
MEDİNENİN KANDİLLERİ 
 

 
 
 Kutsal Toprakların Osmanlı İmparatorluğu idaresinde olduğu zamanlarda Osmanlı 
buralara gereken saygı ve hürmeti ziyadesiyle göstermiştir. Harem-i Şerif ve Medine-i 
Münevvere için vakıflar kurularak hem kutsal mekânların, hem hacıların hem de buralarda 
yaşayan yerli halkların her türlü ihtiyacı karşılanmıştır. Hatta Anadolu’da kurulu olan pek çok 
vakfın gelirlerinden buralara pay ayrılmış, ayrıca toplanılan yardımlar surre alaylarıyla hac 
kafilelerine katılarak kutsal topraklara yollanmıştır.1  
 
 Medine’ye ulaşım için Medine Demiryolu Komisyonu kurularak bütün Osmanlı 
ülkesinde yardımlar toplanmış ve toplanan yardımlar organize bir şekilde harcanarak 
demiryolu inşa edilmiştir. Demir yolu hattının Medineye yaklaştığı yerlerde de rayların altına 
keçe döşenerek ses-titreşim izalasyonu yapılarak Hz. Peygambere saygı gösterilmeye 
çalışılmıştır.  
 
 Aşağıda incelediğimiz 1907 ve 1911 zaman aralığındaki belgelerde buraların elektrikle 
aydınlatılması için Avrupa’da bulunan ve teknoloji üreten fabrikalardan malzeme sipariş 
ediliği, eskiyen donanımları için de yeniden siparişte bulunulduğu anlaşılmaktadır. Getirilen 
malzemelerin kullanılacağı alana nakli için dahi çok emek harcanmış masraf yapılmıştır. Hatta 
burada görevli olarak daimi surette kalacak personel için de özel maaşlar verilmiştir. Görevinde 
kusuru olanlara da verdikleri zararlar tazmin ettirilmiştir.   

                                                           
1 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/01/23/mekke-medine-ve-karahisar-i-sarki/ 
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Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 3182, Gömlek No: 238616, Tarihi: 07 (L) Şevval 1325 

(13 Kasım 1907), Konusu: Haremin elektrikle tenviratı için Armstrong fabrikasından 

mübayaa olunan motor ve dinamo makinalarını tesis ettikten sonra dönmek üzere 

gönderilmesine lüzum görünen Elektrik Mühendisi Bahriye Miralaylarından Ramiz Bey'e elli 

lira ve refakatinde bulunacak Bahriye Kolağalarından Hilmi Efendi ile Yüzbaşı Osman Sadi ve 

Mülazim-ı Evvel Kamil ve Saffet ve Ali Settar efendilere yirmişer lira harcırah ve elektrik 

suyunun idamesine nezaret edecek Ali, Cafer ve Sabri efendilere yirmişer lira harcırah ve bir 

misli zamm-ı maaşverilmesi. (Maliye, Hicaz Demiryolu) 

 

Hû 

Sadâret-i Uzmâ Mektûbî Kalemi 

Evkaf-ı Hümâyûn ve Bahriye ve Maliye Nezâret-i Celilelerine ve Hamidiye Hicaz Temüryolu 

Komisyon-ı Âlîsi Cânib-i Samiyesine 

Fi 07 (L) Şevval Sene 1325 ve fi 31 Teşrin-i-evvel Sene (1)323 (13 Kasım 1907), 



Harem-i  melâik-hidem-i riyâset-penâhide ber-mantuk irade-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-

penâhi elektrikle tenvirat (aydınlatma) icrası içün muktezi olub Armstrong ve Simens Halaski 

fabrikalarına sipariş edilen motor ve dinamo makinalarıyla alat ve eşya-yı müteferriasının 

esman ve masarifi-i mecmu’-i (toplam masrafı) olan iki bin sekiz yüz Osmanlı lirasının hazine-i 

evkaf-ı hümâyûnca tesviyesi mezkûr makineler ile alat-ı Hayfa’dan belde-i tahireye sevk ve irsal 

ile te’sis ettikden sonra avdet etmek üzere i’zamına lüzum görünen Elektrik Mühendisi Bahriye 

Miralaylarından Ramiz Bey'e elli lira ve refakatinde bulunacak Bahriye Kolağalarından Hilmi 

Efendi ile Yüzbaşı Osman Sadi ve Mülazim-ı Evvel Kamil ve Saffet ve Ali Settar Efendilere 

yirmişer lira harcırah ve elektrik tenviratının idamesine nezaret ve mezkûr makinelerin 

tamirat-ı mukteziyesini icra etmek üzere orada suret-i daimede kalacak olan Bahriye 

Yüzbaşılarından Ali ve Gedikli  Cafer ve Sabri Efendilere kezalik yirmişer lira harcırah ve 

Haremeyn-i Şerefeyn evkaf hasılatından tesviye olunmak üzere birer misli zamm-ı maaş i’tası 

ve harcirahdan hazine-i maliyece tesviye ve ifası Hamidiye Hicaz Temüryolu Komisyon-ı Âlîsinin 

mazbata-i ma’ruzası üzerine şeref-sudur buyurulan irade-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhi 

icab-ı celilinden bulunduğu mabeyn-i hümâyûn-ı mülükâne baş kitâbet-i celilesinden ba-

tezkire hususu inba ve devair-i müteallikaya tebligat icra kılınmış olmakla nezaret-i 

celilelerince dahi ber-mantuk-ı emr ü ferman-ı hümâyûn-ı şâhâne iktizasının ifasına himmet.  

