
H ALEP 

hürriyet vaad etti ve Suriye 29 Şubat 
194S'te Birleşmiş Milletler tarafından 
bağımsız bir devlet olarak tanındı. Ancak 
Fransa hükümeti bağımsızlığın gerçek
leşmesini oyalayınca ülkenin her tarafın
da Fransa aleyhine gösteriler başladı. 

Buna şiddetle karşı koyan Fransız asker
leri 20-21 Mayıs 1945 günleri Halep'te 
iki öğrenciyi öldürüp baskılarını arttırdı
lar ve daha sonra parlamentoya yürü
düler. Suriyeliler'le Fransızlar arasında çı
kan çarpışmalara Birleşmiş Milletler mü
dahale ederek yabancı güçlerin ülkeden 
çekilmesine karar verdi ve çekilme işle
mi 15 Nisan 1946'da tamamlandı. 

Osmanlı Devleti'nin dağılmasından son
ra siyasi sınırlama dolayısıyla Halep gele
neksel ticari bölgesinden ayrıldığı için 
ekonomik buhran geçirdi. Ancak kara 
ve demir yollarının merkezinde bulun

. duğundan Şam'la mukayese edildiğinde 
yine de bir ticaret merkezi olarak önemi
ni koruduğu dikkati çeker. Daha sonra 
şehir. bütün tarım ürünlerini Lazkiye yo
luyla ihraç eden bir ticaret merkezi hali
ne geldi. Bugün Suriye ticaretinin o/o 38'i 
Şam, o/o 30'u H alep yoluyla yapılmaktadır. 
Halep bir ticaret merkezi olmasının yanı 
sıra aynı zamanda Suriye'nin en önemli 
sanayi merkezlerinden biridir. Şehirde 
cam, çimento ve özellikle çeşitli tekstil 
fabrikaları bulunmakta, ayrıca gelenek
sel el dokuma tezgahları da faaliyetleri
ne devam etmektedir. Halep'te 1946 yı
lında ilk defa mimarlık fakültesinin açıl
masıyla başlayan yüksek öğretim faali
yeti şehri bugün ülkenin Ikinci büyük 
eğitim merkezi haline getirmiştir. Halen 
burada 1958'den beri çeşitli fakülteleriy
le hizmet veren ve toplam öğrenci sayısı 
60.000'e yaklaşan bir üniversite, birçok 
yüksek okul ve enstitü ile tıp fakültesi 
öğrencilerinin eğitim gördükleri ve aynı 
zamanda şehrin en büyük sağlık kurulu
şu olan bir uygulama ve yüksek ihtisas 
hastahanesi bulunmaktadır. 

Halep, zamanla birbirleriyle kaynaşan 
çeşitli din ve dini fırkaya mensup Arap, 
Türkmen, Kürt, Ermeni ve yahudi gibi 
milletlerden oluşmuş kozmopolit bir aha
liye sahiptir. Şehrin nüfusu 1883'te 99. 179 
iken 1908'de o/o 71.4'ü müslüman, o/o 
20.6'sı hıristiyan ve o/o B'i yahudi olmak 
üzere 119.811'e, 1946'da340.000'e, 1976'
da 750.000'e, 1983'te 985.413'e, 1992'
de 1.445.000'e (tah.) yükselmiştir; şehrin 
merkezi olduğu ilin nüfusu ise 2.667.000'
dir (ı 992 tah.). Nüfusun büyük çoğunlu
ğunu Hanefi ve Şafii mezheplerine men
sup müslümanlar oluşturmaktadır. 

248 

BİBLİYOGRAFYA : 

Aişe Abdülkadir ed-Debbağ . el-Hareketü '1-
fikriyye fi ljaleb, Beyrut 1392/1972; J. C. Da
vid. "Evolution et deptaeement des fonctions 
centrales a Alep aux xıx• et xx• siecles". La 
ville arabe dans /'Islam (ed. Abdelwahab Bouh
diba- Dominique Chevallier). Tunus 1982, s. 
247-259; Zevkan Karküt, Tetavvurü'l-l;ıareke

