üç dirheme kadar fazlalar için
ücretinin n›sf› zam ile ona göre pul konulmas› muvâf›k-› re’y-i vâlâ-y› nezâret-penâhîleri oldu¤u
hâlde teferruât idaresince ittihâz olunacak kavâ‘id ve yap›lacak talimât ve tarife ba‘dehû arz u
takdim olunmak üzere gönderilecek mekâtib üzerine yap›ﬂd›r›lmak ve sarf olundukça esmân› ev-rak-› s›hhiye-i mütenevvi‘a has›lât› gibi vâridât icmâllerine irâd yaz›lmak için li-ecli’t-tecrübe ﬂim-dilik beﬂ kuruﬂ ve k›rk ve yirmi paral›k nev‘inden beﬂ-alt› bin kuruﬂluk posta pulunun vilâyete zim-met kayd›yla irsâli temennîsine ibtidâr ve Asir Sanca¤› dahilinde evrak-› mühimme için iﬂleyecek
neccâb postalar›na dair olan sâlifü’z-zikr tarifnâme-i muvakkatin bir nüshas› dahi manzûr-› atûfî-leri buyurulmak üzere leffen tesyâr k›l›nmakla ol bâbda emr u irâde hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 4 Ramazan sene [1]288 ve fî 5 Teﬂrîn-i Sânî sene [1]287 / [17 Kas›m 1871]
Vali ve Kumandan-› Vilâyet-i Yemen
Es-Seyyid Ahmed Muhtar
**
Atûfetli efendim hazretleri
Dersaâdet’den gönderilecek mekâtib ve sairenin çantalar› on beﬂ günde bir gidip gelmek-de bulunan Nemçe vapurlar›yla isrâ ve Hidiviyet-i M›sriyye Kumpanyas› vapurlar›yla Hicaz’a
meccânen îsâl edilen evrak kemâkân istisnâ olunmak üzere Yemen Vilâyeti’nde bir posta küﬂâ-d›na ve teferruât›na dair Posta Nezâreti’nin tezkiresi vilâyet-i merkûme valisi ve f›rka-i askeriye
kumandan› devletli paﬂa hazretlerinin tahrirât-› melfûfesiyle beraber arz u takdim k›l›nd›. Bu mi-sillü âsâr-› nâfia ve teshîliyenin saye-i tevfîkât-vâye-i hazret-i cihandârîde dahil-i daire-i asayiﬂ ve
intizam olan h›tta-i vesî‘a-i Yemaniye’de dahi te’sis ve teﬂkili muhassenât› müstelzim olaca¤›ndan
ber-mûceb-i istîzân posta nizâm ve tarifenâmelerinden lüzumu kadar nüshas›n›n ve ﬂimdilik beﬂalt› bin kuruﬂluk pullar›n irsâliyle iﬂbu postan›n küﬂâd edilmesi ve keyfiyetin ilan›yla buraca dahi
muamelâta baﬂlan›lmas› z›mn›nda iktizâ-y› hâlin ifas› için nezâret-i müﬂârunileyhâya i‘tâ-y› me’zû-niyet olunmas› hakk›nda her ne vechile emr u fermân-› isabet-unvan-› hazret-i ﬂehinﬂâhî müte‘al-lik ve ﬂeref-sudûr buyurulur ise mantûk-› celîli infaz olunaca¤› beyân›yla tezkire-i senâverî terkîm
olundu, efendim.
Fî 13 Zilkade sene [1]288 / [24 Ocak 1872]
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Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i ta‘zîm olan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle zikrolunan tezkire ve tahrirât-› melfûfe manzûr-› âlî-i hazret-i Padiﬂahî buyurulmuﬂ ve ber-mûceb-i istîzân mezkûr postan›n küﬂâd edilmesi ve keyfiyetin ilan›yla buraca dahi muamelâta baﬂlan›lmas› z›mn›nda
iktizâ-y› hâlin ifas› için nezâret-i müﬂârunileyhâya i‘tâ-y› me’zûniyet olunmas›n› müte‘allik ve
ﬂeref-sudûr buyurulan emr u irâde-i seniyye-i cenâb-› tâcdârî mantûk-› münîfinden olarak mezkûr tezkire ve tahrirât-› melfûfe yine savb-› sâmî-i Sadâret-penâhîlerine iade k›l›nm›ﬂ olmakla
ol bâbda emr-u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 14 Zilkade sene [1]288 / [25 Ocak 1872]
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BEN‹ MERVAN KAB‹LES‹’N‹N BULUNDU⁄U MAHALDE NAH‹YE TEﬁK‹L ED‹LMES‹
Baz› nüfuzlu kimselerin tasallutu alt›nda bulunan ve aralar›nda kavga ve öldürme hadiseleri
eksik olmayan Ebuariﬂ Kazas›’na ba¤l› Beni Mervan Kabilesi ahalisinin durumunun düzeltilmesi
için yaﬂad›klar› bölgede Haraz Kazas›’na ba¤l› olmak üzere bir nahiye teﬂkil edilmesi
talebinde bulunan kabile meﬂâyih ve ileri gelenlerinin baﬂvurular›n›n uygun görüldü¤ü

ﬁûrâ-y› Devlet
Dahiliye Dairesi
Aded: 991
Hudeyde Sanca¤› dahilinde kâin Ebuariﬂ Kazas›’na tâbi Benî Mervan Kabilesi’nin ›slâh-› ah-vâli için orada müceddeden bir nahiye teﬂkiline dair Yemen Vilâyeti Meclis-i ‹dare’sinden re’sen
ve cevaben Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’ne meb‘ûs iki k›t‘a mazbata ve nezâret-i müﬂârunileyhâ-n›n Maliye Nezâret-i Celîlesi ile muhabereyi ﬂâmil ve muhasebeden müzeyyel tezkiresi 22 Mu-harrem sene [1]305 tarihinde ﬁûrâ-y› Devlet’e i‘tâ olunmakla Dahiliye Dairesi’nde k›râet olundu.
Mezkûr mazbatalarda zikrolunan Benî Mervan Kabilesi ibtidâ-y› teﬂkil-i vilâyetden beri himaye-i
hükûmetden dûr kalmas›yla içlerinden münâza‘ât ve k›tâl gibi fezâyih eksik olmad›¤›na ve bir ta-k›m mütegallibe ve meteneffizân›n tasallutât›ndan cümlesi bîzâr olduklar›na mebnî emvâl-i müret-tibelerini tahsil ve hukuklar›n› muhafaza eylemek ve Haraz Kasabas› merkez olmak üzere mü-ceddeden bir nahiye teﬂkili ile müdür ve naib ve bir kâtib tayini hususu bi’l-cümle mu‘teberân ve
meﬂâyih-i mahalliye taraf›ndan istid‘â ve kabile-i mezkûrenin istihsâl edilen itaat ve ink›yâdlar›-n›n devam ve istimrâr› için mezkûr nahiyenin lüzum-› teﬂkili Hudeyde F›rka-y› Askeriyesi kuman-dan› olup li-ecli’l-›slâhât o cihetde bulunan Mirliva saadetli Ahmed Paﬂa cânibinden bildirildi¤i
ve mezkûr Haraz Kasabas›, Ebuariﬂ Kazas› merkezine sekiz saat mesafede ve nüfusu tahrîr olun-mad›¤›ndan s›hhat üzere bilinememekde ise de yedi-sekiz binden noksan olmayaca¤› tahmin k›-l›nmakda oldu¤u gibi bi’t-tefrîk nahiye ittihâz olunacak mahaller ﬂimâlen Asir Sanca¤›’na mülhak
Caya Kazas› ve garben ve cenûben mezkûr Ebuariﬂ ve ﬂarkan Hacur Kazalar› ile mahdûd bu-lundu¤u ve bî-lüzum olmas› hasebiyle geçende la¤v› kararlaﬂd›r›lan Asimat Nahiyesi müdürünün
maaﬂ› bulunan bin iki yüz kuruﬂdan bi’l-ifrâz müceddeden teﬂkili di¤er mazbatada iﬂ‘âr k›l›nan
Sehim Müdüriyeti için tahsis k›l›nan üç yüz kuruﬂun üst taraf› olan dokuz yüz kuruﬂdan mezkûr
Benî Mervan’a tayin edilecek müdüre yedi yüz elli kuruﬂ maaﬂ tahsisiyle kusûr yüz elli kuruﬂun
kemâkân mevkûf tutulmas› tensîb ve kâtib için maaﬂ tahsisi maddesi Maliye Nezâreti’ne iﬂ‘âr
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olundu¤u beyân›yla icra-y› icab› gösterilmiﬂ ve Maliye Nezâreti’nin cevab›nda mezkûr nahiye-nin teﬂkili tensîb olundu¤u hâlde kitâbetine emsâli nahiyeler kâtibleri maaﬂlar›na tatbikan tahsisi
lâz›m gelen iki yüz kuruﬂ maaﬂ›n sene-i hâliye gâyetine kadar verilecek mikdar›n›n muvâzene
aç›¤›na ve tertib-i mahsusuna ilâveten tesviyesi ile sene-i âtiyeden itibaren muvâzeneye idhali be-yân ve muhasebenin zeylinde Hudeyde Sanca¤› dahilinde bulunan nahiye müdürlüklerinin ﬂeh-rî dört yüzden yedi yüz elli kuruﬂa kadar maaﬂlar› oldu¤u kayden tebeyyün edip mezkûr nahi-yenin teﬂkili hâlinde müdür maaﬂ› hakk›nda dahi Maliye Nezâret-i Celîlesi’nin cevab›nda göste-rilen muamelenin icras› lâz›m gelece¤i dermiyân k›l›nm›ﬂd›r.
Nahiye-i mezkûrenin teﬂkili oralarca icra k›l›nan ›slâhât›n takarrür ve devam›yla hukuk-› emi-riyenin istîfâs›n› müstevcib olaca¤› cihetle mertebe-i ehemmiyetde oldu¤u ve müdüre tahsisi gös-terilen yedi yüz elli kuruﬂ maaﬂa ber-vech-i muharrer muvâzene dahilinde karﬂ›l›k bulundu¤u su-ret-i iﬂ‘ârdan anlaﬂ›lm›ﬂ ve nahiye kitâbetine tahsis olunacak maaﬂ›n emsâline k›yasen mikdar›y-la suret-i tesviyesi Maliye Nezâret-i Celîlesi’nin cevab-› mesrûdunda beyân k›l›nm›ﬂ oldu¤undan
ifa-y› muktezâs›n›n vilâyet-i mezkûreye tebli¤i ve Maliye Nezâret-i Celîlesi ve ‹ntihâb-› Memurîn
Komisyonu ile Sicill-i Nüfus Müdüriyet-i Umumiyesi’ne malumât i‘tâ olunmas›n›n Dahiliye Nezâ-ret-i Celîlesi’ne havalesi tezekkür k›l›nd›. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 21 Safer sene [1]305 ve fî 26 Teﬂrîn-i Evvel sene [1]303 / [7 Kas›m 1887]
(ﬁûrâ-y› Devlet ve Dahiliye Dairesi üyelerinin mühürleri)
**

Bâb-› Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Divan-› Hümâyûn
Devletli efendim hazretleri
Yemen Vilâyeti dahilinde kâin Ebuariﬂ Kazas›’na tâbi Benî Mervan Kabilesince hukuk-› emi-riyenin istîfâs› ve asayiﬂin idâmesi z›mn›nda Haraz Kazas› merkez ittihâz olunmak üzere meced-deden bir nahiye teﬂkiliyle müdürlü¤üne la¤v› mukarrer olan Arsimat Nahiyesi Müdürlü¤ü maa-ﬂ›ndan yedi yüz elli kuruﬂun tahsis ve kitâbeti için emsaline tatbikan i‘tâs› iktizâ eden iki yüz ku-ruﬂ maaﬂ›n sene-i hâliye gâyetine kadar verilecek mikdar›n›n muvâzene aç›¤›na ve tertib-i mah-susuna ilâveten tesviyesiyle sene-i âtiyeden itibaren muvâzeneye idhali z›mn›nda malumât-› lâz›-menin ifas› iﬂ‘âr-› mahallî üzerine tezekkür olundu¤una dair ﬁûrâ-y› Devlet Dahiliye Dairesi’nden
i‘tâ olunan mazbata icra-y› icab›n› hâvî Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’nin tezkiresiyle arz u takdim
k›l›nm›ﬂ olmakla ol bâbda her ne vechile emr u fermân-› hümâyûn-› hazret-i mülkdârî ﬂeref-sünûh
ve sudûr buyurulursa mantûk-› münîfi infaz edilece¤i beyân›yla tezkire-i senâverî terkîm k›l›nd›,
efendim.
Fî 6 Rebîülâhir sene [1]305 - Fî 9 Kânûn-› Evvel sene [1]303 / [21 Aral›k 1887]
Sadr›azam
Kâmil
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Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûflar›yla manzûr-› âlî buyurulan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i Padiﬂahî ﬂeref-müte‘allik buyurulmuﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 8 Rebîülâhir sene [1]305 - Fî 11 Kânûn-› Evvel sene [1]303 / [23 Aral›k 1887]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Süreyya
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VES‹M’‹N NAH‹YE HAL‹NE DÖNÜﬁTÜRÜLMES‹
K›z›ldeniz sahillerinde bulunan Vesim’in gayet geniﬂ bir liman olmas›n›n yan› s›ra sahilinde tatl›
su membalar› bulunmas›ndan dolay› da deniz nakliyat›yla u¤raﬂanlar için önemli bir durak
oldu¤u, bu durumun özellikle silah ve patlay›c› madde kaçakç›l›¤›n› kolaylaﬂt›rd›¤›; Vesim’e
yeteri kadar memur, zab›ta ve asker yerleﬂtirilerek bir nahiye haline dönüﬂtürülmesinin
gerekti¤i, ancak burada iskân edilecek askerî birlik için inﬂas› gereken k›ﬂla ve kulenin sair
masraflarla beraber vilâyet bütçesinden karﬂ›lanmas›

ﬁûrâ-y› Devlet
Dahiliye Dairesi
Aded
535
Taraf-› vâlâ-y› Seraskerî’den Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’ne meb‘ûs 22 ﬁaban sene [1]305
tarih ve k›rk iki numaral› tezkire ﬁûrâ-y› Devlet’e i‘tâ k›l›nmakla Dahiliye Dairesi’nde k›râet olun-du. Meâlinde Bahr-› Ahmer sevâhilinde ve Yemen Vilâyeti dahilinde vâki Vesim nâm mahallin
birinci derecede bir liman oldu¤u ve asker ve memurînden hâlî bulundu¤u cihetle ahalisi kaçak-ç›l›k etmekde ve mezkûr limandan Yemen Vilâyeti’ne esliha ve mühimmât-› nâriye ç›kar›lmakda
idü¤ünden orada lüzumu kadar zâb›ta ile gümrük memuru ikamesi hakk›nda Dahiliye Nezâreti Celîlesi’nden vâki olan iﬂ‘âr üzerine mezkûr liman›n askerî nokta-i nazar›nca haiz oldu¤u ehem-miyetin derecesi bilinmek ve iki bölük asker istî‘âb edecek cesâmetde bir k›ﬂla yap›lmak üzere
mahall-i mezkûra keﬂif ve tahkik için bir memurun i‘zâm› Vilâyetçe kararlaﬂd›r›larak cihet-i aske-riyece icab› bi’l-icra Yedinci Ordu-y› Hümâyûn Müﬂiriyet-i Celîlesi’nden irsâl olunan mufassal ha-rita ile k›ﬂlan›n mürtesim-i ufkî ve amûdîsini mübeyyin resm ve keﬂif defterine ve mezkûr liman ci-var›n›n tafsilât›na dair olan lâyiha meâline nazaran mezkûr Vesim Liman› cihet-i askeriyece bir
gûne ehemmiyeti haiz mevâki‘den olmay›p fakat gayet vâsi‘ ve mahfûz bir liman oldu¤u ve sa-hilinde tatl› su menbalar› bulunmakdan nâﬂi merâkib-i bahriye kesret üzere âmed ü ﬂüd etmekde
bulundu¤u cihetle bir nahiye merkezi ittihâz›yla memurîn-i zâb›ta ve rüsûmiye tayin ve ikamesi
hâlinde vâridât›n tezâyüdüyle menfaati müstelzim olaca¤› ve emr-i muhafazan›n istikmâli için iki
bölük asker istî‘âb›na kâfi bir bâb k›ﬂla ve kalenin yüz binden yüz yirmi bin kuruﬂa kadar bir
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masrafla inﬂas› keﬂif ve tahmin etdirilmiﬂ ise de bunlar s›rf inzibat ve asayiﬂ-i mahallî için te’sis
olunacak ﬂeylerden olmas›ndan ve askerî büdcesinde karﬂ›l›¤› olmamakla beraber bunlar›n te’si-sini istilzâm eden esbâba nazaran masâr›f›n›n ebniye-i askeriye büdcesine cihet-i münasebeti ol--
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mamas›ndan dolay› masâr›f-› mezkûrenin Yemen Vilâyeti mürettebât›ndan te’sisi iktizâ edece¤i
beyân›yla muktezâs› ifa ve mezkûr k›ﬂlan›n te’sis ve inﬂas› takarrür ederek masâr›f-› inﬂâiyesi ter-tib olundu¤u takdirde daire-i askeriyeye malumât i‘tâs› dermiyân olunmuﬂdur.
Asir Sanca¤›’na mülhak Hali Nahiyesi Müdürlük Hey’eti’nin Vesim ‹skelesi’ne nakline dair
mukaddemâ Yemen Vilâyeti’nden vuku bulan iﬂ‘âr ve 13 Muharrem sene [1]305 tarihinde da-ireden takdim k›l›nan mazbata üzerine bâ-irâde-i seniyye-i hazret-i Padiﬂahî icab› icra olundu¤u
tahkik k›l›nm›ﬂ ve inﬂas› istenilen k›ﬂla ile kule iﬂ‘âr-› Seraskerî’de gösterildi¤ine nazaran inzibât
ve asayiﬂ-i mahallî için te’sis olunacak ﬂeylerden oldu¤u anlaﬂ›lmakla masâr›f›n›n cihet-i mülkiye-den tesviyesi lâz›meden görünmüﬂ oldu¤undan masâr›f-› mezkûrenin üç yüz beﬂ senesi Dahiliye
muvâzenesine idhalen tesviyesinin vilâyet-i mezkûreye tebli¤ ve taraf-› vâlâ-y› Seraskerî’ye malu-mât i‘tâ olunmas›n›n Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’ne havalesi tezekkür olunarak keﬂif defteriyle ha-rita leffen takdim k›l›nd›. Emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 28 Zilkade sene [1]305 ve fî 25 Temmuz sene [1]304 / [6 A¤ustos 1888]
(ﬁûrâ-y› Devlet ve Dahiliye Dairesi üyelerinin mühürleri)
**
Devletli efendim hazretleri
Yemen Vilâyeti dahilinde Vesim nâm liman›n nahiye merkezi ittihâz olunmas›ndan nâﬂi ora-da emr-i muhafazan›n istikmali için iki bölük asker istî‘âb›na kâfi bir k›ﬂla ile kule inﬂas› lâz›m ge-lerek bunlar›n lede’l-keﬂf yüz binden yüz yirmi bin kuruﬂa kadar bir masrafla inﬂas› kâbil olabile-ce¤i anlaﬂ›lm›ﬂ oldu¤undan bahisle mebla¤-› mezbûrun ta‘alluk ve münasebeti cihetle Dahili-ye’nin üç yüz beﬂ senesi muvâzenesine idhâlen tesviyesi hususuna dair ﬁûrâ-y› Devlet Dahiliye
Dairesi’nden kaleme al›nan mazbata melfûfât› ve ol bâbda Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’nin tezki-resi ile arz u takdim k›l›nmakla ol bâbda her ne vechile emr u irâde-i seniyye-i hazret-i Padiﬂahî
ﬂeref-sünûh ve sudûr buyurulur ise mantûk-› münîfi infaz edilece¤i beyân›yla tezkire-i senâverî ter-kîm k›l›nd›, efendim.
Fî 4 Muharrem sene [1]306 - Fî 30 A¤ustos sene [1]304 / [11 Eylül 1888]
Sadr›azam
Kâmil

Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûflar›yla manzûr-› âlî buyurulan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i hazret-i Padiﬂahî ﬂeref-müte‘allik buyurulmuﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 6 Muharrem sene [1]306 - Fî 31 A¤ustos sene [1]304 / [12 Eylül 1888]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Süreyya
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SEVDE NAH‹YES‹’NE MÜDÜR TAY‹N‹
Yemen Vilâyeti’nin kuzeyinde bulunan Sevde Nahiyesi Müdürlü¤ü’ne intizam ve asayiﬂi
sa¤lamak üzere kabile ve ﬂeyhler aras›nda sözü geçen ﬁeyh Yahya Naﬂid’in tayin edilerek
naibli¤e eskiden beri görevde bulunan es-Seyyid Ali bin Yahya el-Marizî Efendi’nin
devam etmesi

Beylikçi-i Divan-› Hümâyûn Cânib-i Sâmîsi’ne
Yemen Vilâyeti’nin cihet-i ﬂimâliyesinde olup kaymakaml›k ittihâz oldu¤u halde henüz hey’et-i
hükûmet teﬂkil edilememiﬂ bulunan Sevde Kazas›’n›n ﬂimdilik nahiye ittihâz›yla emvâl-i maktûa‘-i
mahalliye olan yedi bin alt› yüz doksan sekiz buçuk riyalden orada bulundurulacak zabtiyelerin
maaﬂ›n› sarf ve i‘tâ ve kendisine tahsis olunacak mebla¤› ahz u istîfâ eyledikden sonra kusûrunu
merkez-i vilâyete îsâl etmek va‘d ve taahhüdü mûcebince kabâil-i vahﬂiyeyi daire-i itaate idhal
ile matlûb olan intizâm ve asayiﬂi muhafaza eylemek üzere beyne’l-meﬂâyih sahib-i nüfuz ve ik-tidar olan ﬁeyh Yahya Naﬂid’in ﬂehrî yedi yüz elli kuruﬂ maaﬂla üç yüz dört senesi Mart’›ndan
itibaren müdür tayini ve öteden beri niyâbetde bulunan es-Seyyid Ali bin Yahya el-Marîzî Efen-di’nin dahi mahkeme has›lât› kendisine aid olmak üzere kemâkân ibkâs› hususuna cânib-i vilâ-yetden vuku bulan iﬂ‘âr ve ﬁûrâ-y› Devlet ve Encümen-i Mahsus-› Meﬂveretçe verilen karar üzeri--
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Yemen’de ﬁiyam kasabası

(‹.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi, No. 90457-0002)

ne bi’l-istîzân irâde-i seniyye-i cenâb-› Padiﬂahî müte‘allik buyuruldu¤u beyân-› âlîsiyle iktizâs›n›n
ifas› ﬂeref-vârid olan buyuruldu-i âlî-i hazret-i Sadâret-penâhîde emr u irâde buyurulmuﬂ ve keyfi-yet icab eden mahallere bildirilmiﬂ olmakla muamele-i mukteziyenin ifas› için iﬂbu müzekkire Bey-likçi-i Divan-› Hümâyûn’a i‘tâ k›l›nd›.
Fî gurre-i Rebîülevvel sene [1]306 ve fî 24 Teﬂrîn-i Evvel sene [1]304 / [5 Kas›m 1888]
Müsteﬂar-› Nezâret-i Dahiliye
R›dvan
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AMRAN KAZASINDA YEN‹ NAH‹YE TEﬁK‹L‹
Amran Kazas›’na ba¤l› Cebel-i Iyal Seri Kabilesi’nin yaﬂad›¤› bölgelerde bir nahiye teﬂkil
edilip San‘a Sanca¤› Amran Kazas›’na ba¤lanarak nahiye müdürlü¤üne Süleyman Efendi’nin
getirilmesi

Buyuruldu Defteri, no: 6, s. 122.
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Beylikçi-i Divan-› Hümâyûn
San‘a Sanca¤›’na tâbi Amran Kazas› muzâfât›ndan Cebel-i Iyal Seri‘ Kabilesinin bir idârei mazbûta taht›na vaz‘› ve vâridât-› hazinenin temin-i istîfâs› z›mn›nda orada bir nahiye teﬂkili ile
mezkûr Amran Kazas›’na ilhâk› ve müdüriyetine i‘zâm olunan Benî Haris Nahiyesi Müdürü Sü-leyman Efendi’ye yedi yüz elli ve kâtib için iki yüz elli kuruﬂ maaﬂ tahsisiyle iﬂbu maaﬂlar›n üç
yüz beﬂ senesi muvâzenesine idhali ve üç yüz dört senesi içinde verilecek mikdar›n dahi mahal-lî zuhurât tertibinden tesviyesi z›mn›nda muamele-i lâz›menin icras› hususuna Yemen Vilâyeti
Meclis-i ‹daresi’nden vuku bulan iﬂ‘âr ve ﬁûrâ-y› Devlet Dahiliye Dairesince verilen karar üzerine
bi’l-istîzân irâde-i cenâb-› Hilafet-penâhî ﬂeref-müte‘allik buyuruldu¤u beyân-› âlîsiyle icrâ-y› icâb›
bâ-buyuruldu-i âlî-i Sadâret-penâhî emr u iﬂ‘âr buyurularak vilâyet-i müﬂârunileyhâya tebli¤-i key-fiyet edilmekle Beylikçi-i Divan-› Hümâyûnca da ber-mûceb-i irâde-i seniyye muamele-i lâz›me ifa
k›l›nmak üzere iﬂbu müzekkire i‘tâ olundu.
Fî 10 Cumâdelâhire sene [1]306 ve fî 30 Kanûn-› Sânî sene [1]304 / [11 ﬁubat 1889]
Müsteﬂar-› Nezâret-i Dahiliye
R›dvan
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San’a surları ve ﬂehir kapısı

(‹.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi, No. 779-24-0046)
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HACAR‹YE KAZASI’NDA YEN‹ NAH‹YELER OLUﬁTURULMASI
Hacariye Kazas›’na ba¤l› Kabita, Maktara ve Cebel-i Habeﬂî adl› mahallerin nahiye haline
getirilerek müdürler tayin olunmas›

Beylikçi-i Divan-› Hümâyûn Cânib-i Vâlâs›’na
Yemen Vilâyeti mülhakât›ndan Hacariye Kazas› dahilinde kâin Kabita ve Maktara ve Ce-bel-i Habeﬂî nâm mahaller mukaddemâ birer nahiye itibar edilerek hususiyet-i mevki‘a icab›nca
meﬂâyih-i mahalliyeden lâz›m gelen müdürler tayin olunmuﬂ oldu¤undan teﬂkilât-› mezbûrenin tas-diki hususuna vilâyet-i müﬂârunileyhâdan vuku bulan iﬂ‘âr ve Meclis-i Mahsus-› Vükelâca verilen
karar üzerine taraf-› sâmî-i Sadâret-penâhîden bi’l-istîzân irâde-i seniyye-i cenâb-› Padiﬂahî müte‘al-lik ve ﬂeref-sudûr buyurulmuﬂ ve keyfiyet icab edenlere de bildirilmiﬂ olmakla Beylikçi-i Divan-› Hü-mâyûnca da ber-mûceb-i irâde-i seniyye iktizâs›n›n ifas› z›mn›nda iﬂbu müzekkire i‘tâ k›l›nd›.
Fî 23 Zilhicce sene [1]306 ve fî 8 A¤ustos sene [1]305 / [20 A¤ustos 1889]
Müsteﬂar-› Nezâret-i Dahiliye
R›dvan
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Merkep yardımıyla kuyudan su çeken bir Yemenli...

(‹.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi, No. 779-76-0029)

Yemen’de bir kasaba...