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 3200, Gömlek No: 239970, Tarihi: 28 (L) Şevval 1325 

(4 Aralık 1907), Konusu: Harem-i Şerife ait elektrik makineleri için evkat-ı mukteziyede 

hareket ve levazımının Medine-i Münevvere'ye nakli için icab eden mebaliğin Haremeyn 

evkafından bi’t-tastik her sene naklen hazineye irsali. (Hicaz Demiryolu; 238616) 

 

Hû 

Sadâret-i Uzmâ Mektûbî Kalemi 



Evkaf-ı Hümâyûn ve Hamidiye Hicaz Temüryolu Komisyon-ı Âlîsi İdare-i maliyesi Nezaret-i 

Celilesine Tezkire  

Fi 28 (L) Şevval Sene 1325 ve fi 21 Teşrin-i-sâni Sene 1323 (4 Aralık 1907) 

7 Şevval Sene (1)325 tarihli tezkireye zeyldir. Harem-i melâlik-hidem-i hazret-i 

padişâhide elektrik ziyası iş’ali (ışığı yakılması) zımnında sipariş edilen elektrik makinelerinin 

evkat-ı mukteziyede hareket ve lavazımının Medine-i Münevvere’ye nakli içün cem’an elli bin 

kuruşun haremeyn-i muhteremeyn evkafından bi’t-tefrik her  sene nakden hazine-i celile-i 

nebeviyeye irsali Hamidiye Hicaz Demiryolu Komisyon-ı Âlîsinin karar ve arzı üzerine şeref-

sudur buyurulan irade-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhi icab-ı celilinden bulunduğu mabeyn-i 

hümâyûn-ı mülükâne baş kitabet-i celilesinden ba-tezkere-i hususuye inba ve mezkûr 

temüryolu idare-i maliyesi nezâret-i celilesine tebligat icra kılınmış olmakla nezâret-i 

celilelerince dahi ber-muceb-i emr ü ferman-ı hümâyûn-ı şâhâne iktizasının ifasına himmet.  

 
Arşiv Fon Kodud: Y..A...RES. Dosya No: 153, Konusu: 105, Tarihi: 29 (M) Muharrem 

1326 (3 Mart 1908), Konusu: Harem-i Şerif'in tenviratı (aydınlatılması) için gerekli elektrik 

alet ve edevatının Avrupa fabrikalarına sipariş edildiği. 



 

Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Sadâret Amedi Divan-ı Hümâyûn 

Devletlü Efendim Hazretleri, 

Evkaf-ı Hümâyûn Nezaret-i Celilesinin Şûrâ-yı Devlet’e havale olunan takriri üzerine 

maliye dairesinden tanzim ve leffen arz ve takdim kılınan mazbatada harem-i memâlik-i 

hidem-i hazret-i riyaset-penâhide ber-mantuk-ı emr u ferman-ı hümâyûn-ı cenâb-ı hilâfet-

penâhiyi elektrikle tenvirat icrası (aydınlatılması) zımnında Avrupa fabrikalarına sipariş edilen 

alat ve edevat ile eşya-yı saire-i müteferria bedeli bulunan ikibin sekiz yüz Osmanlı lirasının 

Medine-i Münevvere’de bulunacak me’murinin birer misli zam-ı maaş-ı senevileri bedeli olan 

sekiz bin sekiz yüz elli ve elektrik makinalarının masarıfı ve nakl olunacak levazımı içün her sene 

hazine-i celile-i hazret-i Nebeviye’ye irsal kılınacak olan elli bin kuruşun baliğ olduğu min-

haysü’l-mecmu’u (toplam) üç yüz otuz sekiz bin elli altı kuruşun bu sene büdçesine ve masarıf-

ı daime olan salifü’z-zikr elli sekiz bin sekiz yüz elli kuruşun dahi her sene tanzim kılınacak 



muvazeneye zam ve ilavesiyle mebaliğ-ı mebhus-ı inhanın (bahsedilen ödemenin) Haremeyn-

i muhteremeyn evkafından tesviyesi hususunun nezaret-i müşarün-ileyhaya havalesi lüzumu 

gösterilmiş olmağla ol-babda her ne vechile irade-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhi şeref-

sünuh ve sudur buyurulur ise mantuk-ı münifi infaz edileceği beyanıyla tezkire-i senâveri 

terkim kılındı efendim.  

Fi 29 Muharrem Sene (1)326 ve fi 19 Şubat Sene (1)323 (3 Mart 1908) 

Sadrazam Ferit      

 

Hû 

Şûrâ-yı Devlet Maliye Dairesi 

Harem-i mela-ik-hidem-i hazret-i risâlet-penâhide ber-mantuk idare-i seniyye-i hazret-

i hilâfet-penâhi elektrikle tenvirat icrası (aydınlatılması) için muktezi olub Amstrong ve 

Meshenes ve Ahanaski fabrikalarına sipariş edilen motor ve dinamo makineleriyle alât ve eşya-

yı müteferriasının masarıf-ı mecmu’ası olan ikibin sekiz yüz Osmanlı lirası ile  mezkûr 

makinaların evkat-ı mukteziyede esman ve hareketini ve levazımının Medine-i Münevvere’ye 



nakli içün elli bin kuruşun da Haremeyn-i Muhteremeyn evkafından bi’t-tefrik her sene nakden 

hazine-i celile-i hazret-i Nebeviyeye irsali ve mezkûr makinelerden istihsal edilecek elektrik 

tenviratının idamesine nezaret ve makinelerin ta’mirat-ı mukteziyesini icra etmek üzere orada 

suret-i daimede kalacak olan bahriye yüzbaşılarından Ali ve Gedikli Cafer Efendilere 