ti'l-vataniyye fi Suriye, Dımaşk 1989, s. 231; 
Ali Rıza, ~ışşatü'l-kifal;ıi'l-vatanf fi Suriye, Ha
lep 1979, s. 57, 79, 87; a.mlf., Suriye ba'de'l
istikliil, Halep, ts. (Matbaatü Şik Blok). s. 86, 
91, 104, 115; Mahmud Haritani. Esvfiku'l-me
dfne bi-fjaleb, Dımaşk 1991; Nedim Fakş -
Fuad Hilal, Delflü fjaleb, Halep, ts. (Matbaatü 
Camia Haleb). s . 80, 82, 113, 118, 173, 227 ; 
Mustafa Tallas v.dğr.. "I:Ialeb", el-Mu'cemü '1-
cogra{f li'l-kutri'l-'Arabiyyi's-SQrf, Dımaşk 

1992, lll, 94-108. !Al 
I!I'IJ MAHMÜD HARİTANI 

r 

L 

HALEP ULUCAMii 

Suriye'deki 
erken İslam mimarisinin 
ilk örneklerinden biri. 

Halep Kalesi'nin batısında eski Bez
zazlar Çarşısı'nda bulunan külliyenin 
içinde yer alan cami (ei-Camiu'l-keblr. 
el-Mescidü'l-cami'). bitişiğindeki Hz. Ze
keriyya'ya izafe edilen türbeden dolayı Ze
keriyya Mescidi adıyla da anılmaktadır. 
Kaynaklarda, Emevl Halifesi Süleyman 
b. Abdülmelik tarafından 96-97 (715-
716) yıllarında bir katedralin avlu veya 
haziresi üzerine cuma mescidi olarak 
inşa ettirildiği bildirilen ilk bina 351'de 
(962) Bizans imparatoru ll. Nikepho
ros'un şehre saldırısı sırasında yanmış. 
3S4'te (965) Seyfüddevle ei-Hamdanl'
nin tamiriyle yeniden ibadete açılmıştır. 
Caminin günümüze ulaşan en eski mi
mari elemanı. 483 (1090) yılında Selçuk
lu Sultanı Melikşah ' ın köklü bir onarım 

Halep Ulucamii'nin planı 

sırasında yaptırdığı minaredir ve kitabe
sine göre üst kısmı kardeşi Tutuş tara
fından 48Tde (1094) tamamlanmıştır. 
S64'te (1169) çarşı ile birlikte tekrar ya
nan cami, 581'de (1185) Halep'i ziyaret 
eden İbn Cübeyr'in yazdığına göre NQ
reddin Zengl'nin emriyle minarenin dı
şında kalan yerlerinin tamamı temelle
rine kadar yıkılarak yeniden yapılmıştır. 
Bir başka yangın da 658' de ( 1260) M oğal 
istilası sırasında vuku bulmuş. cami Hü
lagQ'ya eşlik eden Ermeni kralının saldı
rısıyla büyük ölçüde hasar görmüştür. 
Bu enkazın onarımını Memlüklü Sultanı 
Kalavun'un emriyle Halep Kadısı Şern
seddin İbn Sakr gerçekleştirmiş ( 684/ 
1285). caminin yeni minberini de Sultan 
el-Melikü'n-Nasır Muhammed b. Kala
vun yaptırmıştır. 724-727 (1324-1327) 
yıllarında vali Karasungur avlu etrafın
daki revakları yeniletmiş. 79Tde (1395) 
Berkuk avluya bir şadırvan inşa ettirmiş, 
824 (1421) yılında da vali Emir Yeşbeg 
el-Yusufyıkılan batı revaklnın üzerini çift 
meyilli çatıyla. harimin üzerini ise tonaz
la örttürmüştür. Caminin ilk yapısında 
bulunan, daha sonraki onarımlar ve ye
niden yapımlar sırasında da muhafaza 
edilen dikey sahın. Memlük Sultanı el
Melikü'z-Zahir Çakmak ( 1438- 1453) ta
rafından kaldırılarak yıpranan kubbe ve 
tonozlar yenilenmiş. bu arada duvarlar 
da payandatarla desteklenmiştir. Batı 

revakı ile harim mekanının büyük bir bö
lümü 996'da (1588) Osmanlı Sultanı lll. 
Murad'ın emriyle tamir ettirilmiş. cami 
1908'de ll. Abdülhamid tarafından yeni
den elden geçirtilmiştir. 

