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KÂBE ÖRTÜSÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ BAĞLAMINDA
ORTA DOĞU’DA OSMANLI DÖNEMİ NÜFUZ MÜCADELESİ

VE BUNUN ARAP BASININA YANSIMALARI
CİVELEK, Yakup

 TÜRKİYE/ТУРЦИЯ
ÖZET
Osmanlı Devleti, hâkimiyeti altındaki topraklardaki hükümranlık haklarını 

çeşitli şekillerde kullanmıştır. Siyasi otorite yanı sıra halifelik kurumu aracılığıyla 
dinî bir otorite sahibi de olan Osmanlı, dinî otoritesi bağlamında Kutsal Mekânların 
koruyuculuğunu da üstlenmiştir.

 El-İttihadü’l-Osmani ve el-Müeyyed isimli Arap gazetelerinde, Halifeliğin, 
dolayısıyla dinî otoritenin temsiliyeti anlamındaki Kâbe örtüsünün değiştirilmesi 
görevinin, 1325/1907 hac mevsiminde Mısır Hidivi İkinci Abbas Hilmi Paşa 
(1892-1914) tarafından yapılacağına dair bir haber yayınlanır. 

Bunun üzerine, olayı hükümranlık hakları bağlamında ele alan Osmanlı 
yönetimi, iki gazeteyi oradaki resmî idareciler aracılığıyla takip altına alır 

Tebliğde Osmanlı Devleti’nin, bu olayı önemsemesi, ilgili haberi yayınlayan 
gazetelere karşı uygulaması arşiv belgeleri ışığında değerlendirilecek ve konu, 
günümüz bakış açısıyla yeniden yorumlanmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kâbe örtüsü, Osmanlı Devleti, el-İttihatu’l-Osmani,       
El-Müeyyed, Arap gazeteleri, Hicaz, Lübnan.

ABSTRACT
Ottoman State has used the right authority in the territories controlled by 

all its forms. And is owned by the power of religious authority by the political 
succession. And among religious authority has assumed the protection of holy 
places.

Newspapers of al-ittihad al-Osmani and al-Mueyyed have published a news 
story supports that Curtain of Kaaba, which are altered state of religious authority 
within replaced by Hidiv of Egypt Abbas Helmi II in the 1325-1907 season Al- 
Hajj year.

Following the publication of the news, Ottoman Government investigates the 
event with its local officials to see whether its authority is challenged. 

This study will examine the event under the light of archival documents and it 
will try to provide intrepretations with today’s point of view.

Key Words: Curtain of Kaaba, Ottoman State, al-ittihad al-Osmani, al-
Mueyyed, Arab newspapers, Hijaz, Lebanon.



848

Yavuz Sultan Selim’le birlikte hilafetin Osmanlı Devleti’ne geçmesinden 
itibaren, Osmanlı Devleti, Mekke ve Medine’nin içinde olduğu Arap Yarımadası 
başta olmak üzere, Arapların yaşadığı bölgelerde nüfuzunu etkin bir şekilde 
kullanmaya çalışmıştır. Devletin güçlü olduğu dönemlerde bu nüfuzun etkin 
şekilde kullanılmasında herhangi bir sorun yaşanmamakla birlikte, gerileme ve 
çöküş dönemine girdikten sonra, bu konuda zaman zaman zaafiyetler yaşanmış, 
bu nüfuzun etkisi zayıflatılmaya ve kırılmaya çalışılmıştır. 

Müslümanların Kutsal Mekânlarından olan, Kâbe’nin bulunduğu Mekke 
ile Hz. Peygamberin mezarının bulunduğu Medine, Emeviler’den itibaren 
yönetimdekilerin en çok önem verdikleri ve bir anlamda meşruiyetlerini 
kendilerine bağladıkları mekânların başında yer almıştır. Bu mekânlar, Osmanlı 
Devleti yönetimi için de büyük önem taşımış ve hâkimiyetlerinin sürdürülmesinde 
bu mekânları korumak ve buralara hizmet etmeyi vazgeçilmez görevler arasında 
kabul etmişlerdir. 

Osmanlı Padişahı siyasi temsil görevi yanında, halifelik kurumu aracılığıyla 
dinin temsil görevini de yürütmekteydi ve bunu ifade yollarından biri de, Hac 
döneminde, Kâbe örtüsünün değiştirilmesiydi. Bu tebliğde, önemli ölçüde 
arşiv belgelerinden yararlanarak, genel anlamda, Kâbe örtüsünün değiştirilmesi 
bağlamında Osmanlı’nın Arap ve İslam dünyasında nüfuzundan söz edecek, 
ayrıntılı olarak da bu nüfuzun sarsılmasına yol açabilecek bir olayın, devletin 
yetkili birimleri tarafından nasıl engellendiğinden ve bu sürecin dönemin Arap 
basınına nasıl yansıdığından söz edeceğiz.

Nüfuz mücadelesinin basına yansımalarının ayrıntılarına girmeden önce, Kâbe 
ve Örtüsü, Surre Alayları, Kutsal Mekânlar üzerinden etkinlik sağlanmasının tarihî 
süreci gibi bazı önemli noktalar hakkında bilgileri hatırlatmak uygun olacaktır. 

Kâbe Örtüsü ve Değiştirilmesi
Kâbe örtüsü, siyah renkli ibrişimden dokunmuş, iki parça kumaştan oluşur. 

Bunlardan biri ”hicab” ismi verilen asıl örtü, diğeri “nitak” ismi verilen kuşaktır. 
Örtü üzerinde ibrişimle ve celi hatla kelime-i tevhid yazılıdır. “Kâbetullah 
Kemeri” de denilen “nitak”, Kâbe’nin dört tarafını kemervari ihata etmiş olup, 
üzerinde çepeçevre halis sırma ile ve celi hatla Kâbe hakkında nazil olan ayet ve 
son kısmında hükümdar ismi vardır. (Kalkaşandi, Subhu’l-A’şa, II; 546) Üzerinde 
hükümdarın isminin bulunması, bu işlemin dinî yönü yanında siyasi bir otorite ve 
nüfuz taşıdığına işaret etmektedir. (Davud, 1981: IX/4, Rubin, 1986: 97-131; Can, 
1993: 67-92)

Arapçada örtü için, “kesa/ – – ” fiilinden türetilen “kisve/ ” 
ismi (İbn Manzur, 1990: XV, 232-33) ve Kâbe örtüsü anlamında özel bir tamlama 
olarak “el-Kisvetü’ş-Şerife/ ” tamlaması kullanılmıştır. Eski 
metinlerde bu kelime, saygı ifade eden niteliklerle, Arapça ve Farsça “Kisve-i 
Saâdet”, “Puşîde-i Mübarek” gibi tamlamalarla kullanılmıştır (Sami, 1318: II, 
826). Surre alayları eşliğinde gönderilen Kâbe örtüsü, Surre-i Hümayun’un en 
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değerli eşyalarından kabul edilmiştir. (türk ansiklopedisi, “Surre”, 1985: X, 
3747-3748). 