Haremeyn-i Şerifeyn evkafı hasılatından tesviye olunmak üzere birer mislü zam maaş i’tası 

Hicaz Demiryolu Komisyon-ı Âlîyesinin mazbata-i ma’ruzası üzerine şeref-sudur buyurulan 

irade-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhi iktiza-yı celilinden bulunduğu beyan-ı âlîsiyle ber-

mantuk-ı emr u ferman-ı hümâyûn-ı şahâne muktezasının ifasını amir şeref-tastir buyurulan 

tezkire-i samiye üzerine Evkaf-ı Hümâyûn Nezâretinden bi’t-takdim 27 Zilkade Sene (1)325 (1 

Ocak 1908) tarihinde Şûrâ-yı Devlet’e havale buyurulan 25 Zilkade Sene (1)325 (30 Aralık 1907) 

tarih ve altıyüzdoksandört numerolu tastiri maliye dairesinde kıraat olundu. 

Mealinde mezkûr makinelerin ta’mirat-ı mukteziyesini ifa etmek üzere Medine-i 

Münevvere’de suret-i daimede kalacak olan me’murlardan muma-ileyh Ali Efendinin bir 

misillü zam-ı maaşının mikdarı şehr-i dörtyüz ve Sadi Efendinin üçyüz ve Çavuş Cafer’in 

otuzsekiz kuruşdan ibaret bulunduğu bahriye nezâretinden irsal olunan pusulada gösterilmiş 

olduğundan mezkûr makinelerle alât ve eşya-yı müteferriasının esman ve masarıf-ı mecmu’ası 

olan ikibinsekizyüz Osmanlı lirası ile mezkûr makinelerin evkat-ı mukteziyede (gereken 

zamanda) hareketi ve levazımının Medine-i Münevvere’ye nakli içün Haremeyn-i Şerifeyn 

evkafından bi’t-tefrik her sene nakden hazine-i celile-i hazret-i Nebeviye’ye irsal kılınacak olan 

ellibin ve orada suret-i daimede kalacak me’murların birer misli zam-ı maaşlarının mikdar-ı 

senevisi bulunan sekizbinsekizyüzelli kuruşun ki üçyüzotuzsekizbin sekizyüzellialtı kuruşun 

tesviyesi içün bu sene büdcesine ve ellisekizbinsekizyüzelli kuruşun dahi her sene tanzim 

kılınacak büdçelere zam ve ilavesi istizan kılınmış ve masarıf-ı mezkûrenin Haremeyn-i 

Muhteremeyn evkafından tesviye edileceği gösterilmiş olmasına nazaran iş’ar-ı vaki’ şayân-ı 

kabul görülmüş olmağla ber-muceb-i iş’ar icra-yı icabının nezâret-i müşarün-ileyhaya havalesi 

tezekkür kılındı. Ol-babda emr u ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Fi 12 Muharrem Sene (1)326 ve fi 2 Şubat sene (1)323 (15 Şubat 1908) 

Maliye Dairesi Reisi ve Azalar     

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 3324, Gömlek No: 249299, Tarihi: 01 (Ca) Cemaziye’l-

evvel 1326 (1 Haziran 1908), Konusu: Bank-ı Osmani namına vürud eden dinamo elektrik 

makinesinin gümrükten imrarı. (Rüsumat) 



 

Hû 

Sadâret-i Uzmâ Mektûbî Kalemi 

Rüsumat Emaneti Celilesine 

Fi 1 (Ca) Cemaziye’l-evvel Sene 1324 ve fi 18 Mayıs Sene 1324 () 

Suretleri bâlâda muharrer tezkire-i ma’ruza ve şeref-varid olan irade-i seniyye-i cenâb-

ı hilâfet-penâhiyi meblağ-ı hamiş mucebince Rüsumat Emanet-i Celilesinden icra-yı icabına 

himmet buyurmak.  

Bank-ı Osmani namına vürud eden dinamo elektrik makinesinin gümrükten imrarı. 

Arşiv Fon Kodu: Y..MTV. Dosya No: 311, Gömlek No: 134, Tarihi: 25 (Ca) Cemaziye’l-

evvel 1326 (25 Haziran 1908), Konusu: Harem-i Şerif-i Hz. Nebevi'nin elektrik tesisatının 

hazırlanması. 



 

Hû 

Hamidiye Hicaz Demiryolu Komisyon-ı Âlîsi  

Harem-i Şerif-i Hazret-i Nebevi’de is’al olunacak elektrik ziyası içün ihzar edilen 

edevatın mü’esses (kurulu) ve mevzu olduğu mahallin hatt-ı alisinin Medine-i Münevvere 

mevkifi (istasyonu) ittisalinde (bitişiğinde)nam-ı nami-i hazret-i hilâfet-penâhilerine inşa 

kılınan cami-i şerif mahallinden üç bin metru kadar uzak olması cihetiyle cami-i şerif-i 

mezkûrda dahi edevat-ı mezbure vesatetiyle ziya-i mezkûrun istihsali mümkün olamayacağı 

fennen tebeyyün etmesiyle cami-i şerif-i mezkûrun tenviri (aydınlatılması) içün iktiza eden 

başka bir takım elektrik edevatının mübayaa ve irsali bu iş içün oraya i’zam kılınmış olan 

tersane-i âmireleri elektrik fabrikası me’muru Miralayı Ramiz Beğ kullarından alınan 

telgrafnamede gösterilmekle lede’t-taharri bir motor ve bir dinamo makineleriyle teferruatı iki 

yüz otuz liraya tedarik edildiğinden meblağ-ı mezkûrun hatt-ı âlî ve edevatından karin-i tensib-

i âlî-i cenâb-ı şehr-i yarileri buyurulduğu takdirde icra-yı icabının idare-i maliye nezaretine 

tebliğiyle komisyon-ı âlîye de malumat i’tası menut-ı emr u ferman-ı hümâyûn cenâb-ı 

mülükâneleri bulunmağın ol-babda ve kat’iyye-i ahvalde emr u ferman hazret-i veliyyü’l-

emrindir.  

