
du; fakat batı surunun yakınından akan 
ve taştığında önemli tehlikeler arzeden 
Kuveyk deresinin varlığı daha fazla büyü
mesine engel teşkil etti. 

Medine ve kaleden itibaren halkalar 
halinde yayılma eğilimi gösteren Os
manlı Halep'inin en zengin semtleri tüc
carın ikamet ettiği. büyük evlerin bulun
duğu Ferafire. Suveyka Ali ve Sefahiye 
idi. Küçük tüccara ve zenaatkara ait ba
sit evler şehri çevreleyen varoşlarda yer 
atmaktaydı. Doğu varoşunun uç kesim
leri ile güney varoşunda, kısa bir süre 
önce göç etmiş yarı kır hayatı yaşayan 
yoksul halk bulunuyordu. Karlık ve Ta
tarlar semtleri bu yerleşmelerle oluş
muştu. Ancak kuzey varoşu . güçlü ve 
zengin hıristiyan topluluğun oturduğu 

ve buna paralel olarak büyük yerleşme 
birimlerinin bulunduğu bir kesim şeklin
de ortaya çıktı. Osmanlı hakimiyetinin 
başlarında, dokumacılık ve ticaret ala
nında şehrin ekonomik gelişimini kolay
laştırmak amacıyla hıristiyanların yerleş

tirilmesi sonucu teşekkül eden Cüdeyde 
Behram Paşa Vakfı ve İpşir Paşa Vakfı 
sayesinde, ekonomik bakımdan güçlen
miş ve dini vasıfta olmayan bir kamu ala
nı ve eğlence yeri haline gelmişti. Öte 
yandan XVII. yüzyıldan itibaren şehirde 
güçlerini arttıran ve çeşitli mesleklerle 
uğraşan yeniçeri zümreleri Bankusa. Ba
bünneyreb, Karlık, Babülmelek, Babül
makam gibi doğu varoşlarında ikamet 
etmekteydiler. Şehrin en büyük hanı 
Kurtbey Hanı olup ( 1540) eski ana mer
kezin kuzey bölgesine açılan kesiminde, 
yirmi iki dükkan, üç han, iki kumaş bo
yama atölyesinden müteşekkildi. Ayrıca 
Gümrük H anı ile Vezir H anı da ( 168 2) di-
ğer önemli iş ve konaklama merkezle-
riydi. H alep, Osmanlı döneminde vakıflar 
sayesinde büyük çarşılara sahip olduğu 
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Iii BRUCE MASTERS 

Son Dönem. 1. Dünya Savaşı öncesinde 
Halep, istanbul ve Kahire'den sonra Os
manlı Devleti'nin üçüncü büyük şehri du
rumundaydı . Savaşın sonlarına doğru 

İtilaf devletleriyle Araplar'ın h ücumlarını 
sıkiaştırmaları üzerine Dördüncü Ordu 
Kumandanı Cemal Paşa başarısız savun
ma teşebbüslerinden vazgeçip geri çe
kildi ve şehir önce Arap kuwetleri , ardın
dan da İngilizler tarafından işgal edildi 
(27 Ekim 1918). 1920 Martının başında 
Şam'da toplanan Eşraf Kongresi, Suriye 
Krallığı'nın kurulduğunu açıklayarak Şe

rif Hüseyin'in oğlu Faysal'ı tahta geçirdi. 
Emir Paysal'ın Suriye kralı olarak taç giy
mesine (8 Mart 1920) rağmen Fransızlar 

Sykes-Picout ve Manda an laşmasına 

göre Şam ve Halep'e girdiler. Fransa'nın 

Suriye'deki yüksek komiseri General 
Gouraud 1 Eylül 1920 tarihli bildirisiyle, 
Halep'in 72.243 km2 '1ik bir saha üzerin
de kurulan özerk bir bölgenin merkezi 
olduğunu ilan etti; İskenderun'u da içine 
alan bu bölgenin yönetimi Araplar'a bı
rakılmıştı . Böylece Fransızlar Halep'i, ba
tıyı doğuya bağlayan ana ticaret yolu 
üzerinde olması sebebiyle, bu ekonomik 
yönünden daha fazla avantaj sağlayabil-

gibi ist anbul tipi uzun ince minareli ca- Halep'ten bir görünüş- suriye 

miler iyle de bu devrin özelliklerini ak
settirir. Mimar Sinan'ın ilk eserlerinden 
Hüsrev Paşa ve Behram Paşa camileri 
yanında Ahmediye, Şabaniye ve Osman 
Paşa medreseleri de dikkat çekici eser
ler arasında zikredilebilir. Bazıları Türk 
rokokosu üstabunda XVII ve XVIII. yüzyı
la ait konakları. olgun yapı teknikli cep
heleriyle dönemin mimarisinin güzel ör
neklerini oluşturur. 
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rnek için Suriye'den ayırmaya çalışıyor
lardı. Bunun üzerine Halep bölgesinde 
Fransız manda yönetimine karşı İbrahim 
Henana liderliğinde büyük bir milliyetçi 
teşkilat kuruldu ve Türkler tarafından 
silah ve mühimmatla desteklendi; ancak 
1921 yılından itibaren bu destek kesildi. 
Fransız-Türk savaşı da sona erince Fran
sız otoriteleri Anadolu'daki bütün askeri 
güçlerini çekip Arap milliyetçilerinin kar
şısına çıkardılar. Fransızlar 1922 yılının 
sonlarında Halep özerk bölgesiyle, onun
la birlikte oluşturdukları Şam, Dürz'i ve 
Alevi özerk bölgelerini birleştirerek mer
kezi Halep olan federal bir devlet kurdu
lar. 1924'te bu federal devlet Suriye adı 
altında üniter hale getirildi ve hükümet 
merkezi Şam'a taşındı ; İskenderun ise 
yarı bağımsız bir statüyle doğrudan Bey
rut'taki Fransız yüksek komiserliğine 
bağlandı. Ancak her tarafta Henana'nun 
ayaklanmasına Suriye ile antlaşma im
zalamak zorunda kaldılar ( 1936) . Bunun 
üzerine Türkiye İskenderun meselesini 
ortaya attı ve sonunda Fransa ile Türkiye 
arasında imzalanan bir antlaşma ile İs
kenderun Türkiye'ye ilhak edildi (24 Ha
ziran 1939) . 

ll. Dünya Savaşı başlarken Fransa'da 
Almanya yanlısı Vichy hükümeti iktida
rı ele geçirdi. İngiliz savaş uçakları. Ha
lep'in Barun otelindeki Fransız kuman
da merkezini bombaladı ( ı 94 ı ) . General 
Wilson kumandasındaki İngiliz güçleriyle 
General Catroux kumandasındaki Hür 
Fransa hükümeti güçleri birlikte hareket 
ederek Halep'e girip Suriye'deki Vichy 
hükümetine bağlı yönetime son verdiler. 
General Catroux Fransa hükümeti adına 
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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. 
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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-