(‹.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi, No. 90766-0059)
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GAMED KAZASI MERKEZ‹N‹N SAY⁄AR KÖYÜNE TAﬁINMASI
Asir Sanca¤›’na ba¤l› Gamed Kazas› merkezinin Say¤ar köyüne al›nmas›

Beylikçi-i Divan-› Hümâyûn Cânib-i Vâlâs›’na
Asir Sanca¤›’na tabi Gamed Kazas›’na sâb›k› vechile Sayfer karyesinin merkez ittihâz› hu-susuna Yemen Vilâyeti’nden vuku bulan iﬂ‘âr ve ﬁûrâ-y› Devletçe verilen karar üzerine taraf-› sâ-mî-i Sadâret-penâhîden bi’l-istîzân irâde-i seniyye-i cenâb-› Padiﬂahî müte‘allik ve ﬂeref-sudûr bu-yurularak ve keyfiyet icab edenlere bildirilmiﬂ olmakla Beylikçi-i Divan-› Hümâyûnca da ifa-y›
muktezâs› z›mn›nda iﬂbu müzekkire i‘tâ k›l›nd›.
Fî 7 Muharrem sene [1]307 ve fî 22 A¤ustos sene [1]305 / [3 Eylül 1889]
Müsteﬂar-› Nezâret-i Dahiliye
R›dvan
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Bir “Buyuruldu Defteri” cilt kapa¤ı
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YEMEN’DE HUZURUN TEM‹N‹ ‹Ç‹N ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Yemen’de emniyet ve huzurun devam› için, baﬂ›nda genel bir vali olmak üzere vilâyetin dört
valili¤e taksim edilerek yeteri kadar mutasarr›fl›k, kaza ve nahiyelere bölünmesi, idaresine
dürüst memurlar tayin edilmesi, ahalinin gönüllerinin hoﬂ tutulmas›, efrad›n›n dörtte biri Yemen
ahalisinden oluﬂacak bir kolordu kurulmas›, bir polis teﬂkilat› ile her vilâyet için birer jandarma
taburu teﬂkil olunmas›, münasip mahallerde karakollar inﬂa edilmesi, polis ve komiserlerin halk›
rencide etmeyecek dirayet ve maharete sahip olmas›na itina gösterilmesi, ﬂer‘î mahkemelerin
bir nizama ba¤lanmas›, her yerde mükemmel cami ve mektepler tesis edilmesi, zulüm ve
yolsuz davran›ﬂlarda bulundu¤u tespit edilen ﬂeyhlerin bulunduklar› bölgeden uzaklaﬂt›r›lmalar›

Bâb-› Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Divan-› Hümâyûn
1151
Yemen Vilâyeti’nden ahîren mevki‘-i tatbike konulan tedâbîr-i mûsibe netice-nümâ-y› muvaffa-kiyet olarak emn ü asayiﬂ tamamen takarrür eylemiﬂ ise de h›tta-i Yemaniye’nin vüs‘at ve cesâ-meti cihetiyle te’min ve idâme-i asayiﬂ ve inzibât› için baz› tedâbîr-i esâsiye ittihâz› lâz›meden
bulundu¤undan bu bâbda veli-nimet-i bî-minnetimiz Padiﬂah-› hakây›k-âgâh efendimiz hazretleri-nin hât›r-› me‘âlî mezâhir-i hümâyûnlar›na sânih olan mütalaât-› isabet-gâyât› mübelli¤ tezkire-i
hususiye miyâne-i acizânemizde kemâl-i dikkat ve im‘ânla mütâlaa olundu. Ahkâm-› celîle-i emr
u fermân-› hümâyûn Yemen k›t‘as›n›n birisi birinci vali olmak ve di¤erlerine nezâret etmek üzere
dört vilâyete taksim ve di¤er üç vilâyet idaresinin muktedir valilere ihale k›l›nmas› ve birinci vali
ile di¤er valilerin maiyyetlerinde birer muavin bulundurulmas› ve birinci valinin ikametgâh›nda fe-rik rütbesinde bir askerî kumandan› bulunmas› ve gayet mükemmel olmak ve efrâd›n›n bir rub‘u
ahali-i mahalliyeden ve üç rub‘u vilâyet-i saire ahalisinden mürekkeb bulunmak ve yerli ahali as-kerli¤e al›ﬂ›p ›s›nd›kça onlardan al›nan k›sm-› efrâd›n n›sf› derecesine iblâ¤ olunmak üzere ora--
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da bir kolordu teﬂkil ve hizmet-i askeriye müddetinin bir buçuk seneye tenzîl k›l›nmas› ve ahali-i
mahalliyeden olan efrâda silk-i askerî ile ünsiyet peydâ edinceye kadar bir buçuk misli maaﬂ ve-rilmesi ve efrâd-› merkûmenin yazl›k ve k›ﬂl›k elbisesinin kendilerine yak›ﬂacak ve askerli¤e mu-habbetlerini tezyîd edecek tarzda imâl edilmesi ve müceddeden teﬂkil olunacak vilâyetlerde is-tihkâmât-› askeriye olmad›¤› hâlde lüzumu kadar istihkâmlar vücûda getirilmesi ve muntazam ve
müsellah bir polis hey’eti ile bir k›sm› esterli ve hecinli olmak üzere yerliden birer tabur jandar-ma teﬂkil olunmas› ve mehâkim-i ﬂer‘iyye-i mahalliyenin nezâket-i mevki ve zaman ile mütenâsib
bir hâl-i intizâmda bulundurulmas› ve dört vilâyetin cümlesinde bi’l-cümle esbâb-› mükemmeliye-ti câmi‘ mekâtib te’sis edilmesi ve iﬂbu vilâyetlerin lüzumuna göre üçer dörder mutasarr›fl›¤a ve
elviyenin kaymakaml›klara ve kazalar›n nevâhîye taksimi ve bunlara afîf ve müstakîm memurlar
tayiniyle ahalinin zulüm ve te‘addîlerinden bîzâr olduklar› meﬂâyihin eydî-i i‘tisâf›ndan kurtar›lma-s› ve meﬂâyih-i merkûmenin icab eder ise di¤er vilâyetlere nakil ile orada istihdam k›l›nmas› ve
birinci valiye tahsis olunacak maaﬂ›n di¤er valilere verilecek ayl›¤›n iki misli râddesinde bunlar-la birinci vali muavini maaﬂât›n›n müsâvî derecede olmak ve defterdar ve muhasebeci gibi me-murîn-i maliyenin dahi erbâb-› iffet ve istikametden intihâb ve tayin k›l›nmas› ve polis ve komiser-lerin halk› rencide etmeyecek erbâb-› dirâyet ve maharetden olmas›na itina edilmesi ve biri pi-yade ve di¤eri süvari olmak ve evsâf-› mezkûre ile muttas›f bulunmak üzere iki jandarma kuman--
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dan› tayin olunmas› ve münasib mahallerde karakolhâneler inﬂa k›l›nmas› ve vülât›n maiyyetle-rinde birer küçük belediye hey’eti teﬂkil olunarak ahalinin bu suretle celb-i kulûbu esbâb›n›n istih-sâl edilmesi ve Yemen’de bulunacak bi’l-cümle memurîn için düstûru’l-amel olmak üzere vesâyây› lâz›meyi ve ahali-i mahalliye hiçbir suretle rencide edilmemek tenbihini ﬂâmil bir talimât veril-mesi merkezinde bulunmuﬂdur. Âmâl-i saadet-iﬂtimâl-i mülûkâneleri memâlik-i ﬂahanelerinin inti-zam ve ma‘mûriyetine ve sunûf-› tebaa-i ﬂehinﬂâhîlerinin husûl ve refah ve saadetine ma‘tûf olan
zât-› Hilâfet-simât efendimiz hazretlerinin her hususda tedâbîr-i sâibe-i vâridât-› seniyyeleri meﬂ-hûd-› uyûn-› ﬂükran oldu¤u gibi bu bâbda dahi sâniha-pîrâ-y› sudûr olan evâmir ve irﬂâdât-› ce-lîle-i hazret-i z›llullahîleri ayn-› hikmet ve mahz-› isabet oldu¤undan mefrûz-› uhde-i ubûdiyetimiz
olan dua-y› efzâyiﬂ-i ömr ü iclâl-i veli-nimet-i a‘zamînin tekrar›yla tezyîn-i elsine-i musâdakat ve
mahmidet olundukdan sonra irâdât-› hikmet-bünyân-› hazret-i cihanbâninin tatbikât ve icraât› bah-sinde müdâvele-i efkâr edildi. Yemen Vilâyeti ﬂimdiye de¤in arzu buyuruldu¤u vechile kesb-i sa-lâh-› tâmm u intizam etmemesi idarenin adem-i mükemmeliyetinden münba‘is olmas›na göre emr
u fermân buyuruldu¤u üzere teﬂkilât-› lâz›menin icras› hâlen ve âtiyen te’min-i idareyi müstelzim
göründü¤ünden iﬂin cihet-i askeriyesi daire-i askeriyeye havale buyurulaca¤› misillü h›tta-i Yema-niye’de teﬂkil olunacak vilâyetlerle elviye ve kaza ve nahiyeler devâirinin evvel emirde taksimât› mülkiyesinin vilâyetle muhabere ve orada bulunmuﬂ ümerâ-y› askeriye ve memurîn-i mülkiye ile
müzâkere olunarak tayin ve tahdidi muktezî oldu¤undan gerek bu cihetin ve gerek Yemen’de
bulunacak bi’l-cümle memurîn için düstûru’l-amel olmak üzere vesâyâ-y› lâz›meyi ve ahali-i ma-halliye hiçbir suretle rencide edilmemek tenbihini ﬂâmil bir talimât ve vilâyât-› mezkûre valileriyle
bunlara nezâret ve teftiﬂ edecek birinci valinin vezâifini mübeyyin bir nizâmnâme kaleme al›n-mas›n›n ﬁûrâ-y› Devlet Mülkiye Dairesi’ne ve cümle-i irâdât-› isabet-gâyât-› hazret-i Hilâfet-penâ-hîden bulundu¤u üzere bir k›sm› esterli ve hecinli olmak üzere yerliden birer tabur jandarma teﬂ-kili hususunun Jandarma Dairesince icab›na bak›lmak üzere daire-i askeriyeye ve mehâkim-i
ﬂer‘iyye-i mahalliyenin nezâket-i hâl ve zaman ile mütenâsib bir hâl-i intizamda bulundurulmas›
esbâb›n›n istikmâli hususunun dahi taraf-› Meﬂihat-penâhîye ve teﬂkil olunacak vilâyetlerin cümle-sinde her gün esbâb-› mükemmeliyeti câmi‘ mekâtib te’sisi hususunun Maârif Nezâreti’ne hava-lesiyle devâir-i mezkûreden al›nacak cevablar mülkiye dairesince ba‘de’t-tedkik teﬂkilât-› umumi-ye hakk›nda tanzim olunacak mazbata ve kaleme al›nacak talimât›n ve valiler ile muavinler için
tahsisi iktizâ eden maaﬂât mikdar›n›n Meclis-i Mahsus-› Vükelâca bi’l-müzâkere netice-i karar›n
arz-› atebe-i ulyâ k›l›nmas› ve vilâyât-› mezkûreye tayin olunacak memurlar›n erbâb-› iffet ve isti-kâmetden intihâb olunmak üzere evvel emirde birinci vali ile muhabere olunmas› ve merkezce
de memurîn-i mülkiye ve maliyenin emr-i intihâbât›na be-gayet dikkat olunmas›n›n devâir-i aide-sine havalesi ve muntazam ve müsellah bir polis hey’eti teﬂkili polis komiserlerinin halk› rencide
etmeyecek erbâb-› maharetden olmas›na itina k›l›nmas› ve ahalinin zulüm ve ta‘addîlerinden bî-zâr olduklar› meﬂâyihin eydî-i i‘tisâfdan kurtar›lmas› ve meﬂâyih-i merkûmenin icab eder ise di-¤er vilâyetlere nakledilmesi ve iktizâ eden devâir-i belediyenin teﬂkili hususlar› için birinci valiye
me’zûniyet ve salâhiyet i‘tâs› suretinin ilâve-i ma‘rûzât k›l›nmas› tensîb olunmuﬂ ise de ol bâbda
ve kât›be-i ahvâlde emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emr efendimizindir.
Fî 19 Rebîülâhir sene [1]317 ve fî 14 A¤ustos [1]1315 / [26 A¤ustos 1899]
(Encümen-i Mahsus-› Vükelâ üyelerinin mühürleri)
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Encümen-i Mahsus-› Vükelâ’n›n manzûr-› âlî buyurulan iﬂbu mazbatas› üzerine mûcebince irâ-de-i seniyye-i cenâb-› Hilâfet-penâhî ﬂeref-müte‘allik buyurulmuﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân
hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 21 Rebîülâhir sene [1]317 ve fî 16 A¤ustos sene [1]315 / [28 A¤ustos 1899]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Tahsin
**
Bâb-› Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Divan-› Hümâyûn
1151
Atûfetli efendim hazretleri
H›tta-i Yemaniye’nin te’min ve idâme-i asayiﬂ ve inzibât› için ittihâz› lâz›m gelen tedâbîr hak-k›nda sâniha-pîrâ-y› sudûr olan irâdât-› hüküm-beyyinât-› hazret-i Hilâfet-penâhîyi mübelli¤ tezki-re-i hususiye-i atûfîleri üzerine Encümen-i Mahsus-› Vükelâ’dan kaleme al›nan mazbata arz u tak-dim olunmuﬂ olmakla ol bâbda her ne vechile irâde-i seniyye-i hazret-i cihanbânî ﬂeref-sünûh bu-yurulur ise mantûk-› celîli infaz olunaca¤› beyân›yla tezkire-i senâverî terkîm k›l›nd›.
Fî 19 Rebîülâhir sene [1]317 ve fî 14 A¤ustos sene [1]315 / [26 A¤ustos 1899]
Sadr›azam
Rifat
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup Encümen-i Mahsus-› Vükelâ’n›n mazbata-i ma‘rûzas› ile bera-ber manzûr-› âlî buyurulan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleri üzerine mezkûr mazba-taya zeyl terkîmiyle de tebli¤ k›l›nd›¤› vechile mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-› Hilâfet-pe-nâhî ﬂeref-müte‘allik buyurulmuﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 21 Rebîülâhir sene [1]317 ve fî 16 A¤ustos sene [1]315 / [28 A¤ustos 1899]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Tahsin
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KAMRAN ADASINDA HÜKÜMET DA‹RES‹ YAPILMASI
Kamran Adas›’nda nahiye müdürü ve sair memurlar›n›n iﬂ görmelerine mahsus resmî bir daire
bulunmad›¤›ndan nahiye müdürünün Hindistan, Cava ve sair memleketlerden gelen hac›lar›
kam›ﬂ çardak alt›nda karﬂ›lanmak zorunda kald›¤›, ortaya ç›kan olumsuz tesirin giderilmesi
maksad›yla bir hükümet dairesi yap›lmas›n›n gerekli oldu¤u
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ﬁûrâ-y› Devlet
Maliye Dairesi
Aded
359
Dahiliye Nezâreti’nin ﬁûrâ-y› Devlet’e havale buyurulan 11 Zilkade sene [1]317 tarihli ve
beﬂ bin yüz yetmiﬂ numaral› tezkiresi Maliye Dairesi’nde k›râet olundu.
Meâlinde Kamran Cezîresi’nde nahiye müdürüyle memurîn-i saire-i hükûmetin icra-y› vazife
etmelerine mahsus bir daire-i resmiye bulunmamas›yla her sene Hindistan ve Cava ile aktâr-› sa-ireden gelen k›rk-elli bin huccâc›n nahiye müdürünü kam›ﬂdan yap›lm›ﬂ çardak alt›nda ziyaret et-melerinden mütevellid sû-i te’sirden bahisle keﬂf-i evvel ve sânîsi ba‘dehû usulüne tevfîkan bi’t-tan-zim gönderilmek üzere vilâyet büdcesine dahil olan memurîn maaﬂât› eyyâm-› hâliyesinden üç
yüz on beﬂ senesi zarf›nda tasarruf edilen mebâli¤den yirmi beﬂ bin kuruﬂun sarf›yla orada bir
hükûmet kona¤› inﬂas› Yemen Vilâyeti’nin iﬂ‘âr›na atfen istîzân olunmuﬂ ve bir sene masraf›n›n di-¤er seneler büdcesinden sarf› gayr-› caiz bulunmuﬂ ise de Yemen Vilâyeti’nin bu‘d mesafesi ci-hetiyle mezkûr hükûmet kona¤› masâr›f-› inﬂâiyesi [1]315 senesi zarf›nda istîzân edilmiﬂ olmas›-na ve beyân olunan lüzum ve esbâba nazaran tervîc-i iﬂ‘âr zarurî bulunmuﬂ olmakla ol vechile
icra-y› iktizâs›n›n nezâret-i müﬂârunileyhâya havalesi tezekkür k›l›nd›. Ol bâbda fermân hazret-i
men lehü’l-emrindir.
Fî 22 Zilhicce sene [1]317 ve fî 8 Nisan [1]316 / [21 Nisan 1900]
(ﬁûrâ-y› Devlet Maliye Dairesi üyelerinin
mühürleri)
**
Bâb-› Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Divan-› Hümâyûn
57
Atûfetli efendim hazretleri
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’nden bi’l-vürûd ﬁûrâ-y› Devlet’e havale olunan tezkire üzerine Ma-liye Dairesi’nden tanzim ve leffen takdim k›l›nan mazbatada Yemen Vilâyeti dahilinde Kamran
Cezîresi’nde nahiye müdürüyle memurîn-i saire kam›ﬂdan yap›lm›ﬂ bir çardakda ikamet etmekde
ve bu suret enzâr-› umumiyeye karﬂ› sû-i te’sir hâs›l etmekde oldu¤undan yirmi beﬂ bin kuruﬂ sar-f›yla orada bir hükûmet kona¤› inﬂas› ve mebla¤-› mezbûrun üç yüz on beﬂ senesi vilâyet büd-cesinde memurîn maaﬂât› eyyâm-› hâliyesinden tasarruf edilen mebâli¤den tesviyesi hususunun
nezâret-i müﬂârunileyhâya havalesi lüzumu gösterilmiﬂ olmakla ol bâbda her ne vechile irâde-i
seniyye-i cenâb-› Hilâfet-penâhî ﬂeref-müte‘allik buyurulur ise mantûk-› âlîsi infaz edilece¤i beyâ-n›yla tezkire-i senâverî terkîm olundu, efendim.
Fî 6 Muharrem sene [1]318 - Fî 22 Nisan sene [1]316 / [5 May›s 1900]
Sadr›azam
Rifat
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Resmi bir tören esnasında merasim bölü¤ü

(‹.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi, No. 90661-0020)

Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûfuyla manzûr-› âlî buyurulan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhî üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-› Hilâfet-penâhî ﬂeref-sudûr buyurulmuﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 1 Safer sene [1]318 ve fî 17 May›s sene [1]316 / [30 May›s 1900]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Tahsin
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YEMEN’DE KAZA MERKEZLER‹NDE HÜKÜMET KONA⁄I YAPILMASI
Yemen Vilâyeti dahilindeki liva, kaza ve nahiye merkezlerinde hükümet kona¤› olmamas›ndan
dolay› memurlar›n birbirinden farkl› yerlerde çal›ﬂmalar› iﬂlerin aksamas›na sebep oldu¤undan
ilk etapta tüm kaza merkezlerinde birer hükümet kona¤› yap›lmas›

‹.DH, 1319 R./27
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Bâb-› Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Divan-› Hümâyûn
1219
Atûfetli efendim hazretleri
Yemen Vilâyeti dahilindeki livâ ve kaza ve nahiye merkezlerinde hükûmet kona¤› olmama-s›ndan nâﬂi memurîn müteferrik yerlerde ikamet edip bu hâl mesâlih-i câriyenin rü’yet ve temﬂi-yetince mûcib-i müﬂkilât olmakda oldu¤undan livâ ve nahiyelerce ileride vuku bulacak tahvilât
ve ta¤yirâta göre icab›na bak›lmak üzere ﬂimdilik kaza merkezlerince melfûf resm ve keﬂif def-teri mûcebince seksen bir bin beﬂ yüz küsûr kuruﬂla birer hükûmet kona¤› inﬂas› ve masâr›f-› in-ﬂâiyenin üç yüz on alt› senesinden itibaren her sene memurîn-i mülkiye ve ﬂer‘iyye ve maliye ile
sairenin vilâyet muvâzenesine dahil olan maaﬂât›n›n eyyâm-› hâliye tasarrufât›ndan tesviyesi hak-k›nda Yemen Hey’et-i Islâhiyesi’nin iﬂ‘âr› üzerine ﬁûrâ-y› Devlet Maliye Dairesi’nden tanzim olu-nan mazbata ile vuku bulan istîzâha cevaben sâlifü’z-zikr seksen bir bin beﬂ yüz kuruﬂ Asir San-ca¤›’nda Beniﬂihr Kazas› Hükûmet Kona¤›’na aid olup sair kazalarda dahi o mikdar mebâli¤
ile emaneten birer hükûmet kona¤› inﬂa edilece¤ini ve mebla¤-› mezkûrun devâir-i müte‘allikas›
üzerine taksimât›n› mübeyyin pusulan›n gönderildi¤ini hâvî Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’nden vâ-rid olan tezkire melfûflar›yla ma‘an arz u takdim olunmuﬂ olmakla ber-vech-i ma‘rûz icra-y› icab›
hususunda her ne vechile emr u fermân-› hümâyûn-› cenâb-› Hilâfet-penâhî ﬂeref-müte‘allik buyu-rulur ise mantûk-› âlîsi infaz edilece¤i beyân›yla tezkire-i senâverî terkîm k›l›nd›, efendim.
Fî 19 Rebîülâhir sene [1]319 - Fî 22 Temmuz sene [1]317 / [4 A¤ustos 1901]
Sadr›azam
Rifat
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûfât›yla manzûr-› âlî olan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i Sadâretpenâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i hazret-i Padiﬂahî ﬂeref-sudûr buyurulmuﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 23 Rebîülâhir sene [1]319 - Fî 26 Temmuz sene [1]317 / [8 A¤ustos 1901]

İDARİ VE MÜLKİ DÜZENLEMELER

291

‹. ML, 1320 S./16

81

292

osmanlı arşiv belgelerinde yemen

YEMEN’DE V‹LAYET EVRAKI ‹Ç‹N ARﬁ‹V B‹NASI YAPILMASI
Yemen Vilayeti Muhasebe ve Mektubî Kalemleriyle sair resmî dairelere ait kay›t ve mühim
evrak›n muhafazas› için bir mahzen yap›lmas›

Bâb-› Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Divan-› Hümâyûn
286
Atûfetli efendim hazretleri
Maliye Nezâret-i Celîlesi’nden bi’l-vürûd ﬁûrâ-y› Devlet’e havale olunan tezkire üzerine Ma-liye Dairesi’nden tanzim ve leffen arz u takdim k›l›nan mazbatada Yemen Vilâyeti Muhasebe ve
Mektubî Kalemleriyle devâir-i saireye müte‘allik kuyûd ve evrak-› mühimmenin muhafazas› için
keﬂfi mûcebince riyal on iki kuruﬂ hesab›yla on üç bin iki yüz seksen bir kuruﬂ sarf›yla ve bir ko-misyon-› mahsus ma‘rifetiyle emaneten bir mahzen inﬂas› ve mebla¤-› mezbûrun üç yüz on yedi
senesi muvâzene-i umumiyesine dahil bulunan inﬂaat ve tamirât tertibinden tesviye ve ifas› husu-sunun nezâret-i müﬂârunileyhâya havalesi lüzumu gösterilmiﬂ olmakla ol bâbda her ne vechile
emr u fermân-› hümâyûn-› cenâb-› Hilâfet-penâhî ﬂeref-sünûh ve sudûr buyurulur ise mantûk-› mü-nîfi infaz olunaca¤› beyân›yla tezkire-i senâverî terkîm olundu, efendim.
Fî 5 Safer sene [1]320 ve fî 30 Nisan sene [1]318 / [13 May›s 1902]
Sadr›azam
Said
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûflar›yla manzûr-› âlî buyurulan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-› Hilâfet-penâhî ﬂeref-müte‘allik
buyurulmuﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 17 Safer sene [1]320 ve fî 12 May›s sene [1]318 / [25 May›s 1902]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Tahsin
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YEMEN V‹LAYET‹ 1907 SENES‹ BÜTÇES‹
Yemen Vilayeti 1907 y›l› bütçesi gelirler toplam›n›n 340.000 lira, masraflar toplam›n›n ise
542.003 lira olarak belirlendi¤i, aradaki aç›¤›n ‹stanbul’dan gelecek 202.003 liral›k
mebla¤la karﬂ›lanaca¤›

Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Yemen Vilâyet-i Celîlesi’nin sâl-i hâl emvâl-i umumiyesiyle masâr›fât-› umumiyesini mutazam-m›n bi’d-tedkik büdcesinin tanzimi muktezâ-y› irâde-i seniyye-i cenâb-› Hilâfet-penâhîden bulun-du¤u hey’et-i teftiﬂiyeye ﬂeref-vârid olan 7 Temmuz sene [1]323 tarihli tahrirât-› aliyye-i cenâb-›
Seraskerî’de emr u iﬂ‘âr buyurulmuﬂ olmas›na mebnî merkez-i vilâyet olan San‘a’ya azîmet ve
muhasebe-i vilâyetçe tedkikât icra ile ol bâbda vâridât-› umumiye ile masâr›fât-› umumiye-i ma-halliyeyi ve Yedinci Ordu-y› Hümâyûn’un kuvve-i mevcudesi ile Beﬂinci Ordu Hicaz F›rka-i Hü-mâyûnlar›na mensub olup Yemen’de bulunan kuvve-i munzamman›n mevcudu yirmi beﬂ bin ne-fer itibar›yla Ordu-y› Hümâyûn Levâz›m Dairesince tanzim ve bir sureti i‘tâ k›l›nm›ﬂ olan maaﬂât
ve muayyenât ve nakliyât› hâvî muvâzene defterleriyle jandarma alay›n›n mevcuduna göre ke-zâlik alaydan verilen muvâzene defterinin mündericât› bi’d-tedkik ol bâbda tanzim ve leffen arz
u takdim k›l›nan hulâsa cedvelinde izah k›l›nd›¤› vechile vilâyet-i müﬂârunileyhân›n bir senelik vâ-ridât-› umumiyesi 458.000 liradan ibaret ise de hamd[en] lillahi te‘âlâ âsâr-› muvaffakiyet-i ce-lîle-i cenâb-› Padiﬂahîden ma‘dûd olarak bu sene bârân-› feyz-resân›n vakt ü zaman›nda nüzûlü
sebebiyle mahsulât ve mezrû‘âtça feyz ü bereket mevcud bulundu¤u tahkikât-› vâk›‘adan nümâ-yân olmakla vali-i vilâyet devletli müﬂir paﬂa hazretlerinin sarf buyuracaklar› himemât-› mahsusa
semeresiyle a‘ﬂâr›n emr-i müzâyede ve ihalesinde ve gerek emaneten idare olunacak mahaller-de a‘ﬂâr›n bedelât ve has›lât›nda sâb›k›na nisbeten 25.000 lira bir fazla husûlü ümidi olup bi’lilâve vâridât-› umumiye-i vilâyet cem‘an 483.000 liraya bâli¤ oldu¤u ve buna Hudeyde güm-rük has›lât›n›n masâr›fât-› mahalliyeye sarf› muktezâ-y› irâde-i merhamet-âde-i cenâb-› Hilâfet-pe-nâhî icabât-› celîle ve mübeccelesinden bulunmas›na binâen bunlar›n dahi ilâvesiyle vâridât-›
umumiye 533.000 liraya resîde olaca¤› tebeyyün etmiﬂ ve masâr›fât-› mahalliye yani vilâyet iti--
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bar›yla müstahdem bulunan kâffe-i memurîn-i mülkiye ve maliye ve muhtacîn ve mütekâidîn-i as-keriye ve sairenin ve masâr›fât-› umumiye-i vilâyetin sâb›k› misillü muhassas bir senelik maaﬂ ve
masraflar› ve jandarma alay›n›n muhassesât-› seneviyeleri ve Bahriye Nezâret-i Celîlesi’ne mu-havvel mebâli¤ cem‘an 122.256 lira bulundu¤u ve ber-vech-i ma‘rûz Yedinci Ordu-y› Hümâyûn
kuvve-i kadîmesiyle Beﬂinci Ordu ve Hicaz F›rka-i Hümâyûnlar›na mensub kuvve-i cünûdiyenin ci-het-i aliyyeden ale’l-usul tanzim ve merbûten takdim k›l›nan müfredât defâtîri mûcebince asâkir-i
ﬂahane ümerâ ve zâbitân›yla efrâd›n›n bir senelik maaﬂât ve masâr›fâtlar› ve erzak ve eﬂya ve
mühimmât ve esliha ve nakliyât› ve inﬂaât ve sipariﬂât ve efrâd-› müstebdile navl ücretleri ve’l-hâ-s›l Ordu-y› Hümâyûn’un kuvve-i munzammas›yla bir senelik kâffe-i maaﬂât ve masâr›fât-› umumi-yesi 556.761 liraya resîde olmuﬂ ise de bi’t-tedkik bundan gidecek efrâd-› müstebdilenin vapur
ücûrât› için idhal edilen 6.953 liran›n ve sipariﬂât-› askeriye olan 13.033 liran›n Hazine-i Celî-lece ve müretteb oldu¤u vilayât-› ﬂahanece tesviye olunaca¤› emr-i bedîhî olmakla bunun ve ef-râd için bir senelik olarak maaﬂlar›na konulan 74.059 liran›n usul ve emsâline nazaran senede
ancak alt› ayl›¤› verilir itibar›yla alt› ayl›k efrâd-› maaﬂdan 37.029 liran›n ve tayinât bahâs›yla
nakliyât›n mikdar› muhammen olmas›na ve bu sene mahsulât›n feyz ü bereketine nazaran zehâi-rin bir k›sm› haricden celb olunup merkez-i vilâyetçe k›smen dûn ve mu‘tedil fiyatla mübâya‘a
olundu¤u takdirde tayinât esmân›ndan ve nakliyâtdan bu suretle 80.000 liran›n da tasarruf ve
iktisad› me’mûl bulundu¤una binâen Ordu-y› Hümâyûn’un maaﬂ ve tayinât›ndan cem‘an
137.014 lira tenzîl ve Ordu-y› Hümâyûn’un mürettebât ve masâr›fât› vilâyetçe efrâd›n alt› ayl›k
maaﬂ› ve ümerâ ve zâbitân›n bir senelik maaﬂ› nakliyât ve muayyenât-› muhammenesi verilmek
üzere 419.847 lirada kalm›ﬂ olup ﬂu hâlde masâr›fât-› askeriye ile beraber vilâyetin kâffe-i ma-sâr›fât-› umumiyesi cem‘an 542.003 liraya bâli¤ olmuﬂdur ki ber-vech-i ma‘rûz gümrük has›lât›y-la beraber vâridât-› umumiye-i vilâyet masâr›fât-› umumiye ile tekâbül ve tevâzun hâs›l etmiﬂdir.
Ancak vilâyetin hâl ve asayiﬂinde ve hâl-i i¤tiﬂâﬂ›nda on beﬂ senelik tahsilât›n› mübeyyin leffen
takdim k›l›nan pusulada muharrer oldu¤u üzere vilâyetin her senenin senesi mal›ndan tahsisât-›
umumiyesi nihayet yüzde elli ve elli beﬂ râddesinde vuku bulmuﬂ olup hususuyla bu sene melfûf
cedvelde irâe k›l›nd›¤› vechile vâridât› külliyetli bulunan baz› kazalar hâl-i i¤tiﬂâﬂda bulundu¤u
gibi harekât-› askeriyeden dolay› vilâyetin her taraf›nda tahsilâtça bittab‘ durgunluk gelmesine
ve öteden beri Yemen Vilâyetince tahsilât kuvve-i askeriye ile icra k›l›nd›¤›na ve verginin hayli
sene evvel mikdar› konulup henüz ta‘dîl görmedi¤inden baz› mahaller muhtac-› tenzîl oldu¤u id-dias›nda bulunanlar mevcud bulunmuﬂ olmas›na mebnî bu senenin tahsilât› bu yüzden daha zi-yade sekteye u¤ram›ﬂ ise de vali-i vilâyet devletli müﬂir paﬂa hazretlerinin evvelki valilikleri hen-gâm›nda olan seneleri tahsilât› misillü bu sene dahi müﬂir-i müﬂârunileyh hazretlerinin bu bâbda
bittab‘ himmet ve o nisbetde tahsilât icras›na tedâbîr-i lâz›me ve mukteziye icra edecekleri ümi-diyle ve hâl-i i¤tiﬂâﬂda bulunan mahallerle beraber emvâl-i umumiyeden yüzde altm›ﬂ›n›n tahsili
me’mûl bulunmuﬂ ve ﬂu hesaba göre bakayada kal›nacak yüzde k›rk›n›n tenzîli tabiî bulunmuﬂ
ve bunun da mikdar› senevî 193.000 liradan ibaret olup masâr›fâtdan aç›k görünen 9.000 li-ra ile beraber 202.000 liran›n ﬂehriyeye taksimen Dersaâdet’den vilâyet-i müﬂârunileyhe irsâli
lâz›me-i hâlden bulunmuﬂdur. Bu da saye-i asayiﬂ-vâye-i hazret-i Padiﬂahîde Ordu-y› Hümâyûn-ca ittihâz olunacak tedâbîr ile eﬂk›yan›n taarruzuna ma‘rûz bulunan baz› mahaller asayiﬂinin ka-rîben ve tamam›yla ircâ‘ ve takrîrinde ve emvâl ve vâridât-› vilâyetin terakkî ve tezâyüdü esbâb›
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istihsâl ve tahsilât›n gere¤i gibi husûlünde bu akçenin art›k Dersaâdet’den irsâline mahal kalma-yaca¤› derkârd›r. Maamâfih defâtîr-i mezkûrenin hulâsas› ve muhteviyât› Maliye Komisyon-› Âlî-since bi’t-tedkik iktizâs›n›n ifas› merhûn-› re’y-i âlî bulunmuﬂ olup hulâsa-i ma‘rûzan›n leffiyle key-fiyet makam-› celîl-i cenâb-› Sadâret-penâhîye arz u takdim olundu¤u misillü di¤er nüshas› man-zûr-› sâmî-i efhamîleri buyurulmak üzere leffen takdim k›l›nm›ﬂ ve defâtîrin bir nüshas› da Hudey-de’de Hey’et-i Teftiﬂiye Riyâseti’ne tesyâr olunmuﬂ oldu¤u muhât-› ilm-i âlî buyuruldukda ol bâb-da emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 5 Ramazan sene [1]325 ve fî 29 Eylül sene [1]323 / [12 Ekim 1907]
Yemen Hey’et-i Teftiﬂiyesi’nden
Mehmed Ferid bin Said
**