Fi 25 Cemaziyel-evvel Sene 1326 (25 Haziran 1908) 

Bahriye İmalat Komisyonu Reisi Abd-ı Memlukları Hüseyin Mustafa 



Kâtib-i Sâni-i Hazret-i Şehr-i yarileri Kurenâdan Abd-ı Memlukları 

Ticaret ve Nafia Nazırı Abd-ı Memlukları Es-Seyyid 

Hamidiye Hicaz Demiryolu Komisyon-ı Âlîsi A’zasından Sadr-ı Azam Abd-ı Memlukları 

Mehmed Ferid  

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 3486, Gömlek No: 261379, Tarihi: 14 (M) Muharrem 

1327 (5 Şubat 1909), Konusu: Harem-i Şerif-i Nebevi Elektrik Dairesi'nde istihdam edilen 

hademe yevmiyesine dair buyruldu. (Evkaf) 

 

Hû 

Evkaf-ı Hümâyûn Nezâreti’nin Şûrâ-yı Devlet’e havale buyurulan 5 Zilhicce Sene (1)326 

tarihli ve altı yüz elli dokuz numerolu takriri maliye dairesinde kıraat olundu. 

Mealinde Harem-i Şerif-i Hazret-i Nebevi elektrik dairesinde bulunan muharrik (enerji 

üreten) gaz makinesinin su depolarına yevmi muktezi (günlük gerekli) suyu basmak ve istasyon 

dahilinde nezafetine (temizliğine) dikkatle bekçilik vazifesi dahi ifa kılınmak üzere şehr-i Eylül 

ibtidasından itibaren on kuruş sağ akçe yevmiye ile bir nefer hademe tayin edilerek istihdam 

edilmekde olduğu beyanıyla yevmiye-i mezkûrenin sarfına mezuniyet i’tası harem-i Şerif-i 

Hazret-i Nebevi meşihatıyla müdiriyetinden iş’ar olunmuş ve fi’l-hakika mezkûr elektrik 

istasyonunda bir hademenin istihdamı lazımeden olub ancak hastahane ve emsali devairde 

istihdam olunan bu gibi hademeye şehr-i yüz elli kuruş kadar maaş verilmekde bulunmuş 



olduğundan bahisle hidmet-i mezkûre içün bi’z-zarure sarf edilmekde olduğu suret-i iş’ardan 

anlaşılan on kuruş yevmiyenin kabulüyle ba’dema varidat-ı mahalliyeden şehr-i iki yüz kuruş 

maaşla bir hademe istihdamı istizan kılınmış ve suret-i iş’ar münasib görünmüş olmakla ber-

muceb-i istizan icra-yı icabının nezâret-i müşarün-ileyhaya havalesi tezekkür kılındı. Ol-babda 

emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Fi 30 (29) Zilhicce Sene (1)326 ve fi 10 Kanun-i-sâni Sene (1)324 (23 Ocak 1909)  

Şûrâ-yı Devlet Maliye Dairesi Reis-i Sânisi Mecideddin ve azalar   

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 3486, Gömlek No: 261379, Tarihi: 14 (M) Muharrem 

1327 (5 Şubat 1909), Konusu: Harem-i Şerif-i Nebevi Elektrik Dairesi'nde istihdam edilen 

hademe yevmiyesine dair buyruldu. (Evkaf) 

 

Hû 

Sadâret-i Uzmâ Mektûbî Kalemi 

Evkaf-ı Hümâyûn Nezâret-i Aliyyesine Buyuruldu 

Fi 14 (M) Muharrem Sene 1327 ve fi 24 Kanun-i-sani Sene 1326 (5 Şubat 1909) 

Şûrâ-yı Devlet Maliye Dairesinin sureti bâlâda muharrer mazbatası mucebince Evkaf-ı 

Hümâyûn Nezâret-i Aliyyesi’nin iktizasının ifasına himmet olunmak.  

Harem-i Şerif-i Hazret-i Nebevi Elektrik Dairesi'nde istihdam edilen hademe yevmiyesine 

dair buyruldu. 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 3507, Gömlek No: 263010, Tarihi: 15 (S) Safer 1327 

(8 Mart 1909), Konusu: Harem-i Şerif'de elektrik ziyası için dinamo makinası celbi.(Evkaf) 



 

Hû 

Sadâret-i Uzmâ Mektûbî Kalemi 

Evkaf-ı Hümâyûn Nezâret-i Vekâlet-i Behiyyesine 

Fi 13 Safer Sene (1)327 ve fi 21 Şubat Sene (1)324 (6 Mart 1909) 

Şûrâ-yı Devlet Maliye Dairesi’nin sureti bâlâda muharrer mazbatası mucebince evkâf-ı 

hümâyûn nezâreti vekâleti behiyyesinden icra-yı icabına himmet buyrulmak. 

Harem-i Şerif’de elektrik ziyâsı istihsali içün celb olunan dinamo makinesine dair.   