İslam’dan önceki “cahiliye” denilen dönemde de Araplar Kâbe’ye örtü takma 
geleneğini sürdürmüşlerdir. (Wensinck, 1984: VI, 9, 14), Kaynaklarda, Kâbe’ye 
ilk kisve giydiren kişinin Yemen hükümdarlarından Kerb b. Es’ad olduğu 
ve Hazreti Peygamberin de Kâbe’ye Yemen libası giydirdiği aktarılmaktadır                            
(El-Ezraki, 1980: I, 255). Daha sonraki dönemlerde Hz. Ömer ve Hz. Osman da 
Kâbe’ye “Kıbatî” denilen Mısır Örtüsü giydirmiş, Vali Haccac ise, ona atlastan 
bir örtü yaptırmıştır. Örtüsü zaman içinde renk ve kumaş olarak değişiklikler 
geçiren Kâbe’ye, önceleri beyaz dibâ ve sarı ve yeşil ipek kumaşlardan yapılan 
örtüler takılırken, son olarak siyah ipekten yapılan örtüler giydirilmiştir. Abbasiler 
döneminde Halife Me’mun (813-816), yılda üç kez Kâbe örtüsünü değiştirirken, 
daha sonraları bu işlem, yılda bir defaya indirilmiştir (Mes’udi, I, 133, IV, 125; 
Yakut, IV, 278 vd.). Abbasi halifeleri de, kırmızı ve siyah örtünün yanı sıra, 
Kâbe’ye Beyza renkli bir örtü hazırlatmıştır. Bu üç ipek örtüden kırmızı olanı, 
arefe günü, siyah kabati örtü recep ayı başında, beyaz örtü de kadir gecesinde 
asılmıştır (El-Ezraki, 1980: I, 255). 

1258’e kadar Kâbe örtüsü, Bağdat’tan Mekke’ye gönderilirken; 1258’den 
1517’ye kadar Kahire’den gönderilmiştir (Öztuna, 1977: XIV, 26). Kalkaşandi, 
zaman zaman Yemen hükümdarlarının örtüsünün kendileri tarafından 
değiştirilmesi konusunda baskı yaptıklarına, ancak bunun geleneksel uygulamayı 
etkilemediğine işaret etmektedir (Kalkaşandi, II, 546). Memlüklüler zamanında 
Mekke’ye Kâbe örtüsünü taşıyan bir mahmil göndermesi ilk defa Melik Baybars 
tarafından uygulanmıştır (Hitti, 1980: IV, 1093). Kâbe örtüsünü “mahmil” denen 
deve kervanlarıyla gönderme geleneğini de Mısır Sultanı Kansu Gavri tarafından 
başlanmıştır. Daha sonraları bu törenler, hükümdarın dünya ve İslam alemi 
üzerindeki otoritesini yansıtan törenlere dönüşmüştür. Bu sebepten bu törenlere 
büyük önem verilmiştir (Atalar, 1999: 119).

Daha sonra Osmanlı Sultanı Yavuz’la birlikte hilafet Osmanlılara geçmiş ve o 
zamana kadar Abbasiler tarafından hazırlanan Kâbe örtüsü de Osmanlı Sultanları 
tarafından hazırlatılarak, Mekke’ye gönderilmeye başlanmıştır (El-Ezraki, 1993: 
239). Osmanlılar ulaşımı kolay olduğu için örtüyü, İstanbul yerine Kahire’de 
dokutturarak Mekke’ye göndermişlerdir. III. Ahmed döneminden itibaren de, 
örtünün kumaşları İstanbul’da dokunmuştur. I. Dünya savaşı sırasında Mekke 
Emiri Şerif Hüseyin’in Osmanlıya karşı ayaklanması üzerine örtüler tekrar 
Mısır’dan gönderilmeye başlanmıştır (Ünal, 2001 :XXIV, 19-20; Atalar, 1999: 
119-121).

Kâbe örtüsüyle ilgili bu hatırlatmaların ardından, bu örtüsünün Osmanlı 
tarafından Mekke’ye gönderilmesi törenleri anlamına gelen “surre alayları” 
konusuna geçilebilir. 
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Surre ve Surre Alayları

Osmanlı padişâhlarının halife sıfatıyla, her yıl hac mevsiminde İstanbul’dan 
Haremeyn-i Şerîfeyn (Mekke ve Medine) ahâlisine, zâhidlere, mukaddes yerlerin 
ve hac yollarının emniyetini sağlayan Mekke şeriflerine ve Hicaz bölgesinde 
yaşayanlara gönderdikleri para ve değerli eşyâlara “surre”; bunları götüren 
topluluğa da “surre alayı” ya da “surre-i hümâyûn” denmektedir. Halifelik 
görevlerinin yazılı olmayan gerekleri arasında bulunan bu uygulama, aynı zamanda 
halifenin otoritesinin meşruiyetini dinî açıdan sağlayan bir görev niteliğindeydi 
(Atalar, 1999: 119).

