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DOĞU MİNYATÜRÜNDEN BATI RESMİNE POLO 
(ÇEVGAN)

AYAN, Dursun-GÜVEN, Özbay
 TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET
Doğu dünyasında Çevgân olarak bilinen Polo sporu Doğu kaynaklı bir spordur 

ve tüm dünyaya yayılmıştır. Bu spor edebiyatta sembol, güzel sanatlarda figür 
olarak kendini göstermektedir. Bu bildiride uygarlıklar arası geçiş yapan polonun 
minyatür ve Batı resim sanatındaki yeri ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Minyatür, Doğu, Batı, modern resim, heykel, spor, 
çevgan.

ABSTRACT
Polo Sport from Miniature Painting of Orient to Modern Painting of 

Westen Art
Polo which has been also known as Chawgân/Chogen in Eastern World as a 

sport had originated from Asia and speared to the world through time. It also had 
been glaimed at literature as a symbol, and as a figure of fine arts. In this paper, 
communiqué Polo/Chawgân sport is examined in Eastern miniature art and fine 
arts of Western World. 

Key Words: Miniature, East, West, modern art, sculpture, sport, Chawgan. 

GİRİŞ
Polo (çevgân) sporu Doğu Uygarlığı’ndan Batı Uygarlığı’na geçen bir 

spordur.1 Savaş,2 spor ve siyaset tarihi3 içinde önemli yeri olan polonun sanat ve 

1 J. A. Cuddor, International Dictionary of Sports and Games, Schocken Looks, New York, 
1979; Diem, Carl, Asiatische Reiterspiel, Berlin 1942; Muammer Eroğlu, “Çevgân”, İslam 
Ansiklopedisi, MEB yayını; Özbay Güven, Türklerde Spor Kültürü, Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay., Ankara, 1992; Richard Hobson, 
Riding: The Game of Polo, J. Allen Guides, London, 1993; Walter Umminger, Die Chronik des 
Sport, II, Erganzte, Choronik Verlag, Dortmund, 1992. 

2 Diem, yage; Güven, yage; H. Masse, “Čawgân”, Encyclopaedia of Islam, volume. II., (s. 16-
17); Takieddin Ahmed Makrizi, Histoire des Sultans Memlouks de L’ Egypte, (Fransızca’ya 
çeviren M. Quatremer) Tome Premier, Paris, 1837; Mercimek Ahmed, Kabusnâme, (I. ve II. 
cilt), Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul; Atıf Kahraman, Osmanlı Devletinde Spor, Kültür 
Bakanlığı yay., 1995, Ankara; Özbay Güven, “Spor Tarihinde Çöğen/Çevgân/Polo”, Toplumsal 
Tarih, Cilt:11, Sayı: 61, Ocak 1999. (s. 4-7).

3 Dursun Ayan, “XV. Yüzyıl Osmanlı Şairi Bedri Dilşad’ın Muradname’sinde Çevgân/Polo ile 
İlgili Dizeler ve Spor Tarihi Açısından Önemi”, Osmanlılarda Spor Sempozyumu (26-27 Mayıs 
1999-Konya) Bildirileri, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Yayını, 2000, 
Konya, (s. 291- 296); Robert Dankoff, Evliya Çelebi’nin Bitlis, E. J. Brill, Leiden, 1990. 
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edebiyata4 yansımaları da olmuştur. Polo’nun modern olimpiyatlarda yer alması 
da Doğu’dan Batı’ya hareketin en belirgin göstergesidir.5

Bu bildiride, uygarlıklar arası geçiş yapan polonun6 minyatür ve Batı resim 
sanatındaki örneklerine değinilecektir. Polonun, Doğu uygarlık çevrelerinde 
bilinen adıyla çevgânın görsel Doğu sanatına en önemli yansıması minyatür 
sanatında olmuştur. Minyatür sanatı cisim ve canlılarda üçüncü boyutun ele 
alınmadığı, betimleme amaçlı bir resim sanattır. Bilimsel metinlerin anlaşılmasını 
kolaylaştırmak için de kullanılmıştır. Polo tarihi ile doğrudan ve/ya dolaylı 
şekilde ilgili yerli ve yabancı metinlerin en önemli görsel dayanağı olan minyatür 
doğunun resmidir, görselidir. 

Minyatürler bilimsel eserler kadar edebî eserlere de eşlik ederek bir gelenek 
oluşturmuş; mesnevilerin, masalların, peygamber kıssalarının, vakayinamelerin 
resimlenmesiyle en üst düzeyine ulaşmıştır. Osmanlılar dönemi gibi altı yüzyılı 
aşan bir dönemde bile önemli gelişmeler gösteren minyatür sanatı aslında Osmanlı 
öncesi ve Anadolu öncesi evresinde büyük evrimini sağlamıştır. Polonun doğu 
görsel sanatlarında yer alışı, bu evrimin pek çok safhasında görülebilir.7

Spor-Sanat Etkileşimi/Birlikteliği

Polo, Asya kültürlerindeki adları ile çevgân ve çöğen Doğu’dan Batı’ya 
geçtiği kesinlikle bilinen bir spordur. Ancak bu bilgide, özellikle genel spor tarihi 
ve yüzeysel polo tarihi veren Batı kaynaklarına bakılırsa, eksiklikler olduğunu 
görmek mümkündür. Bunlardan en önemlisi, poloyu tarihî olarak Hindistan’a 
kadar geri ötürüp oradan da İngilizler yoluyla batıya geçirmek. İkincisi, polo 
sporunun tarihî kaynağını sadece İran (Pers) kültürüne dayandırmak. Bu konudaki 
eleştirilerimizi farklı başlıklarda yaptığımız polo araştırmalarında kongreler 
vesilesiyle dile getirmek mümkün oldu. Burada sadece okuyucu bu yazının dip 
notlarına yönlendirmekle yetineceğiz.

 Sanat olgusu kültür ve uygarlığın vazgeçilmez bir unsuru olduğu için her 
dönemde içeri ve form olarak kendini var etmiştir. Bu var oluşun diğer uygarlık 
unsurları ile olduğu kadar bir uygarlık unsuru olan spor ile de ilişkisi vardır. 
Bu ilgi spor-sanat olabileceği gibi sanat-bilim, sanat-edebiyat da olabilir.8 Polo 

4 Güven-Ayan, “Edebî Metinlerde Polo/Çevgân”, atatürk Kültür, dil ve tarih Yüksek Kurumu 
Bülteni, cilt: IX, Sayı: 26-27, Ocak-Mayıs 1996. 

5 Ayan-Güven, “Geleneksel Asya Atlı Oyunlarından Modern Olimpiyatlara Polo”, Uluslar arası 
VI. türk Kültürü Kongresi, 21-25 Kasım 2005, Ankara. 

6 Dursun Ayan, “Kültürel Geçişlilikte Polo/Çevgân Oyunu”, dördüncü Uluslararası türk 
Kültürü Kongresi Bildirileri, (4-7 Kasım 1997-ankara), Cilt: III, Azize Yasa-İmran Baba, 
(Yay. Haz.), Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı 
Yayınları, Kongre ve Sempozyum Bildirileri Dizisi: 14, Ankara 2000, (s. 93-103). 

7 Diem, asiatische Reiterspiel. 
8 Dursun Ayan, “Sanat ve Sporun Diğer Başat Bir Olguda Kendini Gerçekleştirmesi”, düşünen 

siyaset, sayı. 15 (Birikimler-I), (s. 145-153).
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(çevgân), Doğu edebiyatının pek çok eserinde dünyevî ve mistik anlamda ele 
alınarak kültür hayatına taşınmıştır. Minyatürler ile de görsel anlamda insanların 
gözü önüne getirilerek zihinlerinde canlandırılmıştır.

Batı Görsel Sanatlarında Polo

Polo sporunun kendisi olduğu kadar bu spor ile ilgili sanat dallarının da batı 
dünyasında olması gerektiği üzerinde düşündük. At gibi, edebiyattan resme kadar 
geniş alanda etki yaratan, bir hayvanın polo çerçevesinde Batı sanatında etkisinin 
olmasından daha normal ne olabilir? Bu nedenle polo oynanan ülkelerdeki durumu 
inceledik ve yağlı boya ve sulu boya resimde, karikatürlerde, bronz heykel ve 
madalyon yapımında polo sporunun yeterince yer aldığını gördük. Hatta çağdaş 
bir polo ansiklopedisine geçen sanatçı sayısının bile hatırı sayılır olduğunu tespit 
ettik. İnsanoğlu Doğu’da olduğu gibi Batı’da da polo sporunu bir sanat dalında ele 
almayı ihmal etmemiştir. Polo sporu ile ilgili sanatsal etkinlikler sadece İngiltere 
ve Amerika Birleşik Devletleriyle sınırlı kalmamış polo oynanan tüm ülkelerde 
kendini göstermiştir. Arjantin, Şili gibi Latin Amerika ülkeleri bunların başında 
gelmektedir. Tabii ki polo sporunun sanat çerçevesinde ele alınışı onun bir doğu 
sporu olduğunu unutturmaya da neden olmaktadır. Batı uygarlık çevresi tarihî 
olarak poloyu daha kısa süre oynamışsa da etkisi daha büyük ve güncel olmaktadır. 

Şunu da belirtmek gerekir. Eğer polo sporunun Atatürk tarafından Cumhuriyet 
Dönemi Türkiyesi’nde de canlandırılma çabaları9 sonradan kesintisiz bir ilgi 
görseydi,10 Türk ressamlar da polo sporunu çevgân/çöğen minyatürü yapan 
sanatçılar gibi değil, Batılı ressamlar gibi tuvale dökeceklerdi. 

Polo sporu batı görsel sanatlarında kendini dört alanda göstermiştir; yağlı 
boya ve sulu boya, heykel ve bronz madalyon dökümü, karikatür. Bu bildiride 
yukarıda belirttiğimiz sanat dallarında eser vermiş sanatçıların isimlerinden, 
doğum tarihlerinden ve ülkelerinden bilgi vereceğiz.11 Çünkü bu sporun batıya 
geçişi kadar batılı sanatçılar tarafından ele alınması da doğu minyatür sanatı 
tarihi kadar önemlidir. Hangi ülke ressamlarının konuyla ilgilendiği de kendini 
gösterecektir.12

9 Özbay Güven, “Cumhuriyet Türkiyesinde Polo Sporunun Canlandırılması”, toplumsal tarih, 
Cilt: 17, Sayı: 98, Şubat 2002. 

10 Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü Cumhurbaşkanı Sn. Celal Bayar zamanında poloya ilgi olmuş 
ancak arkası gelmemiştir. Bkz.: Güven, yage. 

11 Bu konuda derli toplu bir çalışma olarak (Horace A. Laffaye, the Polo encyclopedia, McFarland 
and Company Inc., 2004 North Carolina)’dan faydalandık; sanatçıların doğum ve ölüm tarihlerinde 
verilen bilgilere itibar ettik. Muhtemelen bazı sanatçılar kitap basımından sonra vefat ettiler ama, 
o bilgiyi vermedik Sanatçıların eserlerinin görüntülerine konu ve ressamlar düzeyinde hazırlanmış 
İnternet sitelerinden baktık. 

12 Konu ile ilgili görsel malzeme bildirinin sunumu sırasında gösterilmiş, ancak metne verilmemiştir. 
İnternet’ten ve kaynaklardan alınan fotoğrafların baskıda çözünürlülük sorunu yarattığı 
bilinmektedir. Ayrıca günümüz internet olanakları okuyucunun bu görüntülere ulaşması açısından 
yeterli olanak sağlamaktadır.
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Polo Ressamları (Yağlı Boya ve Sulu Boya)

George Weskey BELLOS (Amerikalı/1882-1925)13, Paul CADMUS (1904-
1959), Nina COLMORE (İngiliz/1889-1973)14, Terence Tenison CUNEO 
(1907-1996), Enrico Cappuro Castelles (Uruguay), Juan Cassague (Arjantin), 
Sally James FARAHAN (1876-1943), Georg Algernon Fothergill (İngiliz), 
Ernest-Gustave GIRARDOT (Fransız),15 Christian Friedrich GONNE (Alman 
Suluboya ressamı/1813-1906), Aria Martinus Luxt (1879-1951), Emil SALKIN 
(Belçika/1906-1977), Wilhelm Hunt DIEDERICH (Macar asıllı Amerikan 
ressam, heykeltıraş ve bronz dökümcüsü/1884-1953), John Charles DOLLMAN 
(İngiliz/1851-1934), Kees Van DOUGEN (Hollandalı/1877-1968)16, Pierre 
Oliver DUBAUT Fransız sulu boya ressamı/1886-1968), Laura Gadrin FRASER 
(Amerikalı/1889-1966), Frias Ayerza RAUL (Arjantin/mimar, ressam ve 
polo oyuncusu), Fried PAL (Macar/1893-1976), Addison Geery SIMITH 
(yazar,ressam), Joseph W. GOLINKIN (Amerikan sulu boya ressamı/1896-1977), 
Alfred Grenfell HAIGH (İngiliz/1870-1963), Florance Mabel HOLLAMS 
(İngiliz/1877-1963), Thomas Sherwood LAFONTANE (1915 Symirna (İzmir?) 
doğumlu İngiliz Ressam), Henry Fredericck LUCAS (İngiliz/1848-1943), 
A. Alejandro MOY (lakabı CANO/Arjantinli 1917-1988), Sir Alfred James 
Munnings (İngiliz/1876-1959), Raymond Pease (Çağdaş Amerikan Ressamı), 
Frederic Sackrider REMINGTON (Amerikan 1861-1909), George Derville 
Rowlandson (Hindistan doğumlu İngiliz 1861-1930), Sam SAVIT (Amerikan 
suluboya ressamı/1917-2000), Charles Walter SIMPSON (İngiliz/1885-1971), 
Heather ST. CLAIR-DAVIS (İngiliz/1937-1999), Charlie Johnson PAYNE 
(lakabı SUAFFLES, İngiliz/1884-1967), George SOPER (İngliz/1870-1942), 
Gordon STIRLING-BROWN (İngliz), Horace Devit WELSH Amerikan 1881-
1942), Cecil WILSON (İngiliz 1901-1926), Gilbert WRIGHT (İngiliz/1880-1958)

Polo Karikatüristleri

Edmund BLAMPIED (İngiliz/1886-1966), Jose Antonio Guillermo DIVITO 
(lakabı WILLY, Brezilyalı 1914-1969), George Algernon FOTHERGILL (1868-
1945), Florence MOLINA CAMPOS (Arjantinli ressam, karikatürist 1891-1959), 
Marcel PIC (1890’larda tanınmaya başlayan İngiliz karikatürist)

Polo Litograf Ustası
John Copley (İngiliz/1875-1950)
Polo Heykeltıraşları

Juliet CURSHMAN (İngiliz, bir polo oyuncusu ile evleniyor), Anna DWYER 
(Amerikan heykeltıraş ve bronz ustası), Andre GUIET (Fransız heykeltıraş ve 

13 “Polo at Lakewood” adlı tablosu Columbus Museum of Art’da yer alırken “Polo Crowd” adlı 
resmi, bir Amerikalı ressam için rekor denilecek fiyata 27.5 milyon dolara alıcı buldu.

14 XX. yüzyılın önemli kadın ressamlarından.
15 Daha çok İngiltere’de çalıştı.
16 Arizona University Art Gallery.
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bronz ustası), Herbert HASALTINE (Amerikan 18877-1962), Thomas HOLLAND 
(Amerikan), Adrian JONES (İngiliz 1845-1938), Lorna Mc Kean (İngiliz), Gillian 
PARKER (lakabı GILL, İngiliz), John ROGERS (Amerikan 1829-1904), Charles 
Cary RUMSEY (1879-1922), Renata Alice SINTENIS (lakabı RENEE, Alman), 
Geoffrey SNEL (İngiliz), Gillian WILES).

SONUÇ

Buraya kadar isimleri ve olabildiğince milliyetleri konusunda bilgi vermeye 
çalıştığımız sanatçılara yenilere eklenebilir. Polo bir Batı sporu olarak yaşatıldığı 
sürece, doğuda olduğu gibi pek çok sanatçı onu sanatsal ifadesine taşıyacaktır. 
Polo sporunu sanatlarına taşıyan simalara yenilerini ekleyen veya ulusal anlamda, 
sanat okulları anlamında ayrıntılı olarak konuya değinecek çalışmalar da olacaktır. 
Biz bu çalışmada evrensel iki olgu olan spor ve sanat gibi iki uygarlık unsurunun 
batıdaki görünümüne değinmeye çalışıp doğu geleneğinin tarihi geri koşununu 
çağrıştırdık. Uygarlıkları barıştırmanın ve/ya benzer olgulardan hareket ile 
çatıştırmanın moda olduğu son zamanlarda bu iki yoldan birini tercih etmek yerine 
uygarlıkların sürekli biri birilerine destek verdiğini ortaya koyan tarihi verilere 
dikkat ettik. Uygarlıklar önemli beşeri değerleri yaşatmak için bir bayrak yarışı 
takımı17 gibi onu taşır ve insanlık tarihine armağan eder. Polo da bu durumdadır. 

KAYNAKÇA

Ayan, Dursun, “Kültürel Geçişlilikte Polo/Çevgân Oyunu”, Dördüncü 
Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, (4-7 Kasım 1997-Ankara), 
Cilt: III, Azize Yasa-İmran Baba, (Yay. Haz.), Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Kongre ve Sempozyum 
Bildirileri Dizisi: 14, Ankara 2000, (s. 93-103).

-----, “Uygarlıklar Arası Entelektüel Bayrak Takımı”, Düşünen Siyaset, Sayı. 
17, (Medeniyetler Özel Sayısı), (s. 143-155).

-----, “Sanat ve Sporun Diğer Başat Bir Olguda Kendini Gerçekleştirmesi”, 
Düşünen Siyaset, Sayı: 15 (Birikimler-I), (s. 145-153).

-----, “XV. Yüzyıl Osmanlı Şairi Bedri Dilşad’ın Muradname’sinde Çevgân/
Polo ile İlgili Dizeler ve Spor Tarihi Açısından Önemi”, Osmanlılarda Spor 
Sempozyumu (26-27 Mayıs 1999-Konya) Bildirileri, Selçuk Üniversitesi Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Yayını, 2000, Konya, (s. 291- 296).

Ayan, D.-Güven, Ö., “Geleneksel Asya Atlı Oyunlarından Modern 
Olimpiyatlara Polo”, Uluslar Arası VI. Türk Kültürü Kongresi, 21-25 Kasım 
2005, Ankara. 

17 Dursun Ayan, “Uygarlıklar Arası Entelektüel Bayrak Takımı”, düşünen siyaset, Sayı: 17, 
(Medeniyetler Özel Sayısı), (s. 143-155).



498

Cuddor, J. A., International Dictionary of Sports and Games, Schocken 
Looks, New York, 1979.

Dankoff, Robert, Evliya Çelebi’nin Bitlis, E. J. Brill, Leiden, 1990.

Diem, Carl, Asiatische Reiterspiel, Berlin 1942. 

Eroğlu, Muammer, “Çevgân”, İslam Ansiklopedisi, MEB yayın. 

Güven, Ö.-Ayan, D., “Edebî Metinlerde Polo/Çevgân”, Atatürk Kültür, Dil 
ve Tarih Yüksek Kurumu Bülteni, cilt: IX, Sayı: 26-27, Ocak-Mayıs 1996. 

Güven, Özbay, “Cumhuriyet Türkiyesinde Polo Sporunun Canlandırılması”, 
Toplumsal Tarih, Cilt: 17, Sayı: 98, Şubat 2002. 

-----, Türklerde Spor Kültürü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay., Ankara, 1992.

Hobson, Richard, Riding: The Game of Polo, J. Allen Guides, London, 1993.

Laffaye, Horace A., The Polo Encyclopedia, McFarland and Company Inc., 
North Carolina, 2004.

Makrizi, Takieddin Ahmed, Histoire des Sultans Memlouks de L’Egypte, 
(Fransızca’ya çeviren M. Quatremer) Tome Premier, Paris, 1837. 

Masse, H., “Čawgân”, Encyclopaedia of Islam, volume. II., (s. 16-17).

Mercimek Ahmed, Kabusnâme, (I. ve II. cilt), Tercüman 1001 Temel Eser, 
İstanbul; Atıf Kahraman, Osmanlı Devletinde Spor, Kültür Bakanlığı yay., 1995, 
Ankara; Özbay Güven, “Spor Tarihinde Çöğen/Çevgân/Polo”, Toplumsal Tarih, 
Cilt:11, Sayı: 61, Ocak 1999. (s. 4-7).

Umminger, Walter, Die Chronik des Sport, II, Erganzte, Choronik Verlag, 
Dortmund, 1992.



499

İNGİLİZ-RUS REKABETİ VE OSMANLI DEVLETİ’NİN ASYA 
TOPRAKLARI SORUNU (1877-1878)

AYDIN, Mithat*

   TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Bu çalışma, Osmanlı ve İngiliz belgelerine dayanarak 1877-1878’deki 
Osmanlı-Rus Savaşı ve bunu takip eden Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları 
sırasında İngiltere ve Rusya’nın Osmanlı toprakları üzerindeki siyasal rekabetinin 
hangi esaslar üzerinde ve hangi süreçte geliştiğini ve bunun devletlerarası 
ilişkilere nasıl yansıdığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Osmanlı Devleti’nin 
tasfiyesini hazırlayan bu süreç, aynı zamanda yüzyılın son çeyreğinde tarihî 
emellerini gerçekleştirme yolunda büyük bir fırsat yakalamış olan Rusya 
ile Osmanlı Devleti’nin “sonunun yakın olduğunu” düşünmeye başlayan ve 
geleneksel politikasında bir değişime giden İngiltere’nin şekillendirdiği yeni bir 
Avrupa düzeni ve kuvvetler dengesinin belirleyici şartlarını ortaya çıkarmıştır. 
Bu bağlamda İngiltere’nin Osmanlı Devleti aleyhine olarak politik tutumundaki 
değişimin ve Rus Hükûmeti’ne karşı “İngiliz çıkarlarını korumak” yolunda 
daha aktif ve radikal bir hareket tarzı içine girmesinin başlangıç noktası, batıda 
Plevne’nin ve doğuda Kars’ın düşmesi olmuştur. Aynı zamanda gelinen nokta 
İngiliz Hükûmetinin, Bulgar olaylarıyla İngiltere’de Rus sempatizanlığını işleyen 
liberallere karşı elini güçlendirmiştir. Burada belirtilmesi gereken husus, Osmanlı 
Devleti’nin Asya topraklarında meydana gelen gelişmelerin İngiliz Hükûmeti, 
muhalefet ve basınında geniş akisler uyandırmasıdır. İngiltere’nin Hindistan 
Bakanı Lord Salisbury’nin deyimiyle “Asya’da Rus işgali altındaki toprakların 
durumu” İngiliz diplomasisinin “en önemli” konusu oluvermişti. Hatta İngiliz 
Hükûmeti, Rusya’nın bu toprakları alıkoymaya devam etmesi durumunda 
çıkarlarını korumak amacıyla “özel bir yükümlülük altına girmeyi” bile göze 
almıştır. Bu çerçevede çalışmamızda Berlin Antlaşması’na giden süreçte daha 
ziyade Osmanlı Devleti’nin Asya topraklarıyla ilgili olarak İngiltere’nin “Doğu” 
politikası, İngiliz diplomasisinin baş aktörleri konumunda olan Başbakan Benjamin 
Disraeli (Beaconsfield), Lord Derby ve Lord Salisbury’nin görüş ve düşünceleri 
çerçevesinde ortaya konulmuştur. Burada Osmanlı topraklarında sahneye konulan 
diplomasi oyununda Osmanlı Devleti’nin konumu ve diplomatik girişimleri de 
bu bağlamda ele alınmaktadır. Kısaca Osmanlı Devleti için ortaya çıkan tablo 
Berlin Kongresi’ndeki Osmanlı delegesi Aleksander Paşa’nın deyimiyle şöyledir: 
“Şurasını dahi ilâveten arz ederim ki, düvel-i mufahhamanın bizim hakkımızdaki 
* Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı. e-posta: 

maydin@pau.edu..tr
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temâyülatı 1856 senesindeki gibi değildir. Fakat olvakit Devlet-i Aliyye’nin 
efkâr-ı umumiyyeyi temine ne derecede çalışmış olduğu dahi ma’lum-ı ‘âlileridir. 
Şimdi ise kongrede ya bize düşman olanlar veya bizi kayd etmeyenler veyahud bizi 
himâye ettikleri halde bile gayet şedid i’tirazlarda bulunmaktan geri durmayanlar 
ile karşı karşıya bulunduğumuz bir zamanda bunun bir kat dahi lazımeden 
olduğu bedihidir.” Bu diplomatik zeminde gelişen Ermeni Sorunu ise Osmanlı 
Devleti’nin Asya topraklarındaki devletlerarası rekabetin bir başka unsuru 
olmuştur. Berlin’deki Ermeni heyetinin büyük devlet temsilcileri nezdindeki 
girişimleri, onların “hafifletilmiş” istek ve beklentilerinin Belin Antlaşması’nın 
61. maddesinde “Anadolu’da Ermenilerle meskûn vilayetlerin ıslahatı” şeklinde 
tanzim edilmesiyle sonuçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Benjamin Disraeli, Aleksander Paşa, Berlin Kongresi, 
Ermeni sorunu, Osmanlı-Rus Savaşı, İngiliz politikası. 

ABSTRACT

This study, based on the Ottoman and British documents, aims to indicate the 
basis of the political rivalry of Russia and England, and to show the development 
conditions of this rivalry and its reflections on the relations between the two 
countries during the San Stephano and Berlin treaties declared after the 1877-1878 
Ottoman-Russian War. This process that prepared the dissolution of the Ottoman 
Empire, at the same time, both offered a chance to Russia who had long been 
waiting to fulfill its old-time desires, and to England who was of the idea that ‘the 
end for the Ottoman Empire is near’, therefore, changing its traditional policies in 
favor of laying the foundations of the defining patterns of a new European order. 
The fall of Plevne in the west and Kars in the east triggered the change in the 
British policy against the Ottoman Empire and caused an active strategic change 
against the Russian government in terms of “protection of British interests”. At 
the same time, this situation strengthened the position of the British government 
against the liberal Russian sympathizers in England due to the Bulgarian incidents. 
This indicates that developments in the Asian territories of the Ottoman Empire 
were very well followed by the British government, opposition and media in 
England. As stated in the India Minister Lord Salisbury’s quotation “the situation 
of the lands in Asia invaded by the Russians” had become “the most” important 
subject of the British diplomacy. In order to protect its own interests, the British 
government even dared to take the chance of “undertaking a special responsibility” 
if Russia maintained the invasion. In this framework, this study mainly includes 
the opinions of the chief British policy makers, Prime Minister Benjamin Disraeli 
(Beaconsfield), Lord Derby and Lord Salisbury who were the leading figures in 
shaping England’s policy toward “East” especially concerning the Asian territories 
of the Ottoman Empire. Here, the position and diplomatic measures of the 
Ottoman Empire are also dealt with within the diplomacy game over its territories. 
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According to Alexandre Pasha, the main situation for the Ottoman Empire with 
the Berlin Congress is as follows: “I should also add that the attitudes of the great 
states towards us are not the way it was in 1856. However, it is well- known how 
much the Sublime Port tried to provide with the public opinion of the great states 
at that time. However, it is quite obvious that those who are being hostile toward 
us, who are ignoring us and those who were on our side before are now being 
totally against us at this congress. The Armenian issue that has grown on this 
political ground was another constituent of international rivalry took place in the 
Asian part of the Ottoman Empire. With the attempts of the Armenian delegate 
at the level of great state representatives in Berlin, “lightened” expectations of 
Armenians arranged in the article number 61 of Berlin Treaty as “reformation of 
the Armenian residential cities”. 

Key Words: Benjamin Disraeli, Alexandre Pasha, Berlin Congress, Armenian 
Question, Ottoman-Russian War, British Policy.

GİRİŞ

Osmanlı Devleti’nin dünya konjonktüründe üstünlüğünü kaybetmeye başladığı 
XVI. yüzyıldan bir asır sonra uğradığı toprak kayıplarıyla yeni bir safhaya girmiş 
olduğu bilinmektedir. Her ne kadar XVIII. yüzyılda Osmanlı Devlet Adamları 
tarafından yer yer gaza ve cihat politikasına dönülerek fetihçi politikalar 
benimsenmişse de, genel olarak Viyana Bozgunu’nu takip eden yıllarda Osmanlı 
toprakları giderek dönemin büyük devletlerinin yayılma ve rekabet alanı hâline 
gelmiştir. Rusya’nın dönemin büyük devletleri olan Venedik, Avusturya, Lehistan 
gibi devletler arasına dâhil olması ise Viyana bozgunundan sonra kurulan “Kutsal 
İttifak”la gerçekleşmiştir denebilir. Rusya, Kutsal İttifak’a kadar Osmanlı Devleti 
için ikinci derecede bir devlet konumunda olmuşsa da, bu tarihlerden sonra hep 
Büyük Devletler arasında birinci sırada yerini almıştır. Hatta Osmanlı Devleti’nin 
kaderine yön veren devletlerden biri olma hüviyetini kazanmıştır. Açık bir şekilde 
XVI. yüzyıl sonlarında modernleşme ve batılılaşma çabasıyla Avrupa’da büyük 
bir güç olarak sivrilmeye başlayan Rusya, büyük emperyal hedef ve politikalarını 
da bu dönemde belirlemiştir. Elbette ki, bu çaba ve politikaların mimarı olan 
Çar Petro, haleflerine İstanbul’u, Balkanları, Anadolu’yu, Kafkasya’yı ve Orta 
Asya’yı işaret etmekteydi. Böylece her fırsatta “açık denizlere” ulaşmış büyük 
bir Rus İmparatorluğu’nun ihyası için harekete geçen Rus Çarları ve çariçeleri 
18 ve XIX. yüzyıllarda genellikle saldırgan bir tutum içinde bulunmuşlardır.                              
1736-1739, 1769-1774, 1828-1829, 1853-1855, 1877-1878 dönemlerindeki 
savaşlar bu tutumun belli başlı işaretleri olmuştur. 

Osmanlı topraklarının doğrudan doğruya Rus çıkarları için arz ettiği önem ve 
buna bağlı olarak gelişen siyasi ilişkiler XVII. yüzyıl sonlarına kadar gitmekle 
beraber, İngiltere ile bu yönde ilişkilerin başlaması XVIII. yüzyıl ortalarıdır. Esas 
itibariyle İngiltere’nin Osmanlı devletiyle gerek ticari, gerekse siyasi sahadaki 
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ilişkileri XVI. yüzyılın son çeyreğinde başlamakla beraber, onun “Doğu” 
siyasetinin esası, bir sömürge imparatorluğu olarak özellikle Hindistan’a sahip 
olmasıyla (1757) şekillenmiştir. Hindistan’ın zaptından sonra İngiliz devlet 
adamlarının en temel görevi buraya uzanan kara ve deniz yollarını güvencede 
tutmak olmuştur. Bu bakımdan İngilizler, Akdeniz’e yerleşmek gayesiyle 1800’de 
Malta’yı işgal etmiştir. XIX. yüzyılda İngilizlerin Hindistan’a giden yollarını 
tehdit eden en büyük güç Rusya olmuştur. Rusya’nın Hindistan’a olan coğrafi 
yakınlığı ve zayıf Osmanlı Devleti üzerinden Akdeniz’e inme ihtimali İngiliz 
çıkarları için ciddi bir tehlike oluşturmaktaydı (Ziya, 1975: 9). 1869’da Süveyş 
Kanalı’nın açılması İngiliz endişesini bir kat daha artırmıştır. Bu nedenle Hindistan 
bağlantısını keserek İngiltere’nin Doğu Akdeniz, Yakın ve Orta Doğu’daki 
ekonomik ve siyasi çıkarlarına zarar verebilecek Rus yayılmasını önlemek 
noktasında Osmanlı devletini bir bariyer olarak “himaye” etmek geleneksel 
İngiliz dış politikasının temel prensibi olmuştur. “Osmanlı Devleti’nin toprak 
bütünlüğü ve bağımsızlığına” dayalı İngiliz himaye politikası, XIX. yüzyılın ilk 
yarısında özellikle İngiliz devlet adamları Palmerstone ve Canning’nin etkisiyle 
en parlak dönemini yaşamış ve nitekim yüzyılın ortalarında meydana gelen 
Kırım Savaşı’nda İngiltere’yi Osmanlı Devleti’nin yanında Rusya’ya karşı fiilen 
savaşa sokmuştur. Savaşın sonunda imzalanan Paris Antlaşması’yla da İngiliz 
dış politikasına yön veren ilkeler uluslararası güvence altına alınmıştır. Böylece, 
bir donanmadan yoksun bırakılan ve Karadeniz’den çıkarılan Rusya’ya karşı 
Avrupalı devlet sıfatıyla Osmanlı Devleti’nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü 
garanti altına alınarak güney yolu tamamen kapatılmıştır. Buna rağmen Cidde ve 
Suriye ayaklanmasındaki müdahaleci tavrında görüldüğü gibi, İngiltere’nin Paris 
Antlaşması’ndan sonra politik çizgisinde sapmalar olmuştur. Yine de, çalışmamızın 
konusu olan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı başladığında Muhafazakâr Disraeli 
(Lord Beaconsfield) Hükûmetinin dış politikasının merkezinde Hindistan ve 
buraya giden yollar bulunmaktaydı. Başbakan Disraeli, İngiltere’de 1876’daki 
Bulgar olaylarının meydana getirdiği kötü atmosferde Rusya’nın Mısır’a karşılık 
İstanbul’a sahip olabileceği görüşü ortaya atıldığında şunları söylüyordu: 
“İngiltere’de pek çok kişi şunu söylüyor. Niçin değil? (Niçin Rusya İstanbul’a 
sahip olmasın?). Buna karşılık İngiltere Mısır’ı alabilir; bu ise Hindistan yolu 
için güvenli olabilir. (Disraeli böyle düşünenlere şu soruyu yöneltiyor.) Eğer 
Ruslar İstanbul’a sahip olurlarsa, herhangi bir zamanda ordularını Suriye 
yoluyla Nil’in ağzına sürebilirler; bu durumda Mısır’ı elimizde nasıl tutabiliriz? 
Deniz hâkimiyeti bile böyle şartlar altında bize yardım edemez. Böyle konuşanlar 
tam olarak coğrafya bilgisine sahip değillerdir. Bizim gücümüz denizdedir. 
İstanbul, Mısır ve Süveyş’in değil Hindistan’ın anahtarıdır.” Bu nedenle Disraeli 
İstanbul’un Rusya’nın eline geçmesini İngiltere için “onur kırıcı” bir olay olarak 
değerlendirmiş ve İstanbul’un Girit ve Mısır ile telafisinin İngiltere için ancak 
bir yük olacağını düşünmüştür. (Buckle, 1920: 84,100). Bu nedenle İngiltere’nin 
sağlam bir şekilde Akdeniz’e yerleşmesi gerektiğine inanan Disraeli, 25 Kasım’da 
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Hidiv’e ait Süveyş Kanalı hisselerini satın alarak ve 1 Ocak 1877’de de Kraliçe 
Victoria’yı Hindistan imparatoriçesi ilan ederek önemli bir adım atmıştır. 