 

Hû 

Evkaf Nezâretinden bi’t-takdim Şûrâ-yı Devlet’e havale buyurulan 7 Muharrem Sene 

(1)327 (29 Ocak 1909) tarihli ve yedi yüz otuz iki numerolu tezkire maliye dairesinde kıraat 

olundu. Mealinde Harem-i Şerif-i Hazret-i Nebevi içün elektrik ziyası istihzali zımnında bir aded 

dinamo ve bir aded motor ile levazım-i sairenin dört yüz Osmanlı altununa sipariş olunacağı 

evvelce evvelce tebliğ edilmiş ise de muahharen (sonradan) mahallinden gösterilen lüzuma 

mebni makine kuvveti tezyid edilmekle (artırılmakla) dört yüz İngiliz lirasıyla siparişe 

mecburiyet elverdiğinden ve bu babda Ansaldu ve Armstrong fabrikasının Dersaadet’e vekili 

tarafından mersul mektubun gönderildiğinden bahisle ana göre te’diyat ifası 5 Kanun-i-sâni 

Sene (1)323 (18 Ocak 1908) tarihli tezkire-i samiyede iş’ar olunmakdan naşi bu işin 



ameliyatında bulunmuş olan Bahriye Miralaylarından Ramiz Beğ hazır olduğu halde meclis 

idare-i evkafca icra kılınan tedkikat neticesinde evvelce mukavele olunan motorun muahharen 

(sonradan) mahallinden dermeyan edilen lüzum üzerine kuvveti tezyid olunmasından 

(artırılmasından) dolayı dinamo kuvvetinin dahi tezyidi (artırılması) veyahud hal-i sabıkında 

ibkası (ilk siparişteki gibi bırakılması) iktiza eder ilken ol-babdaki konturatu ve mukavele-

namelerde yüz on beşden yüz yetmiş derecesine kadar kuvveti haiz olduğu gösterilen dinamo 

kuvvetinin yüz(de) on derecesine tenkis olunmasıyla (indirilmesiyle) elektrik ziyası istihsali 

(eşektrik enerjisi üretilmesi) zımnında şimdi fazla olarak yedek bir dinamonun daha mübayaası 

içün hazinece on beş bin kuruş kadar fazla masraf ihtiyarına (yapılmasına) mecburiyet hasıl 

olub buda mukaddema (daha önce) ba-tezkire-i samiye iş’ar olunan mikdara muhalif olarak 

komisyon-ı mahsusunca İzzet Paşa ile müteahhidi beyninde (arasında) teati edilen (anlaşılan) 

mezkûr kontrato mealinden münfehim olduğundan (anlaşıldığından) bunun bayi’ine ta’alluku 

olamayacağı cihetle bayi’in mütebaki matlubunun (kalan alacağının) ber-muceb-i tezkire-i 

samiye tesviyesi derkâr ise de hazine-i evkafın bu suretle düçar olduğu zarardan dolayı ne 

vechile muamele olunmak lazım geleceği istizan olunmuştur.     

Mezkûr dinamonun müteahhid ile komisyon-ı mahsus beyninde te’ati edilen mukave-

nameye muvafık olarak teslim ve i’ta olunduğu cihetle bu babda müteahhide bir gûna 

mes’uliyet tevcih edilememesi tabii olub ancak bunun siparişinde motorun kuvveti nisbeti 

(oranı) gözedilmemesi yüzünden diğer bir dinamo daha mübayaası (satın alınması) 

mecburiyetiyle hasıl olan zararın müsebbiblerinden tazmin ettirilmesi lazım geleceği tezekkür 

ve bu babdaki mukavele-nameler leffen takdim kılındı. Ol-babda emr ü ferman hazret-i men-

lehü’l-emrindir.  

Fi 8 Safer Sene (1)327 ve fi 16 Şubat sene (1)324 (1 Mart 1909)   

Şûrâ-yı Devlet Maliye Dairesi Reis-i Sânisi Mec’düddin Efendi (Me’zunen Konya’da) ve azalar   

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 3734, Gömlek No: 280032, Tarihi: 06 (R) Rebiü’l-evvel 

1328 (18 Mart 1910), Konusu: Harem-i Şerif Hazret-i Nebevi'nin tenviri (aydınlatılması) 

zımnında yaptırılan elektrik ebniyesi masarıfıyla, Der-saadet'ten bi’l-mübayaa irsal kılınan 

Aladin lambaları esmanının suret-i tesviyesi. (Maliye; 238616) 



 

Daire-i Sadâret Tahrirat Kalemi 

Maliye Nezâret-i Celilesine 

Fi 2 Rebiü’l-ahir Sene (1)328 ve fi 31 Mart Sene (1)326 (13 Nisan 1910) 



Harem-i Şerif-i Hazret-i Nebeviyyenin tenviri zımnında yaptırılan elektrik ebniyesi 

masarifiyla Dersaadet’de bi’l-mübayaa (satın alınarak) irsal kılınan Aladin lambaları esmanı 

olarak bilahare daire-i müteallikasından aranılmak üzere mukaddema (sonradan) Hicaz 

Temüryolu meluf komisyonu kararıyla hattın inşaat akçesinden sarf edilmiş olan altmış sekiz 

bin dokuz yüz yetmiş bir kuruşun tesviyesi hakkında sebk eden iş’ara cevaben Evkaf-ı Hümâyûn 

Nezâret-i Celilesinden gelen tezkirede elektrik ebniyesi masarif-i inşaiyyesi olan kırk altı bin 

dokuz yüz yetmiş bir kuruşun bila-kayd u şart teberruatdan (bağışlardan) olub büdçede karşılığı 

bulunmamasına binaen tesviyesi mümkün olamadığı ve lambalar esmanına aid yirmi iki bin 

kuruşun dahi ba-irade hat akçesinden tesviye edilüb hakan-ı sabıkdan mutalebesi (talepde 

bulunulması) icab edeceğine göre hakan-ı sabıkın düyun-ı sairesi kibi hazine-i celileden taleb 

edilmesi lüzumu gösterilmiş olduğundan bahisle suret-i tesviyesi hakkında bazı ifadeyi Hicaz 

temüryolu müdiriyetinden alınan 30 Mart Sene (1)326 (12 Nisan 1910) tarihli ve 17 numerolu 

tezkire leffen irsal kılınmış olmakla mündericatına nazaran vaki olacak mütalaa-i aliyyelerinin 

inbasına ve melfufunun iadesine himmet. 