İlk surre alayları, Abbâsiler devrinde (750-1258) gönderilmiş, Eyyûbiler 
(1174-1250) ve Memlukler (1250-1517) döneminde, bu gelenek sürdürülmüştür. 
Herşeyin en güzelini Haremeyn-i Şerifeyn’e lâyık gören Osmanlılar da, surre 
alaylarının en güzellerini göndermişlerdir. Osmanlı topraklarından her yıl Mekke 
ve Medine’ye iki sürre alayı gönderilmiştir (Atalar, 1999: 120). Bunların birisi 
“Mahmil-i Hümayun” adlı Osmanlı hükümdarlarından, diğeri de “Mahmil- 
Mısrî” adıyla anılan Mısır hidivi tarafından yola çıkarılan bu kervanlardır. Her iki 
alayın da yolculukları, öncesi ve sonrasıyla itibarıyla, ülkede tam bir hareketlilik 
yaşanmasına yol açmıştır. Mahmil-i Hümayun, İstanbul’dan Şaban ayının 
ortalarında âlâ-yı vâlâ ile yola çıkardı. Alayın Beşiktaş’tan sallar ve mavnalarla 
Üsküdar Paşakapısı’na geçişi de tam bir şenlik olarak yaşanırdı. Osmanlı 
döneminde, Üsküdar’a “Medine Toprağı” demelerinin sebebi de, asıl yolculuğun 
buradan başlamasıdır. İnsanlar, mecazi olarak, buraya ulaşan kervanı Hicaz’a 
varmış gibi kabul ederlerdi (Uzunçarşılı, 1084: 59).

Osmanlılarda ilk surre alayı, Yıldırım Bâyezîd tarafından Edirne’den 
gönderilmiştir. Gönderilen hediyeler arasında 80.000 altın para da bulunmaktaydı. 
Bu miktar Çelebi Sultan Mehmed, Sultan İkinci Murâd ve Fâtih Sultan Mehmed 
zamânında artarak devam etmiş ve Yavuz Sultan Selim’in Halife olmasından 
sonra daha da sistemleştirilmiştir (Pakalın, 1993; II, 384). Surre alayları, 1864 
yılına kadar kara, bu târihten 1908’e kadar deniz, daha sonra da demiryoluyla 
gönderildi. Surre alaylarının sonuncusu 1915 yılında gönderildi. Daha sonra 
Mekke Emirininisyânı (1916) ve toprakların elden çıkması sebebiyle gönderilen 
surre alayları yerine ulaşamadı. Bazen kervanlarla karadan bazen gemilerle 
denizden, bazen de Hicaz demiryoluyla ve hiç aksatmadan gönderilen surre 
alaylarının sonuncusu, devletin savaş için paraya ihtiyaç duyduğu dönemlerde 
de gönderilmiştir. 1918’de bütçeye konulmakla birlikte şartlar müsait olduğu 
için gönderilemeyen surre-i humayun tahsisatı, 3.640.272 kuruşa yükselmiştir. 
1919’da Şam Osmanlı yönetiminde olmadığı için surre gönderilmemiştir. 1919-
22 arasında Sultan Vahdettin de bölge fakirlerine sadaka göndererek dağıtmıştır. 
1923-1924’te Halife Abdülmecit döneminde bu adet de kaldırılmıştır. Bununla 
birlikte surre alayları geleneği, Osmanlının yıkılışına kadar en zor şartlarda bile 
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devam ettirilen bir gelenek olarak tarih sayfalarına geçmiştir (Pakalın, 1993: III, 
284; Öztuna, 1977: XIV, 24). 

Surre Alayının Gönderilmesi

Surre-i hümâyûn, Haremeyn evkafı nâzırı olan dârüsseâde ağalarının 
sorumluluğu altında hazırlanırdı. Gönderilecek para ve eşyâların listesini gösteren 
surre-i hümâyun defterlerini dârüsseâde ağasının yazıcısı ve haremeyn müfettişi 
mühürlerdi. Daha sonra defterdâr tarafından imzâlanan defterlere nişancı tuğra 
çekerdi (Atalar, 1998: 93-99).

Bundan sonra Pâdişâhın Mekke Emîrine hitâben yazdırdığı nâme-i hümâyûn, 
kızlarağası tarafından surre emînine teslim edilirdi. Bu esnâda Kur’ân-ı Kerîm ve 
na’tlar okunur, kurbanlar kesilir, buhûrdânlar yakılır, tekbir getirilir, duâlar edilirdi. 
Receb ayının on ikisinde Üsküdar’a geçirilen surre alayı halkın coşkun sevgi 
gösterileri arasında yeni hediye katarları ve hacı adaylarının da iştirâkı ile Hicaz’a 
doğru yoluna devam ederdi. Yol üzerinde bulunan beylerbeyi ve sancakbeyleri 
surrenin emniyetini temin etmekle mükelleftiler. Surre alayı Haremeyn’e doğru 
ilerlerken, geçtiği yerlerde ihtişamlı merâsimler yapılır, surre hediyeleri yüklü yeni 
yeni katarlarla birlikte hacı adayları da katılırdı. Surre-i hümâyunla gönderilen 
paralar, Harameyn’in masraflarına sarf edilirdi (Pakalın, 1993: III, 284 vd). 

Surre-i hümâyûnda paralar dışında, gönderilen ve nâdir bulunan kıymetli 
halılar, seccâdeler, murassa avîzeler, şamdanlar, paha biçilmez mushaf-ı şerifler, 
levhalar, puşideler (örtüler), gümüş perde halkaları, okkalarla buhurlar, elbiseler, 
Mekke Emîrine mahsus sırmalı ve işlemeli kaftan, mücevherli kılıç, inciden tesbih 
ve daha pek çok kıymetli hediyeler, Mekke ve Medîne’deki mübârek makâmlara, 
seyyidlere, şerîflere, fakirlere, zâhidlere verilirdi. Hediyeyi alanlar, bu keselere 
zemzem, hurma gibi hediyeler koyarak surre ile geri gönderirlerdi (Pala, 2002: 
38). Bu arada Kahire’den gönderilen surre alayında yer alan yeni Kâbe örtüsü 
merâsimle eskisiyle değiştirilirdi. Mekke Emîri eski Kâbe örtüsünü İstanbul’a 
gönderirdi. Bu Kâbe örtülerinden İstanbul’da pek çok câmide bulunmaktadır 
(Bayram, 1982: 140). Osmanlı Padişahının İslam alemindeki gücünü temsil ettiği 
için, Kâbe’ye örtü göndermesi esnasında çok görkemli toplantılar yapılmıştır 
(Atalar, 1999: 119).

Kutsal Topraklarda Nüfuz Mücadelesi

Kutsal Mekânlar ifadesi içine, Yahudi ve Hristiyanlar tarafından kutsal kabul 
edilen Kudüs de girmekte ve burası için Haçlıların çok büyük hâkimiyet ve nüfuz 
mücadeleleri olmakla birlikte (Harrf, 1946: 92-93; Frescobaldi, 1948: 65-67; 
Ernst, 1960: 236; Runciman, 1986: I, 214-215) burada buna değinilmeyecek, 
sadece Müslümanların Kutsal Mekânlarının bulunduğu Mekke bölgesi ve Kâbe 
ile ilgili görevleri bağlamında nüfuz mücadelesi ele alınacaktır. 