İDARİ VE MÜLKİ DÜZENLEMELER

297

298

osmanlı arşiv belgelerinde yemen

Yemen Vilâyet-i Celîlesi’nin bir senelik olarak emvâl-i mürettebe-i umumiyesiyle
masâr›fât-› umumiyesini nât›k hulâsad›r.
VÂR‹DÂT
Varidât-› Umumiye

Mülâhazât

Lira-y› Osmanî
Merbûtan takdim k›l›nan büdce mûcebince vilayetin vâridât-› umumiyesi yekûnu
[Yemen Vilâyet-i Celîlesi’nin bir senelik olarak emvâl-i mürettibe-i umumiyesi yekûnu]

458.000

Bu sene a‘ﬂâr›n›n feyz ü bereketine göre sene-i sâb›kadan fazla olmas› me’mûl edilen

25.000

Hudeyde gümrük has›lât› olup vilâyete tahsis buyurulan (Tahminen)

50.000

[Genel]Yekûn

533.000

Gayr-ez gümrük sinîn-i sâb›kada vuku bulan ve mikdar› zîrde muharrer bulunan tahsilât-›
umumiye ve bâlâda muharrer oldu¤u üzere baz› mahallerde i¤tiﬂâﬂ oldu¤u gibi sair
mahallerin vergisi hayli seneden beri ta‘dil görmedi¤inden nâﬂî senesi zarf›nda yüzde
k›rk nisbetinde bakayada kalmas› tabiî görünen

-193.000

Yüzde altm›ﬂ hesab›yla senesi zarf›nda tahsili tahmin edilen

340.000

Bâlâda muharrer oldu¤u ve masâr›f sahifesinde gösterildi¤i vechile emvâl-i umumiyeden
bakayada kalacak mebâli¤a mukabil Dersaâdet’den irsâli lâz›m gelen

+202.003
542.003

Aded

Aded

Emlâk vergisi

97.197

Hâl-i ‹¤tiﬂâﬂda Bulunan Mahaller Emvâl-i Umumiyesi

A¤nâm resmi

34.901

Ani Kazas› k›smen i¤tiﬂâﬂda bulundu¤u

16.437

176.016

Zimar Kazas› k›smen i¤tiﬂâﬂda bulundu¤u

13.376

68.657

Perim Kazas› k›smen i¤tiﬂâﬂda bulundu¤u

16.960

Kevkeban Kazas› k›smen i¤tiﬂâﬂda bulundu¤u

13.761

Hacca Kazas› k›smen i¤tiﬂâﬂda bulundu¤u

15.843

2.448

San‘a Kazas› k›smen i¤tiﬂâﬂda bulundu¤u

27.361

458.000

Amran Kazas› k›smen i¤tiﬂâﬂda bulundu¤u

10.122

‹hale-i a‘ﬂâr
Emanet-i a‘ﬂâr
‹car

115

Rüsûmât-› mütenevvi‘a

78.666

Mehâkim ve müteferrika

[Yekûn]

123.860

[K›smen i¤tiﬂâﬂda bulunan mahaller vâridât›]

123.860

Sair mahaller vâridât›

334.140

Yekûn

458.000
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Sinîn-i sâb›ka tahsilât›ndan mâadâ bir
senelik emvâlinden tahsilât-› umumiyesi
Bir senelik emvâl-i umumiyenin ihalesi

Bir sene mal›n›n tahsilât›

Sene

Aded

Aded

[1]308

443.257

211.257

[1]309

441.732

230.284

[1]310

444.507

245.514

[1]311

436.296

264.186

[1]312

433.096

235.324

[1]313

440.419

234.449

[1]314

447.543

217.866

[1]315

456.183

280.055

[1]316

445.890

243.726

[1]317

443.360

236.396

[1]318

425.044

211.209

[1]319

427.758

218.983

[1]320

447.379

154.755

[1]321

400.505

114.589

[1]322

454.680

151.758

6.587.643

3.140.387

MASÂRIFÂT
Masâr›fât mahalliye

Aded

Memurîn-i ﬂer‘iyye maaﬂ ve masâr›f›

9.152

Memurîn-i dahiliye maaﬂ ve masâr›f›

31.048

Memurîn-i adliye maaﬂ ve masâr›f›

1.504

Memurîn-i maliye maaﬂ ve masâr›f›

17.403

Mütekâidîn-i askeriye ve eytâm ve muhtâcîn maaﬂât›

3.707

Polis memurlar›n›n maaﬂ ve masâr›f›

1.387

S›hhiye icar›
Yekûn Lira

40
64.240

Jandarma Alay›n›n Merbût Müfredât Bütçesi Mûcebince Bir Senelik Maaﬂ ve Tayinât ve Melbusât ve
Masâr›fât-› Sairesi
Maaﬂ k›sm› (2.152 nefer itibar›yla)

38.412

Tayinât k›sm›

9.909

Melbusât k›sm›

1.239

‹nﬂaat ve icar ve masâr›f-› saire
Yekûn Lira
Masâr›f-› mahalliye [Yekûn lira]
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325
50.012
114.252

Havalât-› Saire
Bahriye Nezâret-i Celîlesi’ne muhavvel olan Maliye Nezâret-i Celilesi’nin 3 k›t‘a havale-nâmesi mûcebince

8.004

Nizamiye Havalât Ve Mürettebât Ve Muhassesât› Merbûtan Takdim K›l›nan Ordu-y› Hü-mâyûn’›n Büdce Defâtîri Mûcebince Yedinci Ordu-y› Hümâyûn’un Mevcudu Yirmi Beﬂ
Bin Nefer ‹tibar›yla Tayinât Esmân›
Yedinci Ordu-y› Hümâyûn’a aid

Aded

288.108

Beﬂinci Ordu-y› Hümâyûn ve Hicaz F›rkas›’ndan gelen kuvve-i munzammaya aid

64.559

[Yekûn]

352.667

Yedinci Ordu-y› Hümâyûn’un Erzak-› Askeriye ve Eﬂya ve Mühimmât-› Harbiye
Nakliyât›
Erzak ve eﬂya nakliyât›

20.460

Mühimmât ve esliha

3.250

Efrâd-› müstebdile

6.953

[Yekûn]

30.663

[Ara Toplam]

+

352.667
30.663
383.330

Techizât ve Melbusât ve Zâbitân›n Elbise Bahâs›

Aded

Zâbitân›n elbise bedeli

2.257

(...) Bedeli

2.988

Çar›k bahâs› (senede dört defa 98.484 aded)

1.969

Eyyâm-› ﬂitâda karakol için mübâya‘a olunacak kürk bahâs›
[Yekûn]

400
7.614

Tayinât yekûnu

383.330
7.614
390.944
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Yedinci Ordu-y› Hümâyûn’un maaﬂât k›sm› ve Müteferrikas›

Aded

Ümerâ ve zâbitân›n gayr-› ez sipariﬂ maaﬂlar›

60.806

Efrâd›n bir senelik maaﬂât›

59.627

Bu da beﬂ askerî sand›¤›na aid

3.886

Müteferrika

1.284

Harc›rah

500

K›rtasiye

100

Sipariﬂ

13.032

[Yekûn]

139.235

Kuvâ-y› Munzamman›n Maaﬂ K›sm›
Beﬂinci Ordu-y› Hümâyûn’a Aid Taburlar›n Maaﬂât›

Aded

Zâbitân›n bir senelik maaﬂât›

4.427

Efrâd›n bir senelik maaﬂât›

7.726

[Yekûn]

12.153

Hicaz F›rkas›’na Aid Taburun Maaﬂ›

Aded

Zâbitân›n bir senelik maaﬂât›

4.723

Efrâd›n bir senelik maaﬂât›

6.706

Yekûn]
[Y

11.428

Kuvâ-y› Munzamman›n Maaﬂ Yekûnu

Efrâd-› müstebdilenin vapur navlu olup Hazine-i Celilece tesviye olunmakda bulunan

+

12.153
11.428
23.582
6.953

Sair mahallere havale olunan ümerâ ve zâbitân-› askeriyenin sipariﬂi

13.032

Efrâd-› asâkir-i ﬂahane maaﬂât›na senede alt› ayl›¤› verilir itibar›yla tenzîl olunan

37.029

Yekûn

57.014

Yedinci Ordu-y› Hümâyûn ve Kuvâ-y› Munzamman›n Maaﬂ›
Yedinci Ordu-y› Hümâyûn maaﬂât›

139.235

Kuvâ-y› munzamman›n maaﬂ k›sm›

23.582

[Yekûn]

162.817

[Yedinci Ordu-y› Hümâyûn ve kuvâ-y› munzamman›n maaﬂ›]

162.817

Cihet-i askeriyeden verilen büdce mûcebince

553.761

‹nﬂaat-› askeriye için sarf› icab eden
[Yekûn]
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3.000
556.761

Yemen’de bir kasaba

(‹.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi, No. 766-0053)

Yedinci Ordu-y› Hümâyûn taburlar›n›n

59.627

Beﬂinci Ordu-y› Hümâyûn taburlar›n›n

7.726

Hicaz F›rka-i Hümâyûnu taburlar›n›n

6.706

[Senelik yekûn]

74.059

Alt› ayl›k

37.029

Yekûn

57.014

Tayinât›n ve nakliyât›n fiyat› muhammen olmas›na ve bu sene mahsulât›n›n feyz ü bere-ketine nazaran haricden celb olunmay›p merkez-i vilâyetçe kontratoya nisbeten dûn ve
mu‘tedil fiyatla mübâya‘a olundu¤u takdirde tasarruf ve iktisad› me’mûl-i kavî bulunan

80.000

Yekûn masâr›fât-› umumiye

137.014

29 Eylül [1]323 / [12 Ekim 1907]
Yemen Hey’et-i Teftiﬂiyyesi Azas›ndan
Ahmed Yaver
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EBUAR‹ﬁ KAZASI’NIN AS‹R’E BA⁄LANMASI
Hudeyde’ye tabi Ebuariﬂ Kazas›’n›n, yak›nl›¤› sebebiyle Asir Sanca¤›’na ba¤lanmas›n›n idarî
ve siyasî aç›dan uygun olaca¤›

ﬁûrâ-y› Devlet
Mülkiye Dairesi
1199
Öteden beri Hudeyde’ye merbût ve fakat uzakl›¤› hasebiyle idaresi pek müﬂkil olan Ebua-riﬂ Kazas›’n›n kurb ve münasebeti bulunan Asir Sanca¤›’na ilhâk› idareten ve siyaseten münasib
olaca¤›na dair Yemen Vilâyeti’nden al›nan telgrafnâmenin takdimini ve baz› ifadât› mutazam-m›n Dahiliye Nezâreti’nin ﬁûrâ-y› Devlet’e havale buyurulan 2 A¤ustos [1]326 tarihli ve
2/1322 numaral› tezkiresi Mülkiye Dairesi’nde k›râet olundu.
Tezkire-i mezkûrede gerçi bu kabîl fekk ve tahvîl-i irtibât muamelât›n›n münferiden icra edil-meyip ileride ittihâz edilecek karar-› umumîye ta‘lîki mukarrer ise de h›tta-i Yemaniye’nin hususi-yet ve ehemmiyet-i mevki‘iye ve idaresi cihetiyle suret-i istisnâiyede olarak tervîc-i iﬂ‘âr ve vilâye-te muvâf›k-› hâl ve maslahat bulunmuﬂ oldu¤u ityân k›l›nm›ﬂ ve suret-i iﬂ‘âr ﬂâyân-› tervîc görülmüﬂ
olmakla ol vechile ifa-y› muktezâs›n›n nezâret-i müﬂârunileyhâya inbâs› tezekkür k›l›nd›. Ol bâb-da emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 20 ﬁaban sene [1]328 ve 12 A¤ustos sene [1]326 / [25 A¤ustos 1910]
(ﬁûrâ-y› Devlet Mülkiye Dairesi üyelerinin mühürleri)
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ASKERÎ FAALİYETLER

YEMEN’DEN BARUT TALEB‹
Yemen’de imal edilen iyi cins baruttan haz›rda bulundu¤u haber al›nan 500 kantar›n Hille
Beyi Ahmet Bey vas›tas›yla M›s›r’a gönderilmesi ve ayr›ca her y›l 1.000 kantar barutun iﬂlenip
ayn› ﬂekilde M›s›r’a sevk edilmesi hususunda Yemen beylerbeyine hüküm

Mühimme Defteri, no: 5, s. 245, hüküm 627

84

Yemen beylerbeyisine hüküm ki
Hâlen vilâyet-i mezbûrede a‘lâ barut hâs›l oldu¤u i‘lâm olunup ve bilfi‘l mevcud Yemen kan-tar› ile beﬂ yüz kantar barut varm›ﬂ. Buyurdum ki hükm-i ﬂerifim var›cak te’hir etmeyip haz›r olan
barutu Hille Beyi Ahmed dâme izzuhû ile Moha ‹skelesi’ne ondan Moha kapudân› ile Süveyﬂ’e
gönderesin ki gelip M›s›r’a vâs›l ola ve min-ba‘d her sene emr-i ﬂerifim üzere bin kantar iﬂledip
mahrûse-i mezbûreye irsâl eyleyesin. Barut hususu ehemm-i mühimmâtdand›r. Gere¤i gibi mu-kayyed olup e¤er haz›r olan barutu mu‘accelen göndermekdir ve e¤er min-ba‘d her sene bin
kantar iﬂledip göndermekdir. ‹kdâm ve ihtimâm eyleyesin ve âdet üzere irsâl olunagelen baha-r› dahi bile gönderesin.
[Fî 12 Cemâziyelâhir 973 / 4 Ocak 1566]
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Yemen çöllerinde askerlere erzak nakliyatı

(Resimli Kitab, c. 5, s. 208)

Yemen’de develerle top nakliyatı

(Resimli Kitab, c. 5, s. 205)
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Mühimme Defteri, no: 5, s. 605, hüküm 1678

YEMEN’DEK‹ KALELER‹N TAM‹R‹
Ço¤u harap durumda bulunan Yemen’in sahil ve da¤l›k kesimlerindeki kalelerin bak›m
ve onar›mlar›n›n yap›lmas›

Yemen beylerbeyisine hüküm ki
Mektub gönderip Vilâyet-i Yemen’de vâki olan cibâl ve sevâhil kaleleri ekseriyâ haraba mü-teveccih olup dizdârlar›ndan ve beylerinden ve kâﬂiflerinden mütevâliyen mektublar› geldikde iti-mad olunmay›p müstakil mimarlar gönderilip keﬂfetdirilip fi’l-vâki vilâyetde hurde kalelerden mâa-dâ sevâhilde ve cibâlde düﬂmana mukabil ve memlekete nef‘-i tâmm› olup h›fz u hirâseti lâz›m
olan kalelerden yirmi pâre kale mikdar› vard›r ki tamire ihtiyac olup sâb›kâ beylerbeyi arz etdik-lerinde bir vechile te’hire kal›p bu vilâyet kalelerinin ekseri topra¤la bina olunup her sene ya¤-mur-› ﬂedîd bu zamana gelince nicesinin burclar› ve nicesinin bârûlar› ve köﬂebendleri bozulup
zaman-› karîbde tamir olunmazsa sonra küllî mâl ve masrafa bâ‘is olup Memâlik-i Mahrûse’ye
zarar gelmek ihtirâz› oldu¤un arz eyledi¤in ecilden buyurdum ki vusûl buldukda arz etdi¤in gi-biyse onun gibi tamir ve termîme muhtac olup memleket ve vilâyete enfa‘ olan› tamir ve termîm
edip amma kendin bizzat mukayyed olup lâz›m ve mühim olanlar› edip israf ve itlâfdan ictinâb
eyleyesin, ﬂöyle bilesin.
Fî 13 Zilkade 973 / [1 Haziran 1566]
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Cebel-i Asir’de Abha adlı mevkideki Manâzır Kalesi

(‹.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi, No. 90766-0009)

Sevkıyat öncesi Hudeyde Askerî Dairesi önünde yapılan resmî geçit

(Resimli Kitab, c. 5, s. 203)
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LHAYYE KASABASI SURLARININ ONARILMASI
Lhayye Kasabas›’n› civardaki kabilelerin sald›r›lar›ndan korumak için aﬂ›r› ya¤›ﬂlardan harap
olan surlar›n bir an önce onar›lmas›

Bâb-› Âlî
Meclis-i Vâlâ-y› Ahkâm-› Adliye
Aded
972
Maliye Nezâret-i Celîlesi’nin 7 Cumâdelâhire sene [12]78 tarihiyle Meclis-i Vâlâ’ya hava-le buyurulan bir k›t‘a takrîrinden müstebân oldu¤u vechile Yemen Eyâleti’nde kâin Lhayye nâm
kasaba surunun ekser mahalleri kesret-i bârân vuku‘uyla y›k›larak müﬂrif-i harâb olmas›ndan ve
bunun hâliyle b›rak›lmas› ahalinin emniyetsizliklerini istilzâm eylemesinden dolay› keﬂfi bi’l-icra
yirmi sekiz bin yüz altm›ﬂ beﬂ kuruﬂ masrafla vücuda gelece¤i mahalline inhâ olunmuﬂ olup vâ-k›‘â h›tta-i Yemaniye ahalisi kâmilen daire-i mutâva‘atkârîde olmad›klar› cihetle baz› kabâil-i
gayr-› mütemeddine civarlar›nda bulunan kasabât ahalisine îrâs-› gadr ve hasar edegeldiklerine
mebnî zikrolunan surun bu vechile harâb olmas› kasaba-i mezbûre ahalisinin insilâb-› emniyet-i
hâliyelerini mûcib olaca¤›ndan bir an evvel tamiriyle iade-i asayiﬂ ve emniyetleri lâz›meden ol-mas›na ve masâr›f-› vâk›‘an›n münâkasas› hâlinde bir mikdar daha tenezzül etmesi me’mûl bu-lunmas›na mebnî mezkûr surun metânet ve rasânetine itina olunmak ﬂart›yla keﬂf-i mezbûru teca-vüz etmemek üzere ba‘de’l-münâkasa icra-y› tamiri z›mn›nda mahalline tahrirât tastîri hususunun
nezâret-i müﬂârunileyhâya havalesi tezekkür k›l›nm›ﬂ ise de ol bâbda emr u fermân hazret-i men
lehü’l-emrindir.
Fî 17 Cumâdelâhire sene [1]278 / [20 Aral›k 1861]
(Meclis-i Vâlâ-y› Ahkâm-› Adliye üyelerinin mühürleri)
**

A S K E R Î FA A L İ Y E T L E R

313

314

osmanlı arşiv belgelerinde yemen

Yemen’de Hamidiye Kıﬂlası’nın açılıﬂ merasimi

(‹.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi, No. 90661-0012)

Atûfetli efendim hazretleri
Meclis-i Vâlâ-y› Ahkâm-› Adliye’den kaleme al›n›p melfûfuyla ma‘an manzûr-› âlî-i cenâb-› mü-lûkâne buyurulmak için arz u takdim k›l›nan mazbatadan müstebân oldu¤u vechile Yemen Eya-leti’nde kâin Lhayye nâm kasaba surunun harâb olan mahallerinin bir an evvel tamiriyle ahali-nin kabâil-i gayr-› mütemeddinenin dest-i te‘addîsinden muhafazas› lâz›m olmas›yla masâr›f› keﬂ-folunan yirmi sekiz bin yüz altm›ﬂ beﬂ kuruﬂu tecavüz etmemek ve metânet ve rasânetine itina
olunmak ﬂart›yla ba‘de’l-münâkasa icra-y› tamiri z›mn›nda mahalline tahrirât tastîri hususunun Ma-liye Nezâret-i Celîlesi’ne havalesi tezekkür k›l›nm›ﬂ ise de ol bâbda her ne vechile emr u fermân› hazret-i mülûkâne müte‘allik ve ﬂeref-sudûr buyurulur ise ona göre hareket olunaca¤› beyân›yla
tezkire-i senâverî terkîmine ibtidâr olundu, efendim.
Fî 28 C sene 1278 / [31 Aral›k 1861]
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Esâbi‘-pîrâ-y› tevkîr olan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle evrak-› ma‘rûza manzûr-›
me‘âlî-mevfûr-› hazret-i ﬂahane buyurulmuﬂ ve husus-› mezkûrun tezekkür ve istîzân olundu¤u
üzere nezâret-i müﬂârunileyhâya havalesi müte‘allik ve ﬂeref-sudûr buyurulan emr u irâde-i seniyye-i cenâb-› ﬂehriyârî muktezâ-y› münîfinden olarak evrak-› merkûme yine savb-› sâmî-i Sadâret-penâhîlerine iade k›l›nm›ﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 29 C sene 1278 / [1 Ocak 1862]
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LHAYYE KASABASI’NA KALE ‹NﬁASI
Lhayye Kasabas›’n›n su ihtiyac›n› karﬂ›layan Numan kuyular›na su almak üzere gelenleri
çapulcular›n sald›r›lar›ndan korumak için ahalinin yard›mlar›yla yap›lan kale burcunun
Padiﬂah’›n ismine izafeten “Aziziye” ad› verildi¤i ve kaleye asker yerleﬂtirildi¤i

Makam-› Celîlü’l-ittisâm-› Cenâb-› Vekâlet-penâhî’ye
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Yemen Eyâleti muzâfât›ndan Lhayye Kazas›’n›n suyu bir saat haricinde vâki Numan nâm ku-yulardan celb olunmakda ve bunlar›n etraf ve civar›nda bulunan eclâf-› aﬂâyir gece ve gündüz
su için iyâb u zihâba sark›nt›l›k ve f›rsat buldukça hayvanlar›n› gasb u sirkat gibi ﬂeylerden gayr› hâlî bulunmakda olduklar›ndan kaza-y› mezkûr ahalisi fevka’l-had bunlar›n elinden bî-huzur ve
bî-rahat iseler de nefs-i kazada içmeye sâlih su olmad›¤› hâlde suya her dakika derkâr olan ih-tiyac ve kadîmden beri al›ﬂ›lm›ﬂ bir rahats›zl›k iktizâs›nca çaresiz katlan›p gitmekde olduklar› ge-çen ol tarafa yak›n güzâr olundu¤unda istimâ‘ olunmuﬂ ve ahali taraf›ndan dahi eclâf-› merkû-menin men‘-i hasar u mekîdetleri yolunda istirhâm vuku bulmuﬂ idi. Saye-i asayiﬂ-vâye-i cenâb-›
Padiﬂahîde hiç ferdin ehad hümâdan renciﬂ ve zarar görmesi gayr-› caiz olup ahali-i merkûme-nin bu yüzden rahats›zl›klar› ise sâlifü’l-beyân vâs›l-› mertebe-i nihayet oldu¤undan ve çünkü mez-kûr kuyular aç›kda olarak su alma¤a gelip giden ahalinin muhafazas› asâkir-i muvazzafadan
mikdar-› vâfi müstahf›z ikamesine muhtac ve o dahi asâkir aç›kda bar›namay›p tahta ve kam›ﬂ
gibi ﬂeylerden cüz’î masrafla bir ﬂey bina olunup ikame etdirilebilir ise de bilâhare bununla ken-dilerini muhafaza edemeyeceklerinden evvel emirde masâr›f-› inﬂaiyesi cânib-i mîrîden tesviye
olunmak üzere bir aded burc inﬂas› lüzumu tasavvur k›l›nd›ysa da buna da kaz›yye-i tasarrufât
mesâ¤ vermedi¤inden ve ﬂöyle ki orada yap›lacak burç mücerred kaza-y› mezkûr ahalisinin emn
ü rahatla su almalar› için olaca¤›ndan o yolda vâki olan teﬂvikât üzerine tasarrufât-› vâk›‘as› iâ-neten taraflar›ndan te’diye k›l›nmak üzere mükemmel ve gayet müstahkem bir aded burç inﬂas›-na bundan mukaddem mübâﬂeret etdirilmiﬂ idi. Mezkûr burç bu kere rehin-i hüsn-i hitâm olma-¤›n ve bunun dahi nâm› nâm-› hümâyûn-› cenâb-› cihanbânîye mensub olmak üzere Aziziye Bur-cu tesmiye k›l›nma¤›n bir vakt-i mesudda sancak küﬂâd›yla derûnuna mikdar-› kifâye asâkir-i mu-vazzafa ikame k›l›nm›ﬂ ve ﬂimdi kemâl-i emn ü asayiﬂle ol havali bây u gedâs› ihtiyacât-› zaru-riyenin eﬂedd ve akdeminden olan sular› alma¤a baﬂlad›klar›ndan her nefesde edas› üzerimize
farz-› ayn olan dua-y› tezâyüd-i eyyâm-› ömr ü iclâl ve satvet-i hazret-i z›llullahîyi ale’d-devam eda
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ve tekrara mülâz›m bulunmuﬂ olduklar›n›n arz u beyân›yla takdim-i arîza-i müstemendîye ictirâ k›-l›nd›. Ol bâbda ve her halde emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 7 ﬁevval sene [12]85 ve fî 8 Kânûn-› Sânî sene [12]84 / [20 Ocak 1869]
Mutasarr›f-› Eyalet-i Yemen-i sâb›k
Es-Seyyid Ahmed
**
Yemen Mutasarr›fl›¤›’na
Lhayye Kazas›’na bir saat mesafede kâin Numan nâm kuyulardan su alma¤a gelip geçmek-de olan kesân›n muhafazalar› için ahali taraf›ndan inﬂa ve tesviye ve derûnuna mikdar-› kâfi asâ-kir-i muvazzafa ikame etdirilen burcun nâm-› nâmî-i hazret-i ﬁehriyârî ile tesmiye olundu¤u selefi vâlâlar› taraf›ndan saadetli paﬂa hazretlerine iﬂ‘âr olunmuﬂ ve iâne-i vâk›‘a eser-i hamiyet ola-rak istilzâm-› memnuniyet etmiﬂ olmakla beyân-› hâl siyâk›nda ﬂukka.
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San’a surlarından bir görünüm

(‹.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi, No. 779-76-0039)

Kafel’de Osmanlı askerleri

(‹.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi, No. 90766-0019)
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SAN‘A’NIN ZAL‹MLER‹N TASALLUTUNDAN KURTARILMASI
San‘a ve civar›nda hiçbir kavim ve kabilenin di¤erine emniyet edemedi¤inden kendi s›n›rlar›n›
di¤erinden muhafaza etmek, gerekti¤inde komﬂusuna sark›nt›l›k yapabilmek için her köy ve
kabilenin önemli mevkileri kale ve surlarla çevirmiﬂ olduklar›, özellikle San‘a’n›n kuzeyinde
yaﬂayan el-Haris Kabilesi mensuplar›n›n her f›rsatta San‘a halk›na zarar vermeyi al›ﬂkanl›k
haline getirmiﬂ oldu¤u, iki seyyidi de katleden Erhab kabilesine mensup Abdullah Defi
ad›ndaki zalimin de etraf›na bir miktar haydut toplayarak ortal›¤› kas›p kavurdu¤u, San‘al›lar›n
ise emlâk ve arazilerini bu hainlerin ellerinden kurtarmak ve zulümlerinden korunmak için
Osmanl› hükümetine ›srarl› ricada bulunduklar›, söz konusu hainlerin reislerine hükümete tâbi
olmalar› ve halka yapt›klar› zulümlere son vermeleri hususundaki teklifleri reddettikleri, Muhsin-i
ﬁiarî ad›ndaki baﬂka bir hainin de etraf›na adam toplayarak Osmanl› ordusunu yeneceklerini
ve Osmanl›larla birlikte olanlar›n da tümünü k›l›çtan geçireceklerine dair San‘a halk›na
tehditler savurdu¤u, Osmanl› askerlerinin 28 Nisan 1872’de harpsiz olarak San‘a’n›n
merkezine girdikleri, bilahare hainlerin kontrolünde olan büyük kalenin kuﬂat›ld›¤› ve kalenin
at›lan top mermilerinin tesiri ve Osmanl› askerlerinin cesaretleri sayesinde üç saat içerisinde
teslim al›nd›¤›, bu esnada alt› Osmanl› askerinin ﬂehid oldu¤u, San‘a halk›n›n kendilerini bu
zalimlerin elinden kurtaran Osmanl› askerlerine büyük bir memnuniyet ve coﬂkuyla sevgi
gösterisinde bulunduklar›, hapsedilmek üzere kaleye götürülmekte olan esirlerden ikisinin öfkeli
kalabal›¤›n tazyikinden kurtar›lamayarak öldü¤ü, San‘a halk› ve çevresinde yaﬂayan kabileler
aras›nda iyi bir etki uyand›ran bu baﬂar›n›n bölgenin tamam›yla kontrol alt›na al›nmas›na da
önemli bir katk› sa¤layaca¤›na dair Yemen Valisi ve Hicaz F›rkas› Kumandan› Seyyid Ahmed
Muhtar Paﬂa’n›n mektubu
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Vilâyet-i Yemen
1288
Numara: 27