İşâret-i âlîyye-i müsteşârî mucebince.    

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 3768, Gömlek No: 282545, Tarihi: 13 (C) Cemaziye’l-

ahir 1328 (22 Nisan 1910), Konusu: Harem-i Şerif-i Hazret-i Nebevi'nin tenviri için yaptırılan 

elektrik ebniyesi masarıfı ile alat ve edevat esmanından Hicaz Demiryolu İdaresi'nce sarf 

edilen mebaliğden Aladin lambaları esmanından maadasının Hazine-i Evkaf'ça tesviyesi. 

(Evkaf, Hicaz Demiryolu; 238616) 



 

Hû 

Daire-i Sadâret Tahrirat Kalemi 

Fi 12 (C) Cemaziye’l-ahir 1328 ve fi 7 Haziran  (1)326 (21 Haziran 1910) 



Evkaf-ı Hümâyûn Nezâret-i Celilesine ve Hicaz Temüryolu Müdiriyet-i Umumiyesine 

Harem-i şerif-i Hazret-i Nebevi’nin tenviri zımnında yaptırılan elektrik ebniyesine 

masarif ile Dersaadet’de bi’l-mübayaa irsal kılınan Aladin lambaları esmanı olarak Hicaz 

temüryolunun inşaat akçesinden sarf edilmiş olan altmış sekiz bin dokuz yüz yetmiş bir 

kuruşun müdiriyete lüzum-ı irsaline dair nezâret-i celileleriyle cereyan eden muhabereden 

bahis ile meblağ-ı mezkûrun suret-i sarf ve tesviyesine nazaran muktezasının ifası hakkında 30 

Mart (1)326 tarihli ve 17 numerolu tezkire-i behiyyeleri üzerine sebk eden tebliğe maliye 

nezâret-i celilesinden alınan cevabda Hicaz temüryolu müdiriyet-i umumiyesinden vuku’bulan 

iş’ar üzerine sebk eden tebliğe cevaben bunlardan petrol ile muhterik motor ve dinamo 

makineleri ile aksan ve teferruatından olan diğer alat ve edevatın ve ayrıca mübayaasına 

lüzum görülmüş tel ve mevcud lamba sairenin esmanı ile elektrik ebniyesi masarifinin hazine-

i evkaf-ı hümâyûnca tesviyesi ve Aladin lambalarına gelince on iki adedi ravza-i mutahhara ile 

Harem-i Şerifin sahn ebvab-ı erba-i aliyesinde ve sekiz adedi belde-i tahirenin mevakii 

münasebesinde ve on adedi hattın mevakia-i mühimmesinde rekz ve işkal etmek üzere 

mübayaa edilmiş olan cem’an otuz aded lambanın beheri on liradan mecmu’ esmanı (toplam 

bedeli) olan üç yüz lira-yı Osmaninin tesviyesi hususunun idare-i maliye nezâretine havalesi ve 

ancak belde-i tahireye aid olan marru’z-zikr yirmi lamba masarıf-ı daimesinin hazine-i 

Nebeviyece tesviyesi 15 receb Sene (1)325 tarihli mazbata üzerine irade-i seniyye iktiran 

eylemiş (ulaşmış) olmakla işbu lambalar bedeli olarak aranılmakda olan yirmi iki bin kuruşun 

ba-irade sarf edilmiş olmasından dolayı hiçbir vakit hazine-i hassanın hakan-ı sabık zamanına 

aid düyunu miyanında tesviyesi lazım gelmeyüb bu babda irade ahkâmı ancak tağyir-i mercia 

(temelde değişikliğe götüreceği) bais olacağı ve devr-i sabıkda nice emsali olan bu gibi 

sarfiyatın bugün tashiha gidilemeyeceği cihetle temüryolu idaresince teberru’a add edilmesi 

zaruri bulunduğu dermeyan kılınmış ve emr ü ferman-ı hümâyûn nezaret-i celilesine tebligat 

icra edilmiş olduğu beyanıyla tezkire  ve Aladin lambalarının da temüryolu idaresince teberru’ 

add edilmesi zaruri bulunduğuna dair maliye nezâret-i celilesinden alınan 5 Haziran Sene 

(1)326 818 Haziran 1910) tarihli ve 20 numerolu tezkire melfufuyla beraber nezâret-i 

âlîlelerine tesyar kılınmış ve müdiriyet-i mezkûreye tebliğ-i keyfiyet edilmiş olmakla iktizasının 

ifa ve inbasına ve melfufların iadesine himmet.  

Bâ-işâret-i âlîyye-i hazret-i müsteşâri    

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 3790, Gömlek No: 284201, Tarihi: 02 (Ş) Şaban 1328 

(9 Ağustos 1910), Konusu: Harem-i Nebevi'nin tenviri için inşa edilen elektrik ebniyesi ile 

teferruatı masarifinin tediyesi. (Evkaf; 238616) 



 

Daire-i Sadâret Tahrirat Kalemi 

Evkaf-ı Hümâyûn Nezâret-i Celilesine 

Fi 30 Receb Sene (1)328 ve fi 24 Temmuz Sene (1)326 (7 Ağustos 1910) 

19 Temmuz (1)326 (1 Ağustos 1910) tarihli ve 5862/270 numerolu tezkire-i aliyyelerine 

cevaptır. Harem-i Şerif-i Hazret-i Nebeviye’nin tenviri içün inşa edilmiş elektrik ebniyesi ile 

teferruatı masarıfının muvazene dahilinde bir karşılık bulunarak ber-vech-i tebliğ-i sabık 

te’diyesi lazım geleceğinden icra-yı icabına himmet.  