Yukarıda işaret edildiği üzere, Kâbe ve hacılara karşı yapılan hizmetler, 
yöneticilere ait işler arasında olduğu ve bunların yapılması, bir anlamda onların 
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meşruiyetlerinin tescili anlamına geldiği için, Cahiliye döneminden itibaren bu 
görevlerin yerine getirilmesi, idareciler tarafından çok fazla önemsenmiştir. Hz. 
Peygamber, Emevi ve Abbasi dönemlerinde bu görevler büyük bir dikkatle yerine 
getirilmiştir. Daha sonraki dönemlerde bölge idaresini elinde tutan Memlüklüler, 
Kâbe ile ilgili görevlerin üstlenmeyi talep eden yönetimlere sert tepkiler göstermiş 
ve Kâbe örtüsünün değiştirme işinin sadece Memlüklü sultanlarının görevi 
olduğunu ifade etmişlerdir. (İbn Tagriberdi, 1970: XIV, 368, XV, 48) Memlüklü 
sultanları buna ilave olarak, sultan adına hutbe okunmasını ve sikke basılmasını 
Mekke emirlerine şart koşmuşlardır (el-Fasi, I, 191, 459).

Siyasi otoritesinin yanı sıra, halifelik kurumu aracılığıyla dinî bir otoritenin 
sahibi olan Osmanlı Devleti, bu otoritesini çeşitli şekillerde izhar etmiştir. Bu 
bağlamda Kutsal Mekânların koruyuculuğunu da üstlenen Osmanlı Devleti, daha 
önceki yönetimlerde olduğu gibi, bu koruyuculuğu, dinî otoritesinin meşruiyetinin 
vesilesi saymıştır. Yavuz Sultan Selim zamanında Hicaz topraklarının 1517’de 
Osmanlı hâkimiyetine girmesiyle, bölgedeki Kutsal Mekânların koruyuculuğunu 
da Osmanlı devleti üstlenmiştir. Osmanlı Devleti, Mekke emirlerinin tayinlerini, 
daha önce Memlüklüler dönemindeki usule uygun olarak sürdürmüşlerdir. 
Geleneksel uygulamaya ek olarak, Mekke ve Medine’de Mısır’dan gönderilen bir 
Osmanlı muhafız birliği bulundurmuşlardır (Uzunçarşılı, 1975: II, 292).

Kutsal Mekânlarda hâkimiyet ve nüfuzunun bir gereği ve sorumluluğu olarak 
Osmanlı Devleti, Mekke ve Medine Emirlerini tayin etmiştir. Hatta bölgenin 
meşayih ve fukarasının iaşesini ve Kâbe örtüsünün değiştirilmesini Haremeynin 
koruyuculuk ve hizmetkarlık vazifesi arasında saymıştır (Hammer, 1329: IV, 
236). Osmanlı yöneticilerinin bu davranış ve hizmetleri, o yerlere olan saygıları 
ve bunu bir dinî sorumluluk olarak görmelerinin yanında, büyük siyasi bir önem 
taşımaktaydı (Atalar, 1999: 93). Kâbe örtüsü halifeyi temsilen, onun atadığı bir 
görevli tarafından değiştirilirdi. 

Örtünün üzerindeki kuşakta, hükümdarının isminin yazılı olması, bu işin 
önemine ve iktidarı temsil konusunda bir fonksiyon icra ettiğine işaret etmektedir. 
Bu konuda şu örnek dikkat çekicidir. Sultan III Mehmet’in adının yazılı olduğu 
ve Mısır’da dokunan Kâbe örtüsü yola çıkmadan önce, III. Mehmet vefat etti. 
Yerine geçen I Ahmed’in ismi Mısır Kadısı’na bildirilerek, örtünün üzerindeki 
isim değiştirilmiştir (Atalar, 1999: 120).

Bütün bu açıklamaların ardından, hilafetin temsil edildiği kıstaslardan biri 
olan ve bölge üzerindeki hâkimiyetin bir göstergesi kabul edilen Kâbe örtüsünün 
değiştirilmesi olayının, dönemin Arap basınına ne şekilde ve hangi vesilelerle 
aktarıldığını ele almak uygun olacaktır. Ayrıca basında yer alan bu olayın 
bölgedeki idari yetkililerce nasıl değerlendirildiği ve bu durumun İstanbul’daki 
merkezi Osmanlı idaresine nasıl iletildiği ve bu bağlamda hangi yazışmaların 
gerçekleştiğini ise Arşiv belgelerinden izlemek daha sağlıklı olacaktır.. 
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Kâbe Örtüsünün Değiştirilmesinin Arap Basınına Yansıması

1908 yılında yapılacak Hacda Kâbe örtüsünün Mısır Hidivi İkinci Abbas 
Hilmi Paşa (1892-1914) tarafından değiştirileceğine dair haber yayınlayan, biri 
Mısır’da, diğeri Lübnan’da çıkan iki Arap gazetesinden söz etmek gerekmektedir. 
Bu gazetelerin ilki olan ve Mısır’da yayımlanan el-Müeyyed, Mısır’ın önde 
gelen din adamlarından olan Şeyh Muhammed Ahmed Mâdi tarafından 
çıkarılmıştır. Bu gazete daha önce Ahmed Faris eş-Şidyak tarafından çıkarılıp, 
İstanbul’da yayımlanan ve Osmanlı tarafından da desteklenen bir Arap 
gazetesi olan el-Cevâib‘in fonksiyonunu üstlenmiş ve bütün Müslümanların 
adına çıktığı iddiasını taşımıştır. Müslümanların sözcüsü rolünü oynayan ve 
Fas‘tan Hindistan‘a kadar İslam dünyasının en ücra noktalarına ulaşan el-
Müeyyed, gazetesi, Doğu’nun Time ( )’sı unvanını almış ve o 
dönem İslam âlemindeki gazetecilikte en üst seviyeye ulaşmıştır (Hamza, 101). 
Yayınlarıyla Hidiv Abbas Hilmi Paşa’yı destekleyen gazetede, Kâbe örtüsünün 
değişmesiyle ilgili bir haberin yayınlamasının siyasi bir amaca yönelik olduğu 
görülmektedir. Ayrıca bu tür bir haberin İslam dünyasında büyük etki gücü olan 
bu gazetede yayınlanması, Abbas Hilmi’nin geleceğe yönelik planlarında ayrı bir 
önem taşımaktadır (Gibb, 1991: 269). Teknik açıdan Mısır’da rotatif baskıyı ilk 
kullanan gazete olma özelliğine sahip el-Müeyyed 1912’de kapanmıştır (Sâbât, 
970).