Savaş Yılları ve İngiliz-Rus Pazarlığı

1875’te Hersek’te, 1876’da Bulgaristan’da patlak veren ayaklanmalar, 
Rusya’ya tarihî emellerini gerçekleştirmek yolunda büyük bir fırsat vermiştir. 
Böylece yeniden açılan “Doğu Sorunu”nun hemen her safhasında aktif bir rol 
oynayan Rusya, İstanbul Konferansı ve Londra Protokolü’yle uluslararası 
ortamı lehine çevirerek Osmanlı Devleti’ne karşı tek başına harekete geçmiş 
ve savaş ilanını 24 Nisan 1877 tarihinde açıklamıştır. Savaş ilanı elbette ki Rus 
diplomasisinin bir başarısıydı, ancak 1870’lerden bu tarafa işleyen süreç de 
Avrupa’daki güçler dengesini Rusya’nın lehine çevirmişti. Bir kere Alman siyasi 
birliğinin kurucusu Bismarck, Sadowa zaferi (1866)’yle Avusturya’yı, Sedan zaferi 
(1870)’yle de Fransa’yı dize getirerek onların Avrupa’daki etkisini kaybetmesine 
neden olmuştu. Diğer taraftan Fransa’ya karşı sürekli yanında tuttuğu Rusya’yı 
Avusturya ile uzlaştırarak 1872’de “Üç İmparator Ligi”ni tesis etmişti. Böylece 
Rusya’ya karşı Kırım savaşıyla kurulan koalisyon çökmüş, savaş sonundaki Paris 
antlaşmasıyla oluşturulan Avrupa düzeni dayanaksız kalmıştı. Açıkça Almanya’nın 
bir güç merkezi olarak ortaya çıkışı İngiltere’yi muhtemel bir savaş durumunda 
müttefiksiz bırakacak ve böylece Rusya’nın elini güçlendirmiş olacaktı. Bu siyasi 
ortamda Ruslar, daha 1871’de Paris Antlaşması’nın “Karadeniz’in kapalılığı” 
ilkesini kaldırmayı başarmışlardır. 

Rusya’nın savaş ilanı karşısında İngiltere Hükûmeti’nin elini kolunu bağlayan 
bir başka gelişme ise 1876 Mayısında meydana gelen Bulgar Ayaklanması’dır. 
Ayaklanma’nın bastırılmasına ilişkin çoğu gerçek dışı, Bulgar ve Amerikan 
misyonerleri kaynaklı haberlerin İngiliz kamuoyunda büyük gürültüler koparması 
ve liberallerin öncülüğüyle Müslüman/Türk aleyhtarı kampanyalara dönüşmesi 
Disraeli Hükûmetini Rusya karşısında hareketsiz bırakmıştır. Başbakan Disraeli’nin 
Hindistan Bakanı Lord Salisbury’e yazdığı 3 Eylül tarihli bir mektubunda yer 
alan şu sözleri, Bulgar olaylarının İngiliz politikası üzerindeki etkisini ortaya 
koymak açısından yeterlidir sanırım: “Eğer bu uğursuz ‘katliamlar’ olmasaydı 
İngiltere için çok şerefli ve Avrupa’yı memnun edici bir barış yapmış olurduk.” 
(Buckle, 1920: 48). Kamuoyu baskısı zamanla İngiliz Hükûmeti’nin Osmanlı 
Devleti’ne karşı giderek sertleşmesine ve geleneksel politikasında bir değişime 
gitmesine neden olmuştur. Derby’nin, 22 Ağustos ve 5 Eylül’de İstanbul’daki 
İngiliz Büyükelçisi Elliot’a, 25 ve 28 Ağustos da Bâb-ı Âlî’ye gönderdiği 
telgraflar (Seton-Watson, 1971: 62) bu politikanın belirtileri olarak görülebilir. 
Telgraflarında Derby “Bulgaristan olaylarının bütün İngiliz toplum sınıflarında 
Türkiye’ye karşı öfke seli yarattığını” ifade etmekte “Rusya’nın Türkiye’ye 
savaş ilan etmesi durumunda İngiliz Hükûmeti’nin Osmanlı İmparatorluğu’nun 
savunulmasında savaşı önleyemeyeceğini” açıkça belirtmekteydi. Sonuçta aşağıda 
görüleceği üzere savaşın başladığı sırada bile bir görüş birliği içinde bulunmayan 
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İngiliz Hükûmeti, İngiliz kamuoyunun baskısı ve Avrupa güçler dengesinin 
elverişsizliği nedeniyle “tarafsızlık” (şartlara bağlı olarak) politikasını tek geçer 
yol olarak görmüştür. 

Rusya’nın savaş ilanı, her şeye rağmen İngiltere’de hemen hemen bütün 
toplum sınıflarında Rus fobisinin yeniden canlanmasına neden olmuştur. Bunu 
birçok İngiliz gazetesinin Rusya aleyhinde yazmış olduğu sert eleştiri yazılarında 
görmek mümkündür. Savaşı, genellikle iyilik perdesi altında Slavist bir hareket 
olarak gören İngiliz gazetelerinin Hükûmetlerine yükledikleri ödev ise “ihtiyatlı 
tarafsızlık” politikası olmuştur. İngiltere’de Türk aleyhtarlığı ile bilinen radikal-
liberal basın ise savaşın sorumluluğunu Osmanlı’ya yükleyerek, İngiltere’nin 
“tam ve örnek bir tarafsızlık” politikası yürütmesi gerektiğini ileri sürmüştür. 
(Wirthwein, 1935: 217). 

İngiltere’de savaş ilanına en fazla öfke duyanlardan biri, dönemin İngiliz dış 
politikasının belirleyicisi ve en büyük ismi olan Başbakan Benjamin Disraeli idi. 
Disraeli, daha Rusya’nın savaş ilanından önce (ancak Rus orduları 13 Nisanda yedi 
tümenini savaş düzenine sokmuştur) İngiliz çıkarlarının Rus tehdidi karşısında 
korunması için Gelibolu’nun işgalini düşünmüştür. Bu düşüncesini, Savaş 
Bakanı Hardy’ye 16 Nisan tarihli görüşmesinde açmıştı. Ona göre, Tuna Rusları 
durdurabilecek bir bariyer değildi ve Rus orduları en çok 64 günde İstanbul’a 
ulaşabilirlerdi. Bu nedenle Disraeli, Rusya’nın Balkanlarda hâkim bir konum 
elde etmesinden önce Gelibolu’ya yerleşmek gerektiğine inanıyordu. Ancak bu 
düşüncesine kabinesindeki arkadaşlarını ikna edememiştir. (Millman, 1979:274-
275, 551).1 Savaşın ilerleyen safhalarında Rus ilerleyişi karşısında Disraeli 
İngiltere’nin aktif bir rol alması hususundaki isteğini daha güçlü bir şekilde dile 
getirmeye devam etmiştir. Ancak, onun bu yöndeki cesurane talepleri kabinedeki 
görüş farklılığı nedeniyle hep havada kalmıştır. Disraeli kraliçeye “gizli” notuyla 
gönderdiği mektubunda kabinedeki görüş ayrılığını yedi başlıkta toplamıştır. 
(Buckle, 1920: 194): 

1. Savaş yanlısı olanlar: Bunlar, Bâb-ı Âlî’’ye maddi yardımın verilmesi 
gerektiğine inanmaktadırlar. Bakan Hardy’nin başını çektiği bu grup, Sir M. Beach 
ve son Birinci Deniz kuvvetleri Komutanlığı Lordu tarafından desteklenmekteydi.

2. Rusya’nın İstanbul’u işgal etmesi durumunda savaşa girmeyi 
düşünenler: Lord Chancellor, Bakan Cross, şu anki Birinci Deniz kuvvetleri 
Komutanlığı Lordu (W.H. Smith) ve Richmond Dükü.

3. Barış imzalandıktan sonra Rusların İstanbul’u boşaltmaması 
durumunda savaşa girmeyi isteyenler: Lord Salisbury. 

4. Derby’nin temsil ettiği görüş: Ne pahasına olursa olsun barışı istemek.

1 Disraeli’nin İstanbul’un savunulması için yapmış olduğu Gelibolu’yu işgal planı, Londra’daki Rus 
Elçisi Kont Schouvaloff tarafından Rus Dışişleri Bakanı Grochakow’a 18 Nisan’da iletilmiştir.
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5. “Bencil bir politika olarak” “İngiliz çıkarları” şeklinde adlandırılan bir 
politikayı tasvip etmeyenler: Bunlar, savaşan taraflar arasında arabuluculuk 
yapmak için İngiltere’nin diğer dört devletle (Almanya, Avusturya, Fransa ve 
İtalya) birlikte hareket etmesini istemekteydiler. Bu birlikteliğe Prens Bismarck’ın 
önayak olacağını düşünmekteydiler. Disraeli, bu grubun saçma bir düşünce içinde 
olduğunu söylemekteydi. Maliye Bakanı bu düşüncedeydi. 

6. İstanbul’un sürekli olarak Rusya’nın elinde bulunması gerektiğini 
söyleyen ve bunu gizlemeyen Lord Carnarvon’un başını çektiği görüş: Bu 
görüş, şimdi Çanakkale Boğazı’nın serbestliğini savunan Lyddon, Freeman gibi 
papazlar ve öğretmenler tarafından ortaya atılmıştır.

7. Kraliçe ve Başbakanın paylaştığı görüş: Kabine, Rusya’dan hiçbir şart 
altında İstanbul ve Çanakkale Boğazı’nı işgal etmeyeceğine dair yazılı bir taahhüt 
almadıkça, İngiltere’nin mevcut tarafsızlık politikasını devam ettirmemek. 

Görüldüğü üzere kabine üyeleri “İngiltere’nin hemen savaşa girmesi”, 
“İstanbul’un Rus işgali altında bulunabileceği” ve “hiçbir şekilde savaşa 
girmemek” gibi uç noktalar arasında bulunan çok farklı görüşlere sahipti. 
Kuşkusuz bu tabloda Disraeli’nin Rusya’yı durdurmak için düşündüğü hareket 
tarzını hayata geçirmesi beklenemezdi. (Buckle, 1920: 151-152).2 

İngiliz kabinesindeki görüş ayrılığına rağmen Disraeli’nin Rusya’ya karşı 
önerilerinde en büyük destekçisi ve tıpkı onun gibi düşünen Kraliçe Victoria 
idi. Kraliçe Rus harekâtını XIX. yüzyılda İngiliz çıkarlarına yönelmiş en 
büyük tehlikelerden biri olarak görmüştür. Kraliçe İngiliz İmparatorluğu’nun 
bütünlüğünün ve Hindistan yolunun hep Rusya tarafından tehdit edildiğine 
inanıyor ve Rusya’dan nefret ediyordu. Bu nedenle, Rusya’ya karşı uzlaşmacı 
tutum sergileyen Gladstone ve Derby’den memnun değildi. “Kendisi bir kadın 
olduğu halde bütün erkeklerin zaaf göstermesini anlayamıyor”, Başbakan 
Disraeli’ye savaş yanlısı notlar yağdırıyordu. Hatta Rusların lehine miting 
düzenleyenler hakkında takibatta bulunulmasını istiyordu. Daha savaşın 
başlamasından beş gün önce şunları yazmaktaydı: “Durum büyük bir öneme 
sahiptir ve soğukkanlı, kararlı ve birlikte hareket etmeyi gerektirmektedir... 
Kraliçe, Hükûmetinin muttasıf olduğunu bildiği vatan severlik hissine müracaat 
ediyor ve her azasının düşmana karşı memleketin dışında olduğu kadar, içinde de 
yekvücut ve mağrur bir cephe göstermek zaruretini takdir edeceğinden emindir. 
Sorun Türkiye’yi desteklemek sorunu değildir; sorun dünyada Rus ya da İngiliz 
üstünlüğü sorunudur.” (Mourois, 1935: 324-325; Buckle, 1920: 133). Savaştan bir 

2 Özellikle Dışişleri Bakanı Lord Derby ile Hindistan Bakanı Lord Salisbury, diğer hükümet üyeleri 
üzerindeki ağırlığı ve dış politikadaki konumları itibariyle Disraeli’nin yolunda büyük bir engel 
oluşturmuşlardır. Bu iki bakanın Rus ordularının Haziran-Temmuz aylarındaki ilerleyişlerinin 
İngiltere için ciddi bir nitelik almaya başlamasıyla istifaları bile konuşulmuştur. (Buckle, 
1920:151-152).



506

gün sonra kaleme aldığı başka bir yazıda ise Rus hareket tarzının gerçek amacını 
ve bunun karşısında İngiltere’nin pozisyonu daha açık bir şekilde izah etmiştir: 
“Layard’dan gelen haberler çok önemlidir. Biz Rusya’nın uysalca ilerlemesini 
ve Mısır üzerindeki tehlikelerini tasvip etmemeliyiz. Bizim yapmaya çalıştığımız 
şeyi diğer devletlere açıkça anlatmalıyız. Rus savaş bildirgesi gerçeklere uygun 
değildir. Gerçekleri yeniden hatırlamak için Kırım savaşına gitmek gerekir ki, buna 
neden olan şey kraliçenin zihninde hâlâ tazedir. Herkesi öfkelendiren şu anki tezat 
kraliçe için üzüntü vericidir. Kraliçe genel bir savaş istemiyor. Allah biliyor ki, 
savaşa ondan daha fazla muhalif kimse yoktur: Fakat bizim Rusya’nın İstanbul’u 
işgaline izin vermeyeceğimiz, bunun taahhüt edilmesini, aksi taktirde sonuçlarının 
ciddi olacağını görmemiz gerektiği anlaşılmalıdır. İngiltere’nin her şeye rağmen 
savaşmayacağı ve Mısır’ın Rus idaresinde kalmasını kabul edeceği şeklindeki bir 
düşünce, İngiltere’nin büyük bir devlet olma pozisyonundan vazgeçmesi anlamına 
gelecektir. Böyle bir duruma İngiltere asla izin vermeyecektir.” Görüldüğü gibi 
Kraliçe Rusya konusundaki endişeleriyle âdeta savaş alarmı vermekteydi. 

Disraeli, İngiliz çıkarlarını güvence altına almak hususundaki hassasiyetini 
5 Mayısta kabineyi toplayarak göstermiştir. Gelibolu’yu işgal için kabineyi 
ikna konusunda başarısız olmuşsa da, bu defa da Rusya’ya İngiltere’nin 
“Doğu”da savunmaya hazır olduğu çıkarlarının bildirilmesi ve bu çıkarlara saygı 
gösterildiğini taahhüt eden bir belgenin alınması yönünde bir karar çıkarmaya 
kararlıydı. Disraeli bu düşüncesinde iki yönde avantaj sağlayacağını hesap etmişti: 
1.Rusya’yı sınırlarını genişletmekten sakındırmak. 2.Kabineyi, zarar verilmesi 
durumunda İngiliz çıkarlarını savunma pozisyonunda tutmak. (Stojanović, 1939; 
157).3 Sonuçta, kabine İngiliz taleplerini ve politik tavrını ortaya koyan önemli 
kararlar almış ve bu kararlar 6 Mayıs tarihli notayla Rusya’ya bildirilmiştir. 
Nota’da İngiltere’nin “tarafsızlık” politikasını devam ettirmesinin imkânsız hale 
geldiği uyarısında bulunularak İngiliz çıkarları dört ana noktada toplanmıştır. 
(British documents on Foreign affairs-BdFa, 1984: 262): 

1. Bunlar arasında en öne çıkanı Süveyş Kanalı yoluyla Avrupa ve Asya 
arasındaki iletişimin tehlikeden uzak ve kesintisiz bir şekilde açık tutulması 
gerekliliğidir. Kanala ya da çevresine müdahale edilmesi durumunda Majesteleri 
Hükûmeti bunu Hindistan için bir tehdit ve dünya ticaretine verilmiş bir zarar 
olarak addedecektir. 
3 Mektubu Peterburg’a gönderen Schouvaloff, hükümetini sürekli olarak İngiltere’nin savaşa 
girmesinin meydana getireceği tehlikelerden bahsetmiş ve Rus ordularının Balkanları geçmemesini 
tavsiye etmiştir. Schouvaloff’a göre Rus Hükümeti, süratle birkaç zafer kazanıldıktan sonra, 
Bulgaristan’a otonomi verilmesi, Karadağ’ın topraklarını genişletmesi ve Baserabya bölgesinin 
alınması şartlarını içeren bir barış yapmalıydı. Schouvaloff’un asıl büyük korkusu savaşın genel bir 
savaş haline dönüşmesi idi. (Sumner, 1962: 311). 
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2. Avrupa uluslarının ticari ve finanssal çıkarları aynı zamanda çok geniş 
bir şekilde Mısır’da bulunmaktadır; savaşın bir gereği olarak bu ülkeye yönelik 
bir saldırının olması ya da geçici olsa bile bir işgalin meygana gelmesi, tarafsız 
devletlerce kayıtsızlıkla karşılansa bile, İngiltere’nin kesin olarak böyle bir tutum 
içinde olması mümkün değildir. 

3. İstanbul’un büyük önemi; askeri, politik, ya da ticari bakış noktasından 
olsun ya da olmasın, izahı gerektirdiği çok açıktır. Bu yüzden, sadece Majesteleri 
Hükûmetinin hâkim ve öncelikli bir pozisyona sahip şehrin şu anki sahiplerinin 
idaresinden başka bir devletin idaresine geçmesine kayıtsız kalmayacağına dikkat 
çekmek gerekmektedir. İstanbul ve Çanakkale Boğazından geçişi düzenleyen 
Avrupa müeyyidesi altındaki mevcut düzenlemeler İngiliz Hükûmeti için makul ve 
yararlı görünmektedir. Boğazların statüsünün maddi anlamda bir değişikliğe tabi 
tutulmasına İngiltere’nin ciddi itirazları olacaktır. 

4. Olayların seyri Basra Körfezi’nde olduğu gibi başka çıkarları da gündeme 
getirebilir.” 

Notada İngiliz çıkarları konusunda Rus tarafı açıkça ikaz edilirken, bir taraftan 
da savaşın başında İstanbul’u ele geçirme düşüncesinde olmadığı, Bulgaristan’ın 
bir bölümünün bile işgali gerekirse, bunun geçici olacağı ve ancak barışın tesisi ve 
Hristiyan nüfusunun güvenliğinin teminine kadar olacağı şeklindeki Rus taahhüdü 
hatırlatılmakta ve söz konusu taahhüdün çardan yeniden teyidi istenmekteydi. 

İngiliz notasına Çarın resmi cevabı verilmeden önce 21 Mayıs’ta İngiltere’nin 
Petersburg elçisi Loftus ile Rus Dışişleri Bakanı Gorchakow arasında dikkate 
değer bir görüşme gerçekleşmiştir. Görüşmede Gorchakow, Loftus’a Çar’ın söz 
konusu notada İngiliz Hükûmetince işaret edilen görüşleri dostça bulduğunu 
ifade etmiştir. Ancak Loftus telgrafında “çok gizli” olarak düştüğü notta bunun 
bir Rus manevrası olduğunu belirtmiştir. Loftus’a göre Gorchakow’un gerçek 
amacı, İstanbul’un Rusya tarafından işgaline engel olunmasını imkânsız hale 
getirecek zamanı kazanıncaya kadar İngiltere’yi pasif durumda tutarak oyalamak 
idi. (BDFA, 1984: 263).4

4 Bu telgrafından iki gün sonra Loftus, benzer görüşlerini biraz daha etraflıca ele aldığı başka bir 
mektup Londra’ya göndermiştir. İngiliz kaygılarını artırıcı nitelikteki mektubunda Loftus, savaşın 
gerçek amacının Türkiye’yi bir Rus vilayeti şekline sokmak olduğunu belirttikten sonra, bu amaç 
doğrultusunda Rus ulusunun en üst düzeyde tahrik edildiğini, her Rus’un zihninde yerleşik bir 
düşünce olarak İstanbul’un işgalinin bulunduğunu ve işgali önlemek için savunma tedbirlerinin 
alınmaması durumunda şehrin Rusların eline geçmesinin imkân dahilinde olduğunu ifade etmiştir. 
Loftus, Rusya’nın ılımlı ve uzlaşmacı söylemlerinin tam olarak Avrupa kamuoyunun nabzını 
tutmak ve zaman kazanmak amacı taşıdığını, İngiltere’ye verilen güvencelerin ise Rus ordusu 
ilerlerken İngiltere’yi oyalamaktan ibaret olduğunu tekrarlamıştır. Rus amaçlarını ve diplomasisini 
iyi analiz eden Loftus, Rus hegemonyasının sadece İngiliz çıkarlarını hedef aldığını ve Rusya’yı 
durdurmanın da İngiltere’ye düşen bir görev olduğunu düşünmüştür. Çünkü Loftus, Avusturya’nın 
Rusya’dan endişe duymasına rağmen Almanya’dan dolayı Rusya’ya karşı tavır alamayacağını fark 
etmişti. Bu nedenle Loftus, Rus ordusunun Tuna’yı geçmesini direkt İngiliz çıkarlarına yönelen bir 
tehlike olarak görmüş ve İngiltere’nin Türk topraklarında güçlü bir savunma pozisyonu alarak aktif 
bir rol üstlenmesini tavsiye etmiştir. (BdFa, 1984: 263-264). 
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Sonuçta İngiliz notasına Rus cevabı 30 Mayıs’ta gelmiştir. Rus cevabında 
bir kere Rusya’nın savaşı durdurması, büyük devletlerin tarafsız kalmasına ve 
Türk tarafının Rus ordularının Balkanlara geçişinden önce Rus taleplerini kabul 
ederek barış önerisinde bulunmasına bağlanmıştı. Diğer taraftan Rusya kendisine 
karşı bir düşmanlığın hasıl olması durumunda savunma tedbirleri alacağını ilan 
etmekteydi. Rusya’nın ileri sürdüğü şartlara baktığımızda öncelikle İngiltere’ye 
Hindistan ya da onun bağlantıları için açık bir güvence verilmiş ve bu çerçevede 
“Rusya’nın ne Süveyş ya da Mısır’ı, ne de İstanbul’u hiçbir surette işgal etme 
düşüncesinde olmadığı” belirtilmiştir. Boğazlar konusunda ise Rusya’nın “eşitlik 
prensibi çerçevesinde kendisine uygun olmayan şartları gözden geçirmek.” 
şeklindeki isteği yer almıştır. Rusların şartlar ise şöyleydi: “Bulgaristan, Türk 
garnizonlarından arındırılarak ulusal bir milis gücüne sahip, Avrupa garantisi 
altında bir otonom vasal devlet olarak kurulacaktır. Balkanların güneyindeki 
Bulgaristan, diğer vilayetler gibi düzenli bir yönetim için en iyi güvencelere sahip 
olacaktır. Sırbistan ve Karadağ, topraklarını genişletecektir. Bosna ve Hersek 
iç durumlarına uygun olarak müşterek bir antlaşma ile belirlenecek ve iyi bir 
yerli yönetimi temin edecek şekilde yapılandırılacaktır. Sırbistan ve Bulgaristan 
sultana bağlı kalacaktır. Romanya’nın bağımsızlık sorunu müşterek bir uzlaşma 
ile çözülecektir. Eğer Bâb-ı Âlî’ bu şartları kabul ederse, Rusya 1856’da terk ettiği 
Baserabya bölgesini ve savaş masraflarının karşılığı olarak Batum’u bir komşu 
toprakla beraber elde etme hakkına sahip olacaktır. Bu durumda Romanya, 
müşterek bir antlaşmayla ya bağımsızlığının ilanıyla ya da Sultana bağlı olması 
koşuluyla Dobruca bölgesi verilerek memnun edilecektir. Eğer Avusturya-
Macaristan kendi adına, Rusya’nın kazanımlarına karşılık olarak veya Balkan 
yarımadasındaki Hristiyan prenslikler lehine yukarıda zikredilen topraksal 
değişiklere karşı bir güvence olarak talepte bulunursa, Rusya bu taleplerin Bosna 
ve Hersek’te aranmasına itiraz etmeyecektir.” Gorchakow, sıraladığı şartlara 
büyük devletlerin rıza göstermesi durumunda, Bâb-ı Âlî’’ye şartları kabul etmesi 
için kolektif bir baskı uygulanmasını tavsiye etmiştir. Taleplerinin reddedilmesi 
durumunda ise savaşın devam edeceğini ve barışın savaşın sonucuna bağlı 
olacağını belirtmiştir. (BDFA, 1984: 276; Stojanović, 1939: 159-160).

Rus şartları göstermekteydi ki, savaş ve barış için öne sürülen şartlar 
Balkan coğrafyasında düğümlenmişti. İlk bakışta bu coğrafyada istenilen Rus 
düzenlemelerinde Avusturya ile yapılan gizli antlaşmalara sadık kalındığı 
dikkatten kaçmamaktadır. Burada dikkati çeken bir başka husus, Rus önerileri 
arasında Batum’un yer almasıdır. Bu durum ikinci planda kalmış gibi görünse de 
Rusya’nın Osmanlı Devleti’nin Asya topraklarına atfetmiş olduğu önemi ortaya 
koymaktadır. Böylece şimdiye kadar İngiltere’nin Asya’daki pozisyonuyla direkt 
ilgili olarak öne sürülen İstanbul, Mısır, Süveyş Kanalı’nın yanına Batum da dâhil 
olmuş oluyordu. Batum aşağıda görüleceği gibi sonraki Rus-İngiliz pazarlığının 
önemli bir konusu olmuştur. 
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Elbette ki, Rus taleplerinin İngiliz çıkarları açısından İngiltere’de memnuniyetle 
karşılanması beklenemezdi. Başbakan, daha Rus cevabının kaleme alınmasından 
sekiz gün önce işlerin İngiltere için “çok kötüye gittiği”ni söylemekte ve sorunu 
bir ölüm-kalım sorunu olarak görmekteydi: “Bir Hükûmet sadece şunun için 
ölebilir: Alçakça bir sona gelmektense, onuruyla ölmesi daha iyidir. İngiltere hâlâ 
İngiliz çıkarları üzerinde yükselmektedir. Üç ay içinde İngiliz çıkarları lekelenmiş 
olacaktır.” (Buckle, 1920: 140) Kraliçe’nin de tepkisinde Başbakandan geri kalır 
yanı yoktu. Haziran ortalarında Rus ordularının Osmanlı Devleti’nin Balkanlar ve 
Asya topraklarındaki belli başlı kentleri ele geçirmesiyle durumun “tehlikeli” bir 
noktaya geldiğini düşünen kraliçe başbakana talimatlar yağdırmaya ve duruma 
kayıtsız kalınmayacağını daha yüksek sesle söylemeye başlamıştır. Hatta kraliçe 
Rusya’ya karşı harekete geçmek için birkaç gün veya haftalık gecikmenin artık 
“öldürücü” olacağını söylemekteydi. Bu noktada Disraeli’ye düşüncelerini 27 
Haziran tarihli mektubunda şöyle açıklamıştır: “Kraliçe, Beaconsfield’e tekrar ve 
en büyük samimiyeti ile meselelerin çok kritik duruma gelmiş olduğunu belirtmek 
zorundadır. Pek çok kişiden, Hükûmetin kararlı ve cesur bir çizgide olması gerektiği 
konusunda duyulan endişeyi işitiyorum. Bu gecikme (belirsizlik), Rusya ilerlerken 
ve İstanbul’a ulaşmasının an meselesi olduğu bir sırada İngiltere’nin dışarıda 
prestijini ve pozisyonunu kaybetmesine neden olacaktır. Sonra Hükûmet korkunç 
bir şekilde suçlanacaktır ve kraliçenin onuru öyle kırılacaktır ki, tacını bırakmayı 
bile düşünecektir. Cesur olun! Niçin Lordlar Kamarası gibi Avam Kamarası’nı 
toplantıya çağırıp İngiltere’nin çıkarlarının tehlikede olduğunu anlatmıyorsunuz. 
Bu tehlike sadece Hristiyanlar (ki onlar da Türkler kadar acımasızdır) için değil, 
aynı zamanda devam etmekte olan savaştan Türkler kadar Rusların da zalim ve 
barbar olmasından kaynaklanmaktadır. Bunu onlara anlatınız ve onların kendi 
egemenlik ve ülkelerinin etrafında toplanmaları gerektiğini söyleyiniz. Ve siz 
kalabalık ve güçlü bir çoğunluğa sahip olacaksınız. Rusya’nın ileri gitmeyeceğini, 
duracağını söyleyiniz. Fakat bu yapılmazsa ve çabuk davranılmazsa, zaman 
geçmiş olacaktır ve daha sonra biz şimdi yapmamız gerekenden daha fazlasını 
yapmak zorunda kalacağız.” (Buckle, 1920: 148-149). 

Böylece Disraeli, Kraliçe’nin de talimatlarıyla Rusya’yı durdurmak için 
atacağı somut adımlar konusunda kabineye baskı uygularken iki yönde harekete 
geçmeye karar vermiştir. 1. Bâb-ı Âlî’yi Gelibolu’yu İngiliz işgali için ikna etmek 
2. Avusturya’nın İngiltere ile bir askerî ittifaka girmesini sağlamak. 

Disraeli, Bâb-ı Âlî nezdindeki girişimini 6 Haziran’da İstanbul’daki elçisi 
Layard kanalıyla yapmıştır. Layard’a “gayriresmî” ve “oldukça gizli” notuyla 
gönderdiği mektupta Disraeli Asya’da durumun felaket verici olduğuna, 
Tuna’daki durumun ise muğlâk ancak tehdit edici olduğuna vurgu yaptıktan sonra 
“mevcut tarafsızlık politikasına da halel getirmeden İngiltere’nin hâkimiyetini ve 
statükoyu devam ettirmesinin bir yolu var mı? Bâb-ı Âlî’nin filomuzu İstanbul’a 



510

davet etmesi mümkün mü?” diye soruyordu. Ona göre geç kalınması durumunda 
olaylar İngiltere için telafisi mümkün olmayan yönde gelişebilirdi. Disraeli bu 
çerçevede endişelerini ve atacağı adımları şöyle izah ediyordu. “Bu tür bir deniz 
harekatı bağlantılarımızı güvenceye almaksızın tehlikeye atılamaz. Aksi takdirde 
Ruslar İstanbul’u işgal etmeden önce Çanakkale’yi alabilirler ve filomuzu tuzağa 
düşürebilirler. Bu yüzden maddi bir garanti olarak İngiltere tarafından Gelibolu 
yarımadasının askeri işgali gerekmektedir. 20.000 insan bunu temin edecektir. 
Biz bu durumu boşa çıkarmak için savaşa girme kararlılığında olmalıyız. Böyle 
bir teklif (İngiliz filosunun İstanbul’a daveti) Bâb-ı Âlî’den gelirse ben kabinenin 
teklifi kabul etmesini tavsiye edebilirim; ancak teklif Bâb-ı Âlî’den gelmelidir. Ben 
sizin bu meseleleri düşünmenizi ve beni gizlilik içinde bilgilendirmenizi istiyorum. 
Zaman bizim için olağanüstü değerlidir. Çünkü ben masrafları on haftada 
karşılanabilecek bir askeri birliğin hazırlanmasını düşünmekteyim. Rusların 
Tuna’yı geçişinden sonra bunu ertelemek mümkün olmayacaktır.” (Buckle, 1920: 
142). Ancak Disraeli’nin “tarafsızlık” politikasını devam ettirerek Gelibolu’ya 
asker çıkarma düşüncesi bir kere ölü doğmuştu. Bâb-ı Âlî’nin İngiltere’nin açıkça 
kendisinin yanında savaşa girdiğini görmeden ülkesinin bir kısmının işgaline 
izin vererek egemenlik hakkından vazgeçmesi mümkün değildi. Nitekim de öyle 
olmuştur. 