Mimarisi ve süslemeleriyle tamamen 
Emeviyye Camii'ne (Şam) benzediği ri
vayet edilen H alep Ulucamii'nin ilk yapıl
dığında üç nefli bazilikal bir plan şeması
na sahip olduğu sanılmaktadır. Bina, bir
kaç defa temellerine kadar yıkıldığından 
ve her onarımda bazı yeni bölümler ve 
mimari elemanlar eklendiğinden orijinal 
yapı dokusunu zamanla kaybetmiştir. 

Bugünkü şekliyle cami, geniş bir avlunun 
üç yanını çevreleyen revaklı mekanlar ve 
güneydeki harim bölümünden meydana 
gelmektedir. Harim, yanlardakiler duvar
lara bitişik olan dört sıra kare kesitH pa
ye ile bölünmüş üç sahınlı bir plan şerna
sı sergiler. Yatık dikdörtgen prizma şek
lindeki yapının dikey ekseni üzerinde yer 
alan orta mekanı kubbe, diğer kısımları 
çapraz tonozlarla örtülmüştür. Kıble du
varında derin oyulmuş yuvarlak nişli ba
sit mihrap, sağında minber, solunda da 
cepheden dışa taşan Hz. Zekeriyya Tür-



besi bulunmaktadır; minberle doğu du
varı arasında köşeye yakın ikinci bir mih
rap daha mevcuttur. Kesme taş malze
meyle örülen paye ve duvarların üzerin
deki izlerden harimin bir zamanlar mer
merle kaplı olduğu anlaşılmaktadır. Av
ludan ve kıble yönünden iki kapı ile içeri 
girilir; avluya bakan kuzey cephedeki ka
pı dışında kalan kemerler kısmen kapa
tılarak pencere haline getirilmiştir. 

Caminin en gösterişli bölümü avlusu ile 
etrafındaki revaklı mekanlardır. Kuzey ve 
doğu cephelerindekiler derin eyvan şek
linde, batıdaki daha küçük olan üç kapı
dan girilen avlunun beyaz mermer zemi
ni geometrikkompozisyonlu renkli taşlar
la bezenmiştir. Üç yönden avluya açılan 
revaklarda plan ve mimari açıdan bazı 
farklılıklar görülür. Doğu kanadı Zengi ve 
Memlüklü dönemlerinde düzenlenmiştir. 
Bugün kullanılmayan eyvan şeklindeki gi
riş kapısının doğusunda kalan revak bö
lümü mihrabıyla birlikte yedi kemerli, di
key iki sahınlı küçük bir ibadet mekanı gö
rünümündedir; kuzeydoğusundaki ikinci 
bölüm ise revak kemerleri örülerek maksu
re haline getirilmiştir. 1908 yılındaki ona
rım sırasında doğu cephesindeki NCıred

din Zengi'ye ait kitabe sıva ile kapatılmış
tır. On beş kemerli kuzey revakl da iki sa
hınlı olup kuzeybatısındaki kapı eyvanına 
kadar uzanır. Kuzeydeki minare sebebiy
le diğerlerinden daha kısa tutulan batı 
revakl ise tek sıralıdır. Bu bölüm ün karşı
sındaki Haleviyye (Halaviyye) Medresesi'
ne geçilen küçük kapı üzerinde Osman-

H alep Ulucamii'nin minaresi 

lı dönemine ait bir kitabe göze çarpar. 
Avlu etrafındaki bütün mekanlar çapraz 
tonozlarla örtülmüştür. Kare kesitti pa
yelere basan kemerierin mimari form ve 
kurguları farklı özelliklere sahiptir. Ke
merlerin bazıları içten ve dıştan değişik 
geometrik desenlerle süslenmiştir. Avlu 
etrafında dört yönde cephe oluşturan 
kemerierin üstleri, konsaliara oturan ve 
dendan dizileriyle sonuçlanan meyilli sun
durma-saçakla donatılmıştır. Kuzeydo
ğu köşesindeki maksCıre kısmında kapı

pencere üstlerine ayrıca bir siperlik daha 
eklenmiştir. Konsollarda olduğu gibi ke
mer ayaklarına yerleştirilen çörtenlerde 
de farklı sıra ve yükseklikler dikkati çe
ker. Avluda altışar sütunlu ve üstleri ku b
be örtülü iki şadırvan bulunmaktadır. 