Konuyla ilgili haberi yayımlayan ikinci gazete, Ahmed Hasan Tabbâra 
tarafından günlük olarak çıkarılan El-İttihâdu’l-Osmanî gazetesidir.                                        
(El-İttihâdu’l-Osmanî 14 Zilka’de 1325/27 Kasım 1907, sayı 335) Lübnan’da, 
22 Eylül 1908’de yayımlanmaya başlayan bu gazete, siyasi, edebî, sosyal ve 
medeniyete dair konularda yazılar yayımlayan bir gazetedir (Duman, I, 448). 
El-İttihâdu’l-Osmanî yayınlarında Osmanlı Devleti’nde Arap haklarının 
savunuculuğunu üstlenen ve merkezî olmayan bir idari sistemi çağıran (la merkezî) 
bir yayın politikası izlemiştir. İkinci meşrutiyet ilanından sonra yayımlanan 
ilk etkin ve önemli Arap gazeteleri arasında yer alan El-İttihâdu’l-Osmanî, 
yayınları dolayısıyla kapatılmıştır. Bunun üzerine Tabbâre El-İ’tilafu’l-Osmanî 
adlı bir gazete çıkarmış, onun kapanması üzerine El-Islah adıyla başka bir gazete 
yayımlamaya başlamıştır (http://www.yabeyrouth.com /pages/index409.htm).

1871’de doğan gazete sahibi Tabbâre, Mağrib asıllı tanınmış bir Beyrutlu aileye 
mensuptur. Güçlü bir dinî eğitim alan ve Emir Munzir adıyla meşhur en-Nafura 
camisinde hutbeler okuyan Tabbâre, Semeratu’l-Funun gazetesinde makaleler 
yazdığı gibi, dinî alanda pek çok eser kaleme almıştır. Milliyetçi gazeteciler 
arasında yer alan ve Beyrut Reform Derneği’nin önemli üyelerinden olan Tabbâre, 
1913 yılında Paris’te Fransa’nın himayesiyle yapılan ilk Arap kongresine sekreter 
olarak katılmış ve burada Osmanlı aleyhtarı bir konuşma yapmıştır. Osmanlıya 
karşı düşmanca tutum izlemek ve Fransa’ya ajanlık yapmakla suçlanan Tabbâre, 
Suriye Valisi Cemal Paşa tarafından 1916’da Beyrut’ta idam edilmiştir. (http://
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ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3 %D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B7
%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A9)

Bilindiği üzere, Osmanlının Arap topraklarından çekilmesini istemeye 
yönelik meşru zemini oluşturmayı amaçlayan Birinci Arap Kongresi, pek çok 
Arap milliyetçisinin idam edilmesine yol açmıştır. Tabbâre, Şükrü Ganim’in 
başkanlığındaki bir heyetle 30 Haziran 1913’te Fransa dış işleri bakanı ile bir 
görüşme yapmıştır. Görüşme sonunda, Lübnan’ın siyasi ve sosyal sorunlarına 
karşı gösterdiği yakın ilgi sebebiyle Fransa’ya minnet duygularının açıklandığı, 
Fransa’dan Osmanlı Devleti’nin bölgedeki izlerini silmesi için yardım elininin 
uzatılması ve Bab-ı Ali’nin hâkimiyetinden kurtulunması ve reform taleplerinin 
gerçekleştirilmesine katkıda bulunmasının istendiği bir beyanat yayımlanmıştır. 
(http://www.al-hakawati.net/arabic/arabpers/polit2.asp)

Görüldüğü üzere konuyla ilgili haberlerin yayınladığı gazetelerden biri, 
Mısır Hidiv’i tarafından desteklenen ve dinî hassasiyete önem veren bir gazete 
iken diğeri, Arap milliyetçiliğini ön plana alan bir gazetedir. Dolayısıyla Kâbe 
örtüsünün değiştirilmesi olayının bu iki gazetede yayınlanması son derece önem 
taşımaktadır. 

Konu ile ilgili haber önce el-Müeyyed’de yayınlanmış, daha sonra oradan 
iktibasla el-İttihâdu’l-Osmanî’de yayımlanmıştır. Mısır’da yayınlandığında 
pek dikkat çekmeyen haberin, ikinci defa başka bir gazetede yayınlanması 
üzerine, Medine’deki Osmanlı idaresi, konuya özel önem göstermiş ve 
konunun Devlet’in öncelikle dinî otoritesine, daha sonra da siyasi gücüne halel 
getireceğini düşünerek, İstanbul’daki merkezî idareye, durumu bildiren bir telgraf 
göndermiştir. İşte bundan sonra, bölgedeki Osmanlı idari birimleriyle İstanbul 
arasında resmî yazışmalar başlamıştır. Bu yazışmalar konunun resmî bağlamda 
nasıl ele alındığını göstermesi bakımından önem taşımaktadır. Bu yüzden bundan 
sonra, bu yazışmaları ayrıntılı olarak incelenecektir.

Konuyla İlgili Arşiv Belgeleri

1. Medine-i Münevvere Muhafızlığı Yazısı

Konuyla ilgili, Medine Muhafızlığından gönderilen ilk yazıda, ilgili gazete 
haberinden söz edilmekte ve bu haberin Osmanlı hilafeti için yol açacağı 
tehlikelere dikkat çekilmektedir. İlgili yazıda şunlar ifade edilmektedir.