Avusturya’yı kazanmak ve bir İngiliz-Avusturya ittifakını temin etmek 
fikri aslında savaşın başından beri İngiliz dış politikasının olmazsa olmazıydı. 
Çünkü mevcut konjonktürde Avusturya, İngiltere için Avrupa’da Rus tehlikesine 
karşı çıkarları örtüşen ve işbirliği yapabileceği tek devlet konumundaydı. Bu 
bağlamda Avusturya kara ordusuyla İngiltere’nin denizdeki gücünü takviye 
etmesi açısından da büyük önem arz ediyordu. Nitekim Disraeli Mayıs başında 
Londra’daki Avusturya elçisi Beust ile yakın ilişki içinde olarak bir işbirliği 
arayışına girişmiştir. Beust’a İngiltere’nin tarafsızlık politikasının “formalite”den 
ibaret olduğunu söyleyerek her zaman müşterek bir hareket ihtimali için açık kapı 
bıraktıklarına dikkat çekmiştir. Daha sonra da Beust’a şu soru yöneltilmiştir: “Siz 
bizden neyi talep edeceksiniz?”5 İngiliz Hükûmetinin Rusya’ya karşı işbirliği 
yapma düşüncesi 19 Mayıs tarihli “gizli” mektupla Avusturya’ya iletilmiştir. 
Mektupta işbirliğinin gerekliliği şu şekilde değerlendirilmiştir. “Majesteleri 
Hükûmeti, benzer çıkarlar içinde olan İngiltere ve Avusturya’nın belli ihtimallere 
göre benimseyecekleri politika için dostça ve tam bir uzlaşı içinde olmalarının 
zamanı geldiğine inanmaktadır... Majesteleri Hükûmeti, İstanbul’un bağımsızlığı 
ve Boğazların serbestliğinin Avusturya için İngiltere’den daha az önemde 
5 Avusturya ile iş birliği girişimi aynı tarihte Disraeli’nin özel sekreteri olan Corry tarafından 
da yapılmıştır. Corry, özellikle Avusturya elçiliği ile gizli kanalları kullanarak irtibat kurmaya 
çalışmıştır. Örneğin Corrry’nin Count Montgelas ile olan ilişkisi konusunda bkz.: (Stojanović, 
1939: 164-165).
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olmadığına ve İngiltere gibi Avusturya’nın da bundan herhangi bir çaba 
göstermeden vaz geçmeyeceğine şüphe etmemektedir. Eğer böyle bir durum 
olursa, ortak çıkarların birlikte hareket edilerek korunması ile ilgili olarak bir 
uzlaşmaya varmak zor olmasa gerektir... Şu anki iletişimin amacı, Avusturya 
Hükûmetini yukarıda belirtilen durumda yani İstanbul üzerine bir Rus ilerleyişi 
durumunda birleşik bir hareket planını düşünmeye ve tartışmaya davet etmektir. 
Sorundaki ihtimal büyük bir olasılıkla meydana gelmeyecektir; fakat böyle önemli 
konularda hiçbir şey şansa bırakılmamalıdır.” (BDFA, 1984: 266-267). 

Avusturya Hükûmeti, 29 Mayıs 1877 tarihiyle verdiği cevabî yazıda 
Avusturya’nın “savaşın bütün sonuçlarına karşı kendi çıkarlarını savunmaktaki 
kararlılığına” vurgu yaptıktan ve Paris Antlaşmasının bütünüyle korunmasında 
ısrarcı olmayacağına işaret ettikten sonra “kesin olarak” kabul etmeyeceği şartları 
şöyle sıralamıştır. (BDFA, 1984: 268-271):

1. Balkan Yarımadası’ndaki Hristiyan nüfus üzerindeki belli bir korumanın 
herhangi bir devlete bırakılması.

2. Savaşın sonuçlarının kararlaştırılmasının garantör devletlerin katılımı 
olmaksızın gerçekleşmesi ve Balkan yarımadasındaki Hristiyan nüfusun bir devlet 
kurmasının tek bir devletin inisiyatifine bırakılması. 

3. Tuna’nın sağ kısmında Rusya’nın toprak kazanımı.

4. Rusya ile Romanya’nın birleşmesi veya bu prensliğin Rus imparatorluğuna 
katılması.

5. Rusya ya da Avusturya-Macaristan’a tabi Romanya’da vasal bir devlet 
(secundogeniture)’in kurulması. 

6. İstanbul’un Rusya tarafından işgali.

7. Balkan Yarımadası’ndaki Slav olmayan unsurlara rağmen, küçük bir Slav 
devletinin kurulması ve her halükârda mevcut vilayetlerin başına yerli bir şefin 
getirilerek bu vilayetlere otonomi verilmesi suretiyle yeniden bir yapılandırmaya 
gidilmesi. 

Andrassy, yukarıdaki maddeler ile ilgili olarak özellikle Avusturya’nın 
Bulgaristan ve Sırbistan üzerindeki hassasiyetine dikkat çekmiştir. Rusya’nın bu 
bölgeleri işgalinin Avusturya çıkarlarına tamamen zıt olduğunu belirten Andrassy, 
Avusturya Hükûmetinin böyle bir işgali tasvip etmeyeceğini ifade etmiştir. Bu 
konuda Rusya’dan “memnuniyet verici” güvenceler aldıklarını, Rus imparatoru 
ve Hükûmetinin tavrının da bu yönde olduğunu belirtmiştir. Diğer taraftan, 
Andrassy, İngiltere’nin Süveyş Kanalı ve Basra Körfezi konusundaki korkularının 
yersiz olduğunu, Rusya’nın buraları tehdit etmeyi düşündüğünü sanmadığını 



512

söylemiştir. Yazıda İstanbul ve Boğazların işgali konusunda ise, bunun Avusturya 
için büyük önem taşıdığı ve böyle bir işgale izin verilmeyeceği, zaten Rusların da 
bu konuda güvence vermiş oldukları belirtilmiştir. 

Görüldüğü gibi Rusya ile uzlaşmaya varmış oldukları intibaını veren Avusturya 
cevabı,6 İngilizlerin işbirliği teklifine bir yanıt getirmemekteydi. Açık bir şekilde 
Avusturya, cevabında iki tarafı da (Rusya ve İngiltere’yi) idare etmeyi tasarlamıştı. 
Bir taraftan Rusya’yı kendisinden uzaklaştırmamayı, diğer taraftan da İngiltere’yi 
gücendirmeden ileride desteğini alabilmeyi düşünmüştür. 

İngiliz hariciyesi sonraki aylarda da ortak tehlike olarak Rusya karşısında 
işbirliği yapmak hususunda Viyana’ya benzer mealde birçok telgraf ve mektup 
göndermiştir. Avusturya, İngiltere’nin bütün talep ve tavsiyelerine temel olarak 
29 Mayıs tarihli yazıda belirtilen 7 nokta çerçevesinde cevaplar vermeye 
devam etmiştir.7 Sonuç itibariyle Avusturya Hükûmeti, Avusturya çıkarlarının 
zedelenmesi durumunda savaştan kaçınmayacağını deklere etmekle beraber, 
Rusya’ya karşı İngiltere ile ortak hareket etmeye de yanaşmamıştır. Avusturya’nın 
tavrı kraliçenin ifadesiyle “sürüncemede bırakıcı” nitelikteydi. (Buckle, 1920: 
149).8 

Görünüşte Balkanlarda İngiltere ile Avusturya’nın çıkarları paralellik gösterse 
de, aslında Avusturya’nın çıkarları doğuda, İngiltere’ninki ise batıda idi. İngiltere 
için İstanbul bir savaş nedeni olabilecekken, Avusturya için Sırbistan ya da 
Bulgaristan savaş nedeni olabilirdi. Özellikle de Balkanlarda “büyük bir Slav 
devleti”nin kurulması, Avusturya diplomasisinin en büyük tehdit konusu olarak 
görülmüştür. Bu nedenle İngiliz Hükûmeti, Avusturya’yı işbirliğine ikna etmek 
6 İngiliz hariciyesi, Avusturya’nın Rusya ile uzlaşmış olduğunu 7 Haziran’da Paris elçisi Lyons’un 
mektubuyla öğrenmiştir. Lyons’un verdiği bilgiye göre Viyana’da Rus elçisi Novikow ile Andrassy 
arasında gizli bir “protokol ya da diplomatik belge” imzalanmıştı. İmzalanan Rus-Avusturya 
antlaşmasına göre Rusya ve Avusturya Sırbistan’ın herhangi bir bölgesini işgal etmeyecek, 
ancak muhtemel bir toprak paylaşımı için savaşın uzaması durumunda Avusturya önce Türk 
Hırvatistanı’na daha sonra da Bosna’nın tamamına sahip olacaktı. (BdFa, 1984: 272-274).

7 Andrassy, öngördüğü 7 maddeye İngiltere’nin isteği ve ısrarı üzerine 26 Temmuz’da Boğazlarla 
ilgili bir madde daha eklemiştir. Bu maddeye göre Boğazlar Osmanlı Devleti’nin elinde “kapalılık” 
ilkesi üzerine idare edilecek, ancak bu konuda “detayda” bir değişiklik yapmak durumu hasıl 
olursa, böyle bir değişiklik sadece Garantör Devletler arasında genel bir uzlaşma ile yapılacaktır.
(Stojanović, 1939; 172). 

8 Temmuz’un başından itibaren Avusturya’nın Rusya’ya karşı tavır almayacağı Andrassy tarafından 
daha net bir şekilde ifade edilmeye başlanmıştır. Örneğin, Andrassy 7 Temmuzda Londra’ya 
gönderdiği telgrafta “Rusya taahhütlerine sadık kaldıkça, Avusturya İngiltere ile bir protokol 
yapmayacaktır.” demekteydi (BdFa, 1984: 287. Benzer mealdeki 14 Temmuz tarihli telgraf için 
bkz.: (BdFa, 1984: 291). Esas itibariyle Avusturya ordusu da Rusya’ya karşı bir savaşa girmeyi 
istememekteydi. Bir İngiliz gözlemcinin tespitine göre Avusturyalı generaller, Rusya ile savaşmak 
yerine, Rusya ile beraber Osmanlı Devleti’ne karşı savaşmak düşüncesi içindeydiler. Diğer taraftan 
Avusturya Dışişleri Bakanı J. Andrassy, Dual Monarşisindeki Macar ayrıcalıklarını tehlikeye 
atabilecek bir savaştan sakınmaktaydı. (Taylor, 1988: 242). 
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için sürekli olarak Rus önerilerinin ve hareket tarzının Avusturya çıkarları için 
oluşturduğu tehlikeyi izaha çalışmıştır.

Disraeli, Rusya’ya karşı hareket sahasını genişletmek için Bismarck’ı da 
kazanmaya çalışmıştır. Ancak Bismarck, Disraeli’nin gerek Gelibolu’yu işgal 
planına, gerekse Avusturya ile işbirliği girişimine hoş bakmamıştır. Çünkü, 
Bismarck Rusya’yı feda etmemekte kararlıydı. O, “Avrupa Barışı” için İngiltere 
ile Fransa’yı Yakın Doğu’da kapıştırmak istiyor ve böylece Avrupa’da etkisini 
azaltabilecek girişimleri tasvip etmiyordu. 

Rus ordusunun Haziran sonlarında Bulgaristan’ın stratejik kentlerini işgal 
ederek 7 Temmuzda Bulgaristan’ın merkezi konumundaki Tırnova’yı ele geçirmesi 
Londra’yı “alarm”a geçirmiştir. Bir gövde gösteri olarak 5 Temmuzda İngiliz 
donanmasına Beşike koyuna demir atması talimatı verilmiştir. 12 Temmuzda 
da İngiliz Hükûmeti Rusya’ya “sert” bir nota verme kararı almıştır. Nota’da, 
İngiltere’nin İstanbul’un işgali durumunda mevcut “tarafsızlık” politikasından 
vazgeçeceğine işaret edilmiş, işgalin ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında 
bulunulmuştur. Bununla birlikte notada “casus belli” terimi kullanılmasa da, 
sonradan gerekmesi hâlinde bu terimin kullanılacağı belirtilmiştir. (Buckle, 1920: 
150-151).9 

Rus ilerleyişinin tehlikeli bir noktaya geldiği Temmuz ortalarında İngiltere’deki 
Rus aleyhtarlığı daha fazla derinleşmiş ve “savaş”tan daha güçlü bir şekilde 
bahsedilir olmuştur. İngiliz kamuoyu “ziyadesiyle” heyecanda olup Hükûmet 
taraftarı gazeteler, “İngiltere’nin çıkarlarının tehlikeye duçar olmasının yakın 
olduğunu” sütûnlarına taşıyarak tansiyonu yükseltmişlerdir (Basiret gazetesi, 9 
Temmuz 1293, 2).10 Derby ve Salisbury bile Rusya’ya karşı etkili tedbirler alınması 
gerektiğini tavsiye etmiştir. Derby, Türkiye ile ittifak yapılabileceğini söylerken, 
Salisbury “eğer Rus istilasının önlenmesi gerekiyorsa, İngiliz donanmasının 
İstanbul’a girmesine itirazı olmayacağını” ifade etmiştir. Kraliçe, Disraeli’ye 
“antlaşmalardan kaynaklanan haklarını kullanarak maddi bir garanti” olarak 
Çanakkale Boğazı’nın işgalini tavsiye etmiş, bunun İngiltere’nin Akdeniz’deki 
pozisyonunu korumak ve gelecekteki barış görüşmelerinde “lider” rol elde etmek 
için şart olduğunu söylemiştir. Kraliçe “savaş” istemiyle karışmış öfkesini ve 
Disraeli’den beklentisini 20 Temmuzda şöyle açıklamıştır: “Kraliçe, herhangi 
bir hata yapılması korkusu yüzünden, Lord Beaconsfield (Disraeli)’in benim 
sorduğum şu soruya vermiş olduğu cevabı özetlemek istiyorum: ‘Ne yapmalıyız ve 
eğer Ruslar İstanbul’a sahip olmayı başarırlarsa bunu nasıl izah edeceğiz?’ Onun 
9 İngiliz notası 17 Temmuzda Rus Elçisi Schouvaloff’a verilmiştir. Bkz.: (BdFa, 1984: 294-295).
10 Bu sırada muhalefet gazeteleri ise İngiltere’nin çıkarlarının tehlikeye düşmesinin söz konusu 
olmadığını yazarak İstanbul’un Hindistan’ın anahtarı olmadığı ve Hindistan için Mısır’ın işgalinin 
gerekli olduğu tezini savunuyorlardı. (Basiret gazetesi, 9 Temmuz 1293; 2).
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verdiği cevap ise şöyleydi. ‘Eğer ben siz majestelerinin bakanı isem Rusya’ya 
benim belirlediğim bir günde İstanbul’dan çıkmazsa savaş ilan edeceğimi 
söylemeye hazırım.’ Beaconsfield aynı soruya Lord Salisbury’nin ‘savaş ilanı’ 
cevabı verdiğini söylemektedir. Bu doğru mu? Kraliçe, Lord Beaconsfield’in 
parlamentoda güçlü bir şekilde ‘Hükûmetin bu ülkenin onurunu ve şerefini 
ayaklar altına düşürecek ve onun çıkarlarını zedeleyecek hiçbir şeye asla izin 
vermeyeceğini’ söyleme şansına sahip olacağından ümitvardır.” Aynı zamanda 
kraliçe Disraeli’den bir gün sonraki kabinede “mümkün olduğu kadar hızlı bir 
şekilde garnizon sayısını artırmak için askerlerin hızlıca gönderilmesi gerektiği” 
konusunda ısrarlı olmasını ve “çok güçlü bir dil kullanması”nı istemiştir.” 
Kraliçenin ümitlerini boşa çıkarmayacağından emin olan Disraeli ise İstanbul’un 
işgal edilmesi durumunda “kraliçenin askerlerinin Basra körfezine gönderilerek 
Moskofların Orta Asya’dan temizlenmesi” gerektiğini ortaya atacak kadar ileri 
gitmiştir. (Buckle, 1920: 152-155). 

Disraeli, 21 Temmuzdaki kabine toplantısında kraliçenin beklediği konuşmayı 
yapmış ve istediği desteği ve kararı kabineden çıkarmıştır. Kabinenin aldığı karara 
göre Rusya İstanbul’u işgal eder ve oradan çekilmek için gerekli adımları atmazsa, 
İngiliz Hükûmeti bu devlete karşı savaş ilan etmek için kraliçeye başvuracaktır.11 
Kabinenin bu kararı aldığı sırada, Akdeniz’deki garnizonların güçlendirilmesi için 
de gerekli emirler verilmiştir. Ancak kabinenin sert üslubunun ve kararlılığının 
Derby’nin Rusya ile yaptığı yazışmalara yansımaması kraliçenin şikâyet konusu 
olmuştur. Kraliçe Derby’nin savaşı istemeyen pasif tavrını bizzat kendisiyle 
yapmış olduğu yazışmalarda da görmüştür. (Buckle, 1920: 154).12 Yine de Disraeli, 
İngiliz politikasının “büyük amaçlarını” savaşa girmeden temin edebileceğine, 
ancak savaş gerekirse de bundan çekinmeyeceğine kanidir. 

Temmuz ortalarında Rus karşıtı İngiliz devlet adamları ve kamuoyu üzerine 
çöken kara bulutlar Temmuz sonlarında dağılmaya başlayacaktır. Çünkü Rus 
ordusu Plevne mevkiinde ağır kayıplar vererek ciddi yenilgiler almaya başlamıştır. 
Bu beklenmedik durum savaş konusundaki Avrupa ve İngiliz kamuoyunun 
görüşünün değişmesine de neden olmuştur. Ağustos ve Eylül ayları boyunca 
Plevne cephesinden gelen Osmanlı zaferleri, İngiltere’de giderek artan bir Türk 
sempatizanlığını da beraberinde getirmiştir. Londra sokaklarında Türkler lehine 

11 Kabinenin 21 Temmuz kararı Rus elçisi Schouvaloff’a 28 Temmuz’da verilmiştir. Karar 
Schouvaloff’a verilirken, İstanbul Boğazı’na İngiliz donanmasının girmesi için talimat verilebileceği 
uyarısında bulunulmuştur. (Sumner, 1962: 318-319).

12 Derby, Gelibolu’nun işgali için bir adım atılsa bile, bunun artık geç olduğuna inanmaktaydı. Ona 
göre İngiltere’de savaşı çözüm olarak görenler küçük bir grubu oluşturmakta, fakat barış için savaşı 
çözüm olarak görmeyen “sessiz” büyük bir kalabalık bulunmaktaydı. Derby’nin “Gelibolu’nun 
işgalinin geç olduğu” yönündeki ifadesinden üzüntü duyan Kraliçe, onu başbakanın teklifi 
doğrultusunda zamanında sorumluluk almamakla suçlamıştır. (Buckle, 1920: 157-158, 158-159). 
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şarkılar söyleniyordu. Her Pazar Türk düşmanı Gladstone’nun evine gidip onu tahkir 
etmek ve pencerelerine taş atmak moda olmuştu. (Mourois, 1935: 328). Türklerin 
cephede göstermiş oldukları kahramanlıklar, vatan ve onur mücadelesinin eşsiz 
timsalleri olarak İngiliz siyasilerinin nazarında ve İngiliz basınında olağanüstü 
övgüye haiz olmuştur. Başbakan Disraeli 1 Eylülde Derby’ye yazdığı mektupta 
“kamuoyu (İngiliz) her gün biraz daha Türk yanlısı olmaktadır” diyordu. Plevne 
savunmasının Disraeli’nin kendisinde de Türklere karşı muazzam bir güveni 
telkin etmiş olduğu anlaşılmaktadır: “Ülke (İngiltere), Türklerin dünyanın hâkim 
devletleri arasına dâhil olmaya hak veren ulusal ruh, gayret ve kaynaklara sahip 
olduğunu biliyor. Sorunlu bölgelerde (Balkanlarda) Osmanlıdan daha iyi bir 
Hükûmetin kurulabileceğine açık bir kanıt yoktur…Eğer bu devletler taksimin 
karanlık oyununu oynamaya devam ederlerse, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
dağılmasına izin vermeyecek olan İngiltere ile ihtilafa düşmeleri gerekir. Rus 
telafisinin ‘Ermenistan’da bulunmakta olduğu konusuna gelince, 40.000 kişilik 
bir İngiliz ordusu bizim hâkimiyetimizdeki Karadeniz ve Batum yoluyla Tiflis’e 
yürüyecektir. Biz hiçbir müttefik istemiyoruz. Biz Bulgaristan’a savaşmaya 
gitmiyoruz. Durum, Wellington’ın yarımadaya gittiği gibidir; asker olarak bir 
Türk’ün 20 İspanyol değerinde olduğundan başka.” (Buckle, 1920: 177-178). 

Böylece Türkiye’nin yıkılmasına izin vermeyeceğini ilan eden Disraeli, 
Avusturya ile de bir işbirliğinin teşekkül etmeyeceğini anlayınca Rusya’nın yeniden 
savaşa başlamasını önlemek için İngiltere’nin yalnız hareket etmesi gerektiğine 
inanmıştır. Disraeli’ye göre Rusların kıştan önce savaşa başlaması mümkün 
görünmüyordu. Disraeli, ilkbaharda Rusların harekete geçeceği düşüncesiyle 15 
Ağustosta kabineyi toplayıp kritik durumu ele almayı gerekli görmüştür. Kendisi 
Rusların direkt olarak İngiliz çıkarlarını tehdit edip etmediğine bakmaksızın 
ikinci kez savaşa başlamalarını bir savaş gerekçesi olarak düşünmekteydi. Ancak 
kabinede özellikle Derby ve Carnaveron İngiltere’nin “tarafsızlık” politikasını 
savunarak kendisine muhalefet etmişlerdir. Bu nedenle Disraeli, planın bir parçası 
olarak Bâb-ı Âlî ile bir ittifak yapılmasına kabinenin hâlâ muhalif olduğunu 
görmüştür. Yine de kabineyi, Rusların İstanbul’u işgal etme yoluna gitmesi 
durumunda, bunu telafi için İngiltere’nin de benzer adımlar atması gerektiğine 
ikna etmiştir. 

İngiltere’nin gerçek niyet ve temayülü çara da iletilmekteydi. Açıkçası 
İstanbul sorununun İngiltere’nin tarafsızlığını bırakmasına neden olabileceğinden 
korkan Çar, İngiliz Hükûmetinin endişelerinin giderilmesinin gerekli olduğunu 
düşünmekteydi. İngiliz ateşemiliteri Wellesley de çarın ortaya çıkan yeni durum 
karşısındaki ruh halini iyi analiz etmiş gibiydi. Wellesley, Rus çarının İngiltere’nin 
kararlılığı ve hassasiyetini bilmesi durumunda, İngiliz çıkarlarını gözeteceğini 
ve bu çıkarlara zarar vermeden savaşı durduracağını hesap etmekteydi. Üstelik 
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Kraliçe ve Disraeli’nin kararlı tavrı da ortadaydı. Nitekim, Wellesley’in 
Londra’da iken kraliçe ve Disraeli ile birlikte gizli bir şekilde çara iletilmek için 
kaleme aldıkları mesajda “savaşın uzayıp İstanbul’un işgali tehlikesi belirirse 
İngiltere’nin tarafsızlığını açık bir şekilde devam ettirmeyeceği” söyleniyordu. 
(Kurat, 1968: 35). 

Disraeli barışın temini için makul gördüğü şartları İngiltere adına İstanbul’daki 
elçisi kanalıyla Bâb-ı Âlî’ye iletme yoluna gitmiştir. Bununla beraber Disraeli, 
Bâb-ı Âlî’nin teklif edilen şartlar hakkında görüş beyan etmesinden fazla ümitvar 
değildir. Çünkü Disraeli, Bâb-ı Âlî’nin kazanacağı zaferlerle şartları kendi lehine 
değiştireceğini umut etmemektedir. Bâb-ı Âlî’’den kabul etmesi istenen şartlar ise 
şunlardı: Bulgaristan sorununun Londra Protokolü’nde belirtildiği gibi çözülmesi, 
Rusya’nın Paris Antlaşması’yla kaybettiği Baserabya bölgesini yeniden elde 
etmesi. (Buckle, 1920: 182, 183). 

Öngördüğü şartların Rusya’yı onure etmek için yeterli olacağını düşünen 
Disraeli, söz konusu şartların Rusya’ya da bildirilmesini Layard’dan istemiştir. 
Bu önerisini yaparken de sözlerine şunu eklemiştir: “Eğer Rusya teklif edilen 
şartları reddederse, bu Babıali tarafından İngiltere’nin ‘tarafsızlık’ politikasından 
vazgeçeceği şeklinde yorumlanacaktır. Diğer taraftan Rusya, İstanbul’un tehdit 
edilmesi durumunda, İngiltere’nin bu işgali önlemek için maddi bir güvence 
olarak Babıali’ye yardım edeceğini bilmelidir. Zira; Rusya’nın “işgal” konusunda 
‘menfi’ bir tutum içinde olması, kendisini Avrupa’nın gözünde daha fazla yanlış 
yapar bir duruma sokacaktır.” (Buckle, 1920: 182).

Disraeli, düşüncelerini bazen Layard ile gizlice paylaşmıştır. Layard onun 
için ‘doğu’ hakkında bilgi edindiği en önemli ve muteber kaynakların başında 
gelmekteydi. Bu nedenle Layard’dan almış olduğu bilgi ve öneriler onun 
nazarında büyük bir önem taşımaktaydı. Çoğu zaman görüşlerinin Layard ile 
paralellik arz etmesi kendisindeki belli bir etkilenmeyi de akla getirmektedir. 
Bu bakımdan Layard ona (Disraeli’ye) Rusların ileri sürdüğü şartların Almanya 
ve Avusturya tarafından desteklendiğini ve bu şartlar Osmanlı İmparatorluğunu 
parçalamayı amaçladığını söylemiştir. Bulgaristan için teklif edilen otonominin 
de bu amacın bir parçası olduğunu ileri sürmüştür. Bunu İngiltere için “hayati” bir 
sorun olarak gören Layard, İngiltere’nin Türkiye’ye aktif bir şekilde para, subay 
ve asker yardımı yapması gerektiğini teklif etmiştir. Ayrıca o, Rusya’ya karşı başka 
alternatif tedbirlere de başvurulabileceğini ileri sürmüştür: Macar Lehlerinin 
kullanılması, Orta Asya’da Sultanın etkisinden yararlanılması ve Ruslara karşı 
Müslüman devletlerin kurdurulması. (Stojanović, 1939; 180). 

Bu arada Layard’ın savaşın seyri konusunda taşımış olduğu bir başka endişe 
ise Yunanistan ve Sırbistan’ın savaşa girmeye meyletmeleriydi. Hatta İngiliz 
diplomatik çevrelerinde Sırbistan’ın savaşa girmek için Rusya’dan işaret beklediği 
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şeklinde bir görüş hâkimdi. (Kurat, 1968: 38). Bu sebeple Layard, Yunanistan ve 
Sırbistan’ın savaşın dışında tutulması için bu ülkelerde ayaklanmalar çıkarılması 
gerektiğini bile tavsiye etmiştir. Nitekim, Sırbistan Ağustos ayında Rusya’nın 
yanında savaşa girmeyi düşündüğü sırada Layard, burada bir ayaklanma çıkararak 
Prens Milan’ın yerine Karageorge’u geçirmeyi önermiştir. (Stojanović, 1939:180). 

Layard’ın uyarılarını dikkate aldığı anlaşılan Disraeli ve İngiliz Hükûmeti, 
gerek Sırbistan ve gerekse Yunanistan nezdinde güçlü protestolarda bulunarak baskı 
yapmıştır. Ancak bütün çabalara rağmen Sırbistan’ın 13 Aralıkta savaşa girmesi 
önlenememiştir. Layard gibi pek çok İngiliz, Sırbistan’ın savaş ilanını, “ödünç 
alınmış bir bıçakla ölüm döşeğindeki adamın keyfi bir şekilde bıçaklanması” 
olarak yorumlamıştır. (Millman, 1979: 338).13 Diğer taraftan, Macaristan’daki 
anti-Rus ajitasyonun tahriki için de Babıali’nin gizli görevlileri ile Disraeli’nin 
ajanlarının ciddi bir çaba içinde oldukları görülmektedir.14 

Disraeli bir taraftan yer altı yöntemleriyle Rusya’ya karşı avantaj sağlamaya 
çalışırken, diğer taraftan da savaşa devam etmesi için Babıali’ye ihtiyacı olan 
parayı temin etmeye çalışmıştır. Ancak ödemelerin durdurulması yüzünden 
Babıali’nin talep ettiği borcu vermeyi garanti edememiştir. Bunula beraber, 
Disraeli, borcun sadece şarta bağlı olarak verilebileceğini de sözlerine eklemiştir: 
“Eğer biz İngiltere’nin bazı topraksal istasyonlar satın almasını düşünürsek, o 
zaman Babıali’ye bazı gerekli yardımlarda bulunabiliriz.” Disraeli, bu konuda 
Layard’a şunu yazmış ve tavsiye olarak şu istekte bulunmuştur. “Eğer Babıali’ye 
para temin edilebilirse, İstanbul Boğazı’ndaki İngiliz filosu ve Gelibolu ve 
Terkos’taki İngiliz askeri birliklerinin de desteğiyle Türklerin ikinci bir saldırıda 
bulunma ihtimali artar ve Rusya’ya karşı savaş ilan etmeksizin Osmanlı Devleti’ni 
bir-iki vilayeti hariç kurtarabiliriz. Bu durumda Osmanlı Devleti büyük bir devlet 
olmasa da, bağımsız ve güçlü bir devlet olarak varlığını devam ettirebilir.” 
(Stojanović, 1939: 181). Kuşkusuz Disraeli’nin, işgale karşılık para yardımı 
önerisi bağımsız bir devlet için kabul edilmez bir teklif olarak görünüyordu. 
Babıali de İngiltere’nin Osmanlı devleti’nin müttefiki olarak savaşa girmediği 
sürece böyle bir işgali hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini açıklamıştır. Plevne’nin 
düşüşünden sonra bile Babıali İngiltere’den kredi istediğinde bulunduğunda bu 
prensibinden taviz vermemiştir. Bu nedenle Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında 
borç alışverişi gerçekleşmemiştir. 
13 Sırbistan’ın savaşa giriş süreci ve sırasında Rusya ile ilişkileri konusunda bkz.: (Rupp, 1941: 
386-389).

14 Bunlardan Butler’in, bu görev için Babıali tarafından Macaristan’a gönderilen öğrencilerin 
masraflarını karşıladığı bilinmektedir. Yine Elliot’ın Salisbury’ye gönderdiği bir mektupta 
Butler’in Avusturya Lehleri arasında bir ayaklanma çıkarma girişiminde de bulunduğu 
anlaşılmaktadır. (Stojanović, 1939: 180). Ayrıca Babıali’nin Macaristan’daki faaliyetleri ve buna 
karşın Avusturya’nın tutumu konusunda bkz.: (Rupp, 1941: 385-386). 
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Bununla beraber, İngiliz çıkarlarının himayesi ve geleceğe ilişkin 
kaygıların giderilmesi noktasında Kraliçe, kabinenin gerekli adımları atmasını 
geciktirmemesini daha kuvvetli bir şekilde dile getirmeye başlamıştır. Konu 4 
Aralık tarihinde kabinenin gündemine gelmiş ve kabine Rusya’ya bir uyarı notası 
vermeyi kabul etmiştir: Rus ordusunun İstanbul ya da Çanakkale Boğazı’nı 
tehdit ettiği anlaşılırsa, İngiltere tarafsızlık politikasını bırakarak hareket 
serbestisi içinde olacaktır. Diğer taraftan Disraeli, Derby’nin İstanbul’un Rusya 
tarafından işgaline karşı olan isteksizliğine de tepkiliydi. 5 Aralıkta Derby’ye 
yazdığı mektupta “boğazların Rusya’ya açık, diğer devletlere kapalı olması 
durumunun kesin olarak İngiltere için müttefikli veya müttefiksiz bir savaş nedeni 
olacağını” yazmıştır. (Buckle, 1920: 199). Bununla beraber Disraeli, Rusya’yı 
dize getirmenin araçlarını arayıp dururken, müttefik olarak işbirliği yapmaya 
çalıştığı Avusturya’yı kazanmayı başaramamıştır. Tek başına harekete geçmeyi 
düşündüğünde ise kabineden destek bulamamıştır. Böylece İngiliz politikası, 
kraliçe ve Disraeli’nin savaş yanlısı tavrı ile İngiliz kabinesinin “tarafsızlık” 
(izolastyonist) tutumu arasında gidip gelirken, Balkanlardaki Osmanlı direnişi 10 
Aralıkta Plevne’nin düşüşüyle kırılmıştır. Bu gelişme ile “Doğu Sorunu” yepyeni 
bir safhaya girmiş oluyordu. Elbette ki, bu durum İngiliz diplomasisi açısından da 
yeni bir sürecin başlamış olduğu anlamına geliyordu. 

Plevne’nin düşüşü, devletler arasında yoğun bir diplomasi trafiğinin 
başlamasıyla hemen etkisini göstermiştir. Rusya Plevne’nin düşüşünden az önce 
barış tasarısını Berlin ve Viyana yetkililerine iletmiş bulunmaktaydı. Rus barış 
tasarısı aşağıdaki önerileri içermekteydi: 

1. İstanbul Konferansı’nda öngörüldüğü gibi, Sultan’a tâbi Bulgaristan 
Prensliğinin kurulması.