Caminin kuzeybatı köşesinden yükse
len kare planlı beş katlı minare, üzerin
deki s üstemeleri ve kitabeleriyle Suriye'
deki Selçuklu sanatının günümüze ula
şan nadir örneklerinden biridir. Yapının 
beden duvarlarından başlayan ve yük
sekliği SO metreye ulaşan minare kesme 
taş malzemeyle örülmüş, her katı kaval 
silme çerçeveler le diğerinden ayrılmıştır. 
Kemerleri dilimli mihrabiye motifleri, ka
bartma rozet ve kfifi kitabe kuşakları 
çok uzaktan dikkati çekmektedir. 

H alep Ulucamii, değişik dönemlere ait 
detayda farklı malzeme ve mimarisine 
rağmen genel görünüş ve kullanımı açı
sından XIII. yüzyıl İslam mimarisi çerçe
vesinde bir bütünlük arzetmektedir. 
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HALET EFENDi 

HALETEFENDi 
(1 760-1822) 

Osmanlı devlet adamı. 
_j 

İstanbul'da doğdu. Kadı Kırımi Hüse
yin Efendi'nin oğludur. Asıl adı Mehmed 
Said olmakla birlikte küçük yaşlarda al
dığı Halet takma adıyla şöhret buldu . 
Düzenli bir medrese tahsili görmeyen 
Halet Efendi babası gibi kendi kendini 
yetiştirdi. Önce Şeyhülislam Mehmed 
Şerif Efendi'nin aracılığı ile kadılık mesle
ğini seçti, fakat daha sonra ri kab-ı hü
mayun reisi Mehmed Raşid Efendi'nin 
yanında mühürdar yamağı oldu. Raşid 
Efendi'nin teveccüh ve itibarını kazandı. 
Kısa sürelerle Ohrili Ahmed Paşa'nın ve 
Yenişehr-i Fenar naibinin yanında bulun
du. Daha sonra İstanbul'a giderek Gala
ta Mevlevihanesi şeyhi Galib Dede'ye in
tisap etti ve kısa sürede Şeyh Galib'in 
gözüne girmeyi başardı. Bir süre daha 
bazı devlet adamlarının katipliklerinde 
bulunan Halet Efendi, Divan-ı Hümayun 
tercümanlığını ellerinde tutan Fenerli 
Rumlar'la tanıştı. Onların katipliğini ya
parken voyvodalık ve tercümanlık tev
cihleri sırasında büyük servet sahibi ol
du. Bu münasebetle birçok düşman ka
zandı. Ardından beylikçi kesedarlığına 
girerek hacegan zümresine alındı. 1803 
yılında başmuhasebecilik payesi ve orta
elçi unvanıyla Paris'e gönderilen Halet 
Efendi üç yıl kadar Fransa'da kald ı. Na
polyon Sonapart zamanına rastlayan el
çit i ği sönük geçti. 1806'da İstanbul'a 
döndükten sonra beylikçi vekili, ardın
dan rikab-ı hümayun reisülküttabı oldu 
( 1807). Fakat İngilizler'le gizlice mu ha
bere ettiğine dair Fransa elçisi Sebastia
ni'nin ihbarı üzerine görevinden alınd ı ve 
1808'de Kütahya'ya sürüldü. Bir yıl ka
dar burada kalan Halet Efendi, devlete 
isyana katkışan Bağdat Valisi Süleyman 
Paşa'yı idam edip yerine kethüdası Ab
dullah Ağa'yı getirme vazifesiyle ll. Mah
mud tarafından Bağdat'a gönderildi. 
Burada Musul ve Baban mutasarrıfları
nın yardımlarıyla Bağdat kölementerin
den Süleyman Paşa'nın hükümranlığına 
son vermesi padişah üzerinde nüfuz ka
zanmasına sebep oldu. İstanbul'a dön
dükten sonra rikab- ı hümayun kethüda
lığı ile gizli haberleşme işlerinin başına, 
ardından da nişancılık görevine getirildi 
(1811). 

Uzun süre bu görevde kalan Halet 
Efendi, ll. Mahmud üzerindeki nüfuzunu 
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