Bâb-ı Âli Dâhiliye Nezareti Şifre Kalemi

Medine-i Münevvre’den Alınan Şifre

Beyrut’ta tab olunub bu kere Medine-i Münevvere’ye gelen el-İttihâdu’l 
Osmâni gazetesinin üç yüz otuz beş numaralı nüshasında naklen yazılan bir 
makalede bu sene edâyı faridâ-yı hac içün cânib-i Hicâz’a gelecek Hidiv-i 
Mısır’ın, hatt-ı hareketi tayin olunduğu, müşârun ileyhin Arafat’tan sonra 
Mekke-i Mükarreme’ye dönüp Kâbe-i Muazzama sitâresini kendü eliyle 
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vad edeceği ve çünkü kafile-i Mısrıyye emirul haccı, beher sene bu vazife 
Hidiv namına olduğunu ibaresinde derc olunmuşdur. 

Hâlife-i İslam olmak itibârıyla, nâmı Hazret-i Padişâhiye ifâ olunması 
lazım gelen, mezkûr hizmet-i mukaddesenin, Hidiv-i Mısra âid olunduğunun 
gazetelerle çâr-ı ektâr-ı âleme ilan eylenmesinin, siyaseten hâiz olduğu 
ehemmiyeti nazâr-ı takdir-i penâhilerine arza lüzum gördüm. 

Muhafız Ali Rıza 28 Teşrin Evvel 1325 29 vurudu (bkz.: Belge 1) 
Dâhiliye MUİ 35-2/2.

Medine Muhafızı’nın yukarıdaki yazısında işaret edilen olayın, İslam 
Devleti’nin temsilcisi olmak hasebiyle, Osmanlı halifesinin itibarına zarar 
vereceğini ve İslam toplumları ve bölgede halkının üzerindeki nüfuzunun 
azaltacağını gören ve konuyu çok önemseyen Bâb-ı âli derhal harekete geçmiş ve 
konu, Dâhiliye Nezâreti aracılığıyla Padişah’a arz edilmiştir. Görüşme sonunda 
Nezaret, Hicaz ve Beyrut vilayetlerine yazılar gönderilmiştir. Yazılarda; ilgili 
gazete haberinden bahisle, Hicaz vilayetinden, Kâbe örtüsü konusunda yapılan 
uygulama konusundaki bütün bilgilerin bir an önce İstanbul’a bildirilmesi ve 
Beyrut vilayetinde de, vilayetinin de konuyu tahkik etmesi ve ilgili gazete 
hakkında kanuni takibatın yapılması istenmiştir. 

2. Dâhiliye Nezaretinin Hicaz Vilayetine Yazısı

Dâhiliye Nezareti Muhaberatı Umumiyesi
Evrak numarası: 599.

Kaleme vurudu 19 Teşrini Sani.

Tarih-i Tesvid 23, Tarih-i Mebid 24. 

Hicaz Vilayeti Vekaletine 
Beyrut’ta münteşir İttihâdu’l-Osmâni gazetesinde bu sene, Kâbe-i 

Muazzama sitâresinin bizzat Hidiv-i Mısır tarafından vad idileceği ve 
zaten Emiru’l Haccın her sene ifa ede geldiği, bu vazifenin Hidiv nâmına 
yapılmakta olduğunu minderic bulunmasına, ve mezkûr gazete sahib-i 
imtiyazı hakkında takibatı kanuniye icrası içun, Hidiv tarafından mahmil-i 
mısr emirul-haccı vesaiti ile her sene Kâbe-i Muaazama’nın sitâresinin vad 
idilüb edilmediğinin ve hangi nâma vad’ edilmekte bulunduğunun resmen 
tahkikat olunub, Beyrut vilayetine bildirileceğine nazaran, bu babda cereyan 
muamelat ve vilayetde olan malumatın serian inbası (DH MUİ 35 2/2). 

3. Dâhiliye Nezaretinin Beyrut Vilayetine Yazısı
Dâhiliye Nezareti Muhaberatı Umumiye Dairesi
Beyrut Vilayetine 
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31 Teşrini Sani 1325
Beyrut’da tab olunan İttihâdu’l-Osmâni gazetesinin 335 numaralı 

nüshasında nâme-i Hazreti padişahımız olarak bu sene Kâbe-i Muazzama 
sitâresinin bizzat Hidiv-i Mısır tarafından vad edileceğine ve zaten emirul 
Haccın her sene ifâ ede geldiği bu vazifenin Hidiv namına yapılmakta 
olduğu icra kılındığına dair yapılacak olduğu minderic bulunduğu, Medine-i 
Münevvere muhafızlığından bildirilmiştir.

Evvela neşriyatın siyaseten haiz olduğu ehemmiyete binaen Mezkur 
gazete hakkında icab eden muamele ve kavaniyenin keyfiyetine dair (DH 
MUİ 35 2/2). 

Konuyu süratle ele alan Hicaz ve Beyrut vilayetleri, İstanbul’a yazılar 
gönderirler. Hicaz vilayeti yazısında, örtü konusundaki muameleden söz eder ve 
bu işlemin Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı fethi ile başladığını, Sultan Selim’in 
Mısır’daki vakıf çiftliklerinin gelirlerinden Kâbe için örtü yapıldığını ve bu 
örtünün Mısır’dan gelen surre ile Mekke’ye ulaştırıldığını belirtir. Örtüde, 
Padişahlığının tuğrasının yazılı olmasının, bu işin İslam Halifesi namına Padişah 
adına yapıldığının bir delili olduğu vurgulanan yazıda, Mısır suresinin görevinin 
sadece bu örtüyü Kâbe görevlisine teslim etmekten ibaret olduğuna işaret edilir. 
Ayrıca yazıda yıllardan beri süren bu uygulamada Kâbe Miftahdarının bir sanduka 
içinde saklanan örtüyü, zilhiccenin onunda çıkararak Kâbe’ye taktığı belirtilir. 

Beyrut vilayeti de, konunun Hicaz vilayetince araştırılmasını taleb eder ve daha 
sonra kanuni işlemlerin yapılacağını beyan eder. Aşağıdaki belgede görüldüğü 
üzere Beyrut Valisi Nazım, el-İttihadu’l-Osmani gazetesi sahibi imtiyâzını 
çağırtıp sorgulattırır. Gazete sahibi Tabbâre, bu haberin kaynağının kendileri 
olmadığını, haberi Mısır’daki el-Müeyyed gazetesinden iktibas ettiklerini 
belirtmiş ve zaten haberde adı geçen örtünün Padişah tarafından konulan örtü 
olmadığını, bunun Mısır Hükûmeti tarafından hediye edilen ve Mahmel-i Mısır 
tarafından götürülen ayrı bir örtü olduğunu ifade etmiştir. Bunun üzerine Vali, örtü 
konusundaki işlemlerin bugüne kadar nasıl yapıldığının Hicaz vilayeti tarafından 
araştırılmasını ve konunun kendilerine bildirilmesini talep etmiştir.