Pîﬂgâh-› Me‘âlî-iktinâh-› Hazret-i Vekâlet-penâhî’ye
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
ﬁimdiye kadar buralar› zabt u rabt-› umumîye kâdir bir hükûmet görememesinden ve hiçbir
kavim ve kabilenin di¤erine emniyet gösterememesinden dolay› kendi hudud u sügûrunu di¤e-rinden muhafaza etmekle beraber inde’1-icab cîrân›na sark›nt›l›k dahi edebilmek için her karye
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ve kabile mevkilerinin nikât-› mühimmesini kule ve h›snlarla tutmuﬂ olduklar› gibi belde-i San‘a’n›n
cihet-i ﬂimâliyesinde vâki‘ Bâbuﬂﬂuûb nâm›nda bulunan kap›n›n haricinde kâin arazi-i basîta ve
mezrû‘ada meskûn el-Hâris kabilesi ahalisi dahi mevkilerini duvarlar›n›n n›sf-› tahtânîsi taﬂ ve n›sf› fevkânîsi taﬂ k›r›¤› ile çamur ve a¤aç parçalar›ndan dondurulmuﬂ ve bu suretle yine taﬂ haline
getirilmiﬂ yekpâre beﬂ-alt› sakfdan mürekkeb husûn-› müte‘addide ile taht-› muhafazaya al›p bu
h›snlar›n tekmîli San‘a Kalesi’nin pîﬂgâh›nda ve pek yak›n›nda oldu¤undan kabile-i mezkûre aha-li-i zâlimesi ﬂu h›snlara tahassun ile her bâr ehl-i belde-i San‘a’ya îsâl-i gezend ve hasar etmeyi
ve hatta bazan Bâbuﬂﬂuûb’dan harice kimseyi ç›kartmay›p ehl-i San‘a’n›n o cihetdeki mezraala-r›n› zor-› bâzûlar›yla tekmîl zabt ve kendileri ziraat edip ashâb› tehî-dest ve engüﬂt-i güzâ-y› acz
ve hayret olarak sûr-› San‘a üzerinden ve uzakdan bakmakda ve husûn-› mezkûreden bir büyü-¤ü Erhab kabilesi ﬂerîrlerinden Abdullah-› Def‘î’nin eline geçip müddet-i medîdeden ve hususuy-la iki seneden beri San‘al›lardan iki seyyid katletmesinden nâﬂi bütün bütün zorbal›¤› ele al›p ve
baﬂ›na k›rk-elli haydud toplay›p istedi¤i gibi ortal›¤› kas›p kavurarak h›sn›na güvenmekde bulun-muﬂ ve San‘al›lar ise aczlerinden hiçbirine ve hususan buna ﬂakk-› ﬂefe-i muhalefet edememiﬂ ol-duklar› görülmüﬂ ve ahalinin sa¤îr ve kebîr ve vazî‘ ve ﬂerifi ﬂu gaddar ve zâlimlerden ahz-› sâr
ve mutasarr›f› bulunduklar› halde bunca senelerden beri yaln›z karﬂ›dan dehen-güﬂâ-y› intizâr ve
inkisâr olmakdan gayr› ellerinden bir ﬂey gelmeyen emlâk ve mezraalar›n›n havene-i merkûme-nin eyâdî-i gâs›belerinden nez‘ ve üzerlerinden zulüm ve ta‘addîlerinin men‘ u ref‘i hususunda
kemâl-› sûz u güdâz ile bi’t-tazallum arz-› niyaz eylemiﬂlerdir. Husûn-› mezkûre ve be-tahsis h›sn› kebîr-i mebhûs ise ber-vech-i ma‘rûz bütün bütün San‘a’n›n kurb-› ﬂimâlîsinde bulundu¤u cihetle
onlar da mütehass›n havenenin hâliyle ibkâs› zaten hükm-i Hükûmet’e bir vechile elvermiyece¤i
ve bunlar daire-i emniyet ve itaata idhal edilmedikçe San‘a’da bir vechile asayiﬂ ve istirahât ta-karrür ve teessüs edemeyece¤i cihetle onlar›n dahi cânib-i Hükûmet-i Seniyye’ye celb ü imâle ve
mezâlim-i kesîrelerinin mahv u izâlesi esasen zimmet-i memuriyetimiz müterettibât ve mütefer-ri‘ât›ndan göründü¤üne ve hususan h›sn-› kebîr-i mezkûr mütehass›nlar› Hükûmet-i Seniyye hilâf-gîrân›ndan oldu¤u cihetle asâkir-i ﬂahanenin San‘a’ya pâ-nihâde-i takarrub oldu¤u hengâmda
mevcud maiyyeti olan bir tak›m hazele ile mechul bir mahalle savuﬂmuﬂ idü¤ü di¤er arîza-y› çâ-kerî ile arz ve inhâ k›l›nan Muhsin ﬁiharî’nin hemen ﬂu günlerde biraz›n› Erhab kabilesinden cem‘
ve celble h›sn-› kebîr-i mezkûra vaz‘ eylemiﬂ bulundu¤u, en güzîde ve nân u nimetiyle perverde
olan cem‘an seksen nefer mutemed kimesnelerinden ibaret olduklar› cihetle mütehassinîn-i mer-kûme zikrolunan Muhsin ﬁihârî hâin u hâifinin uzakdan uza¤a olan tahrikât-› mütevâliye-i fevka-lâdesiyle ve hususan ﬂurada hayme-zen-i satvet olan ve kâffe-i mekâreci ve sairesiyle mevcudu
topu iki bin beﬂ yüz kadardan ibaret olan ve dört-beﬂ ufak tefek iﬂe yaramaz toplar› bulunan
asâkir-i Osmaniyye’den asla havf ve endiﬂe etmemeleri ve bunlar hakk›nda silahlar›na havale-i
dest isti‘mâl eder etmez, kendisi dahi haricden külliyetli adamla, muasker-i Hümâyûn’a hücum
ile hey’et-i mevcude-i askeriyeyi büsbütün mahvedece¤i hakk›nda gösterdi¤i mevâ‘id ve te’mi-nât-› eblehfiribâne ile mârru’z-zikr mütehass›nlar belde-i San‘a’n›n bilâ-harb Asâkir-i ﬁahane’ye
vuku‘-› tesliminden dolay› envâ‘-› türrehât ile ahaliyi levm ve tezyîf ve iﬂte ahali-i merkûmenin ﬂu
hareketleri cihetiyle güya zu‘mlar›nca ﬂuradaki asâkir-i ﬂahaneyi bi’1-hücûm bitirecekleri s›rada
efrâd-› ahaliyi dahî tekmîl k›l›çdan geçirecekleri hakk›nda neﬂr-i hezeyân-› bî-pâyân ile halk-› bel-deyi bir kat daha tehdid ve tahvîf eyledikleri görüldü¤üne mebnî mezkûr el-Hâris kabilesine ve
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ez-cümle h›sn-› kebîr-i mezkûr mütehass›nlar›na ve reislerine kabul-› ﬂeref-tabiiyyet-i Saltanat-› Se-niyye için Hükûmet-i Seniyye’ye gelmeleri hakk›nda davetnâme gönderilmiﬂ oldu¤u halde kat‘an
adem-i ra¤bet ve icabetle cevab-› redd vermiﬂ olmalar› üzerine tekrîr-i davete bi’l-ibtidâr iltizâm› kemâl ve rifk ve mülâyemetle miyânede muhabereye tayin edilen zât davetnâme-i çâkerînin
kendilerine sûret-i vüsûluna bürhân ve alâmet olmak üzere cevab tahririne tenezzül etmezlerse
hiç olmazsa yaln›z zîrini temhîr eylemeleri hususunda ›srar etmiﬂ oldu¤u halde, ona bile izhâr-›
muvâfakat etmeyip ﬂahs-› mersûl-› mezkûru ke’1-evvel cevab-› redd-i ﬂifahî ile nezd-i çâkeriye çe-virmiﬂ olduklar›ndan bunlar›n ﬂu hareketleri bir emâre-i sâde-dilî ve hamakat olup bilâhare göre--
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cekleri satvet-i askeriye üzerine izhâr edecekleri nedâmet müfîd olmayaca¤›ndan bahisle vaktiy-le terk-i inad ve muhalefet eylemeleri lüzumunu mu‘lin gönderilen üçüncü habere dahî kendilerin-den dünyada kimse kalmay›ncaya kadar çal›ﬂacaklar› cevab› al›nmas›yla art›k San‘a’ya tedâ-bîr-i hakîmâne ile bilâ-harb girmiﬂ ve satvet-i nâriye göstermemiﬂ oldu¤u ve mevcud-› küllîsi de
topu dört buçuk taburdan ibaret bulundu¤u için onlar›n ve belki de cümle halk›n gözlerine pek
az ve küçük küçük “vitort” ve da¤ toplar› dahi iﬂe yaramaz görünen asâkir-i besâlet-me’ser-i haz-ret-i Padiﬂahîden h›sn-› kebîr-i mezkûrun derece-i ehemmiyetine nazaran bir k›sm-› kalîlinin olsun
muttas›f ve me’lûf olduklar› ﬂecâ‘at ve harekât-› düﬂman-ﬂikâr› ve metbû‘-› mufahhameleri u¤urun-da her bâr ma‘al-iftihar iltizâm ve izhâr edegeldikleri me’ser-i fedakâriyi ﬂurada da herkese gös-terme¤e mecburiyet elverdi¤inden nâﬂi San‘a’ya muvâsalat›m›z›n dördüncü ve iﬂbu Nisan’›n on
alt›nc› Pazar günü ale’s-sabah fakat Birinci Alay›n Birinci Taburu ile ve iki üç k›t‘a “vitort” ve da¤
toplar› ile h›sn-› kebîr ve ﬂehr-i mezkûr taht-› muhasaraya al›nm›ﬂ ve etraf› kâmilen kal›n bir duvar
ile muhât ve havlusu nihayet derecede müdafaaya yarayabilecek bir tak›m kesinti ve siperlerle
memlû olarak binas› gayet sa¤lam ve duvarlar› tarif-i mesbûk üzere mebnî ve iki arﬂ›n sahn›nda
bir h›sn-› cesîm ü refî‘ idü¤ü görülmüﬂ ve bunun üzerine iki saat zarf›nda yüz on gülle endâht
olundukdan sonra mezkûr bina-y› refî‘-i h›sn›n n›sf› hedm ve tahrib olunmas›n› ve hücuma müsa-id yerler aç›lmas›n› müteâkib tabur-› mezkûrdan ifrâz ve tayin olunan yaln›z iki bölükden biri bir
cihetden Üçüncü ‹htiyat Alay›’n›n Miralay› ‹zzetli Hac› Musa ve di¤eri öbür tarafdan Dördüncü
‹htiyat Alay› Miralay› ‹zzetli Fazl› Beyler refâkatlar›yla gerek sûr-› San‘a’n›n o cihetine ve gerek
haricine y›¤›l›p avâk›b-› umûra nigrân ve satvet-i kâhire-i askeriyeye vâlih ve hayran olan pîr u
bernâ ve zukûr ve inâs a‘lâ ve ednâ kâffe-i ahali-i San‘a ve civar›n›n gözleri önünde h›sn-› mez-kûrdan havene-i mütahass›nîn ve mu‘annidîn-i merkûmenin lâ yenkat›‘ ya¤mur gibi ya¤d›rmakda
olduklar› kurﬂunlara karﬂ› arz-› seniyye-i gazanferî ve besâletle aç›kdan aç›¤a h›sn-› mezkûra hü-cuma müsâra‘atla derhal muzafferân derûnuna duhûl ve su‘ûd ve gerek at›lan güllelerin te’sirin-den mezkûr seksen neferden bina-y› h›sn›n alt›nda kal›p âzim-i dâri’l-bevâr ve gerek ba‘de’1-hü-cûm, tu‘me-i ﬂîr-i ﬂemﬂîr-i asâkir-i ﬂecâ‘at-girdâr olan havene-i mütehass›nînden mâadâ dördü
mecrûh ve yirmi üçü gayr-› mecrûh olarak ber-hayat kalan bâki yirmi yedi neferi dahi kâmilen
kayd-› esre giriftâr olduklar› ve husûn-› mütebâkiyede mütehass›nlar› ise ﬂu savlet ve muvaffakiyeti askeriyeyi görünce cümlesi h›snlar›n›n bâlâs›na beyaz re’y u emân bayraklar› çekip isti‘mân et-miﬂ bulunduklar› cihetle üserâ-y› merkûme mârru’z-zikr suret-i cereyâni-i vak‘a ve harbe nâz›r olan
mahﬂer-âsâ cemiyet-i ahali aras›nda San‘a kalesine getirilip mahbese ilkâ edilinceye kadar
ma‘berimize ictimâ ve ihtiﬂâd eden sa¤îr ve kebîr halk-› kesîrin gösterdikleri âsâr-› memnûnî ve
ﬂükranî ve saye-i nusret-vâye-i hazret-i ﬁehriyârîde satvet-i kâhire-i askeriye ile ol vechile bedhâh-lar›n›n müdemmir ve makhûr olmas›ndan dolay› cümlesinin gözlerinden isâle etdikleri siriﬂk-i ﬂâd-mânî ve baﬂlar›n› aç›p bir anda bin a¤›zdan esvât-› bülend ile cânib-i me‘âlî-menâk›b-› hazret-i
Padiﬂahî için der¤âh-› muallâ-y› hazret-i gird-gâriye arz eyledikleri da‘avât-› bî-pâyâni ile feryad
u figândan ve çâkerlerinin râkib oldu¤um bârgirin önüne yatmak gibi ibrâz eyledikleri hâlâtdan
cümlemize tahassul eden rikkat ve bana sahîhan havsala-sûz-i hâme-i tarif ve tavsîf olup have-ne-i mebhûsa ve mâhdûle-i merkûmenin ﬂimdiye kadar ci¤ergâh-› ahaliye te’sir eden mezâlim ve
ta‘addîyât›n›n kulûb-› ahalide b›rakm›ﬂ oldu¤u bu¤z ve adâvet-i sâmân-sûzun ﬂevkiyle inân-› ihti-yar ve istibârlar› yed-i idarelerinden ç›karak hatta üserâ-y› merkûme arkam s›ra kale kap›s›ndan
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içeri sokulup taburun aras›nda mahbese götürülmekde ve asâkir-i ﬂahane muhafaza etmekde
iken hücum ve izdiham-› ahaliye çare ve imkân bulunamayarak zikrolunan dört nefer mecrûhla-r›ndan ikisini mahbese vâs›l oluncaya de¤in asâkir-i ﬂahanenin aral›klar›ndan ellerini sokup yum-ruk ve muﬂta ile öldürmüﬂlerdir. ‹ﬂte ﬂükürler olsun, saye-i muzafferiyet vâye-i hazret-i Padiﬂahîde
ﬂu gâile dahi ortadan ve hele asâkir-i ﬂahanenin azl›¤› ve toplar›n iﬂe yaramazl›¤› hususunda
âr›z olan suizan ve zehâb, ezhân-› umumîden bi’1-külliye mahv u izâle olunarak San‘a’ca dahi
herkes satvet ve mekînet-i Devlet-i Aliyye ve ﬂecâ‘at-› asâkir-i Osmaniyye’yi hakk›yla ö¤renmiﬂ ve
iﬂte San‘a da ﬂimdi lây›k›yla zabt ve teshîr olundu denilmek lâz›m gelmiﬂdir. Çünkü kurb-› belde-de böyle bir hâil her hâlde infaz-› hükm-i Hükûmet-i Seniyye’ye hâil olacak idi. ﬁu vak‘ada asâ-kir-i ﬂahaneden makam-› hazret-i Seraskerî’ye takdim k›l›nan künyeli defter nât›k oldu¤u üzere Bi-rinci ‹htiyat Alay›’n›n, Üçüncü Taburu Sol Kol A¤as› Hasan A¤a ile di¤er beﬂ nefer nûﬂ-› ﬂerbeti ﬂehadet etmiﬂ ve yirmi üç nefer dahi cüz’î ve küllî mecrûh olmuﬂdur ve mûmâileyhimâ Miralay
Musa ve Fazl› Beylerin dahi ber-vech-i muharrer maiyyetlerine verilen birer bölük asâkir-i ﬂaha-ne ile gözümün önünde ve bunca ahali nazar›nda ya¤mur gibi ya¤an kurﬂunlara karﬂ› bî-muhâ-bâ h›sn-› kebîr-i mezkûre aç›kdan aç›¤a hücum ve duhûl etmek hususunda ibrâz eyledikleri ga-yet fedâkâri ve nihayet ﬂecâ‘at-ﬂiârlar›ndan dolay› el-hakk nâm-› besâlet-i ittisâmlar› sebt-i sahâ-yif-i tevârîh olunma¤a ﬂâyân ve kendileri do¤rusu bi’1-vücûh mükâfât-› Seniyye-i hazret-i Padiﬂa-hîye cesbân görünmüﬂdür. ‹ﬂte h›sn-› mezbûr ve müstahf›zlar› San‘a ahalisince pek büyük bir ﬂey
addolundu¤undan ve bu ise asâkir-i ﬂahanenin savlet-i dilirânelerine karﬂ› üç saat bile dayana-may›p temelinden hedmedildi¤i ve müstahf›zlar›ndan hiç birinin rehâyâb olamad›¤› görüldü¤ün-den ﬂu muvaffakiyet-i ma‘rûzan›n San‘a ve havalisince aﬂ›r› mertebede hüsn-i te’siri mûcib oldu-¤u gibi kabâilce dahi ibreti müstevcib bulundu¤u cihetiyle bu emr-i celîl-i Yemen’e te‘âlî teferru-ât-› bâkiyenin dahi saye-i muvaffakiyet-vâye-i hazret-i Padiﬂahîde hüsn-i itmâm› ve etraf kabaili-nin dahi cümlesinin husûl-› isti‘mân›n› takrîb ve teshîl etmiﬂ olaca¤› ümidinde bulunuldu¤unun teb-ﬂîrine ictisâr edilmiﬂdir. Ol bâbda ve her halde emr u fermân hazret-i men lehü’l emrindir.
Fî 24 Safer [1]289 ve fî 21 Nisan [1]288 / [3 May›s 1872]
San‘a’dan
Kumandan-› F›rka-i Hicaz ve Vali-i Vilâyet-i Yemen
es-Seyyid Ahmed Muhtar
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Yemen’de kale burçlarında Osmanlı topçu askerleri
(‹.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi, No. 90766-0008)

Cebel-i Haraz’da halka zulmeden Hasan bin ‹smail ve adamlarının sı¤ındıkları bu kale 1872 Mart ayında
Osmanlı askerleri tarafından ele geçirilmiﬂtir

(‹.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi, No. 90766-0019)
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SAN‘A’DA ASKERÎ HASTANE ‹NﬁASI
Hudeyde Sanca¤›’nda nizamî ve acemi askerler için ayr› ayr› kurulmuﬂ 2 hastanenin denize
çok yak›n bir yerde bulundu¤u, bu sebeple ecza malzemeleri ve hastalar›n tedavilerinin
olumsuz yönde etkiledi¤i, rutubetten uzak bir bölge olan Farsiyye Kap›s› mevkiinde 200
yatakl› tek bir hastane yap›lmas›n›n, eski binalar›n da memur ve subaylar için lojman olarak
kullan›lmas›n›n uygun olaca¤›

Atûfetli efendim hazretleri
Hudeyde Sanca¤›’nda mine’l-kadîm asâkir-i nizâmiye hastagân›na mahsus bir bâb mîrî has-tahânesi mevcud ise de idare-i sâb›ka zaman›nda asâkir-i ihtiyatiye hastalar› için dahi üç yüz
kuruﬂ ayl›kla bir hâne ve ﬂehrî bin üç yüz ve iki yüz elli ve beﬂ yüz kuruﬂ icârât ile meclis-i ida-re-i livâ hey’etleriyle tahrirât kalemi ketebesinin ikametlerine ve hapishâneye mahsus mahaller is-tîcâr›yla bunlar için ﬂehrî cem‘an iki bin üç yüz elli kuruﬂ akçe verilmekde ve memurîn-i hükûmet
dahi müteferrikan ifa-y› memuriyet eylemekde oldu¤u hâlde bu kere zikrolunan mîrî hastahâne-siyle muahharan istikrâ edilmiﬂ olan hânenin mevki‘an denize pek yak›n bulunmas› mülâbesesiy-le kesret-i rutubetden hastagân›n kesb-i s›hhat ve iltiyâm eylemelerine bedel düçâr-› ›zt›rab ve
âlâm olduklar› anlaﬂ›ld›¤› misillü ecza-y› t›bbiyenin dahi isti‘mâlinden sâk›t bir hâl kesb etdi¤i in-de’l-muayene tebeyyün eyledi¤ine ve derûn-› memleketde rutubetden sâlim münasib bir mahal
bulunamay›p hâric-i memleketde ise Farsiyye Kap›s› nâm›yla meﬂhur olan mevkiin mürtefi‘ ve ha-vadar ve derûnunda lezizce ve isti‘mâle sâlih kuyusu ile her ﬂey yetiﬂdirilmeye kâbil birkaç dö-nüm arazisi olarak her vechile hastahâne inﬂas›na sezâvâr oldu¤u doktorlar taraf›ndan tasdik k›-l›nd›¤›na binâen mahall-i mezkûre Asir Meselesi s›ras›nda kale kap›lar›n›n önünde münhedim ve
metrûk kalm›ﬂ ve bu defa ashâb› taraf›ndan terk ve i‘tâ olunmuﬂ olan baz› mahallerin tu¤la ve
enkaz›ndan bir buçuk arﬂ›n irtifâ‘›nda temel vaz‘›yla üstü ariﬂ denilen kam›ﬂ ve has›rdan iki yü-ze karîb yatakl› ve tabib ve nevbetçi zâbitân›yla hizmetçi ve câmeﬂuyhâne mahallerini ve bah-çede isti‘mâl olunmak üzere bir kuyuyu câmi‘ olarak bir bâb hastahânenin inﬂas› hâlinde sâli-fü’z-zikr eski hastahâne ile ittisâlindeki mîrî ebniyesinin memurîn-i aklâm ve hey’et-i zabitân›n müc-temi‘an ikametlerine ve alt kat›nda bulunan odalar›n dahi müstakil hapishâne ittihâz›na kifayet
edece¤i ve zikrolunan mücedded hastahâne asâkir-i ﬂahane taraf›ndan dahi bedenen i‘âne et-dirilmek ﬂart›yla ber-mûceb-i keﬂf yirmi bin kuruﬂ masrafla vücûda gelece¤i ve ﬂu hâlde beher
mâh i‘tâ olunagelen iki bin üç yüz elli kuruﬂ hazine-mânde edilmiﬂ olaca¤› beyân›yla mebla¤-›
mezbûrun suret-i sarf› Hudeyde Mutasarr›f› saadetli Tahir Paﬂa taraf›ndan mevrûd tahrirâtda istî--
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zân olunmuﬂ ve suret-i iﬂ‘âra nazaran zikrolunan hastahânenin inﬂas› birkaç cihetçe fâide ve me-hâsini mûcib göründü¤ü gibi müsta¤nî-i arz u beyân oldu¤u üzere San‘a’ya olunacak hareket
zaman› gelmiﬂ ve hakk›yla dest-i takarrube al›nm›ﬂ oldu¤undan ve ordunun Hudeyde’ye hîn-i vü-rûd ve muvâsalat›nda elde bulunan eski hastahânenin vahâmet-i hava ve mevkiinden sarf-› na-zar umum hastagân› istî‘âba bittab‘ kifayet edemeyece¤i ve lüzum-› inﬂas› arz olunan hastahâ-nenin vücuda gelmesi ihtiyac-› ma‘rûzu def‘ etdikden baﬂka mâhiye üç bin kuruﬂa yak›n sa‘y-i
hazine usulüne delâlet eyleyece¤i derkâr bulundu¤undan ifâte-i vakt etmeksizin ifa-y› muktezâs›
lâz›meden görünmüﬂ ve âzâde-i tekrar oldu¤u vechile bilâ-istîzân bir mahalle akçe sarf edilme-mesi usul ve nizâm› iktizâs›ndan ise de Yemen’in Dersaâdet’e bu‘diyet-i mevki‘iyesinden mâadâ
muntazam hâlde iﬂler postas› ve emr-i muhaberât› tesrî‘e medâr kavî olan telgraf› olmad›¤› ha-sebiyle bu misillü husûl-i neticesi ehem olan bir maddenin ba‘de’l-istîzân icras›n› mutazamm›n zu-hur-› irâdesine muvaffakiyet lâ-ekall dört ay mürûruna tevakkuf edip buna ise icab-› hâl ve mas-lahat müsaid olamad›¤›ndan mezkûr hastahâne mahallinin bi’t-tekrar keﬂif ve muvâzenesiyle tan-zim olunacak keﬂf-i evvel ve sânî mazbatalar›n›n pîﬂgâh-› âlî-i nezâret-penâhîlerine li-ecli’t-takdim
sûy-› acizîye irsâli vesâyâs›yla mahall-i mezkûrun icra-y› ameliyât›na hemen mübâﬂeret etdirilme-si hususu mutasarr›fl›k-› mûmâileyhe bildirilmiﬂ olmakla ba‘dehû mezkûr mazbatalar takdim-i hu-zur-› âlî-i kerîmâneleri k›l›nmak üzere bu bâbda istihsâl-i müsaade-i aliyye-i nezâret-penâhîlerine
müsâra‘at olundu. Her hâlde emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 25 ﬁevval sene [12]88 ve fî 25 Kânûn-› Evvel sene [12]87 / [6 Ocak 1872]
Kumandan ve Vali-i Vilâyet-i Yemen
Es-Seyyid Ahmed Muhtar
**
Atûfetli efendim hazretleri
Hudeyde’de Farsiyye kap›s› nâm mevkide inﬂas›na mübâﬂeret olunmuﬂ olan hastahâne-i
askeriye için keﬂif ve tahmin k›l›nan yirmi bin kuruﬂun tesviyesine dair makam-› vâlâ-y› sipehsâlâ-rîden vürûd eden tezkire üzerine Bâb›âli Komisyonu’ndan kaleme al›nan mazbata leffen arz u
takdim olundu. Mündericât› müstebân olaca¤› vechile bunun yap›lmas› asâkir-i ﬂahanenin istik-mâl-i esbâb-› tedavi ve afiyetleri maksad-› mühimmine mebnî ve atîk hastahâne ile ittisâlindeki
ebniye memurîn-i mahalliyeye tahsis olunaca¤› ve binâberîn onlar›n ﬂimdiye kadar ikamet eyle-dikleri hânelere ﬂehriye verilmekde bulunan iki bin üç yüz bu kadar kuruﬂun ba‘d-ezîn ifas›na lü-zum kalmayaca¤› cihetle dahi menfaati dâ‘î olmad›¤›ndan mârru’z-zikr yirmi bin kuruﬂun büdce
haricinde tesviyesi lâz›m gelecek masâr›f-› âcileye karﬂ›l›k olarak tahsis buyurulan ve sarf› ta‘al-luk-› irâde-i seniyye-i mülûkâneye mütevakk›f bulunan akçeden i‘tâs› tezekkür olunmuﬂ ise de ol
bâbda her ne suretle emr u fermân-› hümâyûn-› cenâb-› cihanbânîyi müte‘allik ve ﬂeref-sunûh bu-yurulur ise mantûk-› celîli icra olunaca¤› beyân›yla tezkire-i senâverî terkîmine ibtidâr olundu,
efendim.
Fî 8 Ra sene [1]289 / [16 May›s 1872]
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Hâme-pîrâ-y› ta‘zîm olan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle zikrolunan mazbata manzûr-› me‘âlî-mevfûr-› hazret-i ﬂehinﬂâhî buyurulmuﬂ ve tezekkür ve istîzân olundu¤u vechile
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mârru’l-beyân yirmi bin kuruﬂun zikrolunan akçeden i‘tâs› ﬂeref-sünûh ve sudûr buyurulan emr
u irâde-i seniyye-i cenâb-› cihanbânî mantûk-› münîfinden olarak mazbata-i merkûme yine
savb-› sâmî-i Sadâret-penâhîlerine iade k›l›nm›ﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 9 Ra sene [1]289 / [17 May›s 1872]
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YEMEN-‹ ESFEL BÖLGES‹N‹N ‹TAAT ALTINA ALINDI⁄I
Stratejik öneme sahip Yemen-i Esfel denilen mahallin merkezi Taiz Kalesi’ne iki tabur asker
yerleﬂtirilerek bölgenin itaat alt›na al›nd›¤›

Atûfetli efendim hazretleri
Vilâyet-i Yemaniye’de Yemen-i Esfel denilen mahallin merkezi olan Taiz Kalesi’ne bilâ-harb
iki tabur asker-i ﬂahane idhal ve oralarca dahi itaat-› umumiye istihsâl olundu¤u ifadesine dair
vilâyet-i mezkûre valisi devletli paﬂa hazretleri taraf›ndan meb‘ûs telgrafnâmenin halli manzûr-›
ﬂevket-mevfûr-› Padiﬂahî buyurulmak üzere arz u takdim k›l›nd›¤› ve tahkikât-› vâk›‘aya nazaran
kale-i mezbûre mevki ve metânetçe mühim ve mutenâ oldu¤u hâlde ﬂu suretle bilâ-harb ve ta‘b
dahil-i daire-i feth u teshîr olmas› ol havali-i vesî‘aca saha-pîrâ-y› zuhur olan muzafferiyet-i
mes‘adet-âyât-› cenâb-› cihanbânînin cümle-i mübeccelesinden olmakla dua-y› efzâyiﬂ-i ömr ü ik-bâl ve ﬂevket-iclâl-i hazret-i ﬂehinﬂâhînin tekrar›yla tezyîn-i lisân-› ﬂükraniyet olunmakda idü¤ü be-yân›yla tezkire-i senâverî terkîm olundu, efendim.
Fî 18 ﬁ sene [1]289 / [21 Ekim 1872]
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Enmile- pîrâ-y› ta‘zîm olan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleriyle melfûf telgrafnâme halli manzûr-› me‘âlî-mevfûr-› cenâb-› mülûkâne ve suret-i hâl malum-› me‘âlî-i melzûm-›
hazret-i ﬂahane buyurularak mezkûr telgrafnâme halli yine savb-› sâmî-i âsafânelerine iade
k›l›nm›ﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 19 ﬁ sene [1]289 / [22 Ekim 1872]
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YEMEN’DE MAHALL‹ ORDU TEﬁK‹L‹
Yemen’de “Hamidiye” ad›yla teﬂkilatland›r›lmas› düﬂünülen nizamî orduya ahalinin büyük
ra¤bet gösterdi¤i ve bu maksatla kay›t yapt›ranlar›n say›s›n›n 300’ü geçti¤i

Baﬂvekâlet-i Uzmâ Makam-› Sâmisi’ne
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Yemen Vilâyeti ahalisinden dahil-i vilâyetde istihdam olunmak ve asâkir-i nizâmiye-i ﬂahane
misillü muntazam ve mu‘allem olmak üzere teyemmünen ve teberrüken nâm-› ﬂevket-ittisâm-› ce-nâb-› tâcdârîye mensub olarak tertib ve teﬂkiline teﬂebbüs olunan Asâkir-i Hamidiye’nin keyfiyet
ve tertib ve tahrîri fî 11 Mart sene [12]96 ve fî 1 Nisan sene [12]96 tarihlerinde mütecâsir-i
takdimi oldu¤um ma‘rûzât-› bendegânemle arz u beyân olunmuﬂdu. Henüz bu bâbda bir gûne
irâde-i aliyye-i cevabiye ﬂeref-sudûr etmemiﬂ ve ahali beyninde asâkir-i merkûme silkine duhûl için
arzu ve ra¤bet-i külliye ve umumiye olup ﬂimdiye de¤in bi’l-istid‘â yaz›lanlar üç yüz neferi teca-vüz eylemiﬂ ve ale’t-tevâlî gelip yaz›lmak istid‘â edenler kesret üzere bulunmuﬂ olma¤›n telgraf-nâme dahi istirhâm olundu¤u vechile bu bâbda olan irâde-i aliyye-i dâverânelerinin bir an ak-dem emr u iﬂ‘âr›na müsaade-i celîle-i âsafâneleri bî-dirî¤ buyurulmak bâb›nda ve her hâlde emr
u fermân-› hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 23 Receb sene [1]297 - Fî 19 Haziran sene [12]96 / [1 Temmuz 1880]
‹smail Hakk›
**
Yemen Vilâyeti’nde nâm-› nâmî-i cenâb-› cihanbânîye mensub olmak üzere ahaliden bir s›-n›f asker tertib ve teﬂkiline teﬂebbüs oldu¤una ve yaz›lan neferât›n mikdar› yüze bâli¤ oldu¤una
ve tahsisât›n›n suret-i tesviyesine ve teferruât›na dair mahallinden gelen inhâ ve mazbata ve Har-biye Nezâreti’nin baﬂkaca vârid olan tezkiresi üzerine kaleme al›nan Meclis-i Vükelâ mazbata-s› fî 5 ﬁ sene [12]97 tarihinde huzur-› hümâyûna arz olunmuﬂ idi. Bu kere dahi vilâyet-i mezkû-re valili¤inden vürûd eden telgrafnâmede ﬂimdiye kadar tabur-› mezkûra tahrîr olunan neferlerin
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mikdar› üç yüze bâli¤ olmuﬂ ve bu bâbda cânib-i ahaliden pek çok arzu ve hâhiﬂ görünmüﬂ ol-du¤undan bahisle iﬂ‘âr-› sâb›k›n icra-y› icab› istid‘â k›l›nmakla mezkûr telgrafnâme dahi tercüme-siyle beraber manzûr-› mekârim-nüﬂûr-› âlî buyurulmak üzere leffen arz u takdim k›l›nd›, efendim.
Fî 10 ﬁ sene [12]97 / [18 Temmuz 1880]
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Yemenli bir Hamidiye askeri