2. Bosna ile Hersek’e özerklik sağlanması.

3. Sırbistan ile Karadağ’a ve Dobruca şekli altında Romanya’ya tam bağımsızlık 
tanınması.

4. Kars, Ardahan, Batum ve Doğubeyazıt’ın Rusya’ya ilhakı.

5. Rusya’ya Osmanlı Devleti tarafından belli bir savaş tazminatının ödenmesi.

6. Boğazlar rejminde önemsiz bir değişiklik yapılması. Şöyle ki: Bu değişiklik 
sayesinde Karadeniz’de kıyısı bulunan devletler, yani özellikle Rusya, gerektiğinde 
Boğazlardan savaş gemilerini geçirme hakkını elde edeceklerdi. Ama bu hak, 
gemiler “birer birer” ve her keresinde padişahtan özel izin alınmak koşuluyla 
kullanılacaktı. Plevne’nin düşüşüyle Osmanlı Devleti’nin, İngiltere’nin yardımını 
almaması durumunda Rus koşullarını kabul etmesi artık kaçınılmaz görünüyordu. 
(Uluslararası İlişkiler Tarihi, 1978: 128). 
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Şimdi her şeyin İngiliz çıkarlarının aleyhine işlediğini gören İngiliz Hükûmeti, 
13 Aralıkta Londra’daki Rus elçisine bir nota vermiştir. Notada “mevcut durumun 
en fazla İngiliz çıkarlarını etkileyeceğine” dikkat çekilerek 6 Mayıs notasında 
yer alan şartlar hatırlatılmış ve özellikle de “İstanbul’un şu anki sahiplerinden 
başkasının eline geçişine kayıtsız kalınmayacağına” vurgu yapılmıştır. Rusya’nın 
İngiliz çıkarları konusunda vermiş olduğu güvenceler ise yeterli bulunmamıştır. 
Bu nedenle “geçici” ya da “askerî amaçlar için” olsa bile İstanbul’un işgali 
“ihtimali” ortaya çıkarsa, İngiliz Hükûmetinin “şimdiye kadar sakındığı önleyici 
tedbirleri alacağı” kesin bir dille belirtilmiştir. (BDFA, 1984: 311). Rusların 
İngiliz öfkesini yatıştırıcı güvencelerini tekrarlamalarına rağmen, savaşın 
kazanımlarından vazgeçmeyecekleri açıktı. Çar sürekli olarak “uygun şartlarda 
barış” isteğini söylemekle beraber, daha önceki Rus şartlarından farklı olarak 
savaşta uğradığı maddi zararları telafi etmekte kararlı olduğunu göstermekteydi. 
Bu telafinin İstanbul’un işgalinden ibaret olduğu belliydi. Bu yöndeki Rus talebi, 
İngiliz Hükûmetine verilen cevabi notada “Rus ordusunun İstanbul’u geçici olarak 
işgal etmeyeceğini garanti edemeyecektir” şeklinde ifade edilmiştir. İstanbul’u 
işgal planına uygun olarak Rus Hariciye Bakanı Gorchakow, Gelibolu ve 
İstanbul’a İngiliz müdahalesinin Türkleri İngiltere’nin “tarafsızlık” politikasından 
vazgeçtiğine ikna ederek direnmeye sevk edeceğini, bunun ise “Rusya’nın 
operasyonlarını İstanbul üzerine yöneltmesine zorlayacağını” söylemekteydi. 
Aynı zamanda Çar, çözüm için Avrupa’nın arabuluculuğuna da razı değildi. Barış 
için Osmanlı Devleti’nin kendisine başvurmasını istiyordu. (BDFA, 1984: 348). 

Rusların taleplerinin detayda ne olduğu ve savaşı hangi şartlarda 
sonlandıracakları Loftus ile Gorchakow arasındaki 29 Aralık 1877 tarihli 
görüşmede de ortaya konulmuştur. Rus taleplerine temel oluşturan Gorchakow’un 
görüşleri şu yönde idi: “Hristiyan vilayetlerin gelecekteki yönetimi için garantiler 
elde etmedikçe, hiçbir şekilde istikrarlı bir barış kurulamayacaktır. Çünkü Türk 
anayasası yeterli değildir ve yeteri kadar güvence alınmadıkça önceki kötü 
yönetim tekrarlanacaktır. Ali ve Fuat paşalar tarafından kurulan merkezileştirme 
sistemi büyük bir hatadır. Bu sistem feshedilene kadar yönetimin iyileştirilmesi 
mümkün değildir. Rusya, Avrupa’daki Türkiye’nin yıkılmasını düşünmemektedir. 
Tersine Romanya ve Sırbistan’daki gibi Hristiyan eyaletlerin Sultan’a bağlı 
olmasını istemektedir.” Gorchakow başka bir konuşmasında da İngiliz filosunun 
Çanakkale’ye girişinin Türkleri cesaretlendireceğini ve bu yüzden bunun 
Rusya’ya karşı düşmanca bir davranış anlamına geleceğini tekrarlamıştır. Bu 
bakımdan Gorchakow, İngiltere’nin davranışının Almanya ve Avusturya’dan 
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farklı olduğunu ileri sürmüş ve bu devletlere tam güven duyduğunu göstermiştir. 
(BDFA, 1984: 349).15 

Rus manevrası karşısında İngiliz Hükûmeti hâlâ derin bir görüş ayrılığı 
içindeydi. 13 Aralık notası bile Rusya’ya Disraeli’nin ısrarıyla verilmişti. 
Disraeli’nin acil tedbirler almak amacıyla topladığı 17 Aralık toplantısında 
meydana gelen tartışmalar ve Salisbury, Carnarvon ve Derby’nin Rusya’ya karşı 
gelmek, Osmanlı Devleti’ne yardım etmek hususunda görüşmelerden kaçmaya 
çalışmaları Disraeli’yi istifa noktasına getirmiştir. Ancak Kraliçe’nin söz konusu 
üç bakana karşı Başbakan Disraeli’yi tutması, kabinenin Disraeli’nin tarafına 
kaymasına neden olmuştur (Kurat, 1968: 44). İngiliz Hükûmeti’ndeki belirsizlik 
ve görüş ayrılığı Babıali’nin 24 Aralıkta İngiltere’ye yaptığı “arabuluculuk” 
teklifini de sonuçsuz bırakmıştır. İngiliz Hükûmeti cevabında “İngiltere, iki 
devlet arasında barış yapılması hususunda arabuluculuk yapmayı taahhüt 
etmediğinden, ne mütareke şartlarını kararlaştırmak ve ne de, tarafların askeri 
hareketini durdurmak için Rusya’ya bir şey teklif edemez. Fakat Rusya, kendi 
kumandanlarına mütareke şartlarını ihtiva eden talimat göndermiştir. Osmanlı 
Devleti de, aynı şekilde hareket ederek, iki taraf kumandanları arasında mütareke 
yapmanın yolları aranabilir” demekteydi (Mahmud Celaleddin, 1983: 514).16 
Bunun üzerine İngiltere’den umudunu keserek hiçbir yerden yardım alamayacağını 
anlayan Sultan II. Abdülhamit, Çar’a bir name-i hümayun göndererek ateşkes 
istemiştir (Türkgeldi, 1987: 33). Çarın ateşkes için kendisiyle değil, cephedeki 
komutanlarla görüşmeleri gerektiğini söylemesi üzerine de Osmanlı temsilcileri 
Rumeli cephesinde başkomutan grandük Nikola, Anadolu’da ise Grandük Mişel 
nezdinde ateşkes görüşmelerini başlatmışlardır. 

İngiliz kabinesi “tarafsızlık” politikasına bağlı kalarak Babıali’nin 
“arabuluculuk” önerisini geri çevirmişse de, Rusya ile Osmanlı Devleti arasındaki 
görüşmelerin İngiliz çıkarları aleyhine sonuçlanmasını kabul etmeyeceği 
hususundaki kararlılığını açık ve kesin bir dille tekrar deklere etmiştir. Bu 
nedenle İngiliz elçisi Loftus’a, “yanlış bir anlaşılmaya meydan vermemek için” 
İngiliz Hükûmeti’nin şu temel prensibinin Rus tarafına bildirilmesi talimatı 
verilmiştir: “İngiltere Hükûmeti’nin Rusya ile Babıali arasında 1856 ve 1871 
15 İngilizlerin Gelibolu’dan uzak tutulmak istenmesi Rus diplomasisinin başlıca amaçlarından 
biriydi. Zira Ruslar İngilizleri oyalayarak İstanbul’u bir oldu-bittiyle işgal etmeyi hedefliyorlardı. 
Bu hedefe uygun olarak Ruslar, Gelibolu’yu işgal konusunda İngiliz hükümetini temin ediyorlardı. 
Yine de bu yöndeki Rus güvencesi muğlaktı. Mesela 15 Ocakta Loftus’a verilen Gorchakow’un 
telgrafında Rus hükümetinin Gelibolu üzerine askerî bir hareket düzenlememesi, Türk askerlerinin 
Gelibolu’da yoğunlaşmaması şartına bağlanmıştı. (BDFA, 1984: 349).

16 II. Abdülhamit İngiltere’nin yardımını temin etmek için bizzat kraliçeye çektiği telgraftan da 
bir sonuç alamamıştır. Kraliçe cevabında İngiltere’nin yardım veya müdahalesinin söz konusu 
olamayacağını, fakat çıkarlarının zarar görmesi halinde durumun düzeltilmesi için işe karışacağını 
belirtmiştir. Kraliçe, arabuluculuk yapmayacağı beyanına rağmen, hemen Çara müzakereleri 
başlatacağı ümidi içinde olduğunu söyleyen bir telgraf göndermiştir (14 Ocak 1878). Ancak bu 
telgrafa olumlu cevap vermemiştir. (Kurat, 1968: 48). 
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antlaşmalarını değiştirecek herhangi bir antlaşmanın bir Avrupa antlaşması 
olması gerekmektedir. Aksi halde bu antlaşmalara taraf olan devletlerin rızası 
olmaksızın yapılacak herhangi bir antlaşma geçersiz olacaktır.” (BDFA, 1984: 
350). Bu arada Ocak sonlarına doğru ateşkes görüşmeleri devam ettiği halde Rus 
ordusu Edirne’ye doğru ilerlemekteydi. Bu durum karşısında İngiltere’de galeyana 
gelen halk, Hükûmetin harekete geçmesini istemekteydi. Disraeli ortaya çıkan 
hassas durum karşısında bir taraftan Avusturya’yı harekete geçirmenin yollarını 
ararken, diğer taraftan donanmasına İstanbul Boğazı’na girme emrini vermiştir. 
Ancak 23 Ocaktaki donanmanın boğaza girmesi kararı Lord Derby ile Sömürgeler 
Bakanı Carma’nın istifalarına neden olunca karardan dönülmüş ve Amiral Hornby 
idaresindeki İngiliz donanması Beşike koyuna geri dönmek zorunda kalmıştır. 

İngiliz Hükûmeti’nin Avusturya nezdindeki girişimi ise başlangıçta Avusturya 
Genelkurmayı’nın olumsuz tavrı nedeniyle etkili olamamışsa da, Rus ordularının 
ileri hareketinin İstanbul’u tehdit eder nitelik kazanması ve ateşkes şartlarının 
belirginleşmeye başlamasıyla meyvelerini vermeye başlamıştır. Babıali ve Rusya 
arasındaki ateşkesten hemen önce İngiltere ve Avusturya Hükûmetlerinin verdiği 
ortak notada barış koşullarının uluslararası bir konferansta saptanması uyarısında 
bulunulmuştur. Ayrıca Avusturya Hükûmeti bu notada, Rusya’nın “Bulgaristan’ı 
büyük bir Slav Devleti” hâline getirme çabasına atfen Reichstadt ve Budapeşte’de 
verilen taahhütlere sadık kalınmadığını belirtmiştir. 

Bu arada Rus başarıları Disraeli’nin İstanbul konusundaki kaygılarını artırdığı 
kadar elini de güçlendirmiştir. Zira, Rus karşıtı İngiliz kamuoyu baskısı İngiliz 
Hükûmetini aktif bir şekilde harekete geçmeye zorlamaktaydı. Nitekim İngiliz 
parlamentosu vaktinden önce yaptığı 28 Ocak toplantısında İngiliz Hükûmeti’ne 
askeri tedbir ve harcamalar için 600.000 Sterling tahsisatı kabul etmiştir. 

Londra ve Viyana’da savaş rüzgârlarının esmeye başlaması, Çar II. Aleksander’ı 
ürkütmüş ve Rus Hükûmetini ateşkes yapmaya zorlamıştır. Nitekim ateşkes 
koşulları 31 Ocak’ta Rus temsilcilerinin emrivakisi ile Edirne’de imzalanmıştır. 
Antlaşmanın bir maddesi Rus işgal sahasının Çatalca’ya kadar genişletileceğini 
öngördüğünden Rus ordusu ateşkesten sonra da ileri hareketini devam ettirmiştir. 
Bu ise Şubat başlarında İngiltere ve Rusya’yı savaşın eşiğine kadar getirmiştir. 
Nitekim İngiliz donanması 12 Şubatta Marmara Denizi’ne girme emrini alması 
üzerine Adalar açıklarına demir atmış, daha sonra da Sultanın ricası üzerine 
Mudanya limanında beklemeye başlamıştır. Bu arada İngiliz Hükûmeti Rusya’ya 
“İstanbul’un işgali durumunda diplomatik ilişkilerini keseceği” kararını iletmiştir. 
(Uluslararası İlişkiler Tarihi, 1978: 132). Böylece savaş tehdidiyle karşı 
karşıya kalmış bulunan Ruslar, İstanbul’a sadece 12 kilometre uzaklıkta bulunan 
Ayastefanos’ta durmuş ve yapılacak antlaşmanın hazırlığına başlamışlardır.
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Osmanlı Devleti’nin Asya Toprakları Sorunu

Osmanlı Devleti’nin Asya topraklarından kastımız savaş sahası içinde kalan 
ve Ayastefanos ve Berlin antlaşmalarına konu olan Batum ve Doğu Anadolu 
topraklarıdır. Bu bağlamda Rus işgaline maruz kalan söz konusu toprakların 
diplomatik ilişkilere etkisi ve böylece Berlin Kongresi’nde ortaya çıkan statünün 
gelişim seyri ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

Bilindiği gibi savaş ilanından sonra Rus kuvvetleri iki koldan harekete 
geçmişlerdi. Ruslar batıda Tuna hattını aşarak Balkanları işgale hazırlanırken, 
doğuda Kafkaslar üzerinden Doğu Anadolu kentlerine yönelmişlerdi. Doğuda 
savaşı geniş bir sahaya yayan Rus kuvvetleri Mayıs-Haziran aylarında Kars, 
Bayezid, Ardahan-Batum istikametinde, üç yönde ilerleyerek Osmanlı savunma 
hattını yarmaya çalışmışlardır. Ruslar Ardahan ve Bayezid’i alarak savaşın 
başlarında bazı başarılar kazanmışlarsa da, özellikle Ahmed Muhtar Paşa’nın idare 
ettiği Türk ordusu karşısında önemli kayıplar vermişlerdir. Ancak doğu cephesinde 
sürekli olarak askeri ve teçhizat açıdan takviye edilen Rus kuvvetleri, sonbaharda 
savaşın kaderini belirleyen zaferler kazanmaya başlamışlardır. Nihayette bütünüyle 
savaşın sonucunu Balkan cephesi belirlemekle beraber, doğu cephesinde savaşın 
seyrini değiştiren gelişme Kars’ın 19 Kasımda düşmesi olmuştur. Her ne kadar bu 
cephede Türk ordusu Erzurum yönünde çekilerek burayı elinde tutmaya devam 
etmişse de, Kars’ın düşüşü gerek Osmanlı başkentinde, gerekse İngiltere’de 
geniş akisler yapmıştır. Osmanlı Hükûmeti açısından yeniden alınması mümkün 
görünmeyen Kars’ın17 düşüşü tam bir “şayan-ı teessüf” addedilmiştir. 

Kars’ın düşüşünün İngiltere’deki akislerine baktığımızda, öncelikle İngiliz 
gazeteleri ve kamuoyunun, durumu ciddi bir “endişe ve telaş” ile karşılamış 
olduklarını görüyoruz. Bu gazetelerden Hükûmete yakınlığı ile bilinen Times 
gazetesi, İngiltere’nin “insanlık adına” ve “menfaatleri gereği” artık “tavassut” 
etmesinin kaçınılmaz olduğunu yazmaktaydı. Standart ve Morning Post gazeteleri 
kesin bir dille İngiltere’nin “doğudaki” çıkarlarının tehlike altında bulunduğunu ve 
gelinen noktada İngiliz politikasının bir yol ayrımında olduğunu ileri sürmüştür. 
Standart gazetesine göre İngiltere devleti artık “menfaatinin muhataraya düçar 
edilmesine nazar-ı bikaydi ile bakılıp bakılamayacağı veyahud Asya ahalisinin 
Avrupa devletleri tarafından yeni bir suretle tanzim edilip edilmeyeceği” 
noktasındaydı. Morning Post ise hemen savaş ilan edilmesini isteyerek 
gerekçesini “bundan ziyade bitaraf kalması bir hata olur. Zira Anadolu cihetinde 
Devlet-i Aliyye’nin tamamiyyet-i mülkiyesi İngiltere’nin tamamiyyet-i mülkiyesi 
17 Daha önce Erzurum ve Kars’a Rus kuvvetleri tarafından birkaç kez girilmişse de, bu iki kent 
sonradan Osmanlı Devleti’nin eline geçmişti. Ancak 19 Kasımda Kars’ın Rusya tarafından zaptı, 
şehrin yeniden alınmasını imkânsız hale getirecek şekilde gelişmişti. Çünkü Osmanlı Devleti 
Kars’ı yeniden almak için harekete geçeceği stratejik noktaları kaybetmişti. Başka bir deyişle 
Arpaçayı’nın gerisindeki bütün toprakları Rus işgali altında bulunduğu için Kars artık Rusya’nın 
insafına bırakılmış bulunuyordu. 
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için bir sedd-i muhafaza demektir.” şeklinde izah etmiştir. (Basiret Gazetesi, 21 
Teşrin-i Sani 1293: 2).18 

Anlaşıldığı gibi genel olarak İngilizler, Rus ilerleyişini, bu vesileyle de Kars’ın 
işgalini Hindistan’a giden yolların güvenliğine yönelmiş direkt bir tehlike olarak 
görmüş ve bunu İngiltere için bir hayat meselesi olarak yorumlamışlardır. Bununla 
beraber savaşın Plevne’de düğümlenmesi ve daha sonra Rusların İstanbul önlerine 
kadar gelerek Ege Denizi’ne ulaşmalarından dolayı gerek savaş döneminde, 
gerekse barış görüşmelerinde Balkanlar hep ön planda kalmıştır. Bununla beraber 
işgal altında bulunan ve barış müzakerelerine konu olan Osmanlı Devleti’nin 
Asya kıtasındaki kentleri İngiliz-Rus rekabetinde önemli yer tutmuştur.

Nihayette, 3 Mart 1878 tarihinde imzalanan Antlaşma ile Osmanlı Devleti, 
Kars, Ardahan, Bayezid ve Batum’u 1.410.000.000 Ruble tutarındaki savaş 
tazminatının bir kısmına karşılık olarak Rusya’ya bırakmak zorunda kalmıştır. 
Ayrıca Babıali, Hatur’u savaş tazminatından 400.000 Rublelik indirime karşılık 
olarak İran’a bırakmıştır. Bu bakımdan İngiliz Hükûmeti ve kamuoyu, Ayastefanos 
Antlaşması’nı en fazla Rusya’nın Akdeniz’e inmesi ve İstanbul’u her an tehdit 
etmesi anlamına gelen “Büyük Bulgaristan” nedeniyle tartışma konusu yapmışsa 
da, Doğu Anadolu’daki Rus kazançları açısından da dikkate değer bulmuştur. 
Hatta Layard gibi bazı İngiliz devlet adamları için Ayastefanos’un en çok endişe 
duyulan tarafı Rusya’nın Kars, Ardahan ve Batum sancaklarına sahip olmasıydı. 
Çünkü Rusya bu suretle bir taraftan İran’dan gelen ticaret yolunu kontrol etmek, 
diğer taraftan da Dicle ve Fırat deltasına sarkmak için önemli bir köprübaşı elde 
etmiş oluyordu. (Kurat, 1968: 68-69). 

Bu bakımdan Ayastefanos hükümlerinin Londra’da büyük etkiler yaratacağı 
belliydi.19 Zira, İngiliz Hükûmeti, daha 3 Şubatta bir uluslararası kongrenin 
yapılacağına karar verilip görüşü sorulduğunda, devletlerin hangi maddeleri 
kabul edip etmeyeceklerini tayin etmek için Ayastefanos’un bütün detaylarıyla 
resmen açıklanmasını istemiş ve buna göre kongreye katılabileceğini açıklamıştı. 
(Buckle, 1920: 257). Nitekim İngiliz Hükûmeti, Ayastefanos hükümlerinin 

18 Morning Post’un değerlendirmesini daha geniş bir şekilde ele alan Basiret gazetesinde yer alan 
bir makalede doğu Anadolu’daki Rus ilerleyişinin, dolayısıyla da Kars ve Erzurum’un işgalinin ne 
anlama geldiği şöyle ortaya konulmuştur: “Erzurum vilayetinin Rusya’nın eline düşmesi Anadolu 
kıt’asının mukasemesine bir mukaddime olacağı işkâr olup Erzurum veyahud Kars Rusyalının elinde 
kalırsa o vakit bu madde nazar-ı dikkate alınacak bir madde olur. Ama İngiltere’ce asıl muhatara 
orada olmayıp Rusyalının Şat ve Fırat cihetlerinde bulunan araziye tasallut etmesindedir. Devlet-i 
Aliyye şimdiye kadar Hindistan tarikini muhafaza eyledi. Ama rayet-i helal Kars ile Erzurum 
kalelerinde keşide olunamadığı hâlde artık tarik-i mezkûru muhafaza edecek acaba kim kalır?” 
(Basiret Gazetesi, 21 Teşrin-i Sani 1293: 2). 

19 Osmanlı Londra elçisi Ayastefanos’un ilanının İngiltere’de meydana getirdiği tepkiyi şöyle 
ortaya koymaktadır: “Mukaddemât-ı sulhiyenin neşr ve i’lânı İngiltere’de zaten şerâ’it-i müsâlaha 
hakkında alınan ma’lumât-ı ibtida’iye eseriyle hasıl olmuş nefreti gittikçe ziyadeleştirmek üzere 
tezyid etmiştir.” (BOa, Y.PRK.hR, 2/61, 19 Ra., 1295: 1). 
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Londra’ya resmen bildirilmesinden sonra, toplanması kararlaştırılmış kongreye20 
katılmasının ilk koşulu olarak, kongrede yalnızca Ayastefanos Antlaşması’nın 
Avrupa çıkarları ile ilgili olan maddelerinin değil, bütün maddelerinin ayrı ayrı ele 
alınmasını ve Paris Antlaşması’nı imzalayan devletlerin muvafakatini istemiştir. 
İngiliz talebi, açık bir şekilde Rusya’yı savaşın bütün semerelerinde mahrum 
bırakmak anlamına geliyordu. Aksi halde Lord Deby’nin 9 Martta açıkladığı üzere 
“Babıali ile Rusya arasında akdedilen ahitnamenin şartları hiçbir halde geçerli 
olamazdı.” (BOa, Y.PRK.hR, 2/61, 19 Ra., 1295; 4.) Osmanlı Londra Elçisi ile 
bir görüşmesinde Derby, Rusya’nın İngiliz Hükûmeti’nin talebini kabul etmeyip 
kongrenin toplanmasının tehlikeye düşmesi durumunda, İngiltere’nin donanmasını 
Bulgaristan’ın “Adalar Denizi” sahiline göndererek bunu önleyeceğini beyan 
etmiştir. (BOa, Y.PRK.hR, 2/61, 19 Ra., 1295: 3). 

İngiltere’nin kararlılığına rağmen Rusya 26 Mart’ta İngiliz taleplerini kabul 
etmediğini açıklamıştır. Bunun üzerine ertesi gün yaptığı toplantıda Disraeli, 
İngiltere’nin “tarafsızlık” politikasının barışı korumak bir yana, bütünüyle Britanya 
İmparatorluğu’nun güvenliğini tehlikeye attığını ve Rusya’nın hiçbir şey dinlemek 
istemediğini söyleyerek şu önerilerde bulunmuştur: Yedek kuvvetler silah altına 
alınacak, Rusların Doğu Anadolu’dan İran ve Suriye üzerine yapacağı herhangi bir 
saldırıya karşı Hindistan’dan getirilecek kuvvetlerle Basra körfezinden Bağdat’a 
kadar olan sahada bazı stratejik noktalar elde tutulacak ve Akdeniz’in güvenliği 
için Kıbrıs’ın askeri bir üs yapılmasına çalışılacaktır. Nitekim de öyle olmuştur. 
İngiltere Nisan-Mayıs aylarındaki girişimleri sonucunda Babıali’ye 4 Haziran 
1878 tarihinde dikte ettirdiği “Kıbrıs Antlaşması”yla21 Kıbrıs’ı bir üs hâline 
getirmiştir. Bu arada 27 Mart’ta Disraeli’nin öngördüğü ve kabine tarafından 
da kabul edilen tedbirler, savaşı istemeyen Dışişleri bakanı Derby’nin istifasına, 
yerine Salisbury’nin getirilmesine neden olmuştur. 

 Sonuçta, Almanya’nın kendisinden uzaklaştığını gören ve İngiltere ve 
Avusturya ile bir savaşı göze alamayan Rusya, Berlin’de toplanacak uluslararası 
kongrede Afastefanos antlaşmasının bütünüyle masaya yatırılmasını kabul 
etmiştir. Böylece İngiltere oyunu kazanmış, kılavuzu Disraeli sayesinde “yorgun 
fakat memnun olarak selamet kenarına yetiştirilmişti: Britanya, düşünün ki, 
rehber iyidir; fakat düşünmeden tehlikeye atılıyor.” (Maurois, 1935: 244). 

Her şeyden önce Berlin kongresi “dürüst bir simsar” olarak Bismarck’ın 
başkanlığında toplanan ve üye devletlerin üst düzeyde katıldığı diplomasi 
tarihinin en önemli köşe taşlarından biridir. Devletlerin başbakanlar ve bakanlar 
20 Berlin’de bir kongrenin toplanacağı kararı Avusturya’nın Londra elçisi tarafından 7 Mart’ta 
İngiltere’ye bildirilmiştir. İngiliz kraliçesi ve hükümetinin Ayastefanos’un bütün maddelerinin tek 
tek alınması koşulu ise 9 Mart’ta Avusturya’ya iletilmiştir. (BOa, Y.PRK.hR, 2/61, 19 Ra., 1295: 2).

21 Kıbrıs Antlaşması hakkında bkz.: (Erim, 1953: 401-402).
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düzeyinde temsil edilmesi kongrenin haiz olduğu önemi göstermektedir. Kongrede 
İngiltere başbakan Benjamin Disraeli ve Dışişleri Bakanı Salisbury, Rusya ise 
Başbakan Gorchakow ve Londra elçisi Schouvaloff tarafından temsil edilmiştir. 
Belirtmek gerekir ki, kongre üyeleri arasında İngiliz Başbakan Disraeli kongrenin 
toplanabilmesi şartlarını hazırlayan ve Ayastefanos’un bütün maddelerini kongre 
gündemine taşıyan kişiydi. Bu suretle diğer devletler, onun şahsında “Doğu 
Sorunu”nun çözümünde İngiltere’nin rehberliğini takip etmişti. Disraeli’nin 
radikal düşmanı Reusbuck bile hakkında şunları söylemişti: “İngiltere şimdi 
her zamanki gibi onurlu pozisyonu muhafaza ediyor; bu pozisyon şimdi Lord 
Beaconsfield denilen Disraeli’nin zekâ, güç ve duruşundan kaynaklanmaktadır.” 
(Buckle, 1920: 312).

Kongre’de Asya toprakları meselesine baktığımızda İngiltere için bu husus 
hayati meselelerden biri olmuştur. Kongrenin birinci ve en önemli gündemini 
oluşturan ve hatta Disraeli’nin uğruna kongreden çekilme tehdidinde bulunduğu 
Bulgaristan meselesinden sonra Batum ve Doğu Anadolu’daki Rus işgali 
altındaki kentler İngiltere için hayati öneme sahip konular olarak görülmüştür. 
Londra protokolünde İngiltere, Batum ve Kars’ı Bulgaristan’a karşılık olarak 
Rusya’ya bırakmıştı. Disraeli, 5 Haziran tarihinde Kraliçe’ye Batum konusunda 
hâlâ pozitif bir gelişmenin olmadığını yazarken, bu şehrin açık bir liman hâline 
getirilmesinin imkânsız olmadığını düşünmüştür. (Buckle, 1920: 332). Bu 
düşünceyle Batum’dan vazgeçmemekte kararlı olan Disraeli Londra protokolünün 
ilgili maddesini tartışmaya açmış ve Rusya’yı taviz vermeye zorlamıştır. Disraeli, 
Londra Protokolünde Batum için “işgal” sözcüğünün kullanıldığını, bunun 
“ilhak” anlamına gelmediğini ileri sürerek Rusya’nın Batum’da ısrarcı olması 
durumunda İngiltere’nin Boğazlar üzerinde kendi lehine düzenlemeler isteme 
hakkına sahip olacağını ortaya atmıştır. Batum’a karşılık Boğazlar’ı koz olarak 
ileri sürmek aslında Salisbury’nin fikriydi. Salisbury’ye göre Batum gerçekte çok 
büyük bir öneme sahip olmayıp, halk kitlelerinin ve özellikle aktif milliyetçilerin 
(Jingoların) bilgisizce çok büyük önem atfettikleri bir meseleydi. Bununla beraber 
Salisbury, Batum için yapılabilecek şeyin ya burayı Rusya’dan geri almak, ya 
da serbest bir liman hâline getirmek olduğunu düşünmekteydi. Bu nedenle 
ülkelerindeki “savaş yanlıları ve halkla yüz yüze gelmemek için” Batum’u Rus 
etkisinden çıkarmak gerekmekteydi (Cecil, 1923: 286). Salisbury, Batum’a 
karşılık olarak Boğazlar planını 2 Temmuzda Beaconsfield’e açıklamıştır. Planda, 
Rusya’nın Batum’a karşılık Boğazların statüsü konusunda İngiltere’nin yapacağı 
düzenlemeyi kabul etmesi isteniyordu. Öngörülen düzenlemeye göre İngiliz 
donanmasına boğazlardan Karadeniz’e geçiş hakkı tanınmaktaydı. Salisbury 
buna dayanak noktası olarak “İngiltere’nin Karadeniz’den çıkarılmasından 
kaynaklanan kayıplarını” göstermiştir. (Cecil, 1923: 289-291). 
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Bu plan karşısında Rus başbakan Gorchakow, daha fazla ileri gidemeyerek 
İngilizlerin Batum’un “serbest ve ticari bir liman olması” yönündeki talebini kabul 
etmiştir. Disraeli, Batum konusundaki başarısını 7 Temmuz’da Gorchakow’la 
yaptığı görüşme sonucunda elde etmişti. Görüşmeden kraliçeye bahsettiği 
yazısında Disraeli, Batum işinin süratle “memnuniyet verici” bir çözüme doğru 
gittiğini ve dolayısıyla Batum’un serbest ve ticari bir liman olması konusunda 
Çar’dan söz aldığını belirtmiştir. Aynı zamanda bu yazıda Disraeli, Türkiye için 
lehte “beklenmedik” bir sınır temin ettiğine de vurgu yapmıştır. Esas itibariye 
Anadolu meselesi kongrenin 6 Temmuzda meydana gelen oturumunda ele 
alınmış; Rus ve İngiliz delegeleri görüşlerini şu yönde ortaya koymuşlardı: 
Gorchakow, Erzurum ve Bayezid ile Eleşkird sahrasından kifayet edeceklerini, 
Batum’un “serbest bir liman olma” statüsünü kabul ettiklerini açıklaması üzerine 
Lord Salisbury, muahedede Erzurum’dan bahsedilmemiş olduğunu ihtar etmiştir. 
Ancak Bismark araya girerek, Erzurum’un Rusların elinde bulunması hasebiyle 
ondan bahsetmelerinin hakkı olduğunu ileri sürmüştür. Bunun üzerine Beaconsfild, 
Batum konusunda Rusların burayı “serbest liman” olarak kabul etmelerine bir 
diyeceği olmadığını söylerek, buranın Rusların elinde kalması durumunda detayda 
meselenin incelenmesini ve Rusya tarafından beyan edilen niyetin gerçek yönünü 
görmek gerektiğini ve özellikle de Batum meselesinin Lazların bundan sonraki 
durumlarıyla ilgili olduğunu belirtmiştir. Bismarck’ın İngiliz delegelerden bu 
yöndeki görüşlerini daha açık ifade etmelerini istemesi üzerine Beaconfield, Kars, 
Ardahan, Batum ve esasen bütün sınırda Rusya’nın idaresine girecek Müslüman 
ahaliden dolayı itirazlarının olduğunu söylemiştir. Bunun üzerine Gorchakow 
Batum tarafında Laz olmadığını ispata çalışmıştır. İngiliz delegelerinin isteği 
özerine Osmanlı delegeleri sadece Batum’da 160.000 Laz olduğunu açıklayarak 
Gorchakow’un iddiasını tekzip etmişlerdir. (BOA, YEE., 77/1, 12 B. 1295: 10). 

Kongre’deki bu ihtilaftan üç gün sonra Batum ve Türkiye’nin “doğu” sınırı 
üzerindeki İngiliz-Rus uzlaşması resmen kesinleşmiştir. Disraeli durumu 9 
Temmuzda kraliçeye “Rusya ‘serbest ve ticari bir liman’ olarak Batum’a sahip 
olacak, 150.000 Müslüman nüfusa sahip bölgeleri Türkiye’ye iade edecektir.” 
şeklinde yazmıştır. (Buckle, 1920: 338). 

Sonuçta; İngiliz-Rus uzlaşmasına göre Berlin Antlaşması’nda22 Batum ve 
Doğu Anadolu sınırının tespiti meselesi 58, 59 ve 60. maddelerle düzenlenmiştir. 
Söz konusu maddelere göre Batum, Kars ve Ardahan Rusya’ya verilecek(58. 
madde), Batum serbest ve ticari bir liman olarak Rusya’da kalacak (59. madde), 
Eleşkird vadisiyle Bayezid şehri Osmanlı Devleti’ne iade edilecek ve Hatur şehri 
arazisiyle beraber İran’a bırakılacaktır (60.madde). Bu son maddedeki Eleşkird ve 

22 Berlin Antlaşması’nın metni için bkz.: (BOA, YEE., 77/1, 12 B. 1295: 16-17; Mahmud Celaleddin, 
1983: 684-698). 
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Bayezid’in Osmanlıya iadesine İngiliz delegelerinin, Rusya’nın İran ticaretine hâkim 
olmasını önlemek için oldukça önem vermiş olduklarını ayrıca zikretmek gerekir. 