İşâret-i aliyye-i hazret-i müsteşâri mucebince.  



 

Hû 

Evkaf Nezaret-i Hümâyûnu Muhasebe Kalemi 

Huzur-ı Sami-i Cenâb-ı Sadâret-penâhiye 

Hülasa: Harem-i Şerif-i Hazret-i Nebevi tenviratı (aydınlatılması) içün inşa edilen elektrik 

ebniyesi masarifi hakkında. 

Ma’ruz-i dai-i kemineleridir ki, 

8 Haziran Sene (1)326 tarihli ve yüz otuz yedi numerolu tezkire-i samiye-i nezâret-

penâhileri cevabıdır.  Harem-i Şerif-i Hazret-i Nebevinin vasıta-i maddiyye-i ziyaiyesi olmak 

üzere mahallinde inşa olan elektrik ebniyesi masarifinin i’tasına dair 21 Teşrin-i-evvel Sene 

(1)323 (3 Kasım 1907) tarihli ve dört yüz otuz iki numerolu tezkire-i samiyede sarahat (açıklık) 

olmayub ancak bir aded dinamo motor makinesiyle levazımının mübayaası içün muktezi iki bin 

sekiz yüz küsur lira ile tayin olunan üç nefer me’mura verilecek maaşların i’tası lüzumu tebliğ 

kılınmasıyla mebaliğ-i mukteziye ol-vechile masarif ve i’ta olunduğu gibi me’murin-i fenniye 

maaşatı ile masarif-i daimesi de büdçede dahi mikdar mucebince el-yevm tesviye ve ifa 

kılınmakda bulunmuş ve mühendile me’murlar harcirahısının maliye nezaret-i celilesinden ve 

inşaat masarifinin hatt-ı âlî varidatından tesviye ettirilmiş olduğuna göre masarif-i mühimme-

i mezkûrenin beyne’l-devair taksimi (bütün dairelere dağıtıması) suretiyle tertib edilmiş 



olduğu zahir bulunduğu cihetle şimdi cihet-i evkafdan taleb olunna kırk altı bin küsur kuruş 

inşaat masarifinin esasen bila kayd u şart teberru’atdan olduğu gibi büdçede karşılığı olmayub 

ba-tezkire-i acizi Hicaz Temüryolu Müdiriyet-i Umumiyesinden bildirildiği üzere büdçe 

haricinde olarak sarf ve i’tası kabil olamayacağının huzur-ı sami-i sadâret-penâhilerine arz ve 

beyanına mübaşeret kılındı. Ol-babda emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-emrinir.  

Fi 25 Receb Sene 1328 ve fi 19 Temmuz Sene 1326 (2 Ağustos 1910)   

Nâzır-ı Evkaf-ı Hümâyûn Şerif Ali Haydar 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 3791, Gömlek No: 284297, Tarihi: 04 (Ş) Şaban 1328 

(11 Ağustos 1910), Konusu: Harem-i Şerif-i Nebevi'nin tenvirinde kullanılan elektrik fenerleri 

ve deve ücretlerinin tesviyesi. (Evkaf; 238616) 

 

Hû 

Daire-i Sadâret Tahrirat Kalemi  

Evkaf-ı Hümâyûn Nezâret-i Celilesine 

Fi 03 (Ş) Şaban (1)328 ve fi 27 Temmuz Sene (1)326 (10 Ağustos 1910) 

Harem-i Şerif-i Hazret-i Nebevi içün Dersaadet’den gönderilüb Hicaz demiryolu 

katarlarıyla gönderilen elektrik fenerlerinin develer ile Medine-i Münevvereye nakli içün sarf 

olunan yirmi bir bin kuruşun nezâret-i celilelerince tesviyesi lüzumuna dair Hicaz temüryolu 

müdiriyet-i umumiyesinden gelen 24 Temmuz Sene (1)326 (4 Ağustos 1910) tarihli ve 72 



numerolu tezkire leffen savb-ı devetlerine irsal kılınmış olmakla mucebince muktezasının 

ifasına himmet.   

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 3810, Gömlek No: 285702, Tarihi: 05 (L) Şevval 1328 

(10 Ekim 1910), Konusu: Harem-i Şerif-i Hazret-i Nebevi'nin elektrik ile tenvirine mahsus alat 

ve edevat esmanının tesviyesi. (Evkaf; 238616) 

 

Hû 

Daire-i Sadâret Tahrirat Kalemi 

Fi 05 (L) Şevval Sene 1328 ve fi 26 Eylül Sene (1)326 (10 Ekim 1910) 

Evkaf-ı Hümâyûn Nezâret-i Celilesine 

18 Eylül Sene (1)326 tarihli ve 8453/349 numerolu tezkire-i aliyye-i haşimanelerine 

cevabdır. Harem-i Şerif-i Hazret-i Nebeviyenin elektrik ile tenvirine mahsus alat ve edevat 

esman ve masarifi hazine-i evkaf-ı hümâyûnca tesviye edilmek üzere celb edilmiş olmasına ve 

Haremeyn-i Şerefyne aid masarifin haremeyn-i muhteremeyn evkafı hasılatından te’diyesi 

tabii bulunmasına nazaran harem-i şerifin tenviri içün yaptırılmış olan elektrik ebniyesi 



masarifiyle bi’l-mübayaa irsal kılınmış olan lambalar esmanı ve develer ücreti olarak Hicaz 

temüryolu inşaat akçesinden tevdien sarf edilmiş olan malümu’l-miktar mebaliğin hasılat-ı 

mezkûreden ifası lazım geleceği beyanıyla tezkire. 