(‹.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi, No. 90766-0027)
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YEMEN’DE ASKER‹ OKULLAR AÇILMASI
Yemen ahalisinden asker alabilmek için öncelikle Yemenli zâbit yetiﬂtirilmesinin ﬂart oldu¤u
düﬂüncesiyle San‘a’da bir askerî rüﬂdiye aç›ld›¤›, ancak bu mektebe sadece Zeydî mezhebine
ba¤l› olan San‘a ve civar› ahalisinin çocuklar›n›n devam etti¤i, Sünnî olan Taiz ve Asir
Sancaklar›n›n merkezlerinde de birer tane askerî rüﬂdiye aç›lmas›

Y›ld›z Saray-› Hümâyûnu
Baﬂkitâbet Dairesi
11435
Yemen ahalisinden asker al›nabilmek için ittihâz› muktezî tedâbîrin akdemi ahali-i mahalli-yeden mektebli zâbitân yetiﬂdirmek oldu¤u ve bunun husûlü için San‘a’da bir askerî rüﬂdiyesi
varsa da mezkûr mektebe yaln›z Zeydî mezhebinde bulunan San‘a ve civar› ahalisi evlâdlar›n›
göndererek Yemen k›t‘as›n›n cihât-› sairesi ahalisi bundan müstefîd olamad›¤› beyân›yla ahalisi
Sünnî olan ve Taiz ve Asir Sancaklar›n›n merkezleri bulunan Taiz ve Abha’da iki bâb leylî mek-teb-i rüﬂdî-i askerî küﬂâd›yla iﬂbu iki mektebin üç yüz altm›ﬂ bin ile dört yüz bin kuruﬂ aras›nda
tahmin edilen masâr›f-› seneviyesinin Birinci Ordu-y› Hümâyûn büdcesine idhali lüzum ve ifade-sini ﬂâmil Tophâne-i Âmire Müﬂiriyet ve Umum Mekâtib-i Askeriye-i ﬁahane Nezâret-i Celîlesi’nin
manzûr-› âlî buyurulan tezkiresi üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-› Hilâfet-penâhî ﬂerefsudûr buyurularak taraf-› vâlâ-y› Seraskerî ile müﬂiriyet-i müﬂârunileyhâya dahi tebli¤-i keyfiyet
edilmiﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 6 Zilhicce sene [1]312 ve fî 18 May›s sene [1]311 / [30 May›s 1895]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Tahsin
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YEMEN SAH‹LLER‹N‹N MUHAFAZASI
Yemen sahillerinin muhafazas› ve bölgede korsanl›k hareketlerinin ortadan kald›r›lmas› içi
haz›rlanan 2’ﬂer gambot ve vapurun yola ç›kmak üzere olup 15 gün içinde Yemen’e
ulaﬂmalar›n›n tahmin edildi¤i

Y›ld›z Saray-› Hümâyûnu
Baﬂkitâbet Dairesi
6072
Yemen sevâhilinde korsanl›¤›n men‘i ve sevâhilin muhafazas› için tertib olunan vapurlar›n bir
an evvel tahrîki ve mahalline îsâli Bahriye Nezâret-i Celîlesi’ne tebli¤ edilmiﬂ idi. Yemen’e tertib
olunan Musul ve ﬁevketnümâ Gambot-› Hümâyûnlar›yla Nimet ve Asir vapurlar› önümüzdeki Pa-zartesi ile Sal› günü içinde ve Basra’ya tertib olunan Kozlu Vapuru dahi yevm-i mezkûrda hare-ket etdirilecek ise de Bârika-i Zafer Gambot-› Hümâyûnu’nun hareketi daha on beﬂ güne müte-vakk›f olup müsaid-i hava oldu¤u takdirde Yemen’e on beﬂ ve Basra’ya yirmi gün zarf›nda vâ-s›l olabilecekleri nezâret-i müﬂârunileyhâdan cevaben arz u iﬂ‘âr k›l›nm›ﬂ oldu¤undan irâde-i se-niyye-i cenâb-› Hilâfet-penâhî mantûk-› âlîsine tevfîkan beyân›na ibtidâr k›l›nmakla ol bâbda emr
u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 8 ﬁaban sene [1]320 ve fî 27 Teﬂrîn-i Evvel sene [1]318 / [9 Kas›m 1902]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Tahsin
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ABHA KAZASI’NDA KALE ‹NﬁASI
Abha Kazas›’n›n Büyüksakal adl› mahallinde inﬂa edilmekde bulunan kaleye Sultan Mehmed
Reﬂad Kalesi ad› verilmesinin uygun oldu¤u
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Harbiye Nezâreti
No: 1020/773

Hulâsa: Abha’da ‹nﬂa edilmekde olan kalenin nâm-› nâmî-i
hazret-i Padiﬂahîye izâfetle tevsimine dair
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Abha muhitinde Büyüksakal nâm›yla yâd edilen ve civara hâkim bulunan bir tepede bir bö-lü¤ü istî‘âb edecek vüs‘atde inﬂa edilmekde olan gayet metîn bir kalenin müﬂtemilât ve metânet
itibar›yla o havalide emsâli olmad›¤› cihetle nâm-› hümâyûn-› hazret-i Hilâfet-penâhîye izâfeten
“Sultan Mehmed Han Kalesi” nâm›yla tevsîmine müsaade buyurulmak için icra-y› icab› ve bu su-ret tensîb olunmad›¤› hâlde baﬂka bir isimle tevsîmi için iﬂ‘âr-› keyfiyet olunmas› Yirmi Birinci Müs-takil Asir F›rkas› Kumandanl›¤›’ndan vârid olan tahrirâtda izbâr olunmuﬂ ve mezkûr kalenin nâm› nâmî-i hazret-i Padiﬂahîye izâfetle “Sultan Mehmed Reﬂad Kalesi” nâm›yla tevsîmi muvâf›k gö-rünmekde bulunmuﬂ olmakla suret-i ma‘rûza nezd-i sâmî-i fahîmânelerinde dahi rehîn-i tasvîb bu-yuruldu¤u takdirde icab›n›n icra ve inbâs›na müsaade buyurulmas› ma‘rûz ve müsterhamd›r. Ol
bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 6 Safer sene [1]333 ve fî 11 Kânûn-› Evvel sene [1]330 / [24 Aral›k 1914]
Harbiye Nâz›r› Vekili
Talat
**
Bâb-› Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Divan-› Hümâyûn
2430

‹râde-i Seniyye
Abha muhitinde Büyüksakal nâm›ndaki mahalde inﬂa edilmekde bulunan kalenin “Sultan
Mehmed Reﬂad Kalesi” tesmiyesine ruhsat verilmiﬂdir.
Bu irâde-i seniyyenin icras›na Sadâret memurdur.
Fî 9 Safer sene [1]333 - Fî 14 Kânûn-› Evvel sene [1]330 / [27 Aral›k 1914]
Sadr›azam
Mehmed Said
Mehmed Reﬂad
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MUHA ﬁER‹F‹ ‹LE MUHA ‹NG‹L‹Z KONSOLOSU ARASINDAK‹ SORUN
Muha ﬁerifi Hüseyin bin Ali Haydar taraf›ndan buradaki ‹ngilizlere bask› ve zulüm yap›ld›¤›
hakk›nda ‹ngiliz elçisinin iddias› üzerine M›s›r ve Cidde valileri ile ve gerekirse Mekke Emiri
ﬁerif Muhammed bin Avn’›n da görüﬂü al›nd›ktan sonra bir baﬂkas›n› Muha ﬂerifi olarak tayin
etmek üzere Hâcegân-› Divan-› Hümâyûn’dan Selim Sabit Efendizâde Eﬂref Bey’in
görevlendirildi¤i / Osmanl› Devleti’nin mülkü olan bir araziyi kimsenin kimseye satmaya hakk›
bulunmad›¤›ndan daha önce kabile reisleri taraf›ndan ‹ngilizlere sat›lm›ﬂ olan Aden Kalesi’nin
geri al›nmas›

‹. MSM, 1795
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Lord Aberdin taraf›ndan Sir Strakford Kanin cenâblar›na gelen bir k›t‘a tahrirâtdan müstahrec
bir f›kra tercümesidir.
Muha ﬂerifinin sûy-› hareketi ve cânib-i Devlet-i Aliyye’den ﬂerif-i müﬂârunileyhe metbû‘u olan
bir devletin dostu olan bir devlet hakk›nda vâcibü’l-icra olan hürmet ve riâyeti gere¤i gibi bildi-rinceye de¤in Hindistan’da olan ‹ngiltere zâbitân›n›n ol sûy-› hareketden dolay› icra-y› levâz›m-›
infiâlden imtinâ‘ eylemeleriyle izhâr etmiﬂ olduklar› sab›r ve tahammülleri kaziyyelerine sarf-› zihn
ü dikkat eylemekle Devlet-i Aliyye’yi davet eylemeniz muktezâ-y› memuriyetinizdir. Lâkin Devlet-i
Aliyye ﬂerif-i müﬂârunileyhi azletme¤i istemedi¤i hâlde veyahud azletme¤e muktedir olmad›¤› su-retde ol hâl ve takdirde cenâb-› sefâret-meâb›n›z ﬂerif-i müﬂârunileyhin te’dîbi için ‹ngiltere Dev-leti’nin muktezâ addedebildi¤i tedâbîre teﬂebbüs etme¤e istihkâk› oldu¤u cânib-i Devlet-i Aliy-ye’den resmen ikrar ve itiraf olunmas›n› taleb ve iltimas etme¤e memursunuz.
**

Hindistan’da olan ‹ngiltere memurlar› taraf›ndan ‹ngiltere’de olan Hindistan umûru müdürlerine yaz›lan bir k›t‘a tahrirâtdan müstahrec baz› f›karât tercümesidir.
Hâlâ Muha ﬂerifi olan Hüseyin bin Ali Haydar taraf›ndan ‹ngiltere Devleti ve hademeleri ve
tebaalar›n›n mazhar olmakda olduklar› tahkirât ve zulüm-i keyfîleri akdemce tahrir ve irsâl eyle-di¤imiz tahrirât meâlinden malumunuz olmuﬂdur. ﬁerif-i müﬂârunileyhe Bender, Muha ve Arabis-tan sevâhilinde vâki benâdir-i saire yed-i zabt ve hükûmetine girmiﬂ oldu¤u vakitden beri bu Hin-distan Hükûmeti hakk›nda ittihâz etmiﬂ oldu¤u usul, tav›r ve hareket ale’d-devam bir usul-i pür-hu-sumet oldu¤u müﬂahede olunmuﬂdur. ﬁerif-i müﬂârunileyhin istihsâl etmiﬂ oldu¤u iktidar›n ibtidâ-s› âsâr›ndan olarak ‹ngiltere bayra¤›n›n küﬂâd ve ta‘lîk›n› men‘ u yesâ¤ etmiﬂ ve ba‘dehû ‹ngil-tere konsolosunun hânesindeki bayrak serenini indirip ﬂikest ve konsolos-› mûmâileyhin kesîru’lk›ymet eﬂyas›n› nehb ü gâret ve müsâdere ile zabt etmek hususlar›n› irtikâb etmiﬂdir. Konsolos-›
mûmâileyhin Muha’dan infisâlinden sonra ﬂerif-i müﬂârunileyhin Muha ticaretiyle meﬂgul ‹ngilte-re Devleti tebaas› hakk›nda vâki olan zulüm ve ta‘addiyât›ndan lâ-yenkat›‘ bâ‘is-i ﬂekvâ olmuﬂ-dur. Bir vakit San‘a imam› Muha Eyaleti’ni müﬂârunileyh Hüseyin bin Ali Haydar yedinden nez‘
etmek ve emir-i müﬂârunileyh ‹ngilterelilerin mesâlih-i nâfialar›na derkâr olan meyl ü ra¤betine na-zaran ‹ngiltere Devleti’nin ﬂân›n› yerine getirmek ve devlet-i müﬂârunileyhâ tebaas›n›n emniyetini
istihsâl için fi‘len harekât-› hasmâneye müracaat etmek vücûbu bertaraf olup Muha’da umûr ve
mesâlihimiz hey’et-i ûlâya s›z›ld›s›zca ircâ‘ olunmak ihtimali var idi. Lâkin levâyih-i ahvâle naza-ran ﬂimdi imam-› müﬂârunileyh mukaddemki niyyât›n› kuvveden fi‘le getirece¤i kalîlü’l-ihtimal ola-rak ﬂerif-i müﬂârunileyh bilâ-mümâna‘atin Muha hâkimi olup hatta bir rivayetde bu esnada câ-nib-i Devlet-i Aliyye’den ibkâ olunmuﬂdur. Bizim re’y ve mütâlaam›z ﬂu ki, iﬂbu tahrirâtda müc-melen imâ eyledi¤imiz keyfiyât ‹ngiltere tebaas›n›n el-hâletü hâzihî ﬂerif-i müﬂârunileyh taraf›ndan
mazhar olduklar› âsâr-› küstahâne ve zulümleri def‘ u ref‘ z›mn›nda sarf-› sa‘y ü ihtimâm etmekle
bizleri icbâr eder ﬂeyler olu¤unu itiraf edersiniz. ﬁerif-i müﬂârunileyhin vuku bulmakda olan ta‘ad-diyât ve zulüm zaten aç›kdan aç›¤a bir düﬂman olmak nazar›yla müﬂahede olunmak derecesi-ne varm›ﬂ ise de Devlet-i Aliyye keyfiyât-› vâk›‘adan haberdâr olup taleb eyledi¤imiz ihkâk-› hak
hususunu icra etme¤e bir vesile tahsil etmiﬂ oluncaya de¤in dûçâr oldu¤umuz mezâlimin tarziye--

DİPLOMASİ

347

348

osmanlı arşiv belgelerinde yemen

sini müttefikimiz olan bir devlet hademesinden olan bir zâtdan tahsil etmek hususunu üzerimize
almakda derkâr olan su‘ûbeti hissederiz. ‹ﬂbu mülâhazât ve mütâlaâta mebnî keyfiyât-› mezkûre
Deraliyye’de mukim ‹ngiltere Kraliçesi ve Padiﬂah›n›n sefiri taraf›ndan Bâb›âli’ye arz ve ifade
oluncaya de¤in her türlü esbâb-› fi‘liyeye teﬂebbüsünden ibâ etme¤e muhtac›z.
**
Seniyyü’l-himemâ kerimü’ﬂ-ﬂiyemâ devletli inâyetli ât›fetli übbehetli efendim hazretleri
Malum-› sâmîleri buyuruldu¤u üzere Yemen ülkâs›nda kâin Muha hâkimi Emir Hüseyin câni-binden Muha’da bulunan ‹ngiltere Devleti memurlar› ve tebaas› haklar›nda baz› mertebe mu-amelât-› tahkiriye ve harekât-› nâ-marziye vuku buldu¤u keyfiyât› Hind taraf›ndan Londra’ya ya-z›lm›ﬂ oldu¤undan ona dair varaka ile mîr-i mûmâileyhin azli iddias›na mütedâir devlet-i müﬂâ-runileyhâ Umûr-› Ecnebiyesi Nâz›r› Lord Aberdin cânibinden taraf›na gelen tahrirât suretleri ter-cümesi ‹ngiltere Elçisi Canning, Nezâret-i Hariciye makam›na irsâl ile tahrirât-› merkûmede mün-deric üç derece iltimas›n hangisine taraf-› Devlet-i Aliyye’den himmet buyurulacak ise icras›yla
keyfiyetin taraf›na bildirilmesini ifade ve istid‘â etmiﬂ ve bu madde bir-iki defa beyne’l-vükelâ mü-zâkere olunarak e¤er ki mîr-i mûmâileyhin bundan akdem taraf-› Devlet-i Aliyye’ye dehâlet ve
arz-› inkiyâd ve itaat eyledi¤ine ve ol tarafdan müretteb olan kahveyi kemâ fi’s-sâb›k te’diye ve
i‘tâ eyleyece¤ine dair siyâdetli ﬁerif Muhammed bin Avn hazretleri taraf›ndan bir k›t‘a tahrirât
vürûd eylemiﬂ ise de ol havalinin keyfiyât-› hakikiyesi henüz lây›k›yla malum olmad›¤›ndan Darb-hâne-i Âmire nâz›r› saadetli efendinin hânesinde müsâfereten ikamet üzere bulunan Türkçebilmez
Muhammed A¤a’n›n havali-i merkûmeye malumât› olmas›yla bu bâbda takrîri kaleme ald›r›l›p
ona göre icab›na bak›lmas› bi’t-tensîb ol vechile mûmâileyhin bir k›t‘a takrîri kaleme ald›r›lm›ﬂ ve
güzerân eden Perﬂembe günü Meclis-i Hâs’da takrîr-i mezkûr ve evrak-› merkûme k›râet birle
a¤a-y› mûmâileyhin ifadât› efkâr ve mütâlaâta tevâfuk etmeyerek mûmâileyh Emir Hüseyin’in ya
azli veyahud azline muktedir bulunmad›¤›n›n beyân› veya adem-i azli suretinde olan mütâlaa-i
Devlet-i Aliyye’nin ifhâm› ﬂ›klar›nda bir cevab-› kat‘î verilmesi cânib-i sefaretden ihtar ve ta‘cîl
olunmakda bulunmuﬂ olmakla bunun üzerine cereyân eden ebhâs-› kesîrenin fezlekesinde mû-mâileyh Türkçebilmez’in takrîrinde beyân olundu¤u ve mukaddemâ baz› gazetelerde dahi gö-rüldü¤ü vechile iﬂbu Yemen ülkâs› dahilinde kâin Aden Kalesi havali-i Hicaziye’nin idare-i sâb›-kas› hengâm›nda ﬂeyhi taraf›ndan ‹ngiltereliye sat›lm›ﬂ ve ﬂimdi Devlet-i Aliyye emir-i mûmâiley-hin azlini va‘d buyurmay›p oras› tan›lmamak lâz›m gelse kendileri te’dîbine ve belki hâz›r bu ve-sile ile oralar›n tahsiline kalk›ﬂarak maâzallahu teâlâ bu suret ileride pek uygunsuz bir ﬂey ola-ca¤› ve Hudâ-negerde ülkâ-y› Yemen bütün bütün giriftâr-› yed-i a¤yâr olaca¤› müsellemâtdan
görünmüﬂ ve bununla beraber Saltanat-› Seniyye bunu kat‘iyyen azl buyurma¤› va‘d eylese bu
dahi ﬂâyed emir-i mûmâileyhin azli su‘ûbete dûçâr oldu¤u takdirde iddiaya ser-riﬂte ittihâz k›l›-naca¤› melhûzâtdan bulunmuﬂ idü¤ü ve kat‘î suretde olmay›p lisan-› münasib ile icra-y› icab›na
bak›lacakd›r yollu ifade k›l›nd›¤› hâlde çünkü Devlet-i Aliyye’nin mülkünü kimse kimseye satama-yaca¤›ndan oralar›n bir hüsn-i surete rabt›yla kale-i merkûmenin dahi istirdâd› delâlet-i eltâf-› ilâ-hiye ile me’mûl bulunaca¤› cihetlerle nezâret-i müﬂârunileyhâ cânibinden sefâret-i merkûmeye ve-rilecek cevabda Saltanat-› Seniyye Emir Hüseyin’in istihsâl-i esbâb-› azline ve bu madde için bu
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tarafdan bir memur-› mahsus dahi irsâline himmet buyuracakd›r vâdisinde idare-i lisan olunmas›
ve ol vechile ketebeden dirayetkâr bir memur tayin ve bahren cânib-i M›s›r’a tesyîr ile memur-›
mûmâileyh ibtidâ devletli M›s›r valisi hazretlerini görüp bu bâbda onun malumât ve mütâlaât›n›
anlay›p keyfiyeti bu tarafa iﬂ‘âr ve iﬂaret ve oradan do¤ru Cidde’ye azîmetle keyfiyeti atûfetli
Cidde valisi ve icab eder ise ﬂerif-i müﬂârunileyh hazerât› ile dahi müzâkere ve ‹ngilterelinin bu-na dair istid‘âs›n› ve bunun netâyic-i muz›rras›n› serd ve ifade birle emir-i mûmâileyhin istihsâl-i
hüsn-i azl ve tebdiline ve her bir maddeye tahsil-i vukûf ve malumât ederek keyfiyât-› lâz›menin
bu tarafa tahririne veyahud itmâm-› memuriyetle bi’l-avde beyân ve tebli¤ine mübâderet eyleme-si ve mütâlaât-› meﬂrûhay› ve mûmâileyhin memuriyetini hâvî ﬂerif-i müﬂârunileyh ile M›s›r ve Cid-de valileri müﬂârunileyhimâya iktizâs› vechile tahrirât tastîr ve tesyîr k›l›nmas› hususlar› münasib
gibi yâd ve tizkâr olunmuﬂ ve karar-› müzâkere mûcebince nezâret-i müﬂârunileyhâ taraf›ndan Pi-zani’ye ifâdât-› lâz›me icra k›l›narak elçi-i mûmâileyh taraf›ndan böyle memur gönderilece¤ine
ibrâz-› memnuniyet olundu¤u haberiyle merkûm Pizani’nin geldi¤i nezâret-i müﬂârunileyhâ câni-binden Cumartesi günü akdolunan Meclis-i Hâs’da dahi irâd olundu¤undan memur-› mûmâiley-hin sürat-i i‘zâm› münasib olaca¤› tekrar tezekkür ve dermiyân k›l›nm›ﬂ ve bu hususa hâcegân-›
Divan-› Hümâyûn’dan Selim Sabit Efendizâde Eﬂref Bey dirâyet ve havalî-i Hicaziye’ye malumât
ashâb›ndan oldu¤undan mîr-i mûmâileyhin memuriyeti ve kendisinin Cidde’ye azîmeti hayli ma-sâr›f› mûcib olarak saye-i ﬂevket-vâye-i hazret-i mülûkânede böyle bir mühim maslahata tayini ci-hetiyle zaruret çekmemesi iktizâ-y› hâlden olmakdan nâﬂi kendüye harc›rah olarak Hazine-i Ce-lîle-i ﬁahane taraf›ndan elli bin kuruﬂ i‘tâ birle orada memuriyeti kesb-i iktidar eder ve Yemen ta-raf›na azîmet etmesi icab eyler ise müzâyaka çekmemek ve ﬂân-› übbehet-niﬂan-› ﬂahaneye ﬂâ-yân olacak vechile maaﬂ ve masâr›f›n›n ve avdeti harc›rah›n›n tesviyesi z›mn›nda müﬂârunileyh
Osman Paﬂa’ya mektub yaz›lmas› memurîn ile bi’t-tensîb evrak-› merkûme manzûr-› âlî buyurul-mak üzere sûy-› vâlâlar›na gönderilmiﬂ olmakla husus-› mezbûr hakk›nda her ne vechile emr u
irâde-i keramet-ifade-i hazret-i Padiﬂahî müte‘allik ve ﬂeref-sudûr buyurulur ise ona göre icra-y› ik-tizâs›na ibtidâr olunaca¤› beyân›yla tezkire-i senâverî terkîm k›l›nd›, efendim.
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Enmile-zîb-i ta‘zîm olan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle evrak-› merkûme mübarek
ve muallâ atebe-i felek-mertebe-i hazret-i mülûkâneye arz u takdim k›l›narak meﬂmûl-i lihâzai ﬂevket-ifâza-i cenâb-› ﬂehinﬂâhî buyurulmuﬂ ve husus-› mezbûr hakk›nda vâki olan suver-i
mülâhazât ve mütâlaât meclisce güzel ve yolunda dermiyân ve tezekkür olunmuﬂ ve bu hususun suret-i hüsn-i indifâ‘› farîza-i hâliyeden olarak evvel emirde bu vechile bir münasibinin
memuriyeti icab-› maslahatdan görünmüﬂ ve mîr-i mûmâileyhin dahi bu maddeye memuriyeti yolunda bulunmuﬂ olmas›yla iﬂ‘âr ve istîzân buyuruldu¤u üzere mîr-i mûmâileyhin ol vechile icra-y› memuriyeti ve Hazine-i ﬁahane’den elli bin kuruﬂ harc›rah dahi i‘tâ k›l›narak imtidâd-› memuriyeti takdirinde maaﬂ ve masâr›f ve avdet harc›rah›n›n tesviyesi z›mn›nda meâli mezkûrda Cidde valisi müﬂârunileyh Osman Paﬂa hazretlerine dahi tahrirât yaz›lmas› müte‘allik ve ﬂeref-sudûr buyurulan emr u fermân-› me‘âlî-niﬂan-› hazret-i mülûkâne muktezâ-y›
münîfinden bulunmuﬂ ve evrak-› mezkûre yine savb-› âlî-i âsafânelerine iade ve tesyâr k›l›nm›ﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.

(tt. 1821) / [1236]
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MUHA ‹NG‹L‹Z KONSOLOSUNUN KIﬁKIRTICI FAAL‹YETLER‹ /
YEMEN’‹N MÜSLÜMANLARIN KUTSAL MEKANLARINA YAKINLI⁄I SEBEB‹YLE
ÇOK ‹Y‹ MUHAFAZA ED‹LMES‹
‹ngiltere konsolosunun Muha’daki önemli ticaret limanlar›n› ele geçirme arzusuyla askerî ve
diplomatik teﬂebbüslerde bulundu¤u, daha önce San‘a ‹mam› ile yapm›ﬂ oldu¤u akdi
feshederek ‹mam’›n Muha’daki vekilini kand›rmaya çal›ﬂt›¤› ve haber gönderdi¤i çevre
kabileleri kendisiyle ittifaka davet etti¤i / Cidde’ye gelen Thomson adl› bir ‹ngiliz’in Mekke
Emiri ﬁerif Yahya’ya “frenk hileleri” ile dolu Arapça bir mektup sundu¤u / Muha’n›n,
Müslümanlar›n k›blegâh› olan Mekke ﬂehrinin civar›nda bulunmas› sebebiyle gerek buraya ve
gerekse çevresine ecnebilerce yap›lacak suikast ve tecavüzlere izin verilmeyece¤i ve herhangi
bir sald›r› durumunda derhal misliyle karﬂ›l›kta bulunulaca¤›