Yine de Rusların Doğu Anadolu’daki kayıpları Osmanlı Avrupası’ndakine 
göre hafif kalmıştır. Akdeniz’e giden güzergâhı olan Büyük Bulgaristan üç 
parçaya bölünmüş ve burada Rus istilasına karşın yeniden bir bariyer kurulmuştu. 
Kesin bir şekilde zaferinin kazançlarından büyük ölçüde vazgeçen Rusya masa 
başında oyunu kaybetmişti. Oysa Ruslar savaşa Panslavist duyguların tahriki 
ile büyük tarihi amaçlarına işlerlik kazandırmak için girmiş ve bu uğurda bütün 
kaynaklarını sarf etmişlerdi. Ancak kongre onların ulusal onuruna ağır bir darbe 
indirerek sonuçlanmıştı. Bu nedenle kongre sonrası Rusların bir korku ve kızgınlık 
karışımı içinde olmaları şaşırtıcı değildi. Yıllar sonra Çar Aleksandre şöyle 
diyordu: “Bizim 1876 ve 1877’deki şanssızlığımız Hükûmetimiz yerine halkımızla 
beraber hareket etmemiz idi. Bir Rus imparatoru daima ve sadece Hükûmeti’yle 
hareket etmelidir.” (Taylor, 1988: 252). 

İngiltere açısından Kongre’yle ulaşılan sonuç İngiliz diplomasisinin muazzam 
bir başarısı idi. Bright’ın deyimiyle “muhteşem bir devrin tarihi”ydi. (Buckle, 
1920: 344). İngiltere, gelinen noktada askerî-ekonomik ve diplomatik bir zaaf ve 
karışıklık içine düşen Rusya’yı kontrol etmiş, Kıbrıs’a yerleşerek Hindistan yolunu 
güvence altına almış, Avusturya ile yaptığı antlaşmayla Üç İmparator bloğunu 
dağıtarak Avrupa güçler dengesini lehine çevirmiştir. Üstelik bütün bunları tek bir 
kurşun sıkmadan elde etmiştir. Taylor’ın belirttiği gibi “İngiltere bir salon müziği 
şarkısı ve müzelik bir donanmayla, gösteriş olarak Malta’daki yedi bin Hindistanlı 
asker dışında kara kuvveti olmadan kansız bir savaş kazanmıştı.” (Taylor, 1988: 
250). Sonuç olarak, kongre İngiliz düşüncesinde “İngiltere’nin dostlarını sevince 
boğan” ve İngiltere’nin dünya üzerindeki prestijini restore eden büyük bir olay 
olarak yerini almıştır.23 

Berlin Kongresi’nde Ermeni Sorunu

Liberal-ulusal hareketlerin Osmanlı Balkanlarını kasıp kavurduğu XIX. 
yüzyıl’ın son çeyreğine kadar Ermeniler ile Türkler arasında genel olarak 
23 Bkz.: (Buckle, 1920; 344-345). İngilizlerin kongrenin sonucundan duymuş oldukları “aşırı 
memnuniyeti”, Disraeli’ye dönüşünde göstermiş oldukları ilgide de görmek mümkündür. Londra 
sefirinin anlattığına göre, Disraeli 16 Temmuzda İngiltere’ye döndüğünde iskelede bakanların, 
Londra Belediye Başkanı’nın ve iki meclisin üyelerinin de bulunduğu büyük bir kalabalık 
tarafından karşılanmış, evine kadar olan yol üzerindeki evler bayraklarla donatılmış, yolun iki 
tarafına dizilen yoğun bir kalabalığın alkışları ve arabasının üzerine atılan çiçeklerle coşkulu bir 
şekilde selamlanmıştır. Evine kavuştuğunda kalabalığa kısa bir konuşma yapmıştır. Konuşmasında 
Salisbury ile kendisinin getirmiş oldukları barışın devamlı olması dileğinde bulunarak kalabalığa 
teşekkür etmiştir. (BOa, Y.PRK. hR, 3/17, 16 B. 1295).
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geçerli olan iyi ilişkiler devam etmekteydi. Buna dair bir sempozyuma24 sunmuş 
olduğumuz iki belgeden de anlaşılacağı üzere 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı 
öncesinde gerçek anlamda bir Ermeni Sorunu mevcut değildi. Söz konusu belgeler 
26 Nisan tarihli olup İstanbul’daki İngiliz elçisi Layard’ın Türkiye’deki dini 
cemaatlerin liderleri (Gregoryan Ermeni Patrik Vekili, Roman Katolik Ermeni 
Piskopos Temsilcisi, Süryani Patriği, Fener Patrik Temsilcisi ve diğerleri) ile 
yaptığı görüşmeyi içermektedir. Layard mektuplarında Türkiye’deki gayrimüslim 
cemaat reislerinin Rus idaresine Türk idaresini tercih ettiklerini, Türklerin, 
dinlerinin gereğini yerine getirme ve gerçek hayattaki mesleklerini icra etme 
konularında kendilerini hiç rahatsız etmediklerini, ancak bunun aksine geçmişte 
Rusların aynı toleransı göstermediklerini söylediklerini” yazmaktaydı. Layard’ın 
sadece Ermeni Gregoryan patriği ile yapmış olduğu görüşmeyi konu alan ikinci 
mektupta ise patriğin görüşleri şöyle aktarılmıştır: “Ermeni Gregoryan Patriği 
Ermeni ulusunun Türk idaresini Rus idaresine tercih ettiğini söyledi. Patrik 
sözlerine şöyle devam etmiştir: Türk yönetimi altında Ermenilerin dinlerini 
serbestçe ifade etmesine ve yaşamasına izin verilmiştir. Oysa Rusya bu serbestliği 
Ermenilere tanımamış ve onları yavaş yavaş Grek (Ortodoks) kilisesine bağlamak 
düşüncesiyle eski inançlarını terk etmeye zorlamıştır. Buna ilişkin bazı kanıtlar 
mevcuttur. Ermenilerin çıkarları Türklerin çıkarlarıyla aynıdır ve Ermeniler, 
refah ve özgürlüklerinin Rus değil, Osmanlı yönetiminde kalmaya bağlı olduğunu 
biliyorlar. Ermenilerin İstanbul ve komşu vilayetlerde kendilerine karşı gösterilen 
muamele hakkında hiçbir şikâyeti yoktur. Onlar önemli ve saygın devlet 
mevkilerini ellerinde tuttular ve imparatorluk Hükûmeti ve yönetimi üzerinde 
büyük bir etkiye sahip oldular. Dün Rusya’nın savaş ilanı mecliste okunduğunda 
Osmanlı mebusları Sultana her türlü fedakârlıkta bulunarak yardım edeceklerini 
açıkladılar; hatta bu konuda hiç kimse Ermeni mebuslardan daha fazla gayretli 
olmamıştır... Türk Hükûmeti, Ermeni nüfusu üzerinde büyük bir etkisi olan 
Echmiadgin (Eçmiyazin) Patriği’nin bir Rus tebaası olduğunu ve Rus yönetiminin 
Ermeni Hristiyanlarının sempatisi ve yardımını elde etmek amacıyla şimdi istila 
ettiği Ermenistan’da Ermenileri önemli ve yüksek görevlere getirmiş olduğunu 
unutmamalıdır. Babıali Ermenilere adaletle davrandığı ve onların canlarının ve 
mallarının güvence altında olduğunu beyan ettiği sürece Rusların başarı şansı 
yoktur. Bu durumda Müslümanlar ile beraber Rus istilacılarına karşı ülkelerini 
ve şehirlerini korumak için bir Ermeni milis gücü kurulabilir.” (Turkey: No.25, 
1877: 163-165).25 

Ancak bu satırlar yılını doldurmadan Osmanlı Devleti Rusya’ya karşı verdiği 

24 Söz konusu belgeler 21-25 Mayıs 2007 tarihleri arasında düzenlenen Sivas sempozyumunda “Sivas 
Vilayeti’nde American Board of Commisionars for Foreign Missions’ın Misyonerlik Faaliyetleri ve 
1893 Merzifon Ermeni Ayaklanması” başlığıyla sunulan bildiride yer almıştır. Bakınız: (Aydın, 
2007: 495-496). 

25 Patriğin görüşmede üzerinde durduğu tek olumsuz konu, Van’da “fanatik Kürtler”in Ermenilere 
karşı birtakım saldırılarda bulunmuş olmalarıydı. Saldırıların nedeni üzerinde durmayan patrik, 
Babıali’den, olayı soruşturma ve suçluları cezalandırma sözü aldıklarını da ekliyor.



529

savaşı kaybetmişti. Şimdi artık bütün kaynaklarını tüketmiş, başkenti bile Rus ya 
da İngiliz işgali tehdidiyle karşı karşıya bulunan ve akıbeti büyük devletlere bağlı 
olan Osmanlı Devleti’nin dağılması an meselesiydi. Ortaya çıkan durum Ermeni 
kilisesince bu defa Balkanlarda olduğu gibi, Büyük devletlerin himayesinde 
“Ermenistan”ın bağımsızlığı yolunda geniş imtiyazlar koparmak için önemli bir 
fırsat olarak görülmüştür. Nitekim, savaşın son bulmasıyla harekete geçen Patrik 
Nerses’in başkanlığındaki Ermeni meclisi, gerek Çar ve cephedeki Rus generalleri, 
gerekse Avrupa diplomatları nezdindeki girişimleriyle Ermeniler adına yoğun bir 
çaba sarf etmiştir. Özellikle Mart-Nisan aylarında Patrik Khrimian, H. Narbey, M. 
Carez ve I.Papazian’ın oluşturduğu heyetin Petersburg, Roma, Paris, Londra ve 
Berlin’deki girişimleri, kamuoyu oluşturmak ve büyük devletlerin yardımını temin 
etmek hususunda yürüttükleri ciddi bir manevra olarak karşımıza çıkmaktadır.26 
Sonuçta Ermeni meclisinin Çar’a ve Rus Başbakanı’na göndermiş olduğu dilekçeler 
(Gürün, 2005; 153) ve Patrik Nerses’in bizzat Rus başkomutanı Grandük Nicholas 
ile yapmış olduğu görüşme Ermeniler ile ilgili olarak Ayastefanos (Yeşilköy)
Antlaşması’nın27 16 maddesinin düzenlenmesine neden olmuştur. Antlaşmada 16. 
madde şöyle düzenlenmişti: “Ermenistan’da (Doğu Anadolu’da) Rus işgalinde 
bulunan ve Türkiye’ye verilecek olan toprakların Rus askerince boşaltılması, 
orada, iki devletin (Türkiye ve Rusya’nın) iyi ilişkilerine zararlı karışıklıklara 
yol açabileceğinden, Babıali Ermenilerin yaşadığı vilayetlerde yerel durumun 
gerektirdiği iyileştirmeleri ve reformları zaman yitirmeden gerçekleştirmeyi ve 
Kürtler ile Çerkezlere karşı Ermenilerin güvenliğini sağlamayı üzerine alır.” 

Böylece ilk olarak bir antlaşmaya konu olan Ermeniler, devletlerarası rekabetin 
önemli bir unsuru hâline gelmiş oluyorlardı. Nitekim İngiltere, Ayastefanos 
Antlaşması’ndan sonra Doğu Anadolu’daki Rus nüfuz ve yayılmasının bir aracı 
olarak gördüğü Ermeni meselesine karışmaya başlamış ve Kıbrıs Atlaşması’na 
koydurttuğu bir maddeyle Ermenilerin hamisi rolünü üstlenmiştir. Söz konusu 
madde şöyledir: “…Buna mukabil zat-ı padişahî dahi Anadolu kıtasında bulunan 
Hristiyan ve sair tebaanın iyi idare edilmesi ve korunması hakkında devleteyn 
(İngiltere ve Osmanlı Devleti) arasında sonradan kararlaştırılacak olan lüzumlu 
ıslahatı yapacağını İngiltere devletine vaat eder.” 

Berlin’de bir kongrenin toplanmasına karar verilmesinden sonra Ermeni 
patrikliği, büyük devletlerin desteğini almak ve taleplerini kongre gündemine 
taşımak için harekete geçmiştir. Patrik Nerses’in 13 Nisan 1878’de Lord 
Salisbury’ye gönderdiği muhtırada Ermeni talepleri şu şekilde ifade edilmiştir: 
“Doğu Sorunu, Müslümanlarla Hristiyanların bir arada yaşamalarıyla daha da 
zorlaşan, Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıflaması sorunudur. Bu, Türkiye’nin bazı 
bölgelerinde Müslüman ve Hristiyanların birlikte yaşamalarını güçleştirmiştir. 
Bu durum sorunu tahrik etmekte, acil bir tehlike yaratmakta, Avrupa’nın 
çıkarlarına acil bir çözüm getirmektedir. Bu bir karışıklıktır, bugünkü şartlar 
26 Ermeni Heyeti’nin söz konusu faaliyetleri konusunda bakınız: (Şaşmaz, 2000: 7-9).
27 Ayastefanos Antlaşmasının metni için bakınız: (Erim, 1953: 387-400). 
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altında birlikte yaşamanın imkânsız hale gelişidir…Ancak bir Hristiyan otorite 
eşitliği uygulayabilir. Ancak o, adaleti sağlayabilir. Ancak o, vicdan özgürlüğünü 
uygulayabilir. Bu itibarla Hristiyanlarla Müslümanların içli dışlı olduğu yerlerde 
Müslümanların yönetimi yerine, Hristiyan idaresini korumak gerekir. Bu durum 
hemen hemen Türkiye’nin bütün Avrupa vilayetlerinde, Asya’da Ermenistan’da 
ve Kilikya’da da mevcuttur. Türkiye Ermenilerinin isteği de böyle bir çözüm 
biçimidir… Ermeniler politik ihtirastan uzaktır, ancak bu, Lübnan’da olduğu 
gibi, verilecek güvencelerle Türk Ermenistan’ında Hristiyan bir idare istemektir.” 
(Şimşir, 1986: 161-163). 

Avrupa başkentlerindeki teşebbüslerden sonra büyük ümitlerle Berlin’e 
geçen Ermeni heyeti, burada Haziran’ın ilk haftasından itibaren Büyük Devlet 
temsilcileri ile çeşitli görüşmeler yapmışlardır. Ermeni heyetinin faaliyetleri 
Berlin’deki Osmanlı temsilcileri tarafından da dikkatle takip edilmekte ve 
oldukça tehlikeli bulunmaktaydı. Osmanlı Berlin Elçisinin 18 Haziran 1878 
tarihinde Ermeni heyetiyle yaptığı bir görüşmede, heyetin, Erzurum’da ikamet 
edecek ve Ermeniler tarafından seçilecek bir valinin tayinini arzu ettiklerini ve 
“açıktan açığa muhtariyet-i idare heveslerine düşmüş oldukları” anlaşılmıştır. 
Bu nedenle kongredeki Osmanlı temsilcisi Aleksandre Paşa, Ermeni heyetinin 
kongre nezdindeki teşebbüslerini önlemeye çalışarak, heyetin Berlin’den 
çıkarılması için Babıali’ye müracaat etmiştir: “Bu zatlar (Ermeni heyetindekiler) 
bizce tezyid-i gavâ’ilden hâli olmayacaklarından kendilerini Berlin’den ne suretle 
çıkarabileceğimize da’ir i’ta buyurulacak evâmir-i aleyhlerine müntazırız. Bu hale 
bakılır ise kongrenin yakında bizi icbâr etmesi pek muhtemel olan kararlardan 
evvel bizim kâbil-i icra birtakım tedâbirde bulunmaklığımız lazımeden olduğunu 
nazar-ı takdir-i asfanelerine vaz’a mecburiyet hâsıl olmuştur.” (BOa, Y.PRK.a., 
1/109, 27.C. 1295: 8). Aleksandre Paşa’nın bu müracaatına Babıali’nin cevabi 
telgrafı ancak kongrenin bitiminden bir gün önce gelmiştir. Bu nedenle “heyetin 
Dersa’adete ‘avdetini” isteyen telgraftan “layıkıyla” faydalanılmamıştır. (BOa, 
Y.PRK.hR., 3/87, 29.z.1295: 1-2). 

Ermeni heyeti, kongre nezdindeki teşebbüslerini Ermeni cemaatinin meşru 
temsilcileri olarak yürüttüklerini ileri sürmüştür. Bu yönde Ermeni meclisinin 
almış olduğu kararı 6 Haziran tarihli bir mektupla kongre başkanı Bismarck’a 
bildirmiştir. Ermeni meclisinin 25 Haziran 1878 tarihinde Bismarck’a göndermiş 
olduğu ikinci bir mektupta ise “Ayastefanos Antlaşması ahkâmınca davalarına 
bakılacak olan Ermenilerin” talepleri şu şekilde ortaya konulmuştur.

1. Ermeniler Osmanlı Avrupası’ndaki Hristiyanlardan daha fazla kötü idareye 
maruz kaldıklarından idarî ıslahat istemektedirler. Bu çerçevede Erzurum, Van’ı 
ve Diyarbekir’in büyük bir kısmını içine alacak olan Ermeni vilayetine bir Ermeni 
valinin tayin edilmesi.
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2. Atanacak Ermeni valinin, görev süresinin beş yıl olması; devletlerin 
onayı olmaksızın azl edilmemesi, idare merkezinin Erzurum olması ve Lübnan 
kaymakamının görevlerine haiz olması.

3. Osmanlı Ermenistan’ı” için Lübnan örneğinde bir dâhilî nizamnamenin 
düzenlenmesi.

4. “Osmanlı Ermenistan’ı ahalisinin nüfus istatistiği.” (BOA, Y.PRK. A., 1/109, 
27 C. 1295; 1).

Ermenilerin talepleri Kongre’de 28 Haziran’daki oturumda okunmuştur. 
Ancak kongrede, Ermenilere dair ıslahat meselesi, Ermenilerin taleplerine göre 
değil, Ayastefanos Antlaşması’nın 16. maddesinden hareketle ele alınmıştır. 
Bununla beraber Ermeni meselesi kongrede ikinci düzeyde bir mesele olarak 
kalmıştır. Özellikle Prens Bismarck’ın tutumu bunda etkili olmuştur. Çünkü 
Bismarck, Kongre’nin açılışından itibaren genel barışı ilgilendiren meselelere 
önem verdiğinden “Anadolu işine pek büyük ehemmiyet nazarıyla bakmamış” ve 
bu konuda bir sıkıntı çıktığında ise işi Rusya ve İngiltere’ye havale etme yoluna 
gitmiştir. (BOA, Y.PRK.HR., 3/87, 29.Z.1295; 2). 

İngiliz tarafı öncelikle 16. maddenin tadili ve işgal altındaki vilayetlerin 
tahliyesinin ıslahat şartına bağlanmasına karşı çıkmıştır. İngiliz önerisinin kabul 
edilmesinden sonra ele alınan Ermeni ıslahatı işine 6 ve 8 Temmuzdaki oturumlarda 
da görüşülmeye devam edilmiştir. İngiltere’nin temelde Ermeni meselesinde 
tutmuş olduğu yol, meseleyi Rusya’nın tekelinden çıkarmaktı. Çünkü Ermenilerin, 
Ayastefanos’a konulan ıslahat maddesinden dolayı minnettar oldukları Rusya’nın 
elinde bir “alet-i tazyik makamında” bulunmuş oldukları açıktı. Bu nedenle İngiliz 
Başbakan, meseleyle ilgili olarak Osmanlı temsilcilerine, Osmanlı devletinin 
hukukunun muhafazasını temin etmesine rağmen, “Ermenilerin kongreye bir 
istid’aname vermekten kimse men’ edemez” diyordu. 

Kongre’de Ermeni ıslahatının en can alıcı noktası Babıali’nin ıslahatların 
uygulanması ile ilgili olarak üstleneceği yükümlülük olmuştur. Başlangıçta 
ıslahatların icrası konusunda devletler “ona dikkat edecektir” şeklinde bir görüş 
benimsenmişse de, daha sonra metne “icrasına nezaret edeceklerdir” hükmü 
konulmuştur. (BOA, Yee., 77/1, 12.B. 1295: 17). Bu hükmün kabulü, aslında Rus 
murahhaslarının ortaya atmış oldukları “muahedenin icrasıyla mükellef olacak 
bir komisyonun devletler tarafından tayin olunmasını musırrane talep etmiş 
olmalarından” kaynaklanan pazarlığın sonucunda gerçekleşmiştir. Rus önerisine 
karşı çıkan Salisbury, “bir devletin ahidnameyi imza eylediği halde iltizam 
eylediği te’ahhüdât için andan kefalet istemek ve komisyon tayin etmek ve onu 
nezâret tahtına almak gibi şeyler mugâyir usûl olduğunu” ileri sürmüştür. (BOA, 
Y.PRK.hR., 3/87, 29.z. 1295: 3). Bu nedenle Osmanlı delegeleri oturumda 
“icrasına nezaret edecekler” hükmünün kabulünü “Salisbury’nin tereddüdüne” 
yormuşlardır. (BOA, YEE., 77/1, 12.B.1295, s.17: YEE., 115/5, 12 B. 1295). 
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Osmanlı delegeleri bu hükmü kabule mecbur olduktan sonra, Salisbury’den hiç 
değilse maddeden “Çerkezler” kelimesinin çıkarılmasını istemiştir. Ancak verilen 
cevapta “bu da olmaz bir şey değildir, o nokta dahi sızıltısızca tesviye olunabilir” 
denilmesine rağmen, “İngiliz murahhaslarının Ermeniler lehine olarak bir şey 
yapamayacak olurlarsa İngiltere’de itirazların olacağı sözünün deveran etmeye 
başlaması üzerine” teklif redd olunmuştur. (BOA, Y.PRK.hR., 3/87, 29.z. 
1295: 3-4). Sonuçta yapılacak ıslahatları üye devletlerin nezareti altına koyan 61. 
madde şöyle düzenlenmiştir: “Babıâli ahalisi Ermeni bulunan eyalâtta ihtiyacât-ı 
mahalliyenin icab ettiği ıslahatı bilâtehir icra ve Ermenilerin Çerkes ve Kürtlere 
karşı huzur ve emniyetlerini temin etmeyi ta’ahhüd eder ve arasıra bu babda 
ittihaz olunacak tedâbiri devletlere tebliğ edeceğinden düvel-i müşarünileyh 
tedâbir-i mezkûrenin icrasına nezaret eyleyeceklerdir.” (BOA, Y.PRK.hR., 3/87, 
29.z. 1295: 5).
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ABSTRACT

Fergana Cities and Urban Culture in IX-XIIth Centuries According to 
Islamic Sources and Archaeological Studies

The Arabian conquests, which damaged the public works in Middle Asian 
cities in the early periods, later had an equally important role in the radical changes 
experienced in the outlook of these cities. The subordination of Middle Asia to 
Arabian caliphate gave way to the development of commercial relations between 
Near East and Transoxiana and this, naturally, had been an important factor in the 
expansion of cities. The fact that Islamic rule dominated the region, thus its being 
connected to the centrally governed regular Caliphate establishment system, led to 
the improvement of cultural relations, trade, and craftsmanship which had a crucial 
role in the second urbanization period of Middle Asia in the IX-Xth centuries. 
The information from the writings of Muslim authors on Transoxiana cities and 
the archaeological studies demonstrate that distinctive features and events of this 
historical period left their imprints on the fates of all Fergana cities to an extent.

The Fergana Valley of the IX-Xth centuries is defined in detail by the Islamic 
literature. If the written sources state that there were only four cities, namely 
Kâsân, Ahsıket, Urest, and Hocend, in Fergana in the Arabian conquest period, 
the Xth century Islam sources mention nearly 40 large and small cities located in 
Fergana. The capital city of the region was Ahsiket and according to the writings 
of Muslim author İbn Havkal the width of the city was one third of a league. 
He mentions that the city had a kuhendiz (citadel). It also had a rabad [open 
marketplace]. Dar el-İmare [government office] and prison were in the kuhendiz, 
the mosque was outside the kuhendiz. The feast praying place was by the Şaş 
river. The bazaars were both in the city and the rabad. Nevertheless, most of the 
bazaars were in the city. The structures were made of clay. There were walls 
around the rabad. The inner city had many gates (According to Istahri, there were 
five gates). One of them was Bâbu Büceyr, and the other Bâb el-Murakkaş. The 
rest of the gates were Kâsan, Cuma Mescidi, and Rahabe. There were streams and 
numerous pools both in the city and the rabad. Each gate of the rabad served as 
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the passages to two league-long fertile vegetable gardens and rivers. After passing 
the Şaş river there were pasturages and sandy lands along a day’s journey. In 
Hudûdu’l-Alem, Ahsıket is defined as a place where emirs (Muslim rulers) and 
administrators resided. According to the information we get from this source, the 
capital of Fergana was located by the Sır Derya coast, on the skirts of a mountain 
where there were many gold and silver mines. According to Sem’ani, Ahsıket 
was the most beautiful and cleanest city in Fergana. Various channels irrigating 
the city were flowing into nice depots the walls of which were laid with brick 
and lime. According to Mukaddesî, Ahsiket was one and a half time larger than 
the famous Palestinian city Remle. The archaeological findings demonstrate that 
the walls of Ahsıket were all surrounded by deep dikes which had high outer 
walls. It is understood from the large size of the handicrafts markets and high 
amount of coins and slag found that the city was a trade and handicrafts center. 
The solid walls and strong kuhendiz of the city clearly suggest that it was an 
administrational center. Various Mediaeval ceramic articles were found in the city 
square. Among these ceramic ware, the ones belonging to the Turkish period, 
especially Samanoğlu and Karahanlı periods are in majority. These Fergana cities 
narrated by Muslim authors were not only centers of political power, trade, and 
handicrafts. Besides, highly sophisticated mine processing ateliers and shops 
were gathered in these cities. In addition, we see that a crowded cultural network 
including cities, caravanserais, and castles appeared in the Yedisu region, coasts 
of Isık Lake, and Tian Shan Mountains after the region was taken under control 
by the Karahanlıs. Many commercial caravans were passing through these lands 
to reach cities like Samarkand, Bukhara, etc.

In this paper, Mediaeval Fergana cities like Ahsıket, Kasan, Marginan, Kuba, 
Oş, Özkent, etc. in the pre-Mongol invasion period, the characteristics of the cities, 
Mediaeval Fergana urban civilization will be dealt with relying on the Islamic 
literature and archaeology studies.

Key Words: mediaeval fergana, mediaeval fergana cities, Turkish culture, 
mediaeval urban life and urban culture.

---

Genel olarak VIII. yüzyıl Orta Asya’nın iki büyük dönemini birbirinden ayıran 
hudut bir dönemdir. İslam ordusunun fethi; bununla birlikte bölgede İslamiyet’in 
yayılışı, Arap dilinin devlet dili yerine geçmesi, küçük prensliklerin tek devlet 
sistemine dâhil edilişi, yeni kültürel ve ekonomik münasebetlerin meydana gelmesi 
bölgedeki maddi ve manevi kültürün büyük ölçüde değişmesine yol açmıştır. İlk 
zamanlarda Orta Asya şehirlerinin bayındırlığına büyük zarar veren Arap fütuhatı 
sonraları bu şehirlerin görünüşlerinin tamamıyla değişmesinde de aynı derecede 
olumlu rol oynamıştır. Orta Asya’nın Arap Hilâfeti’ne bağlanması Yakın Doğu ile 
Maveraünnehir arasındaki ticari ilişkilerin genişlemesine yol açmış ve bu durum 
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doğal olarak şehirlerin gelişmesinde büyük etken olmuştur.1 Bölgenin İslam sancağı 
altına girmesi, dolayısıyla bir merkezden yönetilen muntazam Hilâfet sistemine 
bağlanması kültürel ilişkilerin ilerlemesine, ticaretin ve zanaatın gelişmesine 
yol açmış ve Orta Asya’nın IX-X. yüzyıllarda meydana gelen ikinci şehirleşme 
döneminde çok önemli rol oynamıştır.2 İslam müelliflerinin Maveraünnehir 
şehirleri hakkında yazdıkları ve yapılan arkeolojik araştırmalar sonucunda elde 
edilen bilgiler, bu tarihi döneme özgü ayırıcı vasıflar ve olayların, bütün Fergana 
şehirlerinin kaderinde de belli derecede iz bıraktıklarını göstermektedir.

IX-X. yüzyılların Fergana Vadisi, İslam coğrafyacıları tarafından detaylı bir 
şekilde tasvir edilmiştir. Eğer yazılı kaynaklar Arap fütuhatı dönemi Fergana’da 
Kâsân, Ahsıket, Urest ve Hocend olmak üzere sadece dört şehrin bulunduğundan 
söz ediyorlarsa, X. yüzyıl İslam kaynakları artık Fergana’da bulunan yaklaşık 
40 tane büyük ve küçük şehirden söz etmektedirler. Bunlardan Hocend, daha o 
zamanlarda surlarla çevrilmiş bir rabata sahipti.3

Fergana Bölgesi Semanî’ye göre doğuda; Ceyhun ve Seyhun nehirlerinin 
ötesinde bulunan geniş bir bölgedir.4 Yakut Hamavî, Fergana’nın sadece bir bölge 
adı olmayıp aynı zamanda bir şehir adı olduğunu da belirtmektedir. Ona göre söz 
konusu bölge, doğuda Haytal tarafından Türklerle sınır olup Semerkant’tan 50 
fersahlık bir mesafede bulunmaktadır5 (Hurdadbih’in eserinde 53 fersah olarak 
gösterilmektedir6). İstahrî, vilayetin çok zengin ve nüfusunun çok kalabalık 
olduğunu kaydetmektedir. Ona göre Fergana dağlarında çok sayıda altın, gümüş, 
bakır, firuze, civa, kömür ve nışadır bulunmaktadır. Maveraünnehir’de nışadırın 
bulunduğu tek maden ocağı buradadır7. Mukaddesî, Fergana’da bulunan yaklaşık 
40 tane büyük ve küçük şehirden söz etmektedir.8 Şehirleri sayarken otuz bir şehir 
ismini zikretmekte ve başşehir hariç bunları üç gruba ayırmaktadır. Bunlar: 

1. Miyan Rudan Bölgesi: Şimdiki Narın ile Kara Derya nehirleri arasına 
denilip Doğu Fergana’yı temsil etmektedir. 

2. Nesya Bölgesi: Güney Fergana’yı temsil etmektedir. 

3. Vagiz Bölgesi: Kuzey Fergana’yı temsil etmektedir (yani Sir Derya’nın 
kuzeyinde bulunan şehirleri içermektedir9).

1 Gafurov, B. G., taciki. drevneyşaya, drevnyaya i srednvekovaya İstoriya, Moskva, 1972: 182.
2 Belenitskiy A. M.-Bentoviç İ. B. ve Bolşakov, O. G., srednevekovıy Gorod sredney azii, 

Leningrad, 1973: 163. 
3 İstoriya at-tabari, Red.: Yusupov, E. Yu.-Hayrullayev, M. M.-Amincanova, S. A. ve başkaları, 

Taşkent, 1984: 1443. 
4 Semanî, IX, 274.
5 Yâkût el-Hamavî, VI, 364.
6 Hurdâdbih, 30. 
7 Istahrî, 334.
8 Mukaddasî, 262. 
9 Mukaddasî, 262.
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Mukaddesî ve diğer coğrafyacıların verdiği bilgilere göre birinci gruba 
Nasrâbâd, Minare, Renced, Şikit, Zârkân, Hayrlam, Beşbeşan, Özkent; İkinci 
gruba: Oş, Kuba, Marginan, Riştan, Vankes, Kend, Aval, Nevkat-Miskân, Uştikan, 
Zenderamş; Üçüncü gruba: Bûkend, Kâsân, Bâb, Çarek, Aşt, Tubkâr, Dicerkerd, 
Bigân, Tishan, Cidgil, Şâvdân, şehirleri girmektedir.10 İbn Hurdadbih gibi en eski 
Arap coğrafyacılarına göre, Batı Asya’dan Hilâfet’in doğu hududuna giden ana 
yol Hocend’de Sır Derya’yı aşmaktadır. Bundan sonra Ahsıket’e kadar nehrin 
sağ sahili takip edilmekte ve Ahsıket’ten sonra yeniden nehir aşılarak Kubâ, Oş 
ve Özkent’e ulaşılmaktadır.11 Istahrî, Sır Derya’nın güneyindeki mıntıkalardan 
geçen bu yolu ana yol olarak göstermektedir.12 

İslam kaynaklarının verdiği bilgilerden söz konusu dönemlerde Fergana 
Bölgesi’nin baş şehrinin Ahsıket olduğu anlaşılmaktadır. Günümüzde Sır 
Derya’nın kuzey sahilinde, Namangan şehrinin 20 km güneydoğusunda, tarih 
literatüründe Ahsıket (X-XIII. yy.) ve Ahsı (XIV-XVII. yy.) olarak bilinen bu eski 
şehrin büyük harabeleri bulunmaktadır.13 Arkeolog uzmanlar bu şehrin en az iki 
bin sene önce meydana geldiğini ileri sürmektedirler.14 İslam müelliflerinden İbn 
Havkal, Orta Çağ Ahsıket şehrini şöyle tasvir etmektedir: “Şehir Şaş nehri üzerinde 
düz bir arazide kurulmuş, kendisiyle dağlar arasında 0.5 fersah uzaklık bulunan 
bir beldedir. Nehrin kuzeyindedir. Şehrin bir kuhendizi vardır. Şehrin ayrıca bir 
rabatı bulunmaktadır. Dar el-İmare ve hapishane kuhendizde, camisi kuhendizin 
dışındadır”15 (İstahrî’ye göre şehristandadır).16 Bayram namazgâhı Şaş nehrinin 
kıyısında bulunmaktadır. Çarşıları hem şehirde, hem rabatta yer almaktadır. 
Bununla beraber, çarşıların çoğu şehirdedir. Şehrin büyüklüğü üçte bir fersah 
genişliğindedir. Yapıları topraktandır. Rabatın etrafı surla çevrilmiştir. İç şehrin 
pek çok kapısı bulunmaktadır (İstahri’ye göre beş kapıdır).17 Bunlardan biri Bâbu 
Büceyr, diğeri Bâb el-Murakkaş’tır. Diğerleri ise Kâsan, Cuma Mescidi ve Rahabe 
kapılarıdır (Istahri’de Dâr-i Rihane’dir).18 Hem şehirde hem rabatta akarsular, çok 
sayıda havuz bulunmaktadır. Rabatı’nın her kapısı iki fersah boyunca uzanan 
gür bostanlara ve devamlı akan nehirlere açılmaktadır. Şaş nehrini geçtikten 
sonra, şehir hizasında bir konak boyunca çayırlar, bol otlaklar ve kumluklar 
uzanmaktadır.19 Hudûdu’l-Alem’de Ahsıket, emirlerin ve âmillerin devamlı 

10 Mukaddasî, a. y.; Istahrî, 266; Havkal, 513. 
11 Hurdâdbih, 30. 
12 Istahrî, 335. 
13 Çulanov, Yu. G., Gorodişşe Ahsıket, SA, 1963: No. III, 197. 
14 Bernştam, İstoriko-Arheologiçeskiye Oçerki Tsentralnogo Tyan-Şanya i Pamiro-Alaya, MİA 

No 26, Moskva-Leningrad, 1952: 247; Çulanov, a.g.e., 199.
15 Havkal, 512; Şeşen R., İslam Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, Ankara, 1985: 

239-240. 
16 Istahrî, 265. 
17 Istahrî, 265. 
18 Istahrî, a. y. 
19 Havkal, 512-513; Yâkût, I , 153. 
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bulundukları bir yer olarak gösterilmektedir. Burdaki bilgilere göre Fergana’nın 
baş şehri Sır Derya’nın kıyısında, çok sayıda altın ve gümüş madenlerin mevcut 
olduğu bir dağ eteğinde yer almaktadır.20 Sem’ani’ye göre Ahsıket Fergana’nın 
en güzel ve en temiz şehridir.21 Şehristanı sulayan çeşitli kanallar, duvarları tuğla 
ve kireçle örülmüş güzel depolara dökülmektedir. Mukaddesî’ye göre Ahsiket, 
Filistin’deki meşhur Remle şehrinin bir buçuk misli büyüklüğündedir.22

Arkeolojik bilgilere göre Ahsıket’in kuhendizi şehristanın güneybatı köşesinde 
yer almakta ve 30 m yüksekliktedir. Güney tarafını tahkim etmek için nehrin 
yüksek ve sarp kıyısı kullanılmış ve buradaki duvarlar daha alçaktır. Şehristan 
ve rabatın diğer bütün tarafları surlarla çevrilmiştir. Şehristan üç tarafından 
kulelere sahip sağlam surlarla çevrilmiş durumdadır. Şehristanın doğu duvarında 
10 tane kule bulunmaktadır. Bu kuleler günümüzde biri birinden 20-30 metrelik 
mesafeyle ayrılan, yayılmış tepeler şeklinde muhafaza edilmiştir. Kuzey duvarında 
11 tane kule bulunmuştur. Batı duvarında ise 3 tane kulenin izleri muhafaza 
edilmiştir.23 Ahsıket’in bütün surları, dış kenarı yüksek olan derin bir hendekle 
çevrilmiştir. Şehristan meydanı boyunca birbirine çok yakın yapılan binaların 
kalıntıları bulunmaktadır. Bunların üzerinde Orta Çağ dönemine ait çeşitli çini 
eşyalar keşfedilmiştir. Bu çini eşyaların arasında Türk dönemine ait ve özellikle 
Samanoğlu ve Karahanlı dönemine ait eşyalar ağırlıktadır.24 Kültür tabakası 
gösteriyor ki, insanoğlu burada Kuşan zamanından beri varlığını sürdürmüştür. 
Fakat Ahsıket’in inkişafı Türk dönemi ve sonraki dönemlere denk gelmektedir.