4. Beyrut Vilayetinin Yazıları 
Bâb-ı Âli Dâhiliye Nezareti Şifre Kalemi
Beyrut Vilayetinden Alınan Şifre

C 5 Teşrini Sani 325 İttihâdu’l-Osmani gazetesinin sahibi imtiyazı 
celb ve kendüsünden istidâh-ı madde, üçyüz otuzbeş numaralı nüshasında 
Hidivin, Hacc-ı Şerif için hakkında yazılan makaleleri Mısır’da tab edüb 
neşr olunmakda olan el-Müeyyed gazetesinden iktibas edildiğini ve bu 
sene Kâbe-i Muazzama’ya bizzat Hidiv Mısır tarafından vad edileceği 
beyan olunan Sitâre-i Şerife’nin her sene Mısır hükûmeti tarafından ihdâ 
oluna gelen sitâreye aid bulunduğunu der beyan eylemiş ve vilâyet-i istinafı 
müddei umumıyesiyle keyfiyet bil-müzakere mezkûr gazetenin sâhib-i 
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imtiyazı hakkında badehu tahkikât-ı kânuniye icrâ eyleyebilmek içün Hidiv 
tarafından Kâbe-i Muazzama’ya her sene Mahmel-i Mısır Emiru’l- Haccı 
vasıtasıyla sitâre vad idülüb edülmediğinin ve kimin tarafından şimdiye 
kadar vad olduğunun resmen tahkikin luzum görülmekle keyfiyetin tensib 
buyrulduğu takdirde Hicâz vilayetinden istilamıyla tarafı acizaneme enba 
buyrulması babında 

Vali Nazım 
7 Teşrini Sani 325-8 vurudu. 

Dâhiliye Nezareti, bu yazı üzerine Hicaz’a gönderdiği yazıya aşağıdaki cevap 
gelir. 

5. Hicaz Vilayetinin Yazısı
Bâb-ı Âli Dâhiliye Nezareti Şifre Kalemi
Hicaz Vilayetinden Varid Olan Şifre 

C 24 Teşrini Sani 1325, Kâbe-i Muazzama sitâresi Yavuz Sultan Selim 
Han Hazretlerinin, Beytullah nâmına Mısır’daki vakf hasılatından, ber 
muceb şartı vakıf, her sene i’mâl edilmekte ve Mahmel-i Mısır ile bil-
vurud, ancak Halife-i İslam Padişahımız Efendimiz Hazretleri nâmına, 
Kâbe-i Muazzama’ya vad edilmekte olduğu, tarihen ve kayden de müsebbet 
bulunduğu gibi, i’mâl olunan sitarenin Tugrâ-i Garrâ-i Humâyunu ihtivâ 
eylemesi, emr-i vad’ın Hilafet-i İslamiye namı aliyyetpenâhları ile icrâ 
olduğunun burhân-ı belîğidir. Mahmel-i Mısrın Mekke-i Mükerreme’ye 
vurûdunda, sitâreyi hâvi olan sanduka Miftahdâr-ı Beyt-i Muazzam 
hazinesine teslim edilegelmekde olub, Hidiv-i Mısrın, sitâre ile munasebeti 
bundan ibaret olduğu misüllü, buna imâret-i vilayet-i cânibiden de müdâhale 
ve müşâreket edilmekte ve işbu sitârenin, minel kadîm ve ile’l-hâle hâzihi 
fersûndesenin, mezkûr Miftahdâr tarafından zilhiccenin onuncu günü ihraç 
edilerek mecdûnîn ilbâs kılınmışı mütaâmel bulunmaktadır. 

Keyfiyet, imaret-i celinenin tasdikiyle de mütehakkık olduğu hâlde arz 
müsaraât olunur. 

Vali Vekili Muhammed Emin. 

25 Teşrini Sani 1325 26 vurudu (bkz.: Belge 2) Dâhiliye MUİ 35-2/2

Dâhiliye nezareti bu bilgileri içeren aşağıdaki yazıyı Beyrut Vilayetine 
gönderir. 

6. Dâhiliye Nezareti Beyrut Vilayetine Yazısı
Dâhiliye Nezareti Muhaberatı Umumiye Dairesi
Tarih-i Tesvid: 28 Teşrini Sani
Tarih-i Tebyid: 29 Teşrini Sani
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Beyrut Vilayetine 

31 Teşrini Evvel 1325

7 Teşrini Sani 1325, Kâbe-i Muazzama Sitaresi Yavuz Sultan Selim 
Han hazretlerinin Beytullah namına Mısırdaki vakf çiftlikleri hasılatından 
ber muceb şart-ı vakıf her sene i’mali ve ve mahmeli Mısır ile bil-vurud, 
zaten Hilafetpenah-ı Hazret-i Padişahi namına Kâbe-i Muazzama’ya vad 
edilmekte olduğu tarihen ve kayden de müsebbet bulunduğu gibi i’mal 
olunan sitarenin tugra-i gara-i humayunu ihtiva eylemesi de, emr-i vad’ın 
hilafet-i İslamiye namına icra olduğunun alamet-i bahirası olduğu gibi, 
Mahmel-i Mırsın, Mekke-i Mükerreme’ye vurudunda, Sitareyi havi olan 
sanduk, miftahdar-ı beyti muazzam hanesine teslim edilegelmekde olub, 
Hidiv-i Mırsın, sitare ile munasebeti bundan ibaret bulunduğu ve fersunde 
sitarenin Miftahdar tarafından zilhiccenin onuncu günü ihrac edilerek 
mecdunin ilbas kılındığı Hicaz vilayet-i vekaletinden bildirilmiştir. 

Bunun üzerine Beyrut vilayeti konuyla ilgili aşağıdaki yazıyı göndererek, 
konunun savcılıkça araştırıldığı ve kanunen bir şey yapılmayacağının ortaya 
çıktığı, ancak ilgili gazetede haberin tekzîp edildiği bildirilmiştir. 