Benim Vezirim
‹ﬂbu takrîrin ve evrak-› saire manzûr-› hümâyûnum olmuﬂdur. ‹ngiltereli Yemen iklimini dahi
Hind gibi tedrîcî zabt etmek niyetinde oldu¤u zâhirdir. Lâkin mevki cihetiyle Devlet-i Aliyyemizin
kalbine dokunur maddedir. Baﬂka hükûmet olsa dahi bu bâbda sükût olunamaz. ‹ngiltere elçisine verilecek takrîr müsveddesi bu vechile tebyîz ve i‘tâ olunup M›s›r valisine dahi mahall-i mezkûra asker tayin ve muhafaza ve ‹ngiltereli taraf›ndan bir hareket vuku‘unda müdafaa ve muharebe eylemesi te’kîden tahrîr oluna.
ﬁevketli kerâmetli mehâbetli kudretli Padiﬂah›m veli-nimetim efendim
Malum-› hümâyun-› mülûkâneleri buyuruldu¤u üzere geçenlerde M›s›r Valisi Mehmed Ali Pa-ﬂa kullar› taraf›ndan vürûd eden evrakda Muha’da olan ‹ngiltere konsolosunun bu esnada iki yüz
aded çad›r ve derûnlar› çarha topuyla memlû bir tak›m kebîr sand›k hamûlesiyle bir k›t‘a ‹ngilte-re sefînesi Muha’ya ve her biri üç yüz kulaç tûlünde zincirler vesair mühimmât hamûlesiyle kezâ--
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lik bir k›t‘a sefîne dahi Hudeyde[‘ye] vürûd edip galiba ‹ngiltereli iﬂbu zincirler ile Mendeb Bo-¤az›’n› seddederek iki taraf›na kale bina etmek dâ‘iyesinde olduklar› ve konsolos-› merkûm mu-kaddemâ ‹mam-› San‘a ile akdetmiﬂ oldu¤u ﬂürûtu fesh suretiyle vekilini itmâ‘ ve i¤fal ederek bertakrîb benâdir-i Yemaniye’yi zabt etmek sevdas›nda olup ancak vekil-i mûmâileyh cevab verdi-¤inden konsolos-› mersûm kendi askeriyle bir sefîneye binip Muha’dan urbân kisvesine müte‘al-lik bir tak›m eﬂya ve külliyetli riyal istishâb›yla Avn nâm bendere azîmet ve ol havalide olan ka-bâile haberler irsâl ederek kendisiyle ittifâka davet eylemiﬂ ve Avn hâkimi dahi Mekke-i Müker-reme muhaf›z› taraf›na bir k›t‘a kâ¤›d gönderip bir nefer baﬂbu¤ ile yüz nefer asker irsâlini ve
asker göndermez ise ‹ngiltereli ile mukâvemet edemeyece¤ini yazm›ﬂ oldu¤u
‹ngiltere konsolosu mersûm mukaddemâ Muha ahalisiyle sulha râb›ta vermiﬂ ise de ﬂimdi
usulü de¤iﬂtirip mühimmât ve edevât celbinde oldu¤u inhâ ve iﬂ‘âr k›l›nm›ﬂ olma¤la ‹ngilterelinin
bu harekât› ber-takrîb ol havaliye el takmak dâiyesi oldu¤u mahsûs oldu¤undan taraf-› çâkerî-den M›s›r valisi müﬂârunileyhe serî‘an bir mektub tahrîr olunarak mukaddemâ ber-mûceb-i irâdei seniyye taraf›na iﬂ‘âr olundu¤u vechile ‹ngiltereli taraf›ndan ol havaliye suikasd vuku‘u takdirin-de i¤mâz ve müsamaha caiz olmad›¤›ndan mukaddemki irâde-i seniyye mûcebince e¤er ‹ngil-tereli cânibinden oralara hasmâne hücum ve tecavüz vuku bulmak lâz›m gelir ise derhal muka-bele bi’l-misil olunmas› ve konsolos-› mersûmun mekâyid ve i¤falât›na ‹mam-› San‘a ve gerek sa-irlerinin firîfte etdirilmemesi hususlar› ne gûne tedâbîr-i haseneye menût ve mütevakk›f ise ol vec-hile iktizâs›n›n icras›na sa‘y ve gayret eylemesi vesâyâs› derc ve tezyîr k›l›nmas› ve evrak-› mez-kûre hülâsas›n›n bir sureti hizmet-i riyâsetden ‹ngiltere elçisine verilip iﬂte ﬂöyle inhâ olunuyor. Elhâletü hâzihî ol havali Devlet-i Aliyye’nin mülk ve arazisinden ma‘dûddur. Konsolos-› mersûmun
bu gûne hareketi Devlet-i Aliyye ile ‹ngiltere Devleti beyninde olan musâfâta yak›ﬂ›r ﬂey de¤ildir.
Beher hâl konsolos-› mersûmun o misillü dâ‘îyelerden ferâgat etdirilmesi hususu elçi beyden mat-lûbdur yollu ifade olunmas› istîzân›na dair takdim-i atebe-i ulyâ-y› mülûkâneleri k›l›nan takrîr-i
ubeydânem bâlâs›na ﬂeref-efzâ-y› sudûr olan hatt-› hümâyun-› ﬂevket-makrûn-› ﬂahanelerinde Dev-let-i Aliyyemiz hakk›nda cemî‘ düvelin niyetleri hoﬂ görünmez. Bu defa ‹ngilterelinin zabt›na ta-sallut eyledi¤i mahal ise k›blegâh-› mü’minîn olan Kâbe-i Mükerreme’ye pek yak›n olmakla mü-samaha götürür madde de¤ildir. M›s›r valisine yaz›lacak mektubda biraz asker irsâliyle muha-fazaya dikkat eylemesini ve konsolos-› mersûmun bu hareketi ahde muhâlif olmakla biraz s›k›ca
tutulmas›n› derc eyleyesin ve hulâsay› reis, ‹ngiltere elçisine verip bu harekât iddia olunan dost-lu¤a münâfîdir. Buna tenbihât gönderilmez ise Devlet-i Aliyye dahi mevki cihetiyle sükût ve mü-samaha edemez yollu ifade eylesin deyu emr u fermân buyurulmuﬂ ve mûcebince M›s›r valisi kul-lar›na derhal ol vechile tenbihnâme tahrîr ve irsâl olunarak hulâsa-› mezkûrenin bir sureti hizmeti riyâsetden tercüman› vesâtat›yla ‹ngiltere elçisine irsâl ve emr u fermân-› mülûkâneleri üzere ﬂi-fâhen dahi iktizâs›na göre ifade ve te’kîd k›l›nm›ﬂ ve müteâkiben M›s›r valisi müﬂârunileyhin ka-p› kethüdas›na vârid olan di¤er tak›m tahrirât› derûnunda Emir-i Mekke-i Mükerreme ﬁerifi Yah-ya dâ‘îleri taraf›ndan zikrolunan Muha maddesine dair ve bu esnada Cidde’ye gelmiﬂ olan
Thomson nâm bir ‹ngilterelinin hile-i frengâne ile di¤er ﬂerif-i müﬂârunileyh taraf›na yazm›ﬂ oldu-¤u Arabiyyü’l-ibare bir k›t‘a mektubun irsâlini müﬂ‘ir M›s›r valisi müﬂârunileyhe muharrer bir k›t‘a
kâimesi zuhur ile Bâb›âlilerine takdim olunmak mülâbesesiyle hizmet-i riyâsetden tercüman-› mer-sûma tekrar sohbeti aç›l›p iﬂte bu kere dahi tahrirât geldi. Muha maddesi uygunsuz görünüyor.
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Buna Devlet-i Aliyye kat‘â sükût ve müsamaha edebilir de¤ildir. Kavlen def‘i mümkün olamad›¤›
suretde fi‘len def‘ etdirme¤e mecbur ve muktedirdir. Evliyâ-y› umûr hazerât› bu bâbda elçi beyin
cevab›na muntaz›rd›rlar yollu bir kat dahi s›k›ca söylenmiﬂ ve ba‘dehû tercüman-› mersûm hiz-met-i riyâsete gelip elçisi taraf›ndan olarak ﬂifahen vâki olan ifadesinde Muha taraf›na dair mu-kaddem ve muahhar irâd eyledikleri ifadât› elçi beye tebli¤ eyledim. ﬁu vechile cevab eder ki
cümlenin malumu oldu¤u vechile Muha ülkesi ve civar› öteden beri müstakil bir hâkimin yani
‹mam-› San‘a’n›n yedinde olup hatta ‹ngiltere memurlar› ve konsoloslar› ol taraflarda ikametleri
iktizâ etdikçe sair Memâlik-i Mahrûse’de olan ‹ngiltere memurlar› gibi Devlet-i Aliyye’nin izin ve
ruhsat› ve berât-› âlîsi ile olmay›p ol taraf›n kaidesince kendileri giderler ve ikamet ederler. Dev-let-i Aliyye’nin en ba‘îd olan M›s›r ve Ba¤dad gibi yerlerinde olan konsoloslar›n izn-i âlî ve be-rât-› aliﬂân ile ikametleri malum olup lâkin Muha havalisi âhar müstakil hâkimin yedinde oldu¤un-dan onlar için izn-i âlî ve berât-› ﬂerif iktizâ etmemesi dahi baﬂka hükûmet oldu¤unu isbat eder
ve bunlar›n oralarda nizâ‘lar› vaki oldukça kendi beynlerinde görülüp âhar›n medhali ve Devleti Aliyye’nin inzimâm-› re’yi ile olmayarak kendi beynlerinde harben nizâm bulmuﬂ ve iki tarafdan
sened ve muâhede akd ve rabt olunagelmiﬂ olup hatta en sonraki muâhedeleri bir buçuk sene
zarf›nda olarak bir ayn› el-yevm elçi beyin nezdinde mevcud olmakla matlûb buyurulur ise hiz-met-i riyâsete takdim eyledi¤inde keyfiyet ondan dahi malum-› âlî olur. Geçen gün M›s›r valisi
taraf›ndan vürûd eden tahrirât› mutazamm›n elçi beye verilen hulâsa meâlinden anlaﬂ›lan gali-ba beynlerinde muâhede-i mezkûrenin feshi icab etmiﬂe benzer ve kabahat kang› tarafda oldu-¤unu elçi bey ﬂimdiki halde kat‘â bilemeyip ancak kendisinin mülâhazas›na göre bunlar›n bey-ninde as›l sebeb-i nizâ‘ mücerred ticarete dair gümrük ve sair vergi misillü ﬂeyler olmak iktizâ
edip yoksa oralarda arazi zabt ve ikamet etmek misillü dâ‘iyeden nâﬂi de¤ildir ve ‹ngiltere me-murlar› taraf›ndan irâe olunan hareket-i harbiye dahi fakat tesviye-i münâza‘a z›mn›nda bir teh-did için olmak iktizâ eder. Kald› ki keyfiyet kendisine geçen gün ifade ve tebli¤ olundu¤u anda
gerek ‹ngiltere Devleti taraf›na ve gerek sair iktizâ eden mahalle malumât tahsili için mahsusan
tahrirât yaz›lm›ﬂd›r. E¤er taraf-› Devlet-i Aliyye’den bu madde tekrar ba-takrîr resmen beyân olu-nur ise kendisi dahi ol vakit serî‘an gerek devleti taraf›na ve gerek Hind cânibine gönderecek-dir. Zira kendisinin maksad ve merâm› her mahalde def‘-i nizâ‘ ve kavga ve her halde asayiﬂ
ve refah-› Devlet-i Aliyye’yi iltizâm etmekden ibaret olmakla bu vechile ifadeye beni memur et-miﬂdir deyu söylemiﬂ olmakla evvelki gün Bâb›âlilerinde ber-mu‘tâd akdolunan Encümen-i ﬁû-râ’da suret-i hâl-i hâz›ra beyân ve hikâyet ve ﬂerif-i müﬂârunileyhin zikrolunan kâimesi ve tercü-me dahi k›râet olunarak iktizâs›n›n müzâkeresine mübâderet olundukda Frenk taifesinin hiçbirin-den evvel ve âhir emniyet caiz olmayarak kang›s› olursa olsun Hudâ-negerde f›rsat-yâb oldukla-r› gibi din ve Devlet-i Aliyye’ye suikasd ve ihanete tasaddî edecekleri âﬂikâr olup ‹ngiltere elçisi
dahi Muha’da olan konsolosun harekât-› mezkûresini güya zabt-› arazi dâ‘iyesine haml etmeye-rek ticaretden dolay› olmas›n› söylemiﬂ ve ﬂöyle böyle demiﬂ ise de mevki cihetiyle bu madde
kat‘â sükût ve müsamaha götürür ﬂey olmad›¤›na ve Yemen ikliminin Saltanat-› Seniyye’ye men-subiyeti keyfiyetine dair beyne’l-huzzâr baz› akvâl ve ebhâs cereyân›ndan sonra bilâhare zikro-lunan Muha ‹skelesi ve havalisi k›blegâh-› din-i ‹slâm olan Mekke-i Mükerreme’nin kurb ve civa-r›nda vâki olmak mülâbesesiyle Yemen ülkesi baﬂka hükûmet olsa bile kefere milletinin ol taraf-lara suikasd ve tecavüzleri kat‘â tecvîz olunmayarak taraf-› Devlet-i Aliyye’den kavlen ve fi‘len
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müdafaas›na mecburiyet derkâr oldu¤undan hemen elçi-i mersûmun talebi vechile bu bâbda bir
k›t‘a takrîr-i resmî müsveddesi kaleme al›n›p hâk-i pây-i hümâyûn-› ﬂahaneden bi’l-istîzân elçi-i
mersûma i‘tâ olunmas› ve M›s›r valisine mukaddemce dahi ber-vech-i meﬂrûh tenbihnâme yaz›l-m›ﬂ ise de bu defa dahi suret-i hâl beyân olunarak taraf›ndan iktizâs›na göre asker ve memur-lar tayiniyle ol taraflar›n istikmâl-i esbâb-› muhafazas›na dikkat ü ihtimâm ve ‹ngilterelinin her ne
vakit suikasd ve tecavüz-gûne muameleleri zuhur etmek lâz›m gelir ise mukaddem ve muahhar
tavsiye ve te’kîd oldu¤u üzere mukabele ve müdafaalar›na sa‘y u ikdâm eylemesine dair vesâ-yâ-y› ekîde tahrîr ve iﬂ‘âr k›l›nmas› hususlar› beyne’l-huzzâr tezekkür olunmuﬂ ve elçi-i mersûme
verilmek üzere ber-vech-i bâlâ bir k›t‘a takrîr-i resmî müsveddesi kaleme al›n›p manzûr-› hümâyûn› mülûkâneleri buyurulmak için ﬂerif-i müﬂârunileyhin zikrolunan kâimesi ve tercümesi ile beraber
arz u takdim k›l›nm›ﬂ olmakla müsvedde-i mezkûrenin sebk ve ibaresi muvâf›k-› irâde-i seniyye-i
hazret-i ﬂahaneleri buyurulur ise ol vechile tebyîz ve i‘tâ ve M›s›r valisi kullar›na dahi ber-vech-i
muharrrer tekrar tenbihnâme tahrir ve isrâ k›l›naca¤› muhât-› ilm-i âlîleri buyuruldukda emr u fer-mân ﬂevketli kerametli mehâbetli kudretli veli-nimetim efendim Padiﬂah›m hazretlerinindir.
[1238 / 1822-1823]
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Osmanlı Devleti Mekke ve Medine gibi kutsal yerlerin muhafazası için
Yemen’i de “Harem” topraklarından kabul ediyor ve güvenli¤ine oldukça önem veriyordu.

(‹.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi, No. 90515-003)
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YEMEN TAR‹H‹ ‹LE ‹LG‹L‹ ESER‹N PAD‹ﬁAH’A TAKD‹M‹
Padiﬂah taraf›ndan takdire ﬂâyân bulunan Tarih-i Yemen ve San‘a adl› eserin yazar› Miralay
Ahmed Raﬂid Bey’in taltifi

Atûfetli efendim hazretleri
Asr-› bâhirü’n-nasr-› cenâb-› Padiﬂahînin celâil-i âsâr-› tevfîkiyesinden olmak üzere h›tta-i Ye-maniye’ye sevk ve i‘zâm k›l›nm›ﬂ olan cünûd-› zafer-mev‘ûd-› ﬂahanenin tafsîl-i harekât ve seke-nât›n› ve oralar›n ahvâl-i tarihiyesini müﬂtemil Miralay Ahmed Raﬂid Bey’in Tarih-i Yemen ve
San‘a nâm›yla te’lîf eyledi¤i kitab›n pezîrâ-y› hitâm olmuﬂ ve destgâh-› tab‘ ve temsilden henüz
ç›km›ﬂ olan cild-i evvelinden bir nüshas› merfû‘-› südde-i ulyâ-y› hazret-i ﬂehinﬂâhî k›l›nm›ﬂ ve mîri mûmâileyhin ﬂu yolda vuku‘a gelen himmet ve hizmeti takdîr-i âlîye makrûniyete ﬂâyeste görün-müﬂ oldu¤undan hâmil oldu¤u dördüncü rütbe Mecidî Niﬂân-› zîﬂân›n›n üçüncüye terfî‘iyle taltifi
hakk›nda her ne vechile emr u fermân-› mekârim-unvan-› cenâb-› cihanbânî ﬂeref-sudûr buyurulur
ise ona göre hareket olunaca¤› beyân›yla tezkire-i senâverî terkîm k›l›nd›, efendim.
Fî 29 C sene [1]291 / [13 A¤ustos 1874]
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Zîver-i dest-i ta‘zîm olan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle nüsha-i mezkûre manzûr-›
hümâyûn-› ﬂevket-makrûn-› cenâb-› Padiﬂahî buyurulmuﬂ ve ber-mûceb-i istîzân mîr-i mûmâileyhin hâmil oldu¤u dördüncü rütbe Mecidî Niﬂân›n›n üçüncüye terfî‘i müte‘allik ve ﬂeref-sudûr buyurulan emr u fermân-› me‘âlî-unvan-› hazret-i mülûkâne mantûk-› celîlinden olarak nüsha-i merkûme tevkif k›l›nm›ﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî selh-i C sene [1]291 / [13 A¤ustos 1874]
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HUDEYDE ﬁEYHÜSSADATI’NIN TALT‹F‹
Hudeyde ﬁeyhü’s-sâdât› (Seyyitlerin reisi) Seyyid Ali Harun Efendi’nin askerî araç gereç temini
vb. hususlarda gösterdi¤i hizmet ve yard›mlar›ndan dolay› taltifi

‹. DH, 48248

98

Huzur-› Fehâmet-nüﬂûr-› Hazret-i Sadâret-penâhî’ye
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Hudeyde ﬂeyhü’s-sâdât› olup beﬂinci rütbeden bir k›t‘a niﬂan-› zîﬂân› hâmil olan Seyyid Ali
Harun Efendi levâz›mât-› askeriyenin tedariki emrinde öteden beri hüsn-i hizmet ve muâvenetden
geri durmad›¤› gibi bu kere meccânen ve iâneten bin beﬂ yüze karîb telgraf dire¤i celb ve i‘tâ
etmiﬂ ve kendisi zaten tüccar-› mu‘tebereden ve haysiyet ve istikâmet ashâb›ndan olmakla ba‘de-mâ dahi hizmet ve sadakatde tezyîd-i ﬂevk ü gayreti için bir rütbe tevcîhiyle terfî‘-i kadr ve me-ziyeti muktezâ-y› hâlden bulunmuﬂ oldu¤undan irâde-i isabet-âde-i hidiv-i efhamîlerine tevâfuk et-di¤i hâlde mûmâileyhin uhdesine rütbe-i râbi‘a tevcîh ve ihsan buyurulmas› bâb›nda ve her hâl-de emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 26 Receb sene [12]91 ve fî 26 A¤ustos sene [12]90 / [7 Eylül 1874]
Vali-i Vilâyet-i Yemen ve müﬂir-i Ordu-y› Sâbi‘ Es-Seyyid Ahmed
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**
Atûfetli efendim hazretleri
Levâz›mât-› askeriyenin tedariki emrinde öteden beri hüsn-i hizmet ve sa‘y u gayreti meﬂ-hûd olan Hudeyde ﬁeyhü’s-sâdât› Seyyid Ali Harun Efendi’nin uhdesine rütbe-i râbi‘an›n tevcîh
ve ihsân buyurulmas› ifadesine dair Yemen Vilâyeti Valili¤i’nden tevârüd eden tahrirât leffen arz
u takdim k›l›nm›ﬂ ve bu misillü âsâr-› s›dk u hamiyet ibrâz eden mu‘teberân›n saye-i inâyet-vâyei hazret-i Padiﬂahîde behremend-i ât›fet-i seniyye olmalar› lâz›meden bulunmuﬂ olmakla ber-bechi iﬂ‘âr icra-y› icab› hakk›nda her ne suretle emr u fermân-› ihsan-beyân-› hazret-i Padiﬂahî müte‘al-lik ve ﬂeref-sudûr buyurulur ise mantûk-› münîfi ifa edilece¤i beyân›yla tezkire-i senâverî terkîm k›-l›nd›, efendim.
Fî 4 N sene [1]291 / [15 Ekim 1874]
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Hâme-pîrâ-y› ta‘zîm olan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle mezkûr tahrirât manzûr-›
âlî-i hazret-i Padiﬂahî buyurulmuﬂ ve ber-mûceb-i istîzân efendi-i mûmâileyhin uhdesine zikrolunan rütbenin tevcîhi müte‘allik ve ﬂeref-sudûr buyurulan emr u irâde-i seniyye-i hazret-i ﬂehinﬂâhî mantûk-› münîfinden olarak zikrolunan tahrirât yine savb-› sâmî-i Sadâret-penâhîlerine iade k›l›nm›ﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 5 Ramazan sene [1]291 / [16 Ekim 1874]
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BENÎ MED‹HA ﬁEYH‹N‹N TALT‹F‹
Yemen Vilâyeti dahilinde Hacuru’ﬂ-ﬂam Kazas›’na tabi Benî Mediha ﬂeyhlerinden Seyyid
Yahya bin Hasan ile biraderi Hüseyin’in bölgede meydana gelen muharebede görülen üstün
hizmetleri sebebiyle taltifleri

Makam-› Seraskerî
Mektubî Kalemi
Aded
104
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Hacuru’ﬂ-ﬂam Kazas›’na tâbi Benî Mediha azelesi meﬂâyihinden Seyyid Yahya bin Hasan
ile biraderi Hüseyin o cihetde vuku bulan muharebâtda bulunarak hüsn-i hizmet ve sadakatleri
meﬂhûd oldu¤undan ve bunlardan Hüseyin’in geçende esna-y› muharebede mecrûh düﬂdü¤ü
beyân›yla emsâli misillü mûmâileyhimân›n dahi beﬂinci rütbeden birer k›t‘a Mecidî Niﬂân-› zîﬂâ-n›yla taltifi Yemen Umum Kumandanl›¤›’ndan bâ-tahrirât iﬂ‘âr olunmuﬂ ve ifa-y› muktezâs› mer-hûn-› müsaade-i sâmiye-i efhamîleri bulunmuﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’lemrindir.
Fî 12 ﬁevval sene [1]309 ve fî 27 Nisan sene [1]308 / [9 May›s 1892]
Serasker R›za

**

Bâb-› Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Divan-› Hümâyûn
Devletli efendim hazretleri
Yemen Vilâyeti dahilinde Hacuru’ﬂ-ﬂam Kazas›’na tâbi Benî Mediha azelesi meﬂâyihinden
Seyyid Yahya bin Hasan ile biraderi Hüseyin’in o cihetde vuku bulan muharebâtda hüsn-i hiz-met ve sadakatleri müﬂahed oldu¤u ve bunlardan Hüseyin’in esna-y› muharebede mecrûh düﬂ-dü¤ü beyân›yla mûmâileyhimân›n beﬂinci rütbeden bir k›t‘a Mecidî Niﬂân-› zîﬂân›yla taltifi husu--
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suna dair tezkire-i behiyye-i Seraskerî arz u takdim k›l›nm›ﬂ olmakla ol bâbda her ne vechile emr
u fermân-› hümâyûn-› hazret-i Padiﬂahî ﬂeref-müte‘allik buyurulur ise mantûk-› münîfi infaz edilece-¤i beyân›yla tezkire-i senâverî terkîm k›l›nd›, efendim.
Fî 2 Zilkade sene [1]309 - Fî 16 May›s sene [1]308 / [28 May›s 1892]
Sadr›azam ve Yâver-i Ekrem Cevad
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûfuyla manzûr-› âlî buyurulan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-› Padiﬂahî ﬂeref-müte‘allik buyurulmuﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 3 Zilkade sene [1]309 - Fî 17 May›s sene [1]308 / [29 May›s 1892]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Süreyya
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Yemen’in meﬂâyihinden bir zat

(Asaf Tanrıkut, Yemen Notları, Güzel Sanatlar Mat., Ank. 1965, s. 21)
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MEVSET VE DAB‹ KAB‹LE RE‹SLER‹NE UNVAN VE MAAﬁ TAHS‹S‹
Padiﬂaha ba¤l›l›k ve itaatlerini bildiren Mevset kabileleri reisi Muhammed bin Ali Herhere ile
Dabi kabileleri reisi Kahtan bin Ömer Herhere’ye müdürlük unvan› verilmesi ve 1.000’er kuruﬂ
maaﬂ tahsis edilmesi

‹. DH, 1314 R./31
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Bâb-› Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Divan-› Hümâyûn
1272
Atûfetli efendim hazretleri
Yemen’de Bilâd-› Bâfe‘ rüesâs›ndan olup San‘a’ya gelerek zât-› ﬂevket-simât-› hazret-i Hilâ-fet-penâhîye arz-› ubûdiyet ve ibrâz-› âsâr-› itaat eylemelerinden nâﬂi el-Mevset kabâili reisi Mu-hammed bin Ali Herhere ve Dabi kabâili reisinin biraderi Salih bin Ömer Herhere’ye müdürlük
unvan› i‘tâs›yla biner kuruﬂ maaﬂ tahsisi hakk›nda ﬂeref-sâd›r olan irâde-i seniyye-i cenâb-› Padi-ﬂahî üzerine sebk eden tebli¤e cevaben Yemen Vilâyeti Meclis-i ‹daresi’nden vârid olan mazba-tada bunlardan ihtiyarl›¤› cihetiyle bizzat gelemeyen mezkûr Dabi Kabilesi Reisi Kahtan bin
Ömer Herhere’nin kendi yerine gönderdi¤i biraderi Salih Herhere nâm›na sehv vuku bulmuﬂ ol-du¤undan mûmâileyh Salih Herhere’nin yerine büyük biraderi sâlifü’z-zikr Kahtan bin Ömer Her-here’nin mülhakât› dahil olarak mütevatt›n bulundu¤unu kabilenin nâm› olan Dabi Müdürlü¤ü ve
mârru’l-arz Muhammed bin Ali Herhere’nin kezâlik mülhakât› dahil oldu¤u hâlde sâkin oldu¤u
kabilenin ismi bulunan El-Mevset Müdürlü¤ü unvanlar› üzerine kay›dlar›n›n tashih ve icras› iﬂ‘âr
olunmas›na mebnî ol vechile muamele-i mukteziyenin ifas› tezekkür k›l›nd›¤›na dair ﬁûrâ-y› Dev-let Dahiliye Dairesi’nin mazbatas› arz u takdim olunmuﬂ olmakla ol bâbda her ne vechile irâdei seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî ﬂeref-sünûh ve sudûr buyurulur ise mantûk-› münîfi infaz edilece-¤i beyân›yla tezkire-i senâverî terkîm k›l›nd›, efendim.
Fî 11 Rebîülâhir sene [1]315 - Fî 7 Eylül sene [1]312 / [19 Eylül 1896]
Sadr›azam
Rifat
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûfuyla manzûr-› âlî buyurulan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-› Hilâfet-penâhî ﬂeref-müte‘allik buyurulmuﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 20 Rebîülâhir sene [1]314 ve fî 16 Eylül sene [1]312 / [28 Eylül 1896]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Tahsin
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HUDEYDE VE C‹VARINDA YABANCILARIN FAAL‹YETLER‹
‹ngiltere, Fransa, ‹talya, Amerika ve ‹ran konsolosluklar›n›n faaliyet içerisinde bulundu¤u
Hudeyde’de 200 civar›nda ‹ngiliz, 6 ‹talyan ve daha çok e¤itim faaliyetleri ile dikkati çeken
5 Frans›z’›n bulundu¤u, ilgilerini özellikle Aden ve Perim Adas› üzerinde yo¤unlaﬂt›ran
‹ngilizlere karﬂ›, Frans›zlar›n Cibuti ve Aseb, ‹talyanlar›n ise Masua’da faaliyet gösterdikleri,
daha çok iç k›s›mlarda yaﬂayan Zeydîlerin H›ristiyanlara karﬂ› aﬂ›r› taassup içinde
bulunduklar›, sahil k›s›mlar› ile Taiz ve Asir bölgelerinde yaﬂayan ﬁafii mezhebi mensuplar›n›n
kahve ticaretinden dolay› yabanc›larla muameleye al›ﬂm›ﬂ ve ünsiyet peyda etmiﬂ olduklar›,
Frans›zlar›n Aseb bölgesini ve Aseb’in liman› olan Cibuti ‹skelesi’ni eski tüfeklerini satmak için
depo olarak kulland›klar›, Araplar›n birkaç sene içinde % 80’i Frans›z mamulü 200 bin
civar›nda silah sat›n ald›klar›; Casim ve ayr›l›kç› ‹mam’›n oturdu¤u Sa‘da ﬂehirlerinin iskelesi
durumundaki Meydi ‹skelesi’nin silah ve sair kaçakç›l›¤›n en kolay ve rahat yap›ld›¤› bir
merkez oldu¤undan ciddî askerî tedbirler al›nmas›, misyonerlerin yapmaya çal›ﬂt›klar› okullara
karﬂ›, hocalar› ‹stanbul’dan getirilmek üzere özel bir mektep aç›lmas›n›n uygun olaca¤›
hakk›nda padiﬂah yâverlerinden Kaymakam ‹brahim bin ‹brahim Rüﬂdü’nün mütalaalar›