Şehrin kuhendizi şehristanın güneybatı köşesinde yer alıp, şehristandan 
kuzeyden geçen bir yol vasıtasıyla, doğudan da bir hendekle ayrılmaktadır. 
Rabatın, zamanında bir surla çevrildiği anlaşılmaktadır. Buranın geniş toprakları 
zanaatçı mahallerini, çiftçileri, çarşıları vs. içine almaktaydı. X-XII. yüzyıllarda 
bu toprakların yoğun bir şekilde iskân edildiği arkeolojik malzemelerden 
anlaşılmaktadır. Kazılar sırasında burada pek çok seramik kuburlar (borular), 
küpler, tuğla örmeleri, dökme seramik, cam kapkacaklarının kalıntılarına 
rastlanmıştır. Sellerle rabatın güneydoğu kısmında yer alan hamamın büyük bir 
kısmı tahrip edilmiştir.25 Zanaat mahallelerinin büyüklüğünden, çok sayıdaki para 
ve cûruf kalıntılarından şehrin ticaret ve zanaat merkezi olduğu anlaşılmaktadır. 
Şehrin sağlam surları ve kuvvetli kuhendizi de onun bir idare merkezi olduğunu 
açıkça ortaya koymaktadır. Şehristan meydanı boyunca Orta Çağ dönemine ait 
çeşitli çini eşyalar ortaya çıkarılmıştır. 

20 Hudûd, (p. 23b). 
21 Semanî, I , 153. 
22 Mukaddasî, 271. 
23 Ahrarov İ., Arheologiçeskiye İssledovaniya Gorodişşa Ahsıket v 1960g., ONUz, 1962, No VIII, 

55-56. 
24 Bernştam, a.g.e., 244-247. 
25 Ahrarov, a.g.e., 56. 
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Güney Fergana’ya ait olup ana yol üzerinde bulunan şehirlerden Kubâ ve Uş 
(yani Oş) şehirleri vardır. İstahrî’ye göre Kubâ, söz konusu yüzyıllarda Fergana’nın 
başkenti olan Ahsiket’ten sonraki ikinci büyük şehirdir. Ona göre Kubâ, buradaki 
şehirlerin en güzellerindendir. Şehirde kuhendiz, rabat, Cuma camisi ve çarşılar 
bulunmaktadır.26 İbn Havkal Kubâ için aynı bilgileri vermekle birlikte şunları 
da eklemektedir: “şehrin kuhendizi harap olup camisi buradadır. Çarşıları 
rabattadır. Dar el-İmâre ve hapishane de rabattadır. Rabatın etrafını çeviren bir 
sur bulunmaktadır. Kubâ’nın, Ahsıket’in bostanlarından ve sularından daha fazla 
bostanı ve suyu vardır”.27 Mukaddesî Kubâ’nın diğer şehirlerden daha rahat, 
daha geniş, daha hoş, daha temiz, daha cazip bir şehir olduğunu bildirmektedir. 
Hatta ona göre, mantıken buranın merkez olması gerekmektedir. Şehrin ortası 
meydanlık olup camisi çarşısındadır. Mukaddesî, hakîmlerin Kubâ için “Fergana 
Kuba’dan ibarettir. Geri kalanı çör çöptür.” dediklerini aktarmaktadır.28 Şehrin 
muharebe hazırlığı ve sayısı çok köyü vardır. Kubâ hududunda başka bir şehir 
olmayıp, başka bir amillik de bitişmemektedir. Hudûdu’l-Âlem’in yazarı Kubâ’yı, 
Fergana’nın en büyük ve en gelişmiş mamur şehri olarak göstermektedir.29

Söz konusu yüzyıllarda Fergana’nın üçüncü büyük şehri Oş’tur. Oş 
Fergana’nın ekonomik ve ticari merkezidir.30 Mukaddesî’ye göre Oş nehirleri bol, 
çeşitli özelliklere sahip bir şehirdir; ferah ve bolluktur. Çarşıları bol olup camisi 
çarşılarının ortasındadır. Dağa yakın zengin bir yerdir; suları boldur31. İbn Havkal 
Oş’un mamur bir şehir olduğunu, bir kuhendizin bulunduğunu kaydetmektedir. 
Ona göre Dar el-İmâre ve hapishane kuhendizin içinde yer almaktadır. Şehrin bir 
rabatı ve bu rabatın etrafında da su bulunmaktadır. Bu şehir, üzerinde (gayrimüslim) 
Türkleri gözetleme yeri bulunan dağa bitişiktir. Bu gözetleme yerinden onların 
sebze tarlaları, sürüleri korunmaktadır”32. Şehrin üç kapısı vardır: Dervaza-i 
Kuh=Dağ Kapısı, Dervaze-i Âb=Su Kapısı ve Dervaza-i Mugkede=Mugkede 
Kapısı. Bu kapılar müstahkemdir33. Mugkede “ateşe tapanlar kapısı” anlamına 
gelip eski Zerdüştlük dininin bir yankısıdır. Bu yüzyıllarda Oş sakinlerinin ancak 
küçük bir kısmının Zerdüştlük mensubu oldukları anlaşılmaktadır. Çünkü X. 
yüzyılda İslamiyet’in, Fergana’nın bütün tarım ahalisinin hâkim dini durumuna 

26 Istahrî, 333. 
27 Havkal, 513. 
28 Mukaddasî, 271.
29 Hudûd, (p. 23b).
30 Zadneprovsky Yu. A., Oşskoye Poseleniye k İstorii Ferganı v Epohu Pozdney Bronzı, Bişkek, 
1997: 113. 

31 Mukaddasî, 272. 
32 Havkal, 513; Istahrî, 266. 
33 Havkal, 513; Istahrî, 266.
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geldiği bilinmektedir.34 Hudûdu’l-Âlem’de de Oş kalabalık ve zengin bir şehir 
olarak zikredilmektedir. Bu esere göre Oş’un halkı çok savaşçıdır. Şehir, dağın 
tam eteğinde yer almış olup dağın üzerinde gözetleme karakolları çoktur.35 

Özkent ve Kubâ şehirlerinin etrafında olduğu gibi, Oş’un etrafındaki tarımla 
uğraşan meskun yerler şehir için birer dış istihkam hattı görevini yapmaktadır. 
Bunun dışında Oş’un güneydoğusunda 2 fersahlık36 bir mesafede, zamanına göre 
mükemmel bir kaleye sahip olan Medva şehri bulunmaktadır.37 Oş’tan farklı olarak 
Kubâ ve Özkent’in etrafında şehirler yoktur. Oş hakkındaki bilgilere büyük Türk 
âlimi Kâşgarlı Mahmud’un ünlü Divânü Lügati’t-Türk’ünde de rastlanmaktadır. 
Kâşgarlı, Oş için “tanınmış bir şehir adı” demekle birlikte “Uc” diye şehir adının 
diğer bir yazılışını da vermektedir.38

Semanî’nin Türk şehirlerinden diye zikrettiği Uzkand veya Yuzkand (Özkent 
şehri) Miyan-Rudan bölgesinde bulunmaktadır.39 Yakut Hamavi, Uzcand olarak 
şehrin diğer bir yazılışını da vermektedir. Ona göre Özkent Maveraünnehr’e ait 
bir şehir olup Fergana’nın en ucundadır ve gayrimüslim ülkelerle bitişiktir.40 
Kâşgarlı’nın bilgilerine göre Özkent, Fergana’daki bir kasabanın adı olup Türkçe 
bir isimdir; “kendimizin şehri” anlamına gelmektedir.41 İstahrî’ye göre burası, 
Oş şehrinin üçte ikisi kadar büyüklüktedir. Kuhendizi, müstahkem şehri, rabatı, 
bağları, bostanları ve akarsuları bulunmaktadır.42 İbn Havkal’a göre buranın 
geniş bir bölgesi, geniş bir sahaya dağılmış köyleri bulunmaktadır. Âmilliğinde 
başka bir şehir yoktur. Çarşıları rabattadır. Özkent, Türkler’in kapısı önünde 
bulunan bir ticaret yeridir.43 Türkler ticaret yapmak için buraya gelmektedirler. 
Mukaddesî’ye göre Özkent kapısının önünde, köprüsü olmayan bir kanal 
akmaktadır. Şehrin rabatı surla çevrilmiştir. Buranın şehir merkezi mamur olup 
çarşıları, camisi, suru bulunmaktadır. Bütün bunların içine sular akmaktadır. 
Şehrin dört kapısı bulunmaktadır. Bu kurenin şehirleri arasında suru bulunan 
başka bir şehir yoktur.44 Hudûdu’l-Alem’deki bilgilere göre şehir dolaylarından 
iki nehir geçmektedir. Bunlardan birinin adi Yabaku olup Tibet dağlarından 
akmakta, diğeri ise Barshan nehri olup Karluk (Halluk) bölgesinden akmaktadır.45 
XII. yüzyılda Özkent şehri ekonomi ve ticaret merkezi olarak o kadar önemli 

34 Galitsky V. Ya., Ploskih V. M., Starinnıy Oş, Frunze, 1987: 24. 
35 Hudûd, (p. 23b).
36 Istahrî, 347. 
37 Havkal, 514. 
38 Kâşgarlı Mahmud, Divânu Luğati’t-Türk, Çev.: Besim Atalay, Ankara, 1998: I, 35. 
39 Semanî, VIII, 438; V, 49. 
40 Yâkût, I, 374; VII, 530. 
41 Kâşgarlı Mahmud (Besim Atalay), I, 344. 
42 Istahrî, 266; Havkal, 513; Şeşen R., a.g.e., 240. 
43 Havkal, 513-541. 
44 Mukaddasî, 271. 
45 Hudûd, a. y. 
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mevkiye gelmiştir ki şehrin bulunduğu Sır Derya nehri (Kara Derya) bazen 
Özkent nehri olarak zikredilmektedir.46 Asıl Özkent şehri IX. yüzyılda Türk 
beylerinden Dihkan Çur-Tegin’e aitti.47 X. yüzyılın sonuna doğru Fergana Vadisi, 
Maveraünnehir’in diğer bölgeleri gibi Karahanlılar tarafından zapt edildiği zaman, 
Özkent Maveraünnehir’in baş şehri durumuna gelmiştir. Özkent’in en müreffeh ve 
mamur olduğu devir bu döneme, yani Karahanlılar’ın ilk devrine rastlamaktadır. 
Sonraki dönemde Özkent, Fergana vilayetinin merkezi görevini yapmıştır.

İslam müelliflerinin tasvir ettikleri bu Fergana şehirleri, sadece siyâsi 
iktidarın, ticaret ve zanaatın merkezleri değildir. Bunların yanısıra, çok gelişmiş 
yer altı servetlerini işleme atölyeleri, dükkanları da bu şehirlerde toplanmış 
durumdaydı. Ayrıca bölgenin Karahanlılar tarafından zapt edilmesinden sonra 
Yedisu bölgesinde, Isık Göl sahillerinde ve Tanrı Dağları’nda da şehirlerden, 
kervansaraylardan, kalelerden oluşan kalabalık bir kültür şebekesinin ortaya 
çıktığını görmekteyiz. Bu topraklar ve şehirler üzerinden Semerkant, Buhara vs. 
diğer şehirlere pek çok ticaret kervanları geçmekteydi.
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РОЖДЕНИЕ ТЮРКСКОГО МИРА
AYZAHMETOV, A. A./АЙЗАХМЕТОВ, А. А.
KAZAKİSTAN/KAZAKHSTAN/КАЗАХСТАН

ABSTRACT

In this paper we developed a completely new concept of the world’s high 
ancient civilization origin. On the basis of this concept the civilization origin area 
was determined, i.e. its original home, original language and ethnic groups, native 
speakers of this language. 

Moreover, in the chronological view the most significant events in the history 
of the civilization were described; stages of ethnogeny were determined in the 
ethnographic view; in the geographic view the ways of civilization expansion 
were pointed. 

On the basis of interpretation of the old “general” words, i.e. old placename 
toponyms, eponyms, ethnicons and personal names of the ancient world from 
the point of view of vocabulary of Turkic macro family of languages, as well 
as author’s re-decoding of old original Cyprian and original Etruscan epigraphs, 
including Etruscan circumscription “A” on the golden plate from Pirga, we proved 
that in the origin of such ancient world civilizations as the Cretan Kingdom 
and Argos Kingdom in the Mediterranean, early Egyptian Kingdom in Africa, 
Mycenaean Kingdom on the Balkan Peninsula, the Trojan Kingdom in Asia 
Minor, the Kingdom of Saks-Massagets in the Great Heath of Eurasia, State of 
Aztecs and State of Incas in Meso-America as well as such state formations as 
Ancient Egypt, Ancient Rome, Ancient Greece and Ancient Russia there was the 
same general civilization, that is Proto-Turkic civilization. 

Key Words: Proto-Turkic civilization. 

--- 

Уважаемые участники Конгресса! Разрешите представить вашему 
вниманию несколько иную концепцию истории происхождения древнейшей, 
высокой цивилизации мира. Эта концепция поможет нам определить, 
наконец, очаг зарождения древнейшей, высокой цивилизации мира, то есть 
указать на ее прародину, праязык и, на этносы – носителей этого праязыка. 
Кроме того, в плане хронологическом она укажет на эпохи важнейших 
событий в истории этой цивилизации; в плане этнографическом – на этапы 
этногенеза ее родов, племен и народов; в плане географическом – на пути 
продвижения по земле этой цивилизации.
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Вообще-то, ученые-тюркологи, авторы пятитомного издания “История 
Казахской ССР”1 и авторы книги “Казахстан:Летопись трех тысячелетий”2 
С.Г.Кляшторный и Т.И. Султанов, согласно тюркской легенде, записанной в 
VI веке китайскими историками, первое появление слова “тюрк” относят к 
551-552 годам нашей эры. Я не буду пересказывать эту легенду, где говорится 
о том, как изуродованного врагами десятилетнего мальчика, оставшегося 
в живых от всего его рода спасла и выкормила своим молоком волчица и, 
затем, став его женой, родила ему десятерых сыновей. Я лишь повторю 
слова этих авторов о том, что потомки этого мальчика и этой волчицы, то 
есть вожди из племени ашина вывели потом своих сородичей из Турфана 
на Горный Алтай, возглавили там местные племена и, разгромив там жуань-
жуаней, назвались именем – тюрк.

Но если же, к интерпретированию этого самого слова “тюрк” подойти с 
позиции смыслового значения слов языковой лексики тюркской макросемьи 
языков, то тут не обязательно быть специалистом в области языкознания, 
а достаточно знать мало-мальски хотя бы один из тюркских языков, 
чтобы увидеть, как в тюркской языковой транскрипции это слово “тюрк” 
произносится как сочетание слов “tur ig”, означающего, что это человек или 
люди “убежища Тура”.

И на самом деле, слово “тур” присутствует и в числе сочетании слов 
“tur an(a)”, означающего, что это местность “матери Тура” и лежащего в 
основе этимологии топонима Великой Степи Евразии “Туран”. Это слово 
присутствует и в числе сочетания слов “tur pan(a)”, означающего, что это 
местность “спасения или убежища Тура” и лежащего в основе этимологии 
топонима горных районов Восточного Тянь-Шаня “Турфан”. Слово “тур” 
присутствует и в числе сочетании слов “teg tur im as”, означающего, что это 
“величайший из асов – потомок Тура” и, лежащего в основе этимологии 
топонима Семиречья Великой Степи Евразии “Тектурмас”. Это слово 
присутствует и в числе сочетания слов “tur ig is(i) tan(a), означающего, что 
это “убежище Тура, образ жизни которого – дело рода матери праотца” 
и, лежащего в основе этимологии топонима на Великой Степи Евразии 
“Туркестан”. Это слово присутствует и в числе сочетании слов “tur ig em 
en(i) uja”, означающего, что “страна территории материнского рода ем 
убежища Тура” и, лежащего в основе этимологии Великой Степи Евразии 
“Туркмения”. Это слово “тур” присутствует и в числе сочетании слов “bui 
tur”, означающего, что этот человек принадлежит к “действу дома Тура” и, 
лежащего в основе этимологии антрантропонима Древней Руси – “Буй тур 
Всеволод”. Это слово “тур” присутствует и в числе сочетания слов “tur is 
uja”, означающего, что это “страна дел или промысла Тура” и, лежащего в 
основе этимологии топонима Малой Азии “Турция”. Но слово “турция” в 
транскрипции языковой лексики тюркской макросемьи языков произноситься 
как словосочетание “tur ig uja”, что означает “страна – убежище Тура”.
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Можно и не согласиться с авторами пятитомного издания “История 
Казахской ССР” и книги “Казахстан: Летопись трех тысячелетий” в том, 
что первое упоминание имени “тюрк” восходит к 552 году. Повод для этого 
несогласия основывается на том, что текст этеоэтрусской надписи “А” 
на золотой пластинке из Пирги, после его передешифровки, сделанного 
мною с позиции смыслового значения слов языковой лексики тюркской 
макросемьи языков, в корне отличается от дешифровки этого текста письма, 
произведенного итальянским ученым Массимо Паллотино и уже имеет 
совершенно иной смысл. В результате этой передешифровки выясняется, что 
оказывается слово “тюрк” в этом древнейшем письменном памятнике было 
зафиксировано на целое тысячелетие раньше. Приведем лишь маленький 
контекст из новой редакции прочтения текста “А” этеоэтрусской надписи на 
золотой пластинке из Пирги, где говорится: “ex thufa the fari eiv el anas salc 
cluv eni as turuce mun isti as thuv as tameresca ilacve”, что означает “неужто 
возродилось дело егов (греков), что все преклонили колени, а матерь страны 
обложила данью небольшую территорию тюрков. Разве это к лицу Томирис, 
которая сама родом из асов, из асов - мастеров тысяч дел”.

Слово “turuc” в этом контексте в транскрипции языковой лексики 
тюркской макросемьи языков должно будет произноситься как сочетание 
слов “tur uc”, где слово “uc” имеет то же самое смысловое значение, что 
и слово “ig”- “убежище”. Если учесть, что имя “тюрк” было упомянуто на 
тысячу лет раньше, чем считалось, что это произошло в 552 году, то наличие 
в основе этимологии этого термина слова “тур” говорит о том, что это – 
антропоним. В таком случае история происхождения термина “тюрк” имеет 
более древнюю историю.

В труде “Огузский героический эпос и “Книга Коркыта”“ доктор 
филологических наук Виктор Максимович Жирмунский3 пишет: “Согласно 
устным генеалогическим сказаниям, сложившимися в письменных 
памятниках разного времени, огузские племена возводили свое 
происхождение к легендарному Огуз-кагану (Огуз-хану). У Огуз-хана по 
преданию было шесть сыновей, которые носили мифологические имена: 
Солнце-(Кюн), Месяц-(Ай), Звезда-(Юлдуз), Небо-(Кок), Гора-(Таг), Море-
(Тенгиз). Каждый из них имел по четыре сына. По именам 24 внуков Огуз-
хана назывались проишедшие от них огузские племена.

Огузские племена разделились на два крыла – правое и левое, носившие 
(в соответствии с древней этнонимической легендой) название “учок”(три 
стрелы) и “боз ок”(сломанные стрелы). Старшим в правом крыле было 
племя кайы, возводившие себя к одноименному первенцу Кюна, старшего 
из сыновей Огуз-хана; в левом крыле старшинство принадлежало племени 
Баюндур, происходивего от первенца старшего во второй группе сына Кока”.
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Если слово “Баюндур” подвергнуть интерпретированию с позиции 
смыслового значения языковой лексики тюркской макросемьи языков, то в 
основе этимологии этого антропонима можно встретить присутствие такого 
сочетания слов, как “ai ini tur”, означающего, что это “Тур-младший из 
братьев по отношению к Ай”.Но ведь и на самом деле Кок, четвертый по 
счету сын Огуз-хана приходится младшим братом по отношению к АЙ – 
второму по счету сыну Огуз-хана. В таком случае и сын Кока по имени Тур 
должен приходиться по отношению к Ай младшим братом.

Но не только в основе этимологии антропонима “Баюндур” лежит 
словосочетание “ai ini tur”, в значении того, что “Тур – это младший 
брат по отношению к Ай, второму по счету сына Огуз-хана. Известный 
казахстанский исследователь памятников орхоно-енисейских рунических 
надписей Каржаубай Сарткожаулы в книге “Объединенный каганат тюрков” 
4 пишет: “Присвоение Ель-етмиш кагану титула Тур-айын, а его супруге – 
титула Ель-Бильге катун, установление границ каганата и реарганизация 
каганской гвардии – в честь этих событий и была воздвигнута Терхинская 
стела, увековечивающая таким образом во второй раз имя и славу Тур-айын 
кагана.

После смерти Тур-айын кагана в 759 году с целью увековечивания его 
деяний была воздвигнута стела Могойн Шинэ ус, более известная под 
названием – Селенгинский камень”.

Получается, что и здесь, на Великой Степи, в основе этимологии 
антропонима “Ель-етмиш Тур-айын каган” лежит сочетание слов “tur ai 
ini”, означающее, что он, Ель-етмиш Тур-айын каган принадлежит к роду 
сына Кока, четвертого по счету сына Огуз-хана по имени Тур, который по 
отношению ко второму по счету суну Огуз-хана по имени Ай приходится 
младшим братом.

И только лишь анализируя в совокупности “Книгу моего деда Коркыта” 
и Легенды и мифы Древней Греции мы сможем определить в плане 
географическом, в плане хронологическом место нахождения прародины 
и эпоху возникновения тюркского мира. Когда легенды и мифы Древней 
греции говорят, что в далекую эпоху матриархата на острове Крит Богиня-
Мать родила Мальчика-Бога, имя которого было связано с Солнцем, то 
слово “солнце” в языковой лексике тюркской макросемьи языков мы видим, 
что оно определяется словом “кун”. Если это связать с “Книгой моего 
деда Коркыта”, то получается, что этот Мальчик –Бог, которого родила на 
острове Крит Богиня-Мать никто иной как первенец Огуз-хана по имени 
Кун (Солнце). Об этом говорит и название храма Солнца на острове Крит – 
Кносс, что означает –”Солнце осов”. Значит, именно остров Крит является 
прародиной древнейшей, высокой цивилизации мира.
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Не будем вдаваться в подробности сферы лингвистического анализа. 
Они изложены в моих книгах “Колыбель царей человечества” и “Рождение 
тюркского мира”. Мы лишь остановимся на констатации фактов, что все 
без исключения “общие слова”, то есть, все без исключения этнонимы, 
эпонимы, топонимы и антропонимы древнего античного мира, поддаются 
интерпретированию с позиции смыслового значения слов языковой 
лексики тюркской макросемьи языков. Это топонимы Крита, Балканского 
полуострова и остовов бассейнов Эгейского и Ионического морей 
Средиземноморья, топонимы царства Раннего Египта, царств Малой Азии, 
Евразии и Месоамерики. Это антропонимы Микенских и Троянских царей, 
царей Малой Азии и Великой Степи Евразии, героев Троянской войны; это 
антропонимы Олимпийских и Гелиопольских богов.

И, хотя мы считаем, что Кун – это старший из сыновей Огуз-хана, мы, 
тем не менее, не должны забывать, что этого Мальчика-Бога, имя котрого 
было связано с Солнцем, родила Богиня-Мать. Мы не должны забывать, 
что с тех пор как человечество себя помнит, Женщина-Мать, она же – 
предводительница первобытного человеческого стада, затем она во главе 
родовой общины. Она – Кибела. Древние греки отождествляли Кибелу с 
Реей, женой Кроноса и матерью Зевса. И хотя Кибела считается “Великой 
матерью богов” в малоазиатской мифологии, тем не менее, античный автор 
Вергилий, устами Анхиза, отца царя Трои Энея в поэме “Энеида” 5 как бы 
еще раз подтверждает, что именно Кибела и есть та самая Богиня-Мать 
острова Крит:

 “Матерь – владычица рощ Кибелы и медь Карибантов,

 Имя идейских лесов, нерушимое таинств молчанье.

 Львы, в колеснице ее запряженные, - все это с Крита”.

Да, именно с Крита начинается на земле древнейшая, высокая цивилизация 
мира. А какая она была тогда эта цивилизация, можно определить по мифам 
Древней Греции 6, когда с трепетом слушали океаниды рассказ прикованного 
к снежной скале Кавказа по повелению Зевса титана Прометея о том, что 
он сделал для людей, нарушив волю Зевса: “С горы Мосхи, на Лемносе, 
из горна своего друга Гефеста похитил Прометей огонь для людей. Он 
научил людей искусствам, дал им знания, научил их счету, чтению и письму. 
Он познакомил их с металлами, научил добывать их в недрах земли и 
обрабатывать. Прометей смирил дикого быка и надел на него ярмо, чтобы 
могли пользоваться люди силой быков, обрабатывая свои поля. Прометей 
впряг коня в колесницу и сделал его послушным человеку. Мудрый титан 
построил первый корабль, оснастил его и распустил на нем льняной парус, 
чтобы быстро нес человека корабль по безбрежному морю. Раньше люди 
не знали лекарств, не умели лечить болезни, но Прометей открыл им силу 
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лекарств. Он научил их всему, что облегчает горести жизни и делает ее 
счастливее и радостнее. Этим и прогневал он Зевса”

Такова была древнейшая, высокая цивилизация к началу шестого 
тысячелетия до нашей эры. И вот эта самая цивилизация, в плане 
географическом, с Кносса Крита перемещается в Аргос Пелопоннеса 
и уже оттуда – в верховье Нила Африки. В мифах Древней Греции и в 
повествовании отца истории Геродота этот факт в истории древнейшей, 
высокой цивилизации мира зафиксирован как факт бегства дочери 
аргосского царя Инаха, принцессы Ио, из Аргоса в Египет. Но факт этот 
в истории древнейшей, высокой цивилизации мира надо рассматривать 
как эпоху начала конца “Золотого века” человечества, как эпоху распада по 
родовым признакам древнейшего на земле племенного союза, состоявшего 
из родов, родоначальниками которых являлись сын старшего из сыновей 
Огуз-хана и второго по счету сына Огуз-хана. Более подробно об истории 
этой древнейшей, высокой цивилизации мира, о причине распада ее 
древнейшего на земле племенного союза, о дальнейшем пути продвижения 
этой древнейшей цивилизации по земле в плане географическом, описаны 
мною в книгах “Колыбель царей человечества” и “Рождение тюркского 
мира”.

В плане хронологическом эпоху распада древнейшего на земле племенного 
союза по родовым признакам можно отнести к шестому тысячелетию до 
нашей эры. Тем более, что именно на эту дату указывает немецкий ученый-
географ Франц Штульман, который в 1894 году издал книгу “С Эмином-
пашой в сердце Африки”. В ней он рассказывает о своей экспедиции, 
собравшей обширный материал точных путевых съемок, а также богатые 
этнографические, зоологические и ботанические коллекции. Эта его 
книга заняла видное место в научной литературе об Африке, как источник 
этнографических сведений она представляет интерес и поныне. В альманахе 
“Страны и народы”7 по этому поводу, на основе изысканий Ф. Штульмана 
говорится: “В VI тысячелетии до нашей эры началась волнообразная 
миграция из Азии в Африку светлокожих хамитов, которых Штульман считал 
предками доиндооевропейского населения Средиземноморья – пелазгов…”

В ученом мире считается, что пеласги – это народ, который “неизвестный” 
и язык которого – “мертвый”. Но так ли это? Слово “пеласги” – это скорее 
топоним, чем этноним. Если античное слово “пеласги” разделить на слоги, то 
это будет такое их сочетание: “bel as igi”. Но этим слогам в языковой лексике 
тюркской макросемьи языков имеются аналогии слов, тождественных им 
по созвучию. В транскрипции смыслового значения слов языковой лексики 
тюркской макросемьи языков слово “пеласги” должно будет произноситься 
как словосочетание “bel as igi”, означающее, что это люди “основного 
убежища асов”. Это уже дает основание предполагать, что VI тысячелетии до 
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нашей эры на территорию Африки проникли асы из Аргоса, то есть племена 
из основного убежища асов под предводительством принцессы Ио, дочери 
аргосского царя Инаха. Как и предсказывал Ио, по мифам Древней Греции 
титан Прометей, что там, в Африке, у нее родится сын Эпаф, который станет 
первым царем Египта. И на самом деле, в Африке, в верховье Нила Ио и 
ее потомки создали царство Раннего Египта. О следах проникновения асов 
на территорию Африки красноречиво говорят топонимы и этнонимы Кении, 
Танзании, Судана и Эфиопии. Одним из них является название города и порта 
на берегу Красного моря – Асэбе. Это и название городов Асэлла и Асмара и 
народов асай-мара и азанде в основе этимологий которых лежит слово “ас”. 
Да и сама цивилизация, созданная там, имела название – Азанийская.

По родословному древу царей аргосской династии, описанной Джорджем 
Томсоном в его книге “Исследования по истории древнегреческого 
общества”8 говорится, что от Ио до ее потомков – родоначальников династии 
уже микенских царей пролегает четыре человеческие поколения. Это значит, 
что начиная с YI тысячелетия до нашей эры царевна Ио и ее потомки создали 
и правили царством Раннего Египта около двухсот лет. Это говорит о том, что 
из-за распри между собой двух родственных династий потомки Ио покинули 
Африку где-то в первой четверти пятого тысячелетия до нашей эры. В плане 
хронологическом это произошло еще тогда, когда еще там не было царства 
фараонов, то есть, это было где-то за тысячу лет до исхода из Египта сынов 
Израиля во главе с Моисеем. В истории этот факт исхода потомков Ио из 
Египта зафиксирован как бегство пятидесяти дочерей Даная, преследуемые 
пятьюдесятью сыновьями Египта на свою историческую прародину – а 
Аргос.

Итак, царевна Ио –дочь аргосского царя Инаха. Она из рода пеласгов, 
то есть из асов. Но если верить родословному древу династии аргосских 
царей, описанному Джорджем Томсоном в его книге “Исследования по 
истории древнегреческого общества” 8 , то оказывается, что Ио является на 
самом деле является дочерью потомка Инаха Иасия, а между Инахом и Ио 
пролегает восемь человеческих поколений. В плане хронологическом это 
около четырехсот лет. В таком случае эпоху происхождения пеласгов, то есть 
асов можно будет смело относить к седьмому тысячелетию до нашей эры.

Джордж Томсон в книге “Исследования по истории древнегреческого 
общества”8 говорит: “Аркадия, как и Аттика была древней территорией 
пеласгов. По преданию, первый царь Аркад ввел здесь земледелие, 
искусству которому он, также как и Триптолем, научился у Деметры.Один 
из его сыновей, Азан, получил свое имя от азанов, на территории которого 
находился Феней. Другой сын, Афидас, был эпонимом Афеидант, деревни, 
которая была расположена недалеко от Тегеи.
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…Их матерью, женой Аркада, называют Метаниру, дочь Крокона”.

Другими словами, сын Куна (Солнца), первый царь Аркадии Аркад, то 
есть древний праотец Ах, вместе с женой своей Метанирой родили двух 
сыновей: Азана и Афиданта. То есть сыновей, у которых в числе сочетаний 
слов, лежащих в основе этимологий их антропонимов присутствует слово 
“ас” и “ант”. Их отправной точкой, то есть эпицентром волнообразного 
расхождения по земле цивилизации потомков Куна, то есть “сыновей 
Солнца” стал Эгейский бассейн Средиземноморья, откуда уже их потомки, 
как “асы” и “анты” стали расходиться по четырем сторонам света. Асы, 
кроме топонимов Африки, слово “ас” легло в основу этимологий топнимов 
“Азия”, “Астория”, этнонима “ацтеки”. Слово “ас” стало основополагающим 
в образовании топонимов Великой Степи и этногенеза там родов, племен и 
народов.

С.Г.Кляшторный и Т.И.Султанов в книге “Казахстан: Летопись трех 
тысячелетий”2 говорят, что еще во II веке до нашей эры в поле зрения 
античных авторов мельком попали племена до того неведомые им Что 
Страбон [XI, 8] называет четыре племени перешедших Яксарт и среди них 
он называет такие племена, как асии и пасиане.

В Семиречье на Великой Степи, у подножия каратауских гор, на побережье 
озера Биликуль имеется очень большое скопление царских курганов, 
которые именуются “сакскими” и “усуньскими”. Относительно этих саков и 
усуней С.Г.Кляшторный и Т.И.Султанов в книге “Казахстан: Летопись трех 
тысячелетий” пишут: “Во II веке до нашей эры начались крупные подвижки 
степных племен, вызванные формированием в Центральной Азии державы 
гуннов. Движение ушедших на Запад после долгой и неудачной для них 
войны юэчжийских племен и вытесненных со своих пастбищ в Восточном 
Туркестане усуней, обрушились на семиреченских саков, которых китайская 
хроника именует сэ “сак”“.

Вот теперь-то и становится ясным, откуда на Великой Степи появилось 
название неизвестного для всех племени “сеянто”. Это же производное от 
сочетания слов “сэ” и “анты”, что означает “анты, которые саки”, то есть, 
другими словами, это “анты, образ жизни которых – дело Аха, сына старшего 
из сыновей Огуз-хана по имени Кун”. Ведь слово “сак” в транскрипции 
языковой лексики тюркской макросемьи языков так и должно произноситься 
“isi ah”, что и означает “дело, промысел или образ жизни Аха”.

В Семиречье, что на Великой Степи немало топонимов, где в числе 
сочетаний слов, лежащих в основе их этимологии присутствует слово “ас”.
Это земли Аргу-Таласа, где сочетание слов, лежащее в основе этимологии 
этого топонима означает, что это “древнее убежище асов Степи”. Это 
топоним “Тараз”, где слова, лежащие в основе его этимологии означают, 
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что это “асы теснин”, имеется в виду “горных”. Это также топонимы реки 
Асса и развалины башни “Асса-Шира” в Турфане. Не будем забывать, что 
первый царь Аркадии Аркад, то есть отец Азана, ввел земледелие, искусству 
которого он, как и Триптолем, научился у Деметры. Вот почему асы и в 
долину реки Аса Семиречья, и в долину реки Асса Турфана принесли с собой 
систему ирригации земли, то есть искусство земледелия. А анты, которые 
саки, занесли на Великую Степь образ жизни номадов Фессалийской Ахайи. 
Более того, на самом огромном материке земли асы образовали Азию. На 
Пиринеях – Асторию, в Месоамерике – страну ацтеков. Ведь многие народы 
произошли от асов и антов Аргосского Герейона.

Геродот в своей “Истории”9 говорит, что когда сын царя Персии Дария 
Ксеркс еще до того, как идти войной на Элладу, говорят, послал глашатая 
в Аргос. По прибытию туда глашатай сказал: “Мы, персы, считаем себя 
отпрысками Персея, сына Данаи, и Андромеды, дочери Кефея. Мы все-
таки, быть может, ваши потомки. Поэтому не подобает и нам воевать против 
своих предков, и вам в союзе с другими враждовать с нами”. Но ведь не 
только персы являются потомками асов и антов Аргоса, на что намекает 
сын Дария Ксеркс. Ведь, кроме того, и многие роды скандинавских, 
германских королей и знати восходят к асам, таковы генеалогии Инглингов, 
Скъельдингов, Вельсунгов, англосаксонских королевских династий. Анты 
же обитали не только на Великой Степи от Семиречья до Горного Алтая. От 
антов на американском континенте возникла страна четырех частей света 
– Тауантинсуйу, что означает “воды горных антов”. Другими словами, это 
Государство инков или “Страна сыновей Солнца”. Но не только у истоков 
государств Месоамерики, Великой Степи и горного Кавказа стояли анты. 
Они стояли и у истоков Древней Руси. В ученом мире считается, что анты 
– это название восточнославянских племен, применявшиеся византийскими 
писателями IV – VII веков. Считается, что анты эти занимали зону лесостепи 
между Днестром и Днепром. Ключевыми в те времена были такие слова, как 
“Артания”, “Арсания” и “Арта”, которыми, наряду с Кулявией и Славией 
обозначался один из трех центров Древней Руси, существовавший в IX веке 
и упоминаемый арабскими и персидскими географами, одни из которых 
отождествляли Артанию с территорией антов, другие – с Тмутараканью, 
третьи – с Рязанью.

Но где же, все-таки, прародина этих асов и антов? И какой у них был 
праязык? Но , если уж, все без исключения “общие слова”, то есть все без 
исключения топонимы, эпонимы, этнонимы и антропонимы античного 
мира легко и просто поддаются интерпретированию с позиции смыслового 
значения слов языковой лексики тюркской макросемьи языков, будь 
это топонимы Крита, Микен, Фессалийской и Пелопоннесской Ахайи, 
царства Раннего Египта, царств Малой Азии, царства саков-массагетов 
и царства Древней Руси Евразии, царств Месоамерики. И если также все 
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антропонимы Троянских и Микенских царей, антропонимы Олимпийских 
и Гелиопольских богов, а также антропонимы языческих богов Древней 
Руси также легко и свободно поддаются осмыслению с позиции смыслового 
значения слов языковой лексики тюркской макросемьи языков, то тогда 
можно сказать однозначно, что у истоков этих древнейших, высоких 
цивилизаций мира стояла цивилизация прототюркская. Праязыком этой 
цивилизации был язык протобалканский, то есть язык иллирийский, но 
который, изначально был ближе к языку прототюркскому.Сюда больше всего 
подходит ностратическая теория происхождения языков от одного общего 
праязыка. На общем фоне истории древнейшей, высокой цивилизации 
мира надо будет обратить внимание на развитие двух ее сфер, как на 
развитие цивилизации в цивилизации. Это цивилизация земледельческая 
и цивилизация конно-кочевая. Если смотреть с высот сегодняшнего дня, то 
как на колыбель цивилизации земледельческой надо будет бросить взгляд на 
территорию современной Грециии, как на прародину егов горного Эпира. 
На егов, которые в те давние времена были там умелыми земледельцами, 
этносом – носителем диалекта древнеиллирийского, то есть прототюркского 
языка, но который, начиная с эпохи падения Микенского царства, а затем 
и с эпохи возникновения цивилизации классической Греции этот диалект 
стал уже праосновой индоевропейской макросемьи языков. Слово “eg” в 
языковой лексике тюркской макросемьи языков означает “пахать”, “сеять”, 
“жать” и, наконец, “земледелец”. Наличием слова “eg” в числе сочетании 
слов, лежащих в основе этимологий топонимов и этнонимов можно говорить 
о проникновении культуры и искусства земледелия в ту или иную местность, 
в среду того или иного рода племени или народа. Кроме, как в среде егов 
горного Эпира, наличие слова “eg” мы видим в основе этимологии топонима 
“Египет” и этнонима “туареги” Африки. В основе этимологии этнонима 
Великой Степи Евразии “узбеки”, а также в основе этимологии этнонимов 
“ацтеки”, “уастеки”, “миштеки”, “чиапанеки”, “тольтеки” Месоамерики.

Как на колыбель конно-кочевой цивилизации мы можем обратить 
внимание на территорию современной Турции, а именно, на юго-западное 
побережье древней Малой Азии, на бывшую страну Кария. Вспомним 
поэму Вергилия “Энеида”, его строки “Матерь - владычица рощ Кибелы 
и медь Карибантов”. Хоть Вергилий и утверждает , чт “все это с Крита”, 
но ведь на самом деле легенда о Кибеле принадлежит малоазийской 
мифологии. Ведь все это на Крит пришло с Карии. И слово “карибанты” тоже 
принадлежит Карии. Это анты Карии занесли на просторы Великой Степи 
слово “сак”, то есть “образ жизни номадов Фессаллийской Ахайи”. Ведь 
слово “карибант” в транскрипции языковой лексики тюркской макросемьи 
языков – это словосочетание “kar ibi ant”, означающее, что “действом кариев 
являются анты”. Эти анты занесли на просторы Великой Степи то самое 
основополагающее слов, что лежит в основе этимологии топонима “Кария”. 
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И по сегодняшний день на просторах Великой Степи Евразии встречаются 
такие роды, племена и народы, как карауйсун, каракипчак, каракерей, 
каракыргых, каракалпак, карлук; а также такие топонимы, как Карааспан, 
Карашык, Каратау, Карасу, в основе этимологий которых лежит слово “кар”. 
Да ведь и цари Семиречья назывались – Караханидами.

Итак, на основе интерпретирования “общих слов” античного мира, то 
есть древних античных топонимов, этнонимов, антропонимовс позиции 
смыслового значения слов языковой лексики тюркской макросемьи языков, 
а также передешифровки древних текстов этеокипрских и этеоэтрусских 
надписей, в том числе и текста этрусской надписи на золотой пластинке из 
Пирги, можно сказать, что у истоков таких древнейших, высоких цивилизаций 
мира, как Критское царство, и Аргосское царство Средиземноморья, царство 
Раннего Египта Африки,Микенское царство Балканского полуострова, 
Троянское царство Малой Азии, царство саков массагетов Великой Степи 
Евразии, Государство инков и Государство ацтеков Месоамерики, а также 
такие государственные образования, как Древний Рим и Древняя Греция 
стояла одна общая цивилизация – цивилизация прототюркская.
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ВНУТРЕННЯЯ АЗИЯ: МОНГОЛЬСКИЕ НАРОДЫ
В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА

BALDANO, M. N./БАЛДАНО, М. Н.
RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ

ABSTRACT

Inner Asia is the region with similar socio-cultural features of Mongolian-
speaking ethnoses, representing the unique historical and cultural commonness 
later divided by state borders. It is the territory which caused by geopolitic and 
geoeconomic interdependence where the forms of managing and social structure 
of society at the same time essentially different. In spite of the fact that process 
of reforming has a similar prospects, each country passes its special way because 
of combination of factors and circumstances in this difficult process is always 
unique. Characteristic transformations for the period of social processes in Russia, 
Mongolia and China arose and gradually developed during previous two decades.

In Russia and Mongolia the change of authority had peace character. 
The followed “shock” therapy in both countries was a sample of using the 
administrative methods of management, direct state intervention into the public 
life. Stratification of society, a lot of difficulties caused by recession of social 
production, necessity of creation the new levers for rising economics and culture, 
necessity of filling the existential vacuum which has formed after crashing of 
communist idea, have called additional social problems, among which-revival 
memories of Mongolian-speaking peoples: reassessment of traditions, raising on 
a board the values of old culture, religion, strengthening of their influence on 
formation of mass consciousness.

In Inner Mongolia the process of self-identification of Mongolian-speaking 
peoples of China deepened the interest to traditional culture of cattle-breading. 
The authorities pay significant attention to this problem. Long-term strategy 
of development of China from the very beginning of its realization assumed 
preservation of economic, social and political stability in the country. Available 
distinctions in occurring of trasforming processes in Russia, Mongolia and China 
do not prevent Mongolian-speaking peoples to go in general channel of tendencies 
of global social, economic and cultural transformation. The given circumstance 
makes more important their analysis and the profound studying.

Key Words: Inner Asia, Mongolian-speaking people, transformation, 
modernization, self-identification.
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Внутренняя Азия-регион, имеющий сходные социокультурные 
особенности монголоязычных этносов, территория, обусловленная 
геополитической и геоэкономической взаимозависимостью. Вместе с тем, 
формы хозяйствования, а равно и социальная структура общества здесь 
существенно различаются. Несмотря на то, что реформирование имеет 
сходные перспективы, каждая страна проходит особый путь в силу того, что 
комбинация факторов и обстоятельств в этом сложном процессе уникальна. 
Трансформация в этих странах происходит одновременно в экономической, 
политической и социально-психологической сферах общества, что при 
анализе не всегда учитывается. 

Характерные для периода трансформации социальные процессы, как 
в России, так и в Монголии зарождались и постепенно развивались на 
протяжении предшествующих двух десятилетий – в 1980-е-1990-е гг. В 
целом тут и там существовавшее социалистическое общество, построенное 
вдоль вертикали государственной собственности на основе властных 
отношений, переструктурировалось, переходя от формулы «власть есть 
собственность» к формуле «собственность есть власть». Кроме отношения 
к власти – административной, духовной и политической, появились другие 
оси стратификации, в первую очередь, отношение к собственности: имущие, 
неимущие, крупные и мелкие собственники; объем и характер доходов; 
престиж, знания, культурный и символический капитал и др. 

События первой половины 1990-х гг. явились не столько началом новой 
эпохи в судьбах монголоязычных народов региона, сколько завершением 
прежней. Смена власти в России и Монголии носила мирный характер. 
Последовавшая «шоковая» терапия явилась образцом использования 
административно-директивных методов управления, прямого и 
всепроникающего государственного вмешательства в общественную жизнь. 
Стержень их составляла политика форсированной приватизации и перехода 
к рыночным отношениям, а роль классового «гегемона» отводилась 
предпринимателю. Это делало невозможной реставрацию прежнего строя. 

Проведенные опросы показали, что 1990-е гг. воспринимаются их 
непосредственными свидетелями как худший период в их жизни (24 
% опрошенных в Монголии и 27 %-в Бурятии). Однако в сложившейся 
геополитической ситуации общественное недовольство, к счастью, не нашло 
выражения в массовых выступлениях. Тем не менее, анализ тенденций 
развития монгольских народов региона свидетельствует о нарастании такого 
недовольства в середине 1990-х гг. Публичный характер политического 
процесса обеспечивался сочетанием двух факторов – повышенной 
конфликтностью и агрессивным информационным освещением со стороны 
СМИ. И в России, и в Монголии политическая система сумела обрести 
«новое качество», выразившееся в маргинализации конфликта, стабилизации 
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политической ситуации. В конце 2003 – начале 2004 гг. в Бурятии наблюдался 
всплеск недовольства, связанный с начавшейся политикой «губернизации».

Общественное развитие 1990-х гг. значительно отличалось от ожиданий 
народов. Осознание глубоких перемен, произошедших в социальном 
и экономическом положении населения в результате трансформации, 
датируется концом 1990-х гг. Это обусловлено тем, что все модернизационные 
процессы в регионе Внутренней Азии носят запаздывающий характер (по 
сравнению с центром России и европейскими странами бывшего соцлагеря).

Переход к рыночным отношениям это также переход к классовому 
обществу. Но так как для этого собственность должна выступать в качестве 
самовозрастающего капитала, а не владения, что наблюдается сегодня, 
понятно, что это процесс продолжительный, хотя начало ему положено 
фиксирующимся в обществе расслоением, имущественно–доходной 
дифференциацией. Пока еще нет какой-либо четкой социальной структуры, 
и очертания ее довольно смутны. Монгольские араты в результате 
приватизации стали мелкими собственниками, чье производство носит 
черты полунатурального и мелкотоварного хозяйства и в основном имеет 
потребительскую направленность. Появились зажиточные и бедные араты. 
Араты – единственная социальная группа, численность которой в ходе 
реформ не сократилась, а наоборот, увеличилась, но из-за продолжительных 
стихийных бедствий 1999-2002 гг., наметилась тенденция к ее сокращению. 
Респонденты, опрошенные в ходе социологических исследований, отмечали 
нестабильность и ненадежность занятия скотоводством, рассматривая 
образование в качестве стабильного помещения капитала. 

 Из-за кризиса в производстве трудно говорить о рабочих как о большой 
социальной группе, занимающейся наемным трудом, обладающей 
специализированными навыками и умениями и производящей какие-то блага. 
Даже та немногочисленная группа, что есть, стратифицировалась. Заметное 
место в обществе стали занимать бизнесмены, появились крупные компании 
и фирмы. Численно сократилась интеллигенция. Из-за низких заработков 
многие ушли в коммерцию. Наблюдается переливание, переквалификация 
интеллигенции из одних сфер в другие, более престижные, прибыльные, 
связанные с управлением и рыночной экономикой.

Почти аналогичные процессы происходят и в Бурятии. Но, по сравнению 
с Монголией, процесс формирования среднего слоя здесь идет гораздо 
медленнее. Как в Бурятии, так и в Монголии расслоение общества, трудности, 
обусловленные спадом общественного производства, необходимость 
создания новых рычагов подъема экономики и культуры, необходимость 
заполнения экзистенциального вакуума, образовавшегося после краха 
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коммунистической идеи, вызвали дополнительные социальные проблемы, 
среди которых – возрождение социокультурной памяти монголоязычных 
народов. 

Первыми шагами по ее осуществлению стали реанимация старых 
традиционных праздников и обычаев на государственном уровне. В 
Монголии была восстановлена старомонгольская письменность в качестве 
важнейшего признака монгольской нации, ее идентичности, символа 
независимости. Однако возвращение к старой письменности столкнулось со 
значительными трудностями. И в Бурятии, и в Монголии идет пересмотр 
истории, воскрешаются имена и заслуги деятелей прошлого, в том числе 
и священнослужителей. Восстанавливаются многочисленные буддийские 
храмы, разрушенные в период строительства социализма. 

Как и в других национальных регионах России, в Бурятии в 80-е и 
90-е годы бурно шли процессы, называемые «национально-культурным 
возрождением». Бурятское национально-культурное возрождение – это 
реакция, с одной стороны, на аккультурацию, с другой, на состояние 
переходности. В социально-экономическом и политическом плане реакция 
проявилась в ходе смены моделей общественного развития; в культурном и 
психологическом плане она укладывается в русло процесса, характерного 
для большинства народов России – процесса этнической реидентификации. 
В последние годы вновь получила актуализацию бурятская этничность, 
и это определяется не только распадом социалистической системы, но и 
глобализацией, связанной с развитием современных информационных 
технологий, и осознанием малыми этносами уровня своих возможностей к 
выживанию в мировом сообществе или в России. 

В отличие от Монголии, Россия – страна с большим разнообразием 
этносоциальной фрагментации общества. Для нее крайне важно 
межэтническое согласие и толерантность граждан. В Бурятии этнос, 
составляющий большинство населения – русские (68 %); «титульная 
национальность» (давшая название республике) – буряты (26 %); 
представители более 90 этносов – это лишь 6 % населения. Все эти народы 
имеют разный статус и интересы, реализация которых зависит от модели 
межэтнических отношений, вырабатываемой государством и обществом.

Монголия, как и Россия, столкнулась с негативными результатами 
многолетнего отказа от признания значимости социокультурных факторов, 
которые представляют собой, например, неготовность большинства перейти 
к рынку, развивать деловую предприимчивость и инициативу, бывших 
долгое время наказуемыми, за которой  кроются консервативная структура 
потребностей, разрыв связей между поколениями, утрата некоторых 
важнейших социопсихических традиций. Именно поэтому на повестку 
дня была выдвинута задача возрождения социокультурной памяти этноса в 
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самых различных формах: переоценка старых традиций, поднятие на щит 
ценностей системы старой культуры, религии, усиление их влияния на 
формирование массового самосознания.  

Трансформация российского общества 1990-х гг. привела к полной 
смене парадигмы социального существования, коренному пересмотру 
всех сторон жизни: экономических, социальных, политических, военных, 
культурно-религиозных и т.д. Рыночная модернизация не завершена, так 
как полноценная рыночная экономика должна опираться, прежде всего, 
на внутренний рынок и на растущий платежеспособный спрос населения, 
а у российской экономики такой опоры еще нет. Россия довольно 
успешно вписалась в мировой рынок, усилив экспортную ориентацию, 
унаследованную от советского госплановского хозяйствования. И не 
исключено, что именно это обстоятельство затормозило глубокие рыночные 
преобразования всего российского экономического организма. Такое 
развитие экономики блокирует вертикальную социальную мобильность 
и тормозит превращение созданных советской модернизацией городских 
слоев в полноценный средний класс. На начальном этапе находится процесс 
формирования многопартийной системы.

Процессы, происходящие в Республике Бурятия, находясь в русле 
общероссийских, в то же время имеют свои специфические черты, 
обусловленные особенностями природного, производственного и 
демографического потенциала, исторического развития. Экономический 
кризис конца 80-х – первой половины 90-х годов в Республике Бурятия 
начался позднее, но проявился в более острой форме, чем в центральных 
районах России. Начавшийся процесс стихийного формирования рыночных 
отношений в эти годы, обособление территорий, пытавшихся в одиночку 
решить свои экономические и социальные проблемы, привели к разрыву 
долговременных производственных связей, что усилило темпы падения 
производства в отраслях экономики России в целом, так и Республики 
Бурятия, в частности. Кризисные явления в РБ в 1990-1997 годах 
нарастали быстрее, чем в Российской Федерации. В основе этого лежит 
ряд объективных причин. Одной из важнейших причин спада производства 
стала неподготовленность предприятий и целых отраслей к работе в 
новых условиях рынка. Реформирование экономики, глубокая структурная 
перестройка всего производственного и общественного укладов Республики 
Бурятия неизбежно влекли за собой значительные изменения в уровне 
жизни населения в целом. Некоторые его показатели и в предыдущий 
период отставали от показателей Российской Федерации (в частности, по 
обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры), а в 
1990-е годы он снизился и абсолютно, и относительно. Удельный вес бедных 
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семей возрос примерно в два раза, а доля среднеобеспеченных снизилась 
почти втрое. Денежный доход половины населения республики не превышал 
прожиточного минимума. 

Применительно к нынешнему историческому этапу и в России, и в 
Монголии, в целом можно говорить о переходе к обществу рыночного 
типа. Невозможно отрицать возникновения институциональной основы 
экономики смешанного типа и нового соотношения форм собственности, 
осуществления коренных перемен в структуре занятости и иерархии 
ценностей населения. Сегодня предпринимаются попытки пересмотра 
политики форсированной либерализации, которая доказала свою 
неадекватность многим традиционным ценностям народов данного региона.

Ожидаемые результаты от внедрения рыночного механизма в экономику 
оказались не столь впечатляющими, как представлялось в самом начале 
реформ. Завершению переходного периода не противоречит сложное 
состояние экономической и политической сфер жизни. 

Материалы социологических исследований подтвердили нашу гипотезу, 
что народы Внутренней Азии испытывают практически общие для всех 
переходных обществ социально-экономические и демографические 
проблемы. За прошедшие годы сложилось разделение на занятое и возросшее 
незанятое население. Отличительными чертами новой общественной 
системы явилась поляризация доходов и жесткая социально-имущественная 
иерархия. Как следствие – увеличение социального неравенства, безработица, 
рост девиации и др. Однако наблюдаются и некоторые отличия. 

Одну из наиболее серьезных проблем представляет внутренняя и внешняя 
миграция в Монголии. Нарушение миграционного баланса вызвано как 
перемещениями из села в город, так и миграцией уроженцев Монголии в 
развитые страны, а также иммиграцией представителей рабочих профессий 
из Китая. По официальным данным, численность населения Улан-Батора за 
последнее десятилетие возросла на 250 тыс. чел. Но даже беглый взгляд на 
опоясывающий юрточный пригород позволяет заключить, что эта цифра в 
несколько раз занижена. Интересно то, что довольно интенсивная миграция 
населения из отдаленных районов в города не повлияла на средний размер 
аратского хозяйства. Несмотря на падеж 1999 и 2002 гг. (до 5 млн. голов), 
поголовье скота выросло и составило 29 млн. против 27 млн. в 1998 г. Это 
свидетельствует об укреплении традиционных форм кочевого и полукочевого 
хозяйства и его преимуществах в условиях Великой Степи.

При проведении исследований в г. Улан-Баторе респонденты выражали 
серьезную озабоченность проблемами внутренней и внешней миграции. 
Наибольшие опасения высказывались по поводу перемещений населения 
из села в город и необходимости регулировать миграцию внутри страны на 
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экономическом и законодательном уровнях. К слову, село Бурятии испытывает 
подобные же проблемы. Респонденты в Улан-Баторе высказывали также 
озабоченность по поводу миграции уроженцев Монголии в развитые страны 
и иммиграции в страну в основном представителей рабочих профессий из 
Китая. Дословно это звучало примерно так: «уезжают лучшие, а приезжают 
не самые лучшие». В новых условиях, когда исчезла государственная 
собственность в сельскохозяйственной отрасли: госхозы, совхозы и колхозы, 
происходит возврат к кочевому и полукочевому хозяйству. Этот феномен стал 
по существу спасением для Монголии как страны и государства, особенно в 
первые годы переходного периода.

Нельзя не отметить и тот факт, что в целом уровень жизни населения 
Монголии и Республики Бурятия за последние годы заметно возрос. Однако, 
количество бедных и там, и здесь уменьшается не столь уж высокими темпами. 
По официальной статистике, в Монголии примерно 35 % населения страны 
имеют доходы ниже прожиточного минимума, по неофициальной-около 48 
%. Прожиточный минимум составляет сегодня в Монголии 26400 тугриков, 
что в пересчете на российские деньги-примерно 660 рублей. Существующая 
разница в величине прожиточного минимума в Бурятии (около 3000 рублей) 
и в Монголии отнюдь не означает, что уровень жизни в соседней стране 
намного ниже, поскольку доходы населения, ценовая политика, а отсюда и 
уровень жизни двух стран все же заметно различаются. В Республике Бурятия 
количество бедных за последние годы несколько снизилось, а уровень жизни 
повысился, хотя регион и относится к числу депрессивных в РФ. В целом 
отмечено улучшение социального самочувствия населения.

Проведенное исследование позволило в первом приближении определить 
степень влияния «китайского чуда» на Монголию. Анализ показал рост 
привлекательности опыта трансформационных процессов, идущих в 
Китае. В Монголии появилось множество частных школ и университетов, 
где преподавание ведется на китайском, японском и корейском языках. 
Возросло количество монгольских студентов в вузах Пекина, Шанхая, 
Харбина. Китай стимулирует активность монгольских туристов, вводя 
безвизовые поездки, бесплатные ознакомительные турне. Обеспечен 
свободный провоз на территорию Монголии промышленных товаров, 
особенно строительных материалов, фарфора, фаянса, тканей, мебели, 
бытовой техники. Правительство Монголии заявляет о бессмысленности 
создания аграрной перерабатывающей промышленности.

Особенности социально-экономического уклада в Монголии находятся 
в противоречии с главными векторами социально-экономической политики 
России и Китая. В связи с этим, вероятно, будет нарастать процесс удаления 
Монголии от главных стратегических партнеров и актуализации проблемы 
«третьего соседа». В российской политике произошло ослабление партий, 
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сблизившихся с элитарными структурами и дистанцировавшихся от 
массовых слоев и общественных групп. Создание многопартийной системы, 
ее легитимность, преобразование порядка электората, возрождение Малого 
Хурала как одного из важнейших органов законодательной власти и 
прообраза демократического парламента, введение института президентства, 
формирование правительства с участием представителей оппозиционных 
партий свидетельствовали о начале нового этапа в истории Монголии и 
переходе от социалистической модели развития к новой, основанной на 
рыночных отношениях и демократии. 

Политическая элита размежевалась по групповым и частным интересам, 
это особенно проявилось в ходе политических выборов. Многовекторность 
настроений политической элиты находится в противоречии с реальными 
настроениями городского населения и демонстрирует устойчивое стремление 
к сохранению избранных видов хозяйствования. Вопрос о партийных 
разногласиях порядком надоел монгольскому обществу. В среде демократов 
заметно усиление этнических бурят и активизация их лидера Оюун. 

В Монголии, как и в России, наблюдается процесс модернизации 
политической элиты – рекрутирование на политические и административные 
посты представителей бизнеса. По сравнению с предшествующим 
десятилетием, их присутствие в новом истеблишменте явно расширилось. 
Это видно по депутатскому корпусу Великого Хурала Монголии. Что 
касается Бурятии, то в Народном Хурале также увеличилось количество 
бизнесменов, однако модернизация элиты замещается в основном ротацией.

Во Внутренней Монголии значительно активизировались социально-
экономические процессы. Исходные точки экономического роста Китая 
заложены, во-первых, в концепции выравнивания развития центра страны и 
регионов, во-вторых, в политике «открытого общества» и, в-третьих, Китай без 
ненужных деклараций перешел к принципиально иной схеме национальной 
политики. Внутренняя Монголия с ее крупными системообразующими 
автопереходами границы, получила «второе дыхание». Начавшийся процесс 
этнической самоидентификации монголоязычных народов Китая углубил 
интерес к традиционной культуре животноводства.

Трансформационные процессы в рассматриваемых странах региона 
Внутренней Азии имеют свою специфику, и сегодня можно говорить о том, 
что успешнее они идут в Китае и Монголии. Рыночные отношения здесь 
понимаются в широком смысле: не только экономические, но социальные 
и политические. Они включают становление личности, обладающей 
экономической и политической самостоятельностью по отношению 
государству. Монголия на пути реформ доказала свою самодостаточность. 
Страна, в течение десятилетий находившаяся в зависимом положении от 
Советского Союза, зажатая между двумя величайшими государствами, 
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не имеющая крупных источников саморазвития, сумела добиться равного 
партнерства. К тому же за последние годы Монголии удалось (уже на новой 
политической основе) восстановить формулу «дружбы и добрососедства». 
Дальнейшая траектория развития Монголии будет зависеть от взаимодействия 
России и Китая, особенно от возможностей растущего «московского» 
капитала в Сибири и на Дальнем Востоке. Но и это обстоятельство, скорее 
всего, укрепит положение Монголии в качестве геополитического узла 
Азии, где современный опыт социально-экономического развития совпадет 
с укреплением собственных традиций.

В Монголии появилось множество частных школ и университетов, 
где преподавание ведется на китайском, японском и корейском языках. 
Возросло количество монгольских студентов в вузах Пекина, Шанхая, 
Харбина. Китай стимулирует активность монгольских туристов, вводя 
безвизовые поездки, бесплатные ознакомительные турне. Обеспечен 
свободный провоз на территорию Монголии промышленных товаров, 
особенно строительных материалов, фарфора, фаянса, тканей, мебели, 
бытовой техники. Правительство Монголии заявляет о бессмысленности 
создания аграрной перерабатывающей промышленности.

Таким образом, имеющиеся различия в происходящих трансформационных 
процессах в России, Монголии и Китае не мешают монголоязычным 
народам идти в общем русле тенденций мировой социально-экономической 
и культурной трансформации. Данное обстоятельство делает тем более 
важным их анализ и углубленное изучение.
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IRAK KRALI FAYSAL’IN TÜRKİYE’YE ZİYARETİNİN 
BASINDAKİ YANSIMALARI

BALKAYA, İhsan Sabri
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Tarihte “Irak” adıyla kurulan devletin ilk kralı Faysal, 1931 Temmuzunda, 
özellikle kendi isteğiyle Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Bu ziyaret her iki devlet adına 
olduğu kadar, bölge adına da önemli olmuştur. Mustafa Kemal’in “Yurtta Sulh 
Cihanda Sulh” dış politika anlayışı içerisinde kabul gören bu ziyaret, Türk ve Irak 
basınında da yer almıştır. Bu çalışmada, bu ilk ziyaretin her iki ülke basınında 
nasıl yankı bulduğu ele alınmış ve bazı tespitler yapılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Faysal, Mustafa Kemal, Türkiye, Irak, basın.

ABSTRACT

Echoes of Iraqi King Faisal’s Visit to Turkey in The Press

King Faisal, the first ruler of the state founded with the name of “Iraq”, visited 
Turkey in 1931 especially, at his will. This visit was important for not only both 
countries but also the region. The visit, which was received in the frame of foreign 
policy shaped by Mustafa Kemal’s statement “Peace at Home, Peace in the 
World”, took place in Turkish and Iraqi press. This study tried to investigate and 
make some inferences how this visit echoed in both countries’ press.

Key Words: Faisal, Mustafa Kemal, Turkey, Iraq, press.