Bâ-işâret-i sami-i cenâb-ı müsteşârî     

 

Hû 

Nezâret-i Evkaf-ı Hümâyûn Muhasebe Kalemi 

Huzur-ı Sami-i Cenâb-ı Sadâret-penâhiye 

Hülasa: Harem-i Şerif-i Nebevi masarif-i tenviriyesi hakkında.  

Ma’ruz-i dai-i kemineleridir ki, 

26 ve 27 Temmuz Sene (1)326 (8-9 Ağustos 1910) tarihli ve yüz doksan dokuz ve iki yüz 

iki numerolu iki kıt’a tezkire-i samiye-i sadâret-penâhileri cevabıdır. Harem-i Şerif-i Hazret-i 

Nebevinin tenviri içün inşa edilmiş olan elektrik ebniyesi ile teferruatı masarifi olduğu Hicaz 

Temüryolu idaresinden iş’ar olunan kırk altı bin dokuz yüz yetmiş bir kuruş ile ol-vakt sevk 

edilmiş olan elektrik fenerlerinin deve ücreti olan yirmi bir bin kuruşun 19 Temmuz Sene 

(1)326 (1 Ağustos 1910) tarihli tezkire-i acizi ile arz olunduğu vechile esasen cihet-i evkafa 

taalluku olmadığına ve borcunun adem-i müsaadesine mebni mebaliğ-i mezburenin 

tesviyesine nezâret-i acizice karşuluk tedariki gayr-ı kabil bulunduğunun arz ve beyanına 

mübaşeret kılındı. Ol-babda emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.  

Fi 27 Ramazan Sene 1328 ve fi 18 Eylül Sene 1326 (2 Ekim 1910)     



Evkaf-ı Hümâyûn Nazırı Şerif Ali Haydar    

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 3818, Gömlek No: 286350, Tarihi: 01 (Za) Zilkade 

1328 (4 Kasım 1910), Konusu: Harem-i Şerif Hazret-i Nebeviye'ye Hicaz Demiryolu 

katarlarıyla gönderilmiş lambaların Medine-i Münevvere'ye sevki ve Harem-i Şerif'in 

elektrik ebniyesi masrafları için gerekli mebaliğin tesviyesi. (Hicaz Demiryolu; 238616) 

 

Hû 

Daire-i Sadâret Tahrirat Kalemi 

Hicaz Temür (Demir) Yolu Müdiriyet-i Umumiyyesine 

Fi 28 Şevval Sene (1)328 ve fi 19 Teşrin-i-evvel Sene (1)326 (2 Kasım 1910) 

24 Temmuz Sene (1)326 (6 Ağustos 1910) tarihli ve 72 numerolu tezkire-i behiyyelerine 

cevabdır. Harem-i Şerif-i Hazret-i Nebeviye Hicaz Temüryolu katarlarıyla gönderilmiş Aladin 

lambalarının Medine-i Münevvere’ye sevki içün sarf olunan yirmi bir bin ve Harem-i Şerif 

elektrik ebniyesi masarıfı olan kırk altı bin dokuz yüz yetmiş bir kuruş ki cem’an atmış yedi bin 

dokuz yüz yetmiş bir kuruşun üçyüzyirmiyedi (1327) senesi büdçesine idhal edildiği ve 



büdçenin tasdike iktiranında tesviyesi tabi’i bulunduğu evkaf-ı hümâyûn nezâret-i celilesinden 

cevaben izbâr kılınmıştır.  

Bâ-işâret-i aliyye-i hazret-i müsteşâri   

Arşiv Fon Kodu: MV. Dosya No: 159, Gömlek No: 13, Tarihi: 01 (Z) Zilhicce 1329 (23 

Kasım 1911), Konusu: Medine'de Mescid-i Nebevi'de tesis edilmiş olan elektrik donatımının 

tamir ve yenilenmesi için alınacak yeni makinenin Sidney Novil Ticarethanesi'nden satın 

alınması. 

 

 

12 Teşrin-i-sâni Sene (1)327 (24 Kasım 1896) Evkafa ve Divan-ı Muhasebat riyasetine 

yazılmıştır. 

 



Mecli-i Vükela Müzakeratına Mahsus Zabıt Varakasıdır 

 

Hülasa-i Meali: Evkaf-ı hümâyun nezâretinin 11 Teşrin-i-evvel Sene (1)327 (24 Ekim 1911) 

tarihli ve 487 numerolu tezkiresi okundu. 

Kararı 

Mezkûr tezkirede dermeyan olunduğu üzere Harem-i Şerif-i Hazret-i Nebevi’de 

mukaddema vücuda getirilmiş olan elektrik te’sisatı muhtaç-ı ta’mir bir hale gelmesine binaen 

yeniden bazı âlât ve edevat ile müceddeden (yeniden) bir aded büyük makinenin Der-

saadet’de teslim olunmak şartıyla en noksan fiy’at teklif eden Sidney Novil Ticarethanesi'nden 

bin yüz yirmi üç lira bedel ile mübaayası zımnında icab eden mukavelenin akd ve te’atisi 

hususunun cevaben nezâret-i müşarün-ileyhaya havalesi ve divan-ı muhasebata malumat 

i’tası tezekkür kılındı.  