Huzur-i Vâlâlar›na
Atûfetli efendim hazretleri
ﬁimdiye kadar Yemen k›t‘as›n›n cihet-i siyasiyesinden bahseyledi¤im tedkikât›m› henüz ikmâl
etmedi¤imden neﬂ’et etmiﬂ idi. Bu mektubu ﬂu meseleye hasr eyleyece¤im. Hudeyde’de ‹ngilte-re, Fransa, ‹talya, Amerika, ‹ran konsoloslar› mevcuddur. Yemen k›t‘as›n›n baﬂka k›s›mlar›nda
konsolos yokdur. Bu konsoloslardan ‹ngiltere konsolosundan baﬂkas› fahrî olup ‹ngiltere konsolo-su ise elli lira maaﬂ ile muvazzaf Ahmed Temyizüddin nâm›nda Hindli bir müslümand›r. ﬁehirde
en ziyade ‹ngiliz tebaas› mevcud olup mikdarlar› iki yüz kadard›r. Frans›zlar›n iki misyoner ve
üç tane sörden baﬂka tebaas› yokdur. Bunlar bir mekteb teﬂkil [edip] beﬂ-on kadar çocu¤un tah-sil etdirmesiyle meﬂguldürler. Bunlar›n ayak basd›klar› mahallerde ahalinin müzâyeleten hizmet-le Frans›z olarak ahaliyi yetiﬂdirmekde muvaffakiyetleri Suriye sevâhilindeki muvaffakiyetleriyle
sâbit oldu¤undan çâkerlerince en ziyade haiz-i ehemmiyet misyonerlerdir. ‹talya tebaas› alt› ki--
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ﬂiden ibaret olup üçüncü dereceyi teﬂkil eyler. Di¤er konsoloslar› kâle almamak icab eyler. Ye-men k›t‘as›n›n karﬂ›s›nda Afrika sahilinde Frans›zlar›n Cibuti ve Aseb ve ‹talyanlar›n Masua ve
‹ngilizlerin ise Yemen k›t‘as›nda Perim Adas›’yla Aden’de bulunmuﬂ bu üç devletin herekât›n› na-zar-› tedkikde bulundurmak icab eyler. Maamâfih ﬂu devletlere karﬂ› Yemenlileri dahi nazar-› mü-tâlaaya alal›m. Yemen ahalisi mezheb itibar› ile ikiye münkasemdir. Birinci k›s›m ﬁafiîler, ikinci
k›s›m Zeydîlerdir. Kâmilen Yemen sevâhilinin sükkân› ve Yemen’in Tahama denilen çöl k›sm› Ta-iz ve Asir mutasarr›fl›klar›n› teﬂkil eyleyen mahaller ahalisi ﬁafiî, çöl k›sm› ahalisi ise Zeydîlerdir.
Zeydîler mezhebleri itibar›yla fevkalâde taassuba mâlik olduklar› H›ristiyanlarla al›ﬂveriﬂ etme-mek ve H›ristiyanlar› fevkalâde aﬂa¤› tutmak ve bir H›ristiyan her hâlde ‹slâmlarla serbest bulun-mamak ve hizmetkârlar›n fark› olmamas› ve H›ristiyanlar hakk›nda müsâvât muamelesi edilme-mesi ve her hâlde cebren H›ristiyanlar› ‹slâm etmenin farz olmas› mezhebleri muktezâs›ndand›r.
Birçok halleri Acemlere benzer ise de Acemlerin birkaç misli taassubu büyütmek icab eyler. Hat-ta Yedinci Ordu-y› Hümâyûn’u teﬂkil eyleyen efrâd-› ﬂahaneyi bile ‹slâmiyet nokta-i nazar›ndan
taht›’eye kalkmalar› fikirlerini meydana koyar ki Zeydîlerin Ordu-y› Hümâyûn’a karﬂ› gösterdikle-ri ta‘cizât meydanda dururken bunlardan ne ecânib istifade eyler ve ne de istifadelerini mucib
olur. Bunlar her hâlde kendi menfaatlerinden baﬂkas›n› tan›mazlar. ﬁafiîlere gelince bunlar da
iki k›s›md›r: Birincisi ﬂehirler ahalisi, ikincisi kabâildir. ﬁehirler ahalisi kahve ticaretinden dolay›
ecânible muameleye al›ﬂm›ﬂ ve ﬂehirlerde bulunan ahalinin k›sm-› a‘zam› ecnebi tüccarân›n bü-yük ticarethânelerinde ‹ngiliz konsolosundan baﬂkas› tüccar bulunduklar›ndan ve gayet vâsi‘ kah-ve ticarethâneleri oldu¤undan ünsiyet eylemiﬂlerdir. Her hâlde ﬂehirlerin ahlâk› H›ristiyanlarla mu-ameleye al›ﬂm›ﬂ ve bunlarda taassub kalmam›ﬂd›r. Maamâfih bu ticaret mahallerinde asâkir-i ﬂa-hane ve hükûmet tamam›yla icra-y› hükm eyledi¤inden ecnebilerle muamelede bulunmalar›n›n
ehemmiyeti olmad›¤› gibi ahali-i ‹slâmiye ve hükûmetle muameleleri dahi ecânible olan muame-lelerden fazlad›r. Yaln›z Frans›z misyonerlerinin mekteblerini tevsî‘ eyledikleri hâlde bunlara re-kâbet edecek mektebimiz olmad›¤› ve her hâlde Frans›zlardan evvel talebe yetiﬂdirmekli¤imiz
f›rsatd›r. Kabâile gelince bunlar ecnebi nedir bilmekden acizdirler. Maamâfih ﬂimdiye kadar
ecânibin Yemen hakk›nda tecavüz neticesi bir ﬂeye muvaffak olamayacaklar›n› muhakemeleriy-le bulmuﬂ olduklar›ndan ﬂimdiki hâlde meydana koymakda olduklar› plan haiz-i ehemmiyetdir ve
bu defaki vak‘an›n hudûsü plan›n mukaddimesidir ve en ziyade bu meselede Frans›zlar›n dahli
vard›r. Yukar›da beyân olunan Afrika’daki Frans›z müstemlekisi olan Aseb ve Aseb’in liman› olan
Cibuti ‹skelesi’ni Frans›z Devleti’nin eski tüfenklerini satmak için bir depo ittihâz eylemiﬂlerdir.
Arablar ise tüfenge fevkalâde harîs olduklar›ndan ﬂu birkaç sene zarf›nda lâ-ekall iki yüz bin râd-desinde esliha-i cedîde Arablar›n ellerine geçmiﬂdir. Bir tüfengi elli kuruﬂa kadar vermiﬂlerdir. Bu
idhal edilen esliha miyân›nda ‹ngiliz fabrikalar›n›n Martin tüfengleri ile ‹talyanlar›n dahi eski tü-fengleri dahil ise de yüzde sekseni Frans›zlar›n tüfengleridir. Tüfenglerin ve cephânenin serbest
olarak girmesi sevâhilin kâmilen aç›k olmas›ndan ileri gelmekdedir. Kilidü’l-bahr ve ﬁevket-nümâ
vapurlar› üç sene Hudeyde önünde yatd›¤› hâlde vali-i sâb›k bir defa sevâhil-i devretdirmemiﬂ,
yatd›klar› mahallerde rahnedâr olmuﬂlard›r. Yine idare-i sâb›kan›n seyyiât›ndan d›r ki Lhayya ile
Cizan aras›ndaki sevâhil idare-i hükûmetden ç›karak baﬂl› baﬂ›na kalm›ﬂ ve Arablar Meydi ‹ske-lesinde bir gümrük te’sisi ile bütün Zeydîlere esliha buradan sevk edilmiﬂ ve yüzde iki buçuk resmi gümrük al›nmakda el-ân devam edegelmekdedir. Halbuki Meydi ‹skelesi’ni harita üzerinde na--
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zar-› mütâlaaya al›r isek Kafel karﬂ›s›nda mütehâﬂﬂid eﬂk›ya ile ﬂimdiki hâlde oradan haric ka-lan ve ekseriyetle ‹mam-› Kâzib’in oturmakda oldu¤u Sa‘da, Casim ﬂehrinin iskelesi gibidir ve
Yemen-Hicaz yolunun Sa‘da ﬂehri üzerine tesadüf etmiﬂdir. ﬁimdiki hâlde en büyük tehlike ora-n›n meﬂâyihi yüzde iki buçuk gümrük alarak büyük bir ticaret eylediklerinden bütün Zeydîlere ve
‹mam-› Kâzib’in adamlar›na esliha ve mühimmât bu noktadan gitdi¤inden ve burada teﬂvikât-›
ecnebiye olmas› esliha iddihâr›ndan anlaﬂ›lm›ﬂ oldu¤undan ve ﬂimdiki hâlde Devlet-i Aliyye-i Os-maniyye’ye muhalif bulunduklar›ndan te’min-i ticaretleri gibi bir hasene tâbi olarak kendiliklerin-den sûrî bir suretde müﬂevviklerinin himayesine girmeleri mülâhazas›d›r. Sevâhili devr ve teftîﬂ ey-leyen vapurlar oldu¤undan külliyetli bir suretle esliha zanbuklarla Meydi ‹skelesi’ne sevk olun-makdad›r. Her hâlde ﬂu ahvâle karﬂ› yap›lacak tedâbîr evvel emirde Meydi ‹skelesi’nin önünde
vapur-› hümâyûnlardan birisinin daimî bulunmas› ve sevâhilin muhafaza alt›na al›nmas› lâ-büd-dür. Arablar kaçakç›l›¤› zanbuklarla yapd›klar›ndan burada muhafaza için sevk olunacak sefi-neler zanbuklara karﬂ› tertib olunmal›d›r. Küçük istimbotlar fevkalâde iﬂe yarar. Büyük vapurlar›n
hareketleri masrafa muhtac oldu¤u ve çok kömür yakd›¤› ve zanbuklar›n sokuldu¤u noktalara gi-remedi¤i ecilden bir ﬂey yapamamakdad›r. Gümrük ‹daresi’nin muhafaza hizmetinde zanbukla-r› vard›r. Halbuki zanbuklar zanbuka karﬂ› iﬂ göremedi¤i ve birkaç Arab zanbukunun hücumuy-la kolcular›n telef edildikleri ecilden Hudeyde’den harice ç›kamamakdad›r. Her hâlde Reji ‹da-resi’nin bizim kaptanlar›n kumandas›na masâr›f› kendisine aid olmak üzere terk eyledi¤i küçük
vapurlar gibi Gümrük Nezâreti’ne dahi iki küçük vapur mübâya‘a etdirilerek masraflar› nezâret-de ve kumandalar› Bahriye Nezâreti’ne muhavvel olmak üzere daima sevâhili devr u teftiﬂ eyle-mesi reji ve gümrü¤ün menfaatine tâbi oldu¤undan muvaffakiyetli olaca¤›, bu cihete muvâfakat
olunmad›¤› hâlde birkaç ufak toplarla müsellah istimbotun bu cihete gönderilmesi ve her hâlde
Meydi önünde bir sefîne-i harbiyenin bulunmas›na seri‘an emir verilmesi menfaat-i devlet noktai nazar›ndan f›rsatd›r. Her hâlde Arablar›n ﬂu suretle teslîhi edilen müsamaha neticesidir. Bir de
veli-nimet-i bî-minnetimiz efendimiz hazretlerinin nâm-› hümâyûnlar›na olarak misyonerlerin yap-ma¤a çal›ﬂd›klar› mekâtibe karﬂ› Dersaâdet mekâtib-i hususiyesine mukabil olarak hocalar› Der-saâdet’den getirilmek üzere ibtidâî k›sm›yla beraber bir mekâtib-i hususiye küﬂâd› muvâf›k görül-dü¤ü her hâlde ecânibin harekât› meydanda iken mukabele kolay oldu¤u malum-› sâmîleri ol-makla ol bâbda ve her hâlde emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 5 A¤ustos sene [1]314 / [17 A¤ustos 1898]
Yâverân-› Hazret-i ﬁehriyârîden
Kaymakam
‹brahim bin ‹brahim Rüﬂdü
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‹STANBUL’A DAVET ED‹LEN YEMEN ‹LER‹ GELENLER‹
Yemen hakk›nda baz› hususlar› görüﬂmek üzere davet edilen sâdât, ulema, ﬂeyh, eﬂraf ve
ayana kalacaklar› süre için ödenmesi öngörülen harc›rah miktar›n›n iki kat›na ç›kar›lmas› /
Hizmetçi ve beraberindekilerle birlikte say›lar› 109’u bulan Yemen heyetinin listesi

Hâk-i pây-› me‘âlî-ihtivâ-y› hazret-i Hilâfet-penâh-› a‘zamîye cebîn-sây-› ubûdiyet olmak üzere
Yemen Vilâyet-i ﬁahanesi’nden der-bâr-› ﬂevket-karara gelen sâdât ve ulemâ ve eﬂraf ve
ayân›n esâmisini mübeyyin cedveldir
S›ra
Esami
no]

Mülahazât

[Berabe-[Beraberinde
rinde Ge-- Gelen Hiz-len Yak›n›] metçisi]

1

San‘a sâdât ve ulemas›n-dan es-Seyyid Abdullah bin
Abdülkadir

Vaktiyle Zeydîlere riyâset eden Seyyid
Mutahhar ve ﬁerefüddin’in ahfâd›ndan
olup ‹zmir Pâye-i Mücerredi rütbesini
haizdir.

Hademesi Ah-med es-Siyanî
ve Ali Zemâri

2

San‘a sâdât ve ulemas›n-dan es-Seyyid Muhammed
bin Yahya el-Mansur

Vaktiyle Zeydîlere riyâset eden Seyyid
Mansur’un ahfâd›ndand›r.

Hademesi Ah-med Hantal

3

San‘a ulemas›ndan el-Kad›
Ali el-Magribî

El-yevm Kevkeban Kazas› nâibi olup ‹z-- Hademesi
mir Pâye-i Mücerredi rütbesini haizdir. es-Seyyid
Mahdûmu Muhammed Ali Efendi
Ahsen

4

Ahmed Muhtar Paﬂa’n›n taht-› kuman-das›nda bulunan F›rka-i Islâhiye’nin Ye-San‘a sâdât›ndan es-Seyyid men’i istilas› hengâm›nda San‘a’da
Zeydîlere riyâset etmekde iken tav‘an
Hamud bin Galib
Devlet-i Aliyye’ye teslim-i zimâm-› idare
eden Seyyid Galib’in mahdûmudur.

Hademesi
Feth, Ahmed
Gurab

5

San‘a sâdât ve ulemas›n-dan es-Seyyid Muhammed
Gamzan

Hademesi ‹h-san Âmir

6

San‘a ayân›ndan el-Kad› Ali
Vilâyet-i celîle Arabî baﬂkâtibi
bin Muhammed el-Cerafî

Hademesi elHac Ali Uslan
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7

San‘a ulema ve ayân›ndan
el-Kad› Abdurrahman el-Ha-razî

8

Mesele-i zâilede ﬂakî-i ma‘hûd taraf›n-dan San‘a âmili tayin olunmuﬂ iken ﬂa-kî-i merkûmun ma¤lubiyet ve firar› üze-rine merkûma iltihak etmeyerek Hükû-met-i Seniyye’ye iltica eylemiﬂdir. Mi-ne’l-kadîm ve eben an-ceddin Hükû-met-i Seniyye’ye muhib ve esdikâdan
Amran Kazas› ﬁeyhü’l-meﬂâ-olup yedinde gerek âbâ ve ecdâd›n›n
yihi Huzzam es-Sa‘r
ve gerek kendisinin hüsn-i hizmetini mu-saddak bir tak›m evrak-› resmiye mev-cuddur. Istabl-› Âmire pâyesini haiz ve
dördüncü rütbeden Mecidî Niﬂân› ile
Yemen ve Te’sisât-› Askeriye madalya-lar›n› hâmildir.

Mahdûmu
kâtib ve
Hademesi
tercüman
Yahya ‹mâdî
Hüseyin
Remzi Bey

9

Mesele-i zâilede Reda‘ üzerine hareket
eden külliyetli eﬂk›yaya karﬂ› kaza aha-lisinden birço¤unu toplayarak bunlara
ﬂiddetle müdafaa ile kazan›n ve hükû-met dairesini muhafaza eylemiﬂ ve bi’lcümle memurîn-i hükûmeti ve evrak-›
resmiyeyi cemaatiyle muhafaza taht›n-da olarak bizzat evvelâ Kataba’ya
sonra Taiz ve Hudeyde’ye kadar sâli-Reda‘ Kazas› ﬁeyhü’l-meﬂâ-- men irsâle muvaffak olmuﬂdur. Asâkir-i
yihi ve Islâhât Memuru Salih ﬂahanenin Reda‘’a vürûduna de¤in
gaybûbetinden bi’l-istifade taht-› temel-et-Tayrî
lükünde bulunan müte‘addid ... burcla-r›n› eﬂk›ya hedm ü tahrîb ve pek çok
mevaﬂî ve eﬂyas›n› nehb ü gâret etmiﬂ-lerdir. Mûmâileyh muahharan dahi
asâkir-i ﬂahanenin önüne düﬂerek eﬂk›-yan›n kazadan tard ve tenkîline muvaf-fak olmas›na binâen bin beﬂ yüz kuruﬂ
maaﬂla ›slahât ve tahsilât memuriyetine
tayin olunmuﬂdur.

Ta‘allukâ-t›ndan Ab-- Hademesi Sa-dullah ‹b-- lih Nâs›r, Ka-kân Efen-- s›m
di

10

Benî Matr’›n zî-nüfuz meﬂâyihinden
olup mesele-i zâilede devlete hüsn-i
hizmet ve sadakatinden dolay› ﬂakî-i
Bilâdü’l-büstan’a tâbi Benî
ma‘hûd taraf›ndan derdest edilerek el-Ridem ﬂeyhi Muhammed bin leri ba¤l› oldu¤u hâlde Kafiletü’l-azr’a
‹smail el-Ridemî
götürülüp feci bir suretde idam edilen
ﬁeyh ‹smail Ridemî’nin mahdûmu oldu-¤u

Hademesi
Muhammed
bin Yahya
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Hademesi
Hüseyin elMa‘berî

11

San‘a mu‘teberân tüccar›n-dan Abdullah Senidar

12

San‘a mu‘teberân tüccar›n-dan el-Hac Hüseyin es-Sevr

13

Amran Kazas›’na tâbi Eﬂhur
eﬂraf›ndan es-Seyyid Mu-hammed Mürﬂid

Hademesi
Nâs›r

14

Haﬂid meﬂâyihinden eﬂﬁeyh Nâs›r bin Cebran elGaﬂmî

Hademesi
Ahsen
Muhammed

15

Haraz Kazas›’n›n Benî Mukâtil ﬁeyhi
olup mesele-i zâilede kabilesini cem‘
ile Menada’ya taarruz etmek isteyen
Haraz Kazas› meﬂâyihinden
eﬂk›yan›n tecavüzât›na harben sedd-i
eﬂ-ﬁeyh Nâs›r Ahles
mümâna‘at çekerek bu cihetden San‘a
tarîkinin muhafazas›na sa‘y ve ikdâm-›
tam ile ibrâz-› sadâkat eylemiﬂdir.

16

Haraz Kazas› sâdât›ndan
es-Seyyid Ahmed Ebu Talib

Hademesi
Muhammed
Yahya

17

Haraz Kazas› sâdât›ndan
eﬂ-ﬁeyh Hüseyin Hubeyﬂ

Hademesi Ab-dullah Hubeyﬂ

18

Hacca Kazas› eﬂraf›ndan
es-Seyyid Salih el-Müeyyedî

Hademesi
Nâs›r
Müzeyyen

19

378

Hacca Kazas›
meﬂâyihinden
eﬂ-ﬁeyh Yahya eﬂ-ﬁûî

Mahdûmu
Ahmed
Efendi

Mesele-i zâilede Hacca erzak›n›n sev-k›yât›n› te’min hususunda sarf-› mesai
ile Tahama k›sm›na Hacca’dan hücum
eden eﬂk›yaya karﬂ› durarak kabilesiy-le harb etmiﬂ ve esna-y› harbde iki
mahdûmu maktûl düﬂdü¤ü gibi eﬂya ve
emvâli de eﬂk›ya taraf›ndan nehb ü
gâret olunmuﬂ ve el-yevm Hacca sevk›-yât›n› te’min için sarf-› mesai eylemek-de bulunmuﬂdur.
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Ta‘allukâ-t›ndan Hü-seyin
Hademesi Ali
Nezzar,
Nâs›r
el-Kad› Ali
el-Ahar›s

Hademesi
Hüseyin Ûdî

20

Ibb Kazas› Müftüsü Abdur-rahman bin Ali el-Haddad

Mesele-i zâilede Ibb Kasabas›’n›n külli-yetli eﬂk›ya taraf›ndan tehdid ve muha-saras› esnas›nda ahaliyi teslîh ve teﬂvik
ve son derece de ibrâz-› mesâî ile asâ-kir-i ﬂahanenin vürûduna kadar mahall-i
mezkûrun eyâdî-i eﬂk›yaya sukûtuna
meydan vermeyerek ibrâz-› sadakat ve
hüsn-i hizmet eylemiﬂdir. Dördüncü rüt-beden Osmânî Niﬂân›n› hâmildir.

21

Ibb Kazas› ulemas›ndan elHac Abdullah Yunus

‹smi bâlâda mezkûr Ibb müftüsü taraf›n-dan ibrâz olunan hidemât-› haseneye
iﬂtirak eylemiﬂdir.

22

Ibb Kazas›’n›n ﬁeyhü’l-meﬂâyihi bulu-nan Abdülvahid Bey kaza-y› mezkûrda
büyük bir nüfuza mâlik ve devlete hüsni hizmet ifas›na muktedir olup davet-i
seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhîye ica-bete fevka’l-had arzu göstermiﬂ ise de
ahvâl-i s›hhiye-i hâz›ras›na mebnî gel-Ibb Kazas› ﬁeyhü’l-meﬂâyihi mesi mümkün olamad›¤›ndan büyük
Abdülvahid Bey’in o¤lu eﬂ- mahdûmuyla ye¤eni taraf›ndan bi’l-ve-- Biraderi
kâle göndermiﬂ oldu¤u gibi zât-› ak-ﬁeyh Abdullah
des-i hazret-i Hilâfet-penâhîye bir abd-i
memlûk olmak üzere yedi-sekiz yaﬂ›n-da olan mahdûmu Abdurrahman’› ate-be-i ulyâya takdim eylemiﬂdir. Mûmâi-leyh Abdurrahman validesi cihetinden
Aden ﬁeyhü’l-meﬂâyihi esdikâ-y› devlet-den Ali Paﬂa’n›n hafîdidir.

23

Ibb Kazas› ﬁeyhü’l-meﬂâyihi
Abdülvahid Bey’in ye¤eni
eﬂ-ﬁeyh Muslih bin Ali Ka-s›m eﬂ-ﬁehlî

24

Taiz Sanca¤› eﬂraf›ndan
Belediye Reisi Seyyid Ah-med

Mesele-i zâilede ﬂakî-i ma‘hûd taraf›n-dan Taiz Kasabas›’na hâkim Cebel-i
Sabra ahalisini k›yâma davet etmek
üzere gönderilen Seyyid ‹badî nâm ﬂa-kînin teﬂebbüsât-› mel‘anetkârânesini
te’sirsiz b›rakarak devlete ibrâz-› sada-kat ve hizmet eylemiﬂdir. Kendisi an-asl
Zeydîlere riyâset eden meﬂhur Seyyid
Mütevekkil’in ahfâd›ndan bulunmuﬂ ise
de bundan birkaç yüz sene evvel âbâ
ve ecdâd› Taiz’e hicret ve mezheb-i
Zeydî’yi terk ile ﬁafiî Mezhebi’ni kabul
eylemiﬂlerdir. El-yevm Taiz Sanca-¤›’nda mühim bir nüfuza mâlik ve esdi-kâ-y› devletden bulunmuﬂdur.

Hademesi Fâ-rî Munis, Ah-med Kâid

Hademesi Sa-id el-Nahlanî

Hademesi
Muhammed
Bu‘dânî, esSeyyid Ah-med

Hademesi Ali
Aklan, Mu-hammed Said
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25

Hademesi Ah-med bin Mu-hammed

Taiz Mahkeme Baﬂkâtibi
ulemadan el-Kad› Abdülke-rim el-Mücahid
Sinîn-i adîdeden beri Zi-aﬂrak Nahiye-si’nde tavattun eden Haﬂid haﬂerât›n›n
mesele-i zâilede Taiz yolunu kat‘ etmek
üzere k›yâm eyledikleri esnada mûmâi-leyh ahali-i mahalliye ile bi’l-ittifak asâ-kir-i ﬂahanenin vürûduna kadar yollar›
taht-› te’mine alarak eﬂirrâ-i merkûmenin
teﬂebbüsât-› mel‘ûnânelerini te’sirsiz b›-rakm›ﬂd›r.

26

Zi-aﬂrak Nahiyesi Naibi elKad› Muhammed bin Ah-med

27

Zi-aﬂrak Nahiyesi’nde Sah-banî Mahlâfî el-Kad› Mu-hammed el-Hacaî

Hademesi
Hac› Abdu

28

Hidemât-› sadâkatkârânesine mükâfat
Adin Kazas› Müftüsü Seyyid
olarak dördüncü rütbeden Osmanî Ni-Hasan bin Ali
ﬂân› ile taltif buyurulmuﬂdur.

Hademesi
Muhammed
bin ‹vaz, Said
bin Said

29

Hacariye Kazas› Umûr-› Di-niyye Müderrisi el-Hacc
Ömer Muslih

Yahya bin
Ali, Ali bin
Hasan, Ali
Sabit

ﬁeyh-i mûmâileyh Hacariye Kazas›’nda
mine’l-kadîm eben an-ceddin hizmet ve
sadâkatiyle müﬂtehir Beytü’l-kâs›m aile-sinden olup sinîn-i adîdeden beri bu-lundu¤u müte‘addid nevâhî müdüriyet-leri ile kaymakaml›k vekâletlerinde ib-râz-› hüsn-i hizmet ve sadakat eylemiﬂ
ve el-yevm kaza-y› mezkûr dahilinde
mühim bir nüfuza mâlik bulunmuﬂdur.

Hademesi
Hasan Abdul-lah

Hademesi
Muhammed
bin Ali, Sa‘d
Abdullah, Ab-düﬂﬂükür

30

Hacariye Kazas›’ndan eﬂﬁeyh Ahmed Numan

31

Hacariye Kazas› ulemas›n-dan Abdurrahman el-Cerânî

Hademesi Ab-dullah Ali

32

Beytü’l-fakih Kazas›’ndan
Edirne Pâye-i Mücerredi rütbesini haiz
Yemen Vilâyeti Nakibüleﬂra- ve ikinci rütbeden Mecidî Niﬂân›n› hâ-f› es-Seyyid Emin Bahr
mildir.

Mahdûmu
Seyyid Ali
Efendi
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33

Beytü’l-fakih Kazas› sâdât
ve ulemas›ndan es-Seyyid
Hadi bin Muhammed Rez-zak

34

Hudeyde’den Abdullah
Balbid

35

Bacil’den es-Seyyid Ahmed
Hatem

‹zzî
Muhammed
Aksar‘

Hademesi Ali
bin Ahmed
Sabya Kazas› Meclis-i ‹dare azâs›n-dan olup gerek kendisinin ve gerek ec-dad›n›n devlete hüsn-i hizmet ve sada-kat etdiklerini müﬂ‘ir yedinde evrak-›
resmiye oldu¤u gibi kabilelerinde dev-let aleyhine k›yâmlar›n› teﬂvik için ﬂakî-i
ma‘hûd taraf›ndan eyyâm-› ahîrede
gönderilmiﬂ bir mektub dahi mevcud-dur.

36

Benî Mervan meﬂâyihinden
eﬂ-ﬁerif Ahmed bin
Muhammed
Mehârisü’l-Havaci

37

Benî Mervan meﬂâyihinden
eﬂ-ﬁeyh Mansuru’s-Sa‘dî

38

Benî Mervan ulemas›nadan
el-Kad› Mehmed ‹smail Âkiﬂ

39

San‘a’dan Fakih Ali
Abdullah el-Umrenî

Muhammed
bin ‹smail
Misbah

40

Yarim Kazas› Belediye Reisi
Abdullah bin Ali el-Münhic

Muhammed
Ûdî

41

Zimar Kazas› ayân›ndan elHac Abdullah bin Ahmed
Selame

42

Zimar Kazas› sâdât›ndan
es-Seyyid Hüseyin bin
Ahmed

43

Zimar Kazas› mu‘teberân›n-dan Muhammed Yahya
Mansûr

44

Zimar Kazas› eﬂraf ve
ulemas›ndan es-Seyyid
Yahya bin Hasan

45

Zebid Kazas› ulemas›ndan
Seyyid Yahya bin Abdullah
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Hademesi
Süleyman

Mahdûmu
Ahmed
Efendi

Hademeleri
Ali bin Ali
Melhas,
Muhammed
el-Devsirî

1876 Osmanlı Meb’ûsân Meclisi’ndeki Yemen Meb’usları
es-Seyyid Mehmed Efendi (solda) ve eﬂ-ﬁeyh Ali Efendi (sa¤da)
(Resimli Kitâb, cilt 1)

46

Zebid Kazas› ulemas›ndan
Seyyid Ahmed Mesava

Hademesi
Said Ali

47

Mûmâileyh Hacariye’den Hudeyde’ye
kadar gelmiﬂ ise de vuku bulan rahat-s›zl›¤› üzerine mahall-i mezkûrda kal-ma¤a mecbur oldu¤u cihetle pederi
Taiz’e tâbi Hacariye Kazas›
Hacariye Kazas› Kaymakam› mütevef-ﬁeyhü’l-meﬂâyihi Muham-fâ Emin Efendi’nin devlete karﬂ› ibrâz
med bin Emin
eyledi¤i hüsn-i hizmetine dair baz› ev-rak-› resmiyeyi adamlar›ndan Hüseyin
bin Salih nâm kimesneye tevdî‘an gön-dermiﬂdir.

Yâverân-› Hazret-i ﬁehriyârîden Bahriye Sa¤ Kola¤as› kullar›
Hüseyin Hüsnü
Yâverân-› Hazret-i ﬁehriy ârîden Süvari Kaymakam› kullar›
Ahmed Feyzi
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Bâb-› Âlî
Meclis-i Mahsus
1510
Yemen eﬂraf›ndan Dersaâdet’e celb olunan zevâta te’diyesi encümen mazbatas›yla arz-›
atebe-i ulyâ k›l›nan sekiz yüz liran›n az oldu¤undan nisâb-› lây›k›na iblâ¤›n›n taht-› karara al›n-mas› ﬂeref-sâd›r olan irâde-i seniyye-i cenâb-› Hilâfet-penâhî iktizâ-y› âlîsinden bulundu¤unu mü-belli¤ tezkire-i hususiye miyâne-i bendegânemizde lede’l-k›râe mûmâileyhimin Dersaâdet’de bu-lunduklar› müddetçe masâr›f-› vâk›‘alar›na medâr olmak üzere mebâli¤-i münasibe i‘tâs› ﬂân-› me-kârim-niﬂan-› âlîye muvâf›k olup hükm-i celîl-i emr u fermân-› hümâyûn-› mülûkâneye nazaran sâ-lifü’z-zikr sekiz yüz liran›n bin beﬂ yüz liraya iblâ¤› ile Hazine-i Celîlece atebe-i seniyye tertibin-den tesviyesi ve bir vas›ta-i münasibe ma‘rifetiyle kadr ü haysiyetlerine göre tevzî‘i tasvîb edilmiﬂ
ve bu bâbdaki encümen mazbatas› leffen iade ve takdim k›l›nm›ﬂ olmakla makrûn-› müsaade-i
seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî oldu¤u hâlde icra-y› icab›n›n Maliye Nezâreti’ne havalesi bâ-b›nda ve kât›be-i ahvâlde emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emr efendimizindir.
Fî 5 Cumâdelûlâ sene [1]325 - Fî 3 Haziran sene [1]323 / [16 Haziran 1907]
(Meclis-i Mahsus üyelerinin mühürleri)
**
Bâb-› Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Divan-› Hümâyûn
1510
Devletli efendim hazretleri
Yemen eﬂraf›ndan Dersaâdet’e celb olunan zevâta i‘tâs› Encümen-i Mahsus-› Vükelâ karar›y-la arz ve istîzân olunan sekiz yüz liran›n nisâb-› lây›k›na iblâ¤›n›n taht-› karara al›nmas› hakk›n-da ﬂeref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-› cihanbânîyi mübelli¤ tezkire-i hususiye-i devlet-leri Meclis-i Mahsus-› Vükelâ’da lede’l-k›râe cereyân eden müzâkereye tevfîkan kaleme al›nan
mazbata melfûfuyla arz u takdim olunmuﬂ olmakla ol bâbda her ne vechile irâde-i seniyye-i ce-nâb-› Hilâfet-penâhî ﬂeref-müte‘allik buyurulursa mantûk-› münîfi infaz edilece¤i beyân›yla tezkirei senâverî terkîm olundu, efendim.
Fî 5 Cumâdelûlâ sene [1]325 - Fî 3 Haziran sene [1]323 / [16 Haziran 1907]
Sadr›azam
Ferid
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i ta‘zîm olan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleri Meclis-i Vükelâ’n›n
mazbatas› ve melfûfuyla beraber manzûr-› âlî olarak tevzî‘ât-› mukteziye Teftîﬂ-i Askerî Ko-misyon-› Âlîsi Reis-i Sânîsi Müﬂir devletli Edhem ve mezkûr komisyon-› âlî azâs›ndan Müﬂir
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devletli ﬁakir Paﬂalar hazerât› taraf›ndan ifa k›l›nmak üzere mûcebince irâde-i seniyye-i ce-nâb-› Hilâfet-penâhî ﬂeref-müte‘allik buyurulmuﬂ olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i ve-liyyü’l-emrindir.
Fî 6 Cumâdelûlâ sene [1]325 ve fî 4 Haziran sene [1]323 / [17 Haziran 1907]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Tahsin
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Sultan II. Abdülhamid’in devr-i saltanatında, Yemen ﬂehir ve kasabalarına telgraf hatları,
yollar, köprüler ve limanlar gibi imar faaliyetleri götürülmüﬂtü...