GİRİŞ

Tarihi, insanlık tarihi kadar eski ve ilk şehir devletlerinin kurulduğu yer olan 
Irak coğrafyasından tarih boyunca  birçok millet, kültür ve medeniyet gelip 
geçmiştir.1

Bu coğrafyaya en son gelip yerleşen ve yüzlerce yıl bu topraklarda hâkimiyet 
kuran Türkler olmuştur. Türklerin bu topraklardaki hâkimiyeti, Bağdat’ın 1055’te, 
Musul’un 1057’de Selçuklu Hükümdarı Tuğrul Bey tarafından ele geçirilmesi 
ile başlamıştır.2 Bu tarihten itibaren bu topraklar kısa sürelerle el değiştirse de 
yüzlerce yıl Türk hâkimiyetinde kalmıştır. 
1 Geopraphica, ansiklopedik dünya ve Ülkeler Büyük atlası, Literatür, Almanya, 2005, s. 831.
2 İmâdüddin Halîl el-Tâlib, “Başlangıçtan Osmanlı Dönemine Kadar Irak”, İslâm ansiklopedisi, 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İsatanbul, 1999, s. 88. İbnü’l Esir, el-Kâmil Fi’t tarih, 
(Tercüme: Dr. Abdülkerim Özaydın), Bahar Yayınları, İstanbul,1987, s. 463-475.
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Osmanlı Devleti’nin Irak topraklarını sınırlarına katışına bakacak olunursa; 
Yavuz Sultan Selim’in 1514’te başlayıp 1518’de tamamladığı Safevî-Memlûk 
Seferleri ile İran, Suriye, Mısır ve Irak’ın bir kısmı Osmanlı topraklarına 
katılmıştır. Irak topraklarının tamamen fethedilişi ise; Kanunî’nin 1533’te 
önce İran üzerine başlatmış olduğu hareketin daha sonra güneye doğru Irak’a 
yönelmesiyle, 1534’te Bağdat’ın Osmanlı ordusu ve padişahı tarafından teslim 
alınmasıyla gerçekleşmiştir.3

Bağdat’ın Osmanlı hâkimiyetine geçişinden, Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna 
kadar bu topraklar Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetinde kalmış; 11 Mart 1917’de 
Bağdat,410 Kasım 1918’de Musul İngiliz Orduları tarafından ele geçirilmiştir.5 

Osmanlı-Türk hâkimiyetinde 383 yıl kalmış olan Irak, Osmanlı Devleti’nin 
Orta Doğu’dan tasviyesi planı içerisinde elinden alınmış ve tarihte ilk defa “Irak” 
adında bir devletin inşası başlatılmıştır.

1. Irak Devleti’nin Kuruluşu 

İngilizler, Lawrence başta olmak üzere, binlerce ajanları vasıtasıyla Arap 
kabileleri arasında milliyetçilik tohumlarını atmış; Birinci Dünya Savaşı 
başladığında da, ekilen bu “Osmanlı-Türk düşmanlığı merkezli milliyetçilik” 
ürünlerini vermeye başlamıştır. 

Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı orduları Irak cephesinde İngiliz 
ordularına karşı büyük bir mücadele vermiştir. Osmanlı padişahı adına Hicaz’ı 
yöneten Hüseyin İbn-i Ali yani Mekke Şerifi Hüseyin bu savaş esnasında zor bir 
tercihle karşı karşıya kalmıştır. Ya Osmanlı Devleti’nin yanında yer alacak ya da 
İngilizlerin yanında yer alarak vadedilen bağımsız Arap Devleti’nin kuruluşunu 
gerçekleştirecekti. Şerif Hüseyin’in oğullarından Faysal birinci yolun; Abdullah 
ise ikinci yolun tercih edilmesini desteklemiştir. Şerif Hüseyin ise ikinci yolu 
tercih ederek, Halife’nin cihat çağrısına oyalayıcı bir tutum takınarak olumsuz 
cevap vermiştir. Bu durumu İngiliz askerî yorumcusu Liddel Hart, “Özünde 
Şerif, İngiltere’ye hiç kimsenin yapamayacağı kadar büyük hizmette bulunmuştu. 
Türklerin öfkesine karşı kutsal şehirde cihad çağrısında bulunmayı reddetmiş, 
böylece onlara da büyük kazık atmıştı.”6 şeklinde yorumlamıştır.

Bağdat, Şam, Halep, Filistin ve Hicaz’da, kısaca Arap Yarımadası’nda 
Osmanlı orduları sadece güçlü İngilizlerle değil, onlara sırtını dayamış Araplarla 
3 İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Cilt: II, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1983, s. 279-
352, Metin Kunt, Türkiye Tarihi 2, Cem Yayınevi, İstanbul, 1995, s. 127.

4 Yücel Özkaya, “(1914-1918) Yılları Arasında Birinci Dünya Savaşı”, Millî Mücadele Tarihi 
Makaleler (Yayına Hazırlayan: Uzm. Berna Türkdoğan), Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 
2002, s. 17.

5 Nejat Göyünç, “Musul, Misâk-ı Millî’ye Dâhil midir, Değil midir?”, Misâk-ı Millî ve Türk Dış 
Politikasında Musul, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1998, s. 48.

6 Tayyar Arı, Geçmişten Günümüze Orta Doğu, Siyaset, Savaş ve Diplomasi, Alfa Yayınları, 
İstanbul, 2004, s. 131-132.



569

da mücadele etmek durumunda kalmıştır. 1917’ye kadar savunulan Bağdat bu 
tarihte İngilizlere terk edilmiştir. Mondros Mütarekesi imzalandığında Türk 
ordusunun elinde olan Musul ise, mütareke ihlâl edilerek İngilizler tarafından 3 
Kasım 1918’de işgal edilmeye başlanmıştır.7 

Savaş devam ederken İngiltere ve Fransa Orta Doğu’yu kâğıt üzerinde gizli 
antlaşmalarla paylaşmış; savaş sonunda ise bu paylaşımın gereği yapılmaya 
başlanmıştır. Fransızlar Suriye ve Lübnan’a yerleşirken, İngilizler de Irak, Ürdün 
ve Filistin topraklarına yerleşmişlerdir.8Birinci Dünya savaşı sonunda sadece Irak 
değil Arap Yarımadası da tamamen Osmanlı hâkimiyetinden çıkmıştır. 

İngiltere ve Fransa arasındaki bu paylaşımdan haberi olmayan Şerif Hüseyin’in 
oğlu Faysal, 1 Ekim 1918’de birlikleri ile Şam’a girmiş ve burada hemen bir 
Arap yönetimi kurmuştur. Suriye meclisi Lübnan ve Filistin’i de dâhil ederek 
bağımsızlığını ve Faysal’ın krallığını ilan etmiştir.

24 Nisan 1920’de San Remo’da yapılan toplantıda alınan kararlar üzerine, 
savaşın devam ettiği sırada yapılmış olan İngiliz-Fransız gizli antlaşması “Sykes-
Picot”, yasal bir statü kazanmış; Fransızlara Suriye üzerinde mandaterlik hakkı 
tanınmıştır. Bunun üzerine Fransa, Faysal’a Suriye toprakları üzerinde Fransız 
mandasını ve kontrolünü kabul etmesini gerektiren bir ültimatom vermiştir. Kral 
Faysal’ın bunu kabul etmemesi üzerine Fransız birlikleri 24 Temmuz 1920’de 
Suriye’ye girerek Şam’ı işgal etmiş ve Faysal’ı sürgüne göndermiştir.9 Bu gelişme 
Irak’ta İngilizler için aradıkları fırsatı sunduğu gibi aynı zamanda Irak Krallığı’na 
giden yolu da aralamıştır. 

San Remo Hazırlık Konferansı’nda; Musul hariç Irak’a yerleşmiş olan 
İngiltere’ye Musul dâhil edilerek Irak ve Filistin topraklarında manda yönetimi 
kurma hakkı verilmiştir. Daha önce Fransa’ya bırakılmış olan Musul, böylece 
petrolden % 25 pay karşılığı10 ve Musul petrolünün boru hattı ile Suriye’den 
Akdeniz’e ulaşması şekliyle Fransızların elinden İngilizler tarafından alınmıştır.11 

İngilizler böylece San Remo’da alınan karalar doğrultusunda, tarihte ilk 
defa Bağdat, Musul ve Basra şehirlerinden oluşan Irak adıyla, kendi manda ve 
himayelerinde bir devletin kuruluşunu başlatmışlardır. Ancak burada daha rahat 
ve güvende olmaları için Irak Krallığını kurmaya karar veren İngiltere, Irak’ta 
7 Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1993, s. 8.411. 
8 Türkiye Cumhuriyet Tarihi II, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2002, s. 411.
9 Adid Davişa, arap Milliyetçiliği, (Çeviren: Lütfi Yalçın), Literatür Yayınları, İstanbul, 2004, s. 

37-38.
10 E. Semih Yalçın, Misâk-ı Millî ve Lozan Barış Konferansı Belgelerinde Musul Meselesi, 

Misâk-ı Millî ve türk dış Politikasında Musul, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1998, s. 
156.

11 Rifat Uçarol, siyasi tarih, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1985, s. 445. Melek Fırat, Ömer Kürkçüoğlu, 
Orta doğu’yla İlişkiler, türk dış Politikası, Cilt: I, (Editör: Baskın Oran), İletişim yayınları, 
İstanbul, 2002, s. 202.
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oluşturulacak yönetimle ilgili kararları, 26 Şubat 1921’de İngiliz Sömürgeler 
Bakanlığının Lawrence, Noel ve Wilson gibi Orta doğu uzmanlarının bir araya 
gelmesiyle almıştır. Alınan kararlar gereği, Suriye’den sınır dışı edilen Faysal, 
29 Haziran 1921’de Bağdat’a götürülmüş, göstermelik bir referandumla 
krallığa getirilerek 21 Ağustos 1921’de resmî bir törenle Irak Krallığı tahtına 
oturtulmuştur.12 

Böylece Irak Krallığı kurulmuş, Suriye’de Fransız mandasını kabul etmeyen 
Kral Faysal, Irak’ta İngiliz mandasını ve kukla bir tahtı kabul etmiş oluyordu.

Irak’ta, daha ilk günlerde doğan Arap Milliyetçiliği karşısında zorlanan İngiliz 
manda yönetimi, adım adım bu yönetimi gevşetme ve kaldırma yoluna gitmiştir. 
10 Ekim 1922’de yaptığı antlaşma ile Irak’a iç ve dış işlerinde geniş yetkiler veren 
İngilizlerin bu çabası Irak’taki iç huzuru sağlamakta yeterli olmamıştır. Bunun 
üzerine 14 Aralık 1927’de yaptığı ikinci antlaşma ile İngiltere, Irak üzerindeki 
kontrolünü biraz daha gevşetmiştir. 1930 yılına gelindiğinde İngiltere, manda 
yönetimini ve Kral Faysal’ın kukla oluşunu kamufle etmek için 30 Haziran 
1930’da yaptığı antlaşma ile Irak’a bağımsızlık vermiş ve manda yönetimini 
kaldırmıştır. Bütün bunlar göstermelik yapılmış olup yine her zamanki gibi Irak’ta 
İngiliz vesayeti devam etmiştir.13 

2. Türk-Irak Sınır Sorununun Çözümü ve İlişkilerin Başlaması

Lozan Konferansı’nda Türkiye ile İngiltere arasında yapılan müzakerelerin ilk 
sırasını Musul meselesi oluşturmuştur. Lozan’da bu sorunun iki devlet arasında 
dokuz ay içerisinde çözümleneceği, eğer çözüme kavuşturulmazsa BM’ye havale 
edileceği karalaştırılmıştır. 6 Ağustos 1924’te sorun BM’ye götürülmüş; Birleşmiş 
Milletlerin oluşturduğu komisyon yaptığı çalışmalar sonunda hazırladığı raporda, 
Musul’un Irak topraklarına dâhil olması gerektiği kararını vermiştir. Türkiye bu 
sonucu kabullenmek istememiş; ancak, şartlar ve önceden BM kararının taraflarca 
kabul edileceğinin kabulü, sonuca katlanılmasını zorunlu kılmıştır.14

Bu gelişmelerin sonucu olarak: Türkiye ile İngiltere ve Irak arasında 5 
Haziran 1926’da “Sınır ve İyi Komşuluk (Musul) Antlaşması” imzalanmıştır. 
Antlaşma, Türkiye-Irak sınırına kesinlik kazandırmanın yanı sıra iki ülke 
arasındaki komşuluk ilişkilerinin de ilk adımını oluşturmuştur.

İngiltere Türkiye ilişkileri gerginlikten yumuşama dönemine girerken, Türkiye 
Irak ilişkileri de gelişme seyri içerisine girmiştir.15 Komşuluk ilişkilerinin ilk 
12 Mesut Aydın, türkiye ve Irak hudûdu Mes’elesi, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi 

Yayınları, Ankara, 2001, s. 24.
13 Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl siyasi tarihi 1914-1980, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 

1987, s. 202. Arı, age, s. 174.
14 türkiye Cumhuriyet tarihi II, s. 414-415. Aydın, age, s. 26-54.
15 İsmail Soysal, türkiye’nin siyasal andlaşmaları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1989, 

s. 304-307.
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adımlarından biri kurulan karşılıklı elçilikler olmuştur. 16 Ocak 1928’de ilk 
Irak elçisi Salih Nıshat, 21 Aralık 1929’da da ilk Türk elçisi Lütfi Tokay güven 
mektuplarını sunarak görevlerine başlamışlardır.16 İki ülke arasında başlayan bu 
ilişkilerin en doruk noktasını Kral Faysal’ın Türkiye’yi ziyareti oluşturmuştur. 

3. Irak Kralı’nın Türkiye’yi Ziyaret Etme İsteği

Eğitimini Türkiye’de yapmış olan Kral Faysal, Türkiye’ye ve onun kurucusu 
Mustafa Kemal’e karşı ayrı bir ilgi, sevgi ve saygı beslediğini hemen hemen her 
fırsatta dile getirmiştir. 

Kral Faysal 1927 yılında Londra’da bulunduğunda, Türk elçisini kaldığı 
Hyde Park Oteli’ne çaya davet etmiş ve bir buçuk saat süren görüşmede; 
geçmişi hatırlamanın faydası olmayacağını önemli olan geleceğin temin edilmesi 
olduğunu söyleyerek, yapılan inkılâplar ve Mustafa Kemal ile ilgili olarak da 
şunları söylemiştir: 

“Iraklılar ve ben Türkiye’deki terakkiyat ve inkılâbatı fevkâlede takdir ve takip 
etmekteyiz. Gazi Paşa hazretlerinin muvaffakiyatına engel olmamak ve dehasına 
hürmet etmemek kabil değildir. İtiraf ederim ki ben harekatı milliyenin bidayetinde, 
bu kadar parlak neticelere varacağınızı ümit etmiyordum. Terakkiyatınızı hayret 
ve memnuniyetle müşahede ediyoruz. Bütün asyaî milletlere nümunei imtisal 
olacağınız şüphesizdir. Maalesef Irak’taki ahali çok cahil olduğu için biz şimdilik 
bir şey yapamıyoruz. Fakat dilhâhumuz eserinize tâbiiyettir.”17

Kral Faysal’ın Türkiye’de yapılan inkılapları oldukça olağanüstü gördüğü 
ve Mustafa Kemal’in bu başarısı karşısında hürmet edip eğildiğini açıkça itiraf 
etmesi, harp sırasında İngilizlerle beraber ortak hareket etmenin mahcubiyetinin 
de bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Çünkü bir sonraki cümlesinde 
millî mücadelenin sonunda Türk milletinin başaralı olacağını ve böylesine 
parlak neticeler alacağını tahmin etmediğini kendisi açıkça söylemiştir. Büyük 
emperyalist devletle beraber olmak ve Türk milletine karşı oynanan oyunun bizzat 
içerisinde bulunan bir kişi olarak işin vahametini bizden daha iyi bildiği için olsa 
gerek böyle bir şaşkınlık ve hayret içerisinde kalmış olmalıdır. Kral, özgürlüğünü 
kaybetmiş ve manda yönetimi altında olan bütün Asya milletleri için Türkiye’nin 
örnek teşkil edeceğini, kendilerinin de gönülden Türk tavrına, mücadelesine ve 
değişimine bağlı olduklarını söyleyerek, Irak’ın da gelecekte Türkiye modelinde 
bir ülke olması arzusunu ortaya koymuştur.

Kral Faysal ve ailesi, Türkiye ve Mustafa Kemal hakkında ilgi ve iltifatlarını, 
özellikle de Türkiye’yi ziyaret etme arzularını fırsat buldukça Bağdat’taki Türk 
elçisine iletmişlerdir. 
16 Soysal, age, s. 306.
17 Bilâl Şimşir, atatürk ve Yabancı devlet adamları, Cilt II, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 

Ankara, 2001, s. 239.
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Bağdat Türk elçisi dışişlerine göndermiş olduğu 15.12.1930 tarihli yazısında; 
gerek kendinin Kral Faysal ve diğer üst düzey yöneticilerle yapmış olduğu 
görüşmelerde gerekse eşinin özellikle, kralın eşi ve çocukları ile yapmış olduğu 
sohbetlerde, Türkiye’yi kendi vatanları kabul ettikleri, bundan dolayı diğer 
ülkelere tercih ettiklerini, yaz aylarında Türkiye’de olmayı arzuladıklarını ancak 
bunun da babalarının yani Kral’ın Türkiye’ye gitmesine bağlı olduğunu açıkça 
ifade ettiklerini yazmıştır. Böylesine bir istek karşısında Bağdat elçisi, Kral’ın 
Türkiye ziyaretini teşvik edip etmemesi konusunda görüş istemiştir. Türkiye’den 
elçiye gelen cevap çok manidardır: Durumun Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’e 
iletildiği ve alınan cevabın Kral’ın ziyaretinin kesinlikle bizden taraf yapılmaması; 
ancak Kral’ın kendisi bizzat gelmek istediğini bildirirse olumlu karşılanacağı 
yazılmıştır.18 

Gelişmeler, Mustafa Kemal’in istediği gibi olmuş; Kral Faysal, Bağdat Elçisi 
ile yapmış olduğu bir görüşmede; İngiliz oyunlarından çok rahatsız olduğunu, 
“O büyük adam” dediği Mustafa Kemal’in kendisi ve bütün doğu için mukaddes 
bir varlık, Türkiye ile siyasetlerinin aynı, bir evin odalarında oturan kardeşler 
olduklarını, Türkiye’nin kendilerinin yol göstericisi olduğunu belirterek “…Gazi 
Mustafa Kemal’in elini öpmek ve ona karşı bipayan hürmetlerimi ve takdirlerimi 
takdim eylemek üzere bu sene Türkiye’ye gitmek istiyorum…”19 demiştir. 

Kral Faysal’ın Türkiye’ye gelmeyi bu kadar açık bir şekilde ifade etmesi her 
hâlde diplomaside çok az eşine rastlanır bir tavırdır. Yine Mustafa Kemal’in elini 
öpmek ve sonsuz saygısını bildirme arzusu, her ne şekilde olursa olsun bir ülkenin 
kral koltuğunda oturan insanın kolay kolay söyleyebileceği bir ifade değildir. O 
zaman şunu söyleyebiliriz ki bu ifadelere layık görülen Mustafa Kemal bölgede 
kurulan yeni devletler için kesinlikle göz ardı edilemeyen bir devlet adamı ve 
liderdir. 

Kral Faysal’ın kendi ağzından davet edilmeyi istemesiyle Türkiye ziyaretinin 
diplomatik boyutu başlamıştır. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in bu ziyaretten 
memnuniyet duyacağı kendisine bildirilmiş, her iki devletin yetkilileri artık bu 
ziyaretin nasıl, ne zaman gerçekleşeceğinin plan ve programını hazırlamışlardır.

4. Kral Faysal’ın Ziyareti ve Türk Basını

Elçilik aracılığı ile yapılan görüşme ve yazışmalar neticesinde; Kral, eşi, 
çocukları ve Maliye Bakanı Rüstem Bey Haydar, Başmabeyinci Savfet Paşa al 
Awa, Yaver Binbaşı Tahsin Bey Kadri, ismi ve rütbesi sonradan bildirilen bir 
kişi ile birlikte uçakla Bağdat’tan Müslimi’ye kasabasına gelmiş; sınıra yakın bu 
kasabada Mustafa Kemal’in bizzat emriyle kendisi için hazır bekletilen özel trenle 
4 Temmuz 1931 günü saat 12’de Ankara’ya hareket etmiştir.20

18 Şimşir, age, s. 247-248.
19 Şimşir, age, s. 250.
20 Şimşir, age, s. 253-261.
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Türk basını Irak Kralı’nın Türkiye’ye yapacağı ziyaretle ilgili haberleri bir 
kaç gün önceden haber vermeye başlamıştır. Bu haberler yukarıda yazıldığı 
gibi Kral’ın Ankara’ya ne zaman, nasıl geleceği ve nasıl karşılanacağı ile ilgili 
olmuştur. 

5 Temmuz 1931 tarihli Vakit gazetesi, Kral Ankara’ya gelmeden önce vermiş 
olduğu bir haberde; Kral Faysal’ın uzun zaman yanında kalmış, ismini vermediği 
bir şahsın anlattıklarından naklen, bir kaç ay evvel Ankara seyahati söz konusu 
olunca Kral’ın, “Gazi ve İstanbul” diyerek, hiçbir seyahatin kendisini bu kadar 
memnun edemeyeceğini yazmıştır. Yine aynı haberde; Kral’ın bir tek oğlu olduğu, 
onun da şu anda İskenderiye’de Amerikan Kolejinde okuduğu ve bu veliaht 
prensin adının “Gazi” olduğu (Mustafa Kemal’e olan sevgiden dolayı), Kral’ın 
Mustafa Kemal’in “Nutku”nu defalarca okuduğunu ve “Büyük eser. İnsan 
doymuyor, okudukça okuyacağı artıyor. Ve biterken içine hüzün çöküyor. İnsan 
istiyor ki bu kitap bitmesin. Mütemadiyen söylesin, söylesin.. Büyük adamların 
sözlerinde, yazılarında, eserlerinde her şeylerinde hudutsuz bir güzellik ve 
büyüklük var.” dediği yazılarak Irak Kralı Faysal’ın Türkiye ve Mustafa Kemal’e 
karşı iç dünyasını nakletmeye çalışmıştır.21

7 Temmuz günü, Türk basını birinci sayfadan Kral Faysal’ın Ankara’ya 
geldiğini duyurmuştur. Faysal 6 Temmuz günü saat 12.00’de Ankara Tren 
İstasyonu’na varmıştır. Kral ve beraberindekiler muhteşem bir devlet töreni ile 
karşılanmıştır. Başta Mustafa Kemal olmak üzere devletin diğer bütün sivil ve 
askerî erkânı karşılamada bulunmuştur. Top atışları ile selamlanan Kral, Ankara 
istasyonundan Ankara Palas’a kadar Türk ve Irak bayrakları ile süslenmiş 
caddedeki asker ve halkın yoğun ilgisi ile karşılanmıştır.22 

Kral Faysal’ın Ankara ziyaretini Mehmet Asım, Vakit gazetesindeki köşesinde 
“Kıymetli Bir Ziyaret” başlığı ile değerlendirmiştir. Mehmet Asım, bu ziyaretin, 
Lozan’dan sonra yakın şark tarihindeki önemli bir değişimin göstergesi olduğu 
kanaatini belirterek özel bir önem taşıdığını yazmıştır. Türk ve Irak milletlerinin 
asırlarca bir bayrak altında şereflice yaşadığını ancak tarihi zaruretlerin sonucu 
birbirinden ayrılan milletlerin aralarında ise gönül kırgınlığının olmadığını dile 
getirmiştir. Türk milletinin, güneydoğu sınırında bağımsız ve güçlü bir Irak 
devletinin kurulmasının en büyük arzularından biri olduğunu ve bu devletin 
bölgedeki barışın emniyet ve huzurun göstergesi olacağı kanaati taşıdığını 
vurgulamıştır. İki ülkenin karşılıklı menfaatleri olduğunu ve bu ziyaretle bu 
menfaatlerin sağlanacağını, hatta bu ziyaretin sadece yakın şarkta değil Türkiye 
İngiltere arasındaki ilişkilerinde gelişmesinde rol oynayacağını ve bütün bu 
göstergelerin Kral Faysal’ın ziyaretinin önemini ortaya koyduğunu ifade etmiştir.23

21 Vakit Gazetesi, 5 Temmuz 1931, Sayı: 4843.
22 Akşam Gazetesi, Vakit Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi, Yarın Gazetesi, 7 Temmuz 1931.
23 Vakit, 7 Temmuz 1931, Sayı: 4845.
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Mehmet Asım’ın, bu ziyaretin Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkileri olumlu 
yönde etkileyeceği kanaati doğrudur. Çünkü Irak sınırı sorunu çözülünceye kadar 
Türkiye-İngiltere ilişkileri gergin bir dönem geçirmiştir. Sınır, daha doğrusu Musul 
sorunu çözüldükten sonra Türk-İngiliz ilişkileri yumuşama dönemine girmiş ve 
her geçen gün gelişmiştir. Irak Kralının Türkiye ziyareti, Türk-İngiliz ilişkilerinin 
gelişme gösterdiği bir zamanda olmuştur. Irak’ın Mandater devleti İngiltere, 
Kral’ın bu ziyaretinden rahatsız olsaydı herhalde bu ziyaretin gerçekleşme ihtimali 
olamazdı. O zaman karşılıklı olarak hem Türk-İngiliz ilişkileri iyi olduğu için 
bu ziyaret gerçekleşmiş hem de ziyaret Türk-İngiliz ilişkilerine olumlu katkıda 
bulunmuştur, denilebilir. Mehmet Asım’ın makalesindeki “gönül kırgınlığının 
olmadığı” ifadesi çok da gerçekçi değildir. Çünkü, Şerif Hüseyin ve oğullarının 
İngilizlerle iş birliği yaparak I. Dünya Savaşında özellikle de Medine Müdafaası 
sırasında Fahrettin Paşa ve emrindeki askerlerin çöl ortasında açlık, susuzluk, 
hastalık ve çekirge istilası ile karşı karşıya bırakılması Türk insanının gönlünde 
büyük hüzün bırakmıştır. Mehmet Asım’ın “en küçük bir kırılganlık yok.” demesi, 
biraz diplomatik ve misafirperverliğin gereği olsa gerek. 

Kral Faysal, Ankara’ya geldiği ilk gün saat 16.00’da Çankaya Köşkü’nde 
Mustafa Kemal ile görüşmüş; akşam da Ankara Palas’ta Gazi tarafından Kral’ın 
onuruna yemek verilmiştir. Mustafa Kemal yemekte yaptığı konuşmada, bu 
ziyaretin iki ülke arsındaki dostluğu pekiştireceğini, Türkiye’nin barış içerisinde 
gelişmeye kendisini adadığını; komşuları ile olsun, diğer ülkelerle olsun karşılıklı 
samimiyet ve eşitlik anlayışı içerisinde geçinmeyi temel hedef tayin ettiklerini 
vurgulayarak Irak için de iyi niyet temennilerinde bulunmuştur. Konuşmasını 
ülkeler arasındaki ilişkilerde tarihin, coğrafyanın yanında özellikle bugünkü 
karşılıklı menfaatlerin, içte ve dışta barışı hedefleyen politikaların Türk-Irak 
yakınlaşmasını ve dostluğunu geliştirdiğini söylemiştir. Kral Faysal da yaptığı 
konuşmada Türkiye’nin barış ve gelişme yolunda attığı adımlar ve göstermiş 
olduğu başarıları memnuniyetle takip ettiklerini, iki ülkenin dostluk ve komşuluk 
ilişkilerini geliştirmeleri için dün ve bugün için önemli sebeplerin var olduğunu, 
Mustafa Kemal’in görüşlerini ve kanaatlerini paylaştığını belirtmiştir.24 

Kral Faysal dört gün süren Ankara ziyaretinde, Ankara Kalesi, Hacı Bayram 
Camii, Türk Ocağı, TBMM ve Atatürk Orman Çiftliğini gezmiştir. Ankara’daki 
gelişmişlik Kral’ı çok etkilemiştir. Başlatılan değişim ve atılımlar karşısında 
şaşkınlığını gizleyememiş, “Artık kışı Bağdat’ta yazı Ankara’da geçiririz.” 
demiş; Gazi de bu cümleyi, “Ankara’da ve İstanbul’da.” diyerek tamamlamıştır.

Kral’ın Gazi ile devam eden sohbetinde söz Musul meselesine gelmiş ve 
Mustafa Kemal bu toprakların Iraklılara verildiğini hatırlatmıştır. Bunun üzerine 
24 Yarın, 7 Temmuz 1931, No: 554. 
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Kral I. Faysal: “Fakat buna mukabil bütün Irak’ı kazandınız. Bugün Bağdat 
caddelerini hep Gazi’nin hayranları ve perestişkârları dolduruyorlar.”25 demiştir. 

Ankara’daki görüşmeler içerisinde Kral Faysal’a eşlik eden Irak Hükûmet 
Başkanı Nuri Sait Paşa,26 Maliye Bakanı Rüstem Haydar Beyler ile Türk hükûmet 
yetkilikleri Başbakan İsmet Paşa, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü (Aras), İçişleri 
Bakanı Şükrü (Kaya), Maliye Bakanı Mustafa Şeref Beyler arasında yapılan resmî 
temas ve görüşmelerde; iki ülkenin ilişkileri, iki ülke vatandaşlarının diğer ülkede 
ikamet ve ticaret anlaşmasının yapılması için görüşmelerin başlaması hususunda 
ittifak oluşmuştur. Sınır emniyet ve asayişinin sağlanması hususunda alınan 
tedbirlerin samimiyetle uygulandığı ve bunun da iyi sonuçlar verdiği her iki tarafça 
dile getirilmiştir. Her iki ülke, sınırda birbirinin aleyhine olacak hiçbir harekete 
müsaade etmeyeceğini ve bu işi ciddiyetle takip edeceklerini onaylamışlardır.27 

Kral Faysal’ın bu ziyaretini gazetesindeki köşesinde değerlendiren yazarlardan 
Yunus Nadi, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde “Kral Faysal Hz. Ankara’nın 
Misafiri” başlığı altında şunları dile getirmiştir: Türkiye’nin Osmanlıdan ayrılan 
devletlerle ilişkisinin en samimî ve ciddî olduğu devletin Irak olduğunu belirterek, 
bu ilişkinin önce mandater devlet olan İngiltere’nin göstermiş olduğu dürüstlükle 
başlamış olduğunu, atanan elçilerle bunun daha da geliştiğini yazmıştır. Ancak 
burada Yunus Nadi’nin İngiltere’nin hangi anlamda dürüstlük gösterdiğini anlamak 
pek de mümkün değil. Çünkü, İngiltere’nin işin başından beri dürüstçe hareket 
etmediği belgelerde açıkça görülmektedir. Ama Irak’taki mevcut yönetimin 
Türkiye ile ilişkilerini kurması ve geliştirmesine ses çıkarmaması, müsaade etmesi 
anlamında söylemişse burada dürüstlükten ziyade İngiltere’nin yaklaşan İkinci 
Dünya Savaşı tehlikesine karşı Türkiye’yi kazanma hesapları içerisinde olduğunu 
unutmamak gerekir. 

Yunus Nadi yazısının devamında, Türkiye’nin millî sınırlarını sağladıktan 
sonra içerde ve dışarıda barış ve huzurun sağlanması ile çağdaş bir devlet 
kurmayı kendisine ana hedef tayin ettiğini hatırlatmış, Irak’ın da Türkiye’nin bu 
politikalarına azamî ölçüde dikkat ve itina gösterdiğinden memnun olduğunu, 
dostluk ilişkilerinin de bundan dolayı geliştiğini belirtmiştir. Devamında da, 
iki ülkenin sınırlarının her iki tarafındaki halkın yerleşik olmadığından, sınır 
güvenliğinin sağlanması konusunda iki ülke de üzerine düşen görevi yerine 
getirmezse bu durumun iki ülkenin de huzur ve rahatını bozacağını hatırlatarak, 
şimdiye kadar bu konuda gerekli hassasiyetin gösterildiğini ve bunun da dostluğun 
25 Akşam, 9 Temmuz 1931, No: 4576.. Vakit, 8 Temmuz 1931, Sayı: 4846. Yarın, 9 Temmuz 1931, 
No: 556.

26 Nuri Sait Paşa Irak’ta olmadığı için Kralla beraber Ankara’ya gelmemiştir. Cenevre’de olduğundan 
oradan Türkiye’ye geçmiştir. 

27 Akşam, 10 Temmuz 1931, No: 4577.
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pekiştirilmesinde önemli bir rol oynadığını ifade etmiştir. Daha düne kadar beraber 
yaşayan iki taraf halkının kardeşliğe yakın hisler içerisinde olduğunu, akıllı ve 
ciddi atılacak adımlarla bu hislerin daha ileri seviyelere taşınacağını vurgulayarak 
Yunus Nadi yazısını tamamlamıştır.28 

Akşam gazetesinde isimsiz olarak birinci sayfada yazılan “Türkiye-Irak” 
başlıklı makalede ise, iki ülke arasında gerçekleşen bu ziyaretin sadece Irak 
ve Türkiye’yi ilgilendiren güzel bir gelişme olmadığı, bütün Doğu milletlerini 
sevindirecek, onların uyanmasına sebep olacak ve onları gayrete getirecek tarihî 
bir olay olduğu değerlendirmesi yapılmıştır. Gerçekten de bu ziyaret yukarıda 
da ifade edildiği gibi hem Irak tarihinde hem de bölge tarihinde, gerçekleşmiş 
en üst düzeyde ilk ziyaret özelliği taşımaktadır. Bu dostluk diğer yeni kurulan 
devletler için de örnek ve başlangıç olmuştur. Yazar, sözü sınırların güvenliğine 
de getirerek, Irak ordusunun sınır bölgesindeki sarp, dağlık ve çöl sıcaklığındaki 
arazide yağmacı aşiretlerin ve ele avuca sığmaz kabilelerin saldırılarına karşı iç 
güvenliği ve sınır muhafazasını başarıyla sağladığını belirtmiştir. Sınır konusunda, 
Lozan’dan sonraki süreçte her iki tarafın iyi niyet içerisinde hareket ettiğini ve 
kabul edilen sınır antlaşmasından sonra da sınır konusunda her