7. Beyrut Vilayetinin Dâhiliye Nezaretine Yazısı

Bâb-ı Âli Dâhiliye Nezareti Şifre Kalemi Aded 610

Beyrut Vilayetinden Varid Olan Şifre 

C. 29 Teşrini Sani 1325 Kâbe-i Muazama’nın Sitâre-i Şerifesi hakkında 
el-Müeyyed gazetesinden naklen Beyrut’ta münteşir el-İttihadü’l- Osmani 
gazetesine yazılan fıkradan dolayı kanunen bir şey terettüb etmeyeceği, 
şu kadar ki keyfiyet aynen gazeteye tashih ettirilmesi istinaf-ı mudde-i 
umumiliğince ifade olunmakla, Hicaz vilayetinin iş’ârı cihetiyle münasib 
suretle mezkûr gazetenin bugün neşrolunan nüshasına tashih keyfiyet 
ettirilmiştir. 

Ol Babda Vali Nazım 

7 Kanunu Evvel 1325-8 vurudu

Son olarak Hicaz vilayeti, Kâbe örtüsünün değiştirilme konusunda her zamanki 
işlemlerin icra edildiği, Mısır Hidivi’yle ilgili olan meselenin halledildiğine dair 
bir yazı gönderir.

8. Hicaz Vilayetinin Dâhiliye Nezaretine Yazısı

Bâb-ı Âli Dâhiliye Nezareti Şifre Kalemi

hicaz Vilayet Vekaletinden Alınan Şifre
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C. 10 Kanunu Evvel 1325 Beyt-i Muazzama Sitâr-i şerifesinin usulu 
kadime ve adâtı mahsusâsı üzerine ıd-ı edhânın birinci günü miftahdârlık 
tarafından tebdilen iksâ olunduğu maruzdur. 

Vali Vekili Emin 12 kanun evvel 1325 14 kaleme vurudu (Bkz. Belge 
4) Dâhiliye MUİ 35-2/2

SONUÇ

Yazışmaları ihtiva eden arşiv belgelerinde Kâbe örtüsünün değiştirilmesinin 
Osmanlının hükümranlık hakları bağlamında ele alınması dikkat çekicidir. 

Surre alayları Osmanlının Arap ülkelerini sömürme ve koloni hâline getirme 
gibi, herhangi bir sömürgeci düşünce taşımadıklarını, aksine devletin yönetimi 
altında bulunan değişik din, mezhep ve ırklara mensup insanlara hizmet götürmeyi 
amaçladığını göstermektedir. Osmanlı yönetimine bağlı yaşayan, başta Araplar 
olmak üzere, değişik milletlere mensup insanların öz dillerini ve millet olarak ayrı 
benliklerini koruyabilmeleri, onların Osmanlı tarafından sömürgeci bir zihniyetle 
yönetilmediğinin en somut delilidir. 

Diğer yandan bu Alaylar, sosyal ve kültürel pek çok etkinlik ve canlılığa yol 
açması bakımından da hayli önem taşımaktadır. Surre alaylarının amaçları arasında, 
kutsal beldelere olan saygıyı kanıtlamak ve devleteki saltanat değişikliklerinin 
Haremeyn sakinlerine duyurulması bulunmaktadır. 

Yavuz Sultan Selim’den itibaren Kutsal Mekânların hükümranlığı Osmanlı 
denetimine geçmiş ve bu bağlamda Kâbe ile ilgili işlemlerden Padişah’ın 
sorumluluğu kapsamında değerlendirilmiştir. Kutsal Mekânlara olan saygı ve 
dinî bağlılık sonucu yapılan bu hizmetlerin, siyasi bir yönü ve önemi bulunması 
Padişahların konu üzerinde önemle durmalarına yol açmıştır. Mekke’de padişah 
adına hutbe okutulması gibi, Kâbe örtüsünün üzerinde Padişah’ın isminin 
bulunması, örtünün onun tarafından veya temsilcisi tarafından değiştirilmesi, 
otorite ve nufuzun varlığının önemli işaretleri arasındaydı. 

Kâbe’nin örtüsünün değiştirilmesinin, el-Müeyyed ve el-İttihâdu’l-Osmâni 
gazeteleri bağlamında takip edilmesi ve konuyla ilgili yayınlanan yalan ve 
maksatlı haberlerin tekzip edilmesi, genel anlamda basın yayının, özel anlamda 
gazetenin o dönemdeki etkisine işaret etmektedir. Osmanlı devlet idaresi de, bu 
önemli ve etkin gücü sıkı kontrol etmeye çalışmıştır. Osmanlı idaresi gerek Türk 
basınını ve gerekse Arapların da içinde bulunduğu yabancı basını kontrol altına 
almak, basını kendi politikaları doğrultusunda kullanmak için pek çok maddi ve 
manevi fedakarlık yapmaktan çekinmemiştir. 
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Osmanlı yönetimi, Arap bölgelerindeki siyasi ve askerî nufuzunu, dinî 
sembollerle de desteklemiş, bunun sarsılmasına izin vermemiştir. Bu nufuzu 
zayıflatma bağlamında değerlendirdiğimiz Kâbe örtüsünün değiştirilmesi olayına 
da sert ve çabuk müdahale etmiştir. Bunu basın başta olmak üzere, değişik 
şekillerde sarsma çabalarını da ağır biçimde cezalandırmıştır. 

Kâbe örtüsünün değiştirilmesi ve bunun Arap basınına yansıması, bir yönüyle 
güçlü devlet olmanın şartlarından birinin de güç kaynaklarına, güç merkezlerine, 
hâkim olmak, onları yönlendirebilmek olduğunu göstermektedir. Günümüzdeki 
güç kaynaklarından biri de medyadır, basın yayındır. Tebliğimizde ele aldığımız 
olayda, çöküş döneminde olmasına karşın Osmanlının, bu gücü yeterince olmasa 
da, büyük ölçüde idare etmeye çalıştığı görülmektedir. Medya gücünü kontrol altına 
almaya çalışan günümüzün güçlü ülkelerinin çabaları göz önüne alındığında, bu 
tarihi olayın önemi daha da iyi anlaşılacaktır. Kimi yazarlarca “dördüncü kuvvet” 
olarak adlandırılan medyanın gücü, bu olayla yeniden vurgulanmakta ve bu olay 
ülkelerin bu gücü sürekli olarak kendi lehlerinde kontrol etmeye çalışacakları 
olgusuna bir kez daha işaret etmektedir. 
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