387

‹. HUS, 1327 B./32
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PAD‹ﬁAH’IN YEMEN ‹LER‹ GELENLER‹N‹ 1909 SENES‹NDEK‹ KABULÜ
‹stanbul’da bulunan Yemenli sâdât, ulema ve meﬂâyihin memleketlerine döneceklerinden
Padiﬂahla vedalaﬂmak üzere kendilerine randevu verildi¤i

Mâbeyn-i Hümâyûn-› Mülûkâne
Baﬂkitâbeti
Aded
273

Bir müddetden beri Dersaâdet’de bulunan ve bu kere memleketlerine avdet edeceklerinden
bahisle hâk-i pây-› ﬂahaneye arz-› vedâ‘ eylemek için huzur-› hümâyûn-› cenâb-› Hilâfet-penâhî-ye kabul buyurmalar›n› istid‘â eylemiﬂ olan Yemen sâdât›n›n önümüzdeki Sal› günü saat yedide
ﬂeref-müsûle nâil olmak üzere Saray-› Hümâyûn-› mülûkâneye i‘zâmlar› ﬂeref-sudûr buyurulan irâ-de-i seniyye-i cenâb-› hazret-i Padiﬂahî icab-› âlîsinden olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i
veliyyü’l-emrindir.
Fî 21 Receb sene [1]327 - Fî 26 Temmuz sene [1]325 / [8 A¤ustos 1909]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Halid Ziya
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BAZI YEMEN ‹LER‹GELENLER‹N‹N RÜTBE ‹LE ÖDÜLLEND‹R‹LMES‹
Yemen’de devlete hizmetlerinden dolay› Vaz‘at ve Ziyadiye, Benî Camî, Benî Biﬂr
ﬂeyhü’l-meﬂâyihleri Seyyid Hadi, Abdullah Hûzi, Ahmed Habbaﬂ, Ali Fahim’in ve Hacur
ﬂeyhü’l-meﬂâyihlerinden Muhammed ﬁuayb ile Vazat ﬂeyhlerinden Seyyid Alâ’n›n taltifleri

Bâb-› Âlî
Daire-i Sadâret
Meclis-i Vükelâ ve Ma‘rûzât
Kalemi
1446
Atûfetli efendim hazretleri
Lhayya vak‘as›nda hidemât-› sadakat-kârâneleri meﬂhûd oldu¤u Yemen Kuvâ-y› Umumiye Ku-mandanl›¤›’ndan iﬂ‘âr olunan Va‘zat ve Ziyadiye, Benî Câmi, Benî Biﬂr ﬂeyhü’l-meﬂâyihleri Sey-yid Hâdî, Abdullah Huzî, Ahmed Habbaﬂ’›n ve Ali Fahim’in mîrü’l-ümerâl›k ve Hacur ﬂeyhü’l-me-ﬂâyihlerinden Muhammed ﬁuayb ile Va‘zat ﬂeyhlerinden Seyyid Alâ’n›n dahi kap›c›baﬂ›l›k rütbe-leriyle taltifleri hakk›nda irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî ne vechile ﬂeref-sudûr buyurulur
ise mantûk-› âlîsi infaz edilece¤i beyân›yla tezkire-i senâverî terkîm k›l›nd›, efendim.
Fî 14 ﬁaban sene [1]329 - Fî 28 Temmuz sene [1]327 / [10 A¤ustos 1911]
Sadr›azam
‹brahim Hakk›

Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir
Melfûflar›yla beraber manzûr-› âlî buyurulan iﬂbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleri
üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i hazret-i Padiﬂahî ﬂeref-sâd›r olmuﬂ ve kararnâme imza-y›
hümâyûn-› mülûkâne ile teﬂvîh buyurulmuﬂ olmakla emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 16 ﬁaban sene [1]329 - Fî 30 Temmuz sene [1]327 / [12 A¤ustos 1911]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Halid Ziya

**
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Yemen Meb’usları (Soldan sa¤a): Seyyid Ali Efendi, Ali Süveydî Efendi ve Hüseyin Hilâlî Efendi
(Resimli Kitab, c. 3)

Bâb-› Âlî
Daire-i Sadâret
Meclis-i Vükelâ ve
Ma‘rûzât
Kalemi
Kararnâme
Yemen’de Va‘zat ve Ziyadiye, Benî Câmi Benî Beﬂer ﬂeyhü’l-meﬂâyihleri Seyyid Hâdî, Ab-dullah Huzî ve Ahmed Habbaﬂ ve Ali Fahim’in mîrü’l-ümerâl›k ve Hacur ﬂeyhü’l-meﬂâyihlerinden
Muhammed ﬁuayb ile Va‘zat ﬂeyhlerinden Seyyid Alâ’n›n dahi kap›c›baﬂ›l›k rütbeleriyle taltifleri
tensîb edilmiﬂdir.
Fî 16 ﬁaban sene [1]329 - Fî 30 Temmuz sene [1]327 / [12 A¤ustos 1911]
Sadr›azam
‹brahim Hakk›

Mehmed Reﬂad
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YEMEN M‹LLETVEK‹L‹ AHMED KEBSÎ’N‹N PAD‹ﬁAH’I Z‹YARET‹
Yemen halk›n›n sadakat ve ba¤l›l›klar›n› arz edecek olan Yemen Mebusu Seyyid Ahmed
el-Kebsî Efendi’ye Padiﬂah taraf›ndan randevu verildi¤i

Meclis-i Mebûsân Riyâseti
Aded
23

Makam-› Sâmî-i Sadâret-penâhî’ye
Ahîren daire-i intihâbiyesinden avdet etmiﬂ olan Yemen Mebûsu es-Seyyid Ahmed bin Yah-ya el-Kebsî Efendi Yemenlilerin zât-› Hilâfet-simât-› hazret-i Padiﬂahîye ubûdiyet ve sadakatlerini
arz etmek üzere ﬂeref-müsûle nâiliyetini istirhâm eylemekde oldu¤undan keyfiyetin arz-› atebe-i
ulyâ k›l›narak ﬂeref-sâd›r olacak irâde-i seniyyenin tebli¤ buyurulmas› rica olunur. Ol bâbda emr
u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 26 Teﬂrîn-i Sânî sene 1327 / [9 Aral›k 1911]
Meclis-i Mebûsân Reisi
Ahmed R›za
**
Mâbeyn-i Hümâyûn-› Mülûkâne
Baﬂkitâbeti
272
20 Zilhicce sene [1]329 tarihli ve 334 numaral› tezkire-i hususiye-i Sadâret-penâhîlerine ce-babd›r.
Daire-i intihâbiyesinden avdet eylemiﬂ olan Yemen Mebûsu Seyyid Ahmed el-Kebsî Efen-di’nin Yemenlilerin sadakat ve ubûdiyetlerini atebe-i ulyâ-y› cenâb-› Hilâfet-penâhîye arz u iblâ¤
etmek üzere önümüzdeki Pazar günü ba‘de’n-nazar saat bir buçukda istid‘as› vechile ﬂeref-mü-sûle nâiliyeti hususuna müsaade-i seniyye-i hazret-i Padiﬂahî ﬂâyân buyurulmuﬂ ve Meclis-i Mebû-sân Riyâset-i Celîlesi’nin tezkiresi leffen iade ve takdim k›l›nm›ﬂd›r. Ol bâbda emr u fermân haz-ret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 21 Zilhicce sene [1]329 - Fî 30 Teﬂrîn-i Sânî sene [1]327 / [13 Aral›k 1911]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Halid Ziya
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TAHAMA SEYY‹DLER‹N‹N VERG‹DEN MUAF TUTULMALARI
Ço¤unlu¤u Beyt Ehdel’e mensup ve her türlü vergiden müstesna tutulmuﬂ olan Tahama
seyyidlerinden 7 kiﬂinin muafiyetlerinin tasdikiyle bunlar›n aras›nda yer almayan ancak
sad›kâne hizmet ve fedakârl›klarda bulunan Seyyid Ehdel’in de benzerleri gibi vergi d›ﬂ›nda
tutulmas› hususunun Yemen Kuva-y› Umumiyesi Kumandan› ‹zzet Paﬂa’ya bildirilmesi

Meclis-i Vükelâ Müzâkerât›na Mahsus Zab›t Varakas›d›r.

Hulâsa-i Meâli
Tahama sâdât›ndan yedi zâta aid baz› ma‘füvviyât›n te’yid ve tasdiki ve Seyyid Ehdel’in bu
miyâna idhali lüzumunu hâvî Yemen Kuvâ-y› Umumiyesi Kumandan› ‹zzet Paﬂa’dan cevaben al›-nan telgrafnâmenin leffiyle Harbiye Nezâreti’nden gelen 15 Kânûn-› Sânî sene [1]327 tarihli ve
5342 numaral› tezkire ve melfûfu okundu.
Karar›
Mezkûr telgrafnâmede dermiyân olundu¤u vechile ekserî Beyt-i Ehdel’e mensub olmak üze-re k›smen fermân-› âlî ve k›smen vülât-› sâlife buyuruldular›yla tekâlîfden müstesna tutulmuﬂ olan
yedi seyyidin tasdik-i ma‘füvviyetleri ve iktidar ve asalet cihetiyle cümlesine fâik oldu¤u hâlde bu
miyâna dahil olmayan ve mesele-i ahîrede hidemât-› sâd›kâne ve fedakârânesinden pek ziyade
istifade olunan Seyyid Hasan Ehdel’in di¤er emsâli gibi ma‘füvviyete nâiliyeti Tahamaca te’si-rât-› hasene husûlünü te’min edece¤i gibi istenilen ma‘füvviyet ber-vech-i muharrer zaten verilmiﬂ
ve Sadâret’den Yemen Vilâyeti’ne tastîr olunmuﬂ olan 4 Haziran sene [1]325 tarihli tahrirâtlar-da sâbit oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂ olmas›na binâen sâlifü’z-zikr yedi seyyid haklar›nda kemâ-kân mu-amele ifas› ve mûmâileyh Seyyid Ehdel’in bu miyâna idhali hâlen ve maslahaten münasib ve
muktezî göründü¤ünden müﬂârunileyh ‹zzet Paﬂa’ya bu vechile tebli¤ât ifas›n›n nezâret-i müﬂâru-nileyhâya izbâr› ve Maliye ve Dahiliye Nezâretlerine malumât i‘tâs› tezekkür k›l›nd›.
19 Safer sene [1]330 - 5 ﬁubat sene [1]327 / [18 ﬁubat 1912]
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‹STABUL’DA VEFAT EDEN YEMENL‹ B‹R ﬁER‹F‹N FAT‹H CAM‹‹ HAZ‹RES‹NE DEFN‹
Yemen seyyidlerinden ﬁerif Muhammed Efendi’nin vefat eden o¤lunun naaﬂ›n›n Fatih Camii
haziresine defnedilmesine padiﬂah taraf›ndan izin verildi¤i

Mâbeyn-i Hümâyûn-› Mülûkâne
Baﬂkitâbeti
214
19 Zilhicce sene [1]330 tarihli ve 217 numaral› tezkire-i hususiye-i Sadâret-penâhîlerine ce-vabd›r:
Yemen sâdât›ndan ﬁerif Muhammed Efendi’nin irtihâl eden mahdûmunun naaﬂ›n›n istid‘â-y›
vâki vechile Fatih Türbe-i münîfesi haziresine defni makrûn-› müsaade-i seniyye-i cenâb-› Hilâfetpenâhî olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 20 Zilhicce sene [1]330 - Fî 17 Teﬂrîn-i Sânî sene [1]328 / [30 Kas›m 1912]
Serkâtib-i Hazret-i ﬁehriyârî
(‹mza)
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Türkiye ve Yemen bayrakları

Son Yemen Valisi Mahmud Nedim Bey maiyetiyle birlikte...

(Mahmud Nedim Bey, Arabistan’da Bir Ömür, ‹sis Yayımcılık, ‹stanbul 2001, Kapak Foto¤rafı)

399

HR. SYS, 2470/60

108

400

osmanlı arşiv belgelerinde yemen

‹MAM YAHYA’NIN TÜRK‹YE BÜYÜK M‹LLET MECL‹S‹ EM‹RLER‹NE BA⁄LI OLDU⁄U
‹mam Yahya’n›n ›srar› üzerine Yemen’de kalan Türk subay ve askerlerinin millî bir ordu kurarak
yabanc›lar›n bölgeye girmesini engelledi¤i, ‹mam’›n ve Yemen ahalisinin Hilâfet ve Saltanat’a
ba¤l› olup Türk askerlerinin Yemen’den ç›kar›lmas› tekliflerini nefretle reddettikleri, Albay
Lawrence’in Arap Yar›madas›’nda Arap birli¤inin kurulmas› teklifini ‹mam Yahya’n›n kabul
etmeyerek kendisinin Saltanat’a ve Türkiye Büyük Millet Meclisi emirlerine ba¤l› oldu¤u
cevab›n› verdi¤i, Yemen’deki ﬂehirlerde Osmanl› sanca¤›n›n dalgaland›¤› ve Yemen’in ‹ngiliz
emellerine b›rak›lmamas› gerekti¤i hakk›nda Yemen Valisi Mahmud Nedim’in Harbiye
Nezâreti’ne gönderdi¤i rapor

Yemen Valisi Mahmud Nedim Bey taraf›ndan Harbiye Nezâreti’ne gönderilmiﬂ 10 Kâ-nûn-› Evvel [13]37 tarih ve 166 numaral› rapor hulâsas›d›r.
1- ‹mam Yahya hazretlerinin ›srarlar›yla Yemen’de kalan ve s›n›f-› muhtelifeye mensub bu-lunan fedakâr Türk ümerâ ve zâbitlerinin ihtimâm›yla Yemen’de bir millî ordu teﬂkil olunmuﬂ ve
Yemen m›nt›kas›na duhûl ve nüfuz hususundaki bütün ecnebi teﬂebbüsleri akâmete dûçâr edilmiﬂ-dir.
2- ‹mam-› müﬂârunileyh hazretlerinin ve umum Yemen ahalisinin makam-› celîl-i Hilâfet ve
Saltanat-› Seniyye’ye olan merbûtiyet ve sadakatleri derece-i fevkalâdededir. Havali-i mezkûre
kemâkân ecza-y› memâlik-i Osmaniye’den addedilmekdedir. Türk zâbitân ve memurîninin Ye-men’den ç›kar›lmas› ve Türkiye’ye karﬂ› idâme edilmiﬂ merbûtiyetin izâlesi için vâki olan her tür-lü tekâlîf ve harekât-› vesâitkârâne gerek ‹mam hazretleri ve gerek umum rüesâ-y› urbân tarafla-r›ndan nefret ile reddolunmuﬂdur.
3- Son bir teﬂebbüs olarak Kolonel Lawrance taraf›ndan ﬁerif bin Avn’la bi’l-müzâkere Ce-zîretü’l-Arab’da vahdet-i Arabiye’nin k›smen te’mini nokta-i nazâr›ndan vâki olan tekâlîf evvelâ
Seyyid ‹dris taraf›ndan reddolunmuﬂ ve ayn› maksad ile Lahc ümerâs›ndan Emir Salih ve Seyyid
Ulvi dahi ‹mam Yahya hazretleri nezdine i‘zâm olunmuﬂ ise de müﬂârunileyh taraf›ndan gelen
hey’et reddolunarak makam-› celîl-i Saltanat-› Seniyye’ye ve Türkiye Büyük Millet Meclisi evâmi-rine münkâd bulundu¤u cevab› verilmiﬂdir.
4- Millî Ordu’da oldu¤u gibi gerek Cebel ve gerek Tahama’da, Taiz, Zebid ve sair bü-tün mevâki‘de Osmanl› Sanca¤› keﬂîde edilmekdedir.
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5- Asir ile beraber beﬂ milyon nüfusu hâvî olan hükûmetimize lâ-yetezelzel bir merbûtiyet
ile te’yîd-i sadakatde ber-devam olan bu k›t‘a-i vâsi‘an›n ‹ngiliz âmâline terk edilece¤ine ka-ti‘yyen itimâd olunamaz.
Suret-i hareketimiz hakk›nda ‹mam Yahya hazretlerine ve makam-› vilâyete evâmir ve ta-limât i‘tâ buyurulmas›.
10 Kânûn-› Evvel sene [13]37 / [10 Aral›k 1921]
**

Erkân-› Harbiye-i Umumiye Dairesi

Hariciye Nezâret-i Celîlesi’ne
Mahrem
Ma‘rûz-› çâkerleridir
Yemen Valisi Mahmud Nedim Bey taraf›ndan makam-› acizîye gönderilen 10 Kânûn-› Ev-vel [13]37 tarih ve yüz altm›ﬂ alt› numaral› mufassal raporun baz› mevâdd-› mühimmesi rabten
makam-› devletlerine arz ve takdim k›l›nm›ﬂd›r. ‹cra-y› icab› menût-› re’y-i sâmîleridir. Ol bâbda
emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 5 ﬁaban sene [1]340 ve fî 3 Nisan sene [1]338 / [3 Nisan 1922]
Harbiye Nâz›r›
(imza)
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‹NDEKS

A
Abdullah bin Ali el-Münhic (Yarim Kazas› Belediye Reisi)
382
Abdullah Senidar (San'a mu'teberân tüccar›ndan) 378
Abdullah-› Def'î (Erhab kabilesi ﬁerîrlerinden) 323
Abdurrahman bin Ali el-Haddad (Ibb Kazas› Müftüsü)
379
Abdurrahman el-Cerânî (Hacariye Kazas› ulemas›ndan)
381
Abha 339, 343
Acemler 371
Adana 63
Aden 45, 71, 73, 223
Aden Kalesi 349
Afrika 71, 72, 371
Ahmed (Hille Beyi) 308
Ahmed (Yemen Mutasarr›f›) 37
Ahmed Paﬂa (Mirliva) 265
Ahmed Raﬂid Bey (Miralay) 359
Ali bin Süleyman Nuri (Hamidiye Etfâl Hastahâne-i Âlîsi
et›bbâs›ndan) 129
Amerika 63, 369
Amerikan bezi 27
Amran 239
Amran Kazas› 274, 299
Anes Kazas› 65, 201, 210
Ani Kazas› 299
Ankara 227
Arabistan 347
Arablar 371
Ar›zatü'ül-mansur billah Hüseyin bin Kas›m 253
Arsimat Nahiyesi Müdürlü¤ü 266
Asâkir-i Hamidiye 335
Asâkir-i ﬁahane 323
Aseb 371
Asimat Nahiyesi 265
Asir Sanca¤› 28, 89, 129, 203, 206, 261, 262,
271, 278, 291, 305, 339, 341, 402
Aﬂiret Mekteb-i Hümâyûnu 121
Âsitâne-i Saadet 33
Asker Cami-i ﬁerifi 91
Avn 354
Avn hâkimi 354
Ayd›n 63
Aziziye Burcu 317

B
Bâb›âli Komisyonu 330
Babü'l-Mendeb 159
Bacil 141
Ba¤dad 57, 165, 167, 355
Bahir 145
Bahr-› Ahmer 66, 159, 185, 203, 213, 269
Bahriye Nezâreti 187, 199, 296, 341
Bârika-i Zafer Gambot-› Hümâyûnu 341
Basra 341
Benî Beﬂer 393
Benî Câmi 391, 393
Benî Haﬂin 127
Benî Matr 377
Benî Mervan 265
Benî Mervan Kabilesi 266
Beniﬂihr Kazas› Hükûmet Kona¤› 291
Beﬂinci Ordu Hicaz F›rka-i Hümâyûnlar› 295
Beﬂinci Ordu-y› Hümâyûn 296, 303
Beylikçi-i Divan-› Hümâyûn 273, 278
Beyrut 227
Beyt Gayiﬂ 126
Beyt-i Ehdel 397
Bilâd-› Bâfe' 367
Bilâd-› Büstan Nahiyesi 65, 128, 129, 197
Birinci ‹htiyat Alay› 326
Buharî-i ﬁerif 106
Bursa Ziraat Ameliyât Mektebi 147, 149
Büyüksakal 343
C
Cami'u'l-Cünd 91
Cami-i Kebîr 28
Casim 373
Caya Kazas› 265
Cebane 187
Cebane Liman› 187
Cebel 401
-i Asir 311
-i Habeﬂî 276
-i Haraz 327
-i Iyal Seri' Kabilesi 274
-i Lübnan 137
-i Sabra 379
-i ﬁahara Memurlu¤u 206
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-i ﬁark Nahiyesi 65, 201
Cebelü'l-lüz 127
Cezîretü'l-Arab 401
Cibuti 371
Cibuti ‹skelesi 371
Cidde 75, 183, 259, 351, 354
Cizan 203
D
Dabi 367
Dabi Müdürlü¤ü 367
Dahiliye Dairesi 49, 185, 265
Dahiliye Nezâreti 55, 57, 59, 79, 103, 121, 163,
177, 185, 189, 197, 201, 205, 206, 209,
215, 217, 219, 220,223, 265, 266, 269,
287, 291, 305
Dâü'l-kelb laboratuvar› 165
Dersaâdet 57
Dersaâdet karpuzu 24
Devlet-i Aliyye 24, 31, 33, 85, 152, 213, 255, 326,
347, 354, 355, 373
Divan-› Hümâyûn 255, 257, 351
Düyûn-› Umumiye Komiserli¤i 75
-Umumiye Meclis-i ‹daresi 49, 51
E
Ebuariﬂ Kazas› 203, 205, 206, 265, 266, 305
Eczac› Vekili Halid Nureddin Efendi 169
Edhem, (Teftîﬂ-i Askerî Komisyon-› Âlîsi Reis-i Sânîsi Müﬂir)
385
Edirne 141
Edirne Harbiye-i ﬁahanesi 143
El-Hac Abdullah bin Ahmed Selame (Zimar Kazas›
ayân›ndan) 382
El-Hac Abdullah Yunus (Ibb Kazas› ulemas›ndan) 379
El-Hac Hüseyin es-Sevr (San'a mu'teberân tüccar›ndan)
378
El-Kad› Abdülkerim el-Mücahid (Taiz Mahkeme Baﬂkâtibi
ulemadan) 381
El-Kad› Abdurrahman el-Harazî (San'a ulema ve
ayân›ndan) 377
El-Kad› Ali el-Magribî (San'a ulemas›ndan) 375
El-Kad› Muhammed bin Ahmed (Zi-aﬂrak Nahiyesi
Naibi) 381
El-Kad› Muhammed el-Hacaî (Zi-aﬂrak Nahiyesi'nden)
381
El-Mevset Müdürlü¤ü 367
El-Vesim ‹skelesi 203, 205, 206
Emin Lütfü Bey (Yemen Defterdar›) 34
Emir Hüseyin (Muha hâkimi) 349
Emir Salih (Lahc ümerâs›ndan) 401
Encümen-i Mahsus-› Meﬂveret 272
Encümen-i Mahsus-› Vükelâ 285, 385
Encümen-i ﬁûrâ 355
Erhab kabilesi 321, 323
Ermeni ve Rum Patrikhâneleri 147
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Erzincan 165, 167
Es-Seyyid Abdullah bin Abdülkadir (San'a sâdât ve ulemas›ndan) 375
Es-Seyyid Ahmed bin Yahya el-Kebsî Efendi (Yemen
Mebûsu) 395
Es-Seyyid Hamud bin Galib (San'a sâdât›ndan) 375
Es-Seyyid Hüseyin bin Ahmed (Zimar Kazas› sâdât›ndan)
382
Es-Seyyid Muhammed bin Yahya el-Mansur (San'a sâdât
ve ulemas›ndan) 375
Es-Seyyid Muhammed Gamzan (San'a sâdât ve ulemas›ndan) 375
Es-Seyyid Yahya bin Hasan (Zimar Kazas› eﬂraf ve ulemas›ndan) 382
F
Fakih Ali Abdullah el-Umrenî (San'a'dan) 382
Farsiyye Kap›s› 329
Fazl› Bey (Dördüncü ‹htiyat Alay› Miralay›) 325
Fazl› Beyler (Miralay) 326
Feth, Ahmed Gurab 375
Feyzi Paﬂa (Müﬂir) 69
Feyzi Paﬂa (Yemen Vali Vekili ve Kuvve-i Umumiye
Kumandan› Müﬂir) 231
Fransa 28, 31, 369
Frans›z misyonerler 371
G
Gamed Kazas› 278
Gat 27, 34
Gümrük Nezâreti 373
Gureba Hastanesi 168
H
Hacariye 383
Hacariye Kazas› 276, 381
Hacc Ömer Muslih (Hacariye Kazas› Umûr-› Diniyye
Müderrisi) 381
Hacca Kazas› 299
Hacile 219
Hacur 391
Hacur Kazas› 217, 363
Hali Nahiyesi 271
Halkal› 123, 133
Halkal› Mektebi 53
Hamdi Numan (Belediye Tabib Vekili Kola¤as›) 169
Hamedan 127
Hamidiye Etfâl Hastahâne-i Âlîsi 129
Hamidiye K›ﬂlas› 315
Hanbelî 28
Haraz 101, 127, 137
Haraz Kasabas› 265
Haraz Kazas› 65, 378
Haraz Nahiyesi 203, 205, 206
Harbiye Nezâreti 237, 335, 397, 401
Hariciye Nezareti 349
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Hasan A¤a (Üçüncü Taburu Sol Kol A¤as›) 326
Hâﬂiye-i Beyzâvî-i ﬁeyhzâde 106
Hey'et-i Islâhiye 103
-Teftiﬂiye Riyâseti 297
Hicaz 45, 161, 262
-Demiryolu 71, 73
-F›rka-i Hümâyûnlar› 296, 303
-Vali ve Kumandanl›¤› 159
Hidiviyet-i M›sriyye Kumpanyas› 262
Hind 247
Hindistan 49, 51, 72, 287, 347
Hüdavendigâr 227
Hudeyde 28, 37, 46, 54, 55, 71, 73, 75, 79, 99,
109, 111, 113, 115, 128, 139, 141, 142,
145, 175, 179, 180, 183, 187, 193, 195,
197, 203, 212, 219, 225, 231, 232, 295,
297, 305, 330, 353, 360, 361, 369, 383
-Daire-i Belediyesi 187
-F›rka-y› Askeriyesi 265
-Gümrü¤ü 187
-‹skelesi 111, 185, 187, 191
-Kasabas› 187
-Kasabas› Belediye Riyâseti 161, 163
-Liman› 45, 157
-Mutasarr›f› 329
-Mutasarr›fl›¤› 111, 161
-Sanca¤› 43, 161, 163, 203, 206, 265, 266,
329
Hükûmet-i M›sr›yye 237
Hükûmet-i Seniyye 73, 77, 115, 213, 323, 324,
326, 377
Hüseyin Hilmi (Yemen Valisi) 105, 213
Hüseyin Hüsnü (Hey'et-i Islâhiye'den) 105
Hüseyin Paﬂa (Mirliva) 88
Huzzam es-Sa'r (Amran Kazas› ﬂeyhü'l-meﬂâyihi) 377
Hüzzam Paﬂa (Amran ﬁeyhü'l-meﬂâyihi) 241, 243
I-‹
Ibb 127, 145, 220
Ibb Kazas› 379
‹brahim bin ‹brahim Rüﬂdü (Yâverân-› Hazret-i ﬁehriyârîden Kaymakam) 373
‹hsan Âmir 375
‹hyâü'l Ulûm 107
‹mam Ali 28, 31
‹mam Saray› 31
‹mam Yahya 401, 402
‹mam-› Kâzib 373
‹mam-› San'a 354, 355
‹nam Efendi bin Nâs›r 142
‹ngiliz 193, 223, 231, 402
‹ngiliz Sefâin-i Harbiyesi 45
‹ngiliz Vapur Acentesi 45
‹ngilizler 46, 73
‹ngiltere 33, 347, 349, 351, 353, 354, 355, 356,
369

-Hükûmeti 223
-Kraliçesi 349
-Sefâreti 45
‹ntihâb-› Memurîn Komisyonu 266
‹ran 369
Irr Nahiyesi 65
‹shak bin Mehmed Cemal (Hey'et-i Islâhiye'den) 105
‹talya 369
‹zmir 227
‹zzet Paﬂa (Yemen Kuvâ-y› Umumiyesi Kumandan›) 397
K
Kâbe 28
Kâbe-i Mükerreme 354
Kabita 276
Kad› Ali bin Muhammed el-Cerafî (San'a ayân›ndan)
375
Kad› Mehmed ‹smail Âkiﬂ (Benî Mervan ulemas›nadan)
382
Kad›köy 241
Kad›köy Otobüs Osmanl› Anonim ﬁirketi 239, 241,
243
Kafel 373
Kahtan bin Ömer Herhere (Dabi Kabilesi Reisi) 367
Kalküta 49, 51
Kâmil (Sadr›azam) 163
Kamran adas› 159, 193, 195, 287
Kamran Tahaffuzhânesi Enspektörlü¤ü 193
Kastamonu 227
Kataba 111, 223, 377
Kayid bin Mehdi 125
Kebad 24
Kerem 145
Kevkeban 127
Kevkeban Kazas› 299, 375
Kitabiye 127
K›z›ldeniz 203
Kolera 161
Kolonel Lawrance 401
Konya 227
Koz Liman› 39
Kozlu Vapuru 341
Kuleli ‹dâdîye-i ﬁahanesi 143
Kunfuda 54, 55, 203
Kur'an-› ﬁerif 28
Kürdler 31
L
Latif bin Ahmed 126
Lhayye 37, 203, 313, 315, 317, 318, 371
Lhayye Liman Dairesi 199
Lord Aberdin (Umûr-› Ecnebiyesi Nâz›r›) 349
Lutfeddin 135
M-N
Mahmud Nedim Bey (Yemen Valisi) 401, 402

İNDEKS

405

Maktara 276
Maliye Dairesi 63, 205, 217, 219, 223, 287, 293
-Komisyon› 297
-Nezâreti 49, 51, 77, 82, 83, 133, 157, 179,
180, 265, 266, 293, 313, 315, 385
Manast›r 165, 167
Masua 71, 73, 371
Matar Kabilesi 65
Mecidî Niﬂân› 163, 359, 363, 377, 381
Meclis-i Ayân Riyâseti 235
-Hâs 349
-Mahsus-› Vükelâ 59, 77, 113, 167, 191, 195,
228, 276, 283, 385
-Mebûsân 235, 395
-T›bbiye 34, 153
-Umûr-› S›hhiye 157
-Vâlâ-y› Ahkâm-› Adliye 315
-Vükelâ 335
Mehmed Ali Efendi (Yemen Mal Müdürü) 34
Mehmed Ali Paﬂa (M›s›r Valisi) 353, 354
Mehmed Ferid bin Said (Yemen Hey'et-i Teftiﬂiyesi'nden)
297
Mehmed Feyzullah (Hey'et-i Islâhiye'den) 105
Mehmed Hadi (Muamelât-› Umumiye ‹darehânesi
Müdürü) 239
Mehmed Hayri (Muamelât-› Umumiye ‹darehânesi
Müdürü) 241, 243
Mehmed ﬁakir Paﬂa (Yedinci Ordu-y› Hümâyûn Erkân-›
Harb Reisi Mirliva) 41
Mekke-i Mükerreme 33, 354, 355
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Mekteb-i Feyziye 105
Mekteb-i T›bbiye-i Mülûkâne 153
Mekteb-i T›bbiye-i ﬁahane 34, 35, 121, 152, 153
Memâlik-i Osmaniyye 72, 239
Mendeb Bo¤az› 353
Meydi ‹skelesi 203, 205, 206, 371, 373
Millî Otobüs Osmanl› Anonim ﬁirketi 239, 243
M›s›r 54, 55, 57, 308, 351, 354, 356
Moha ‹skelesi 308
Mösyö Lorans Morton 237
Muaz bin Cebel 91
Muha 37, 187, 203, 347, 353, 354, 355
Muhammed bin Avn (Mekke-i Mükerreme ﬁerifi) 259
Muhammed bin Emin (Taiz'e tâbi Hacariye Kazas›
ﬁeyhü'l-meﬂâyihi) 383
Muhammed bin ‹smail el-Ridemî (Bilâdü'l-büstan'a tâbi
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Muns›r bin Abdullah 128
Musa (Miralay) 326
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Nemçe 262
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Osman Paﬂa 351
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-Sanca¤› 401
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Resûl-i Ekrem 28
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Sa'da 373
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379
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Seyyid Hasan bin Ali (Adin Kazas› Müftüsü) 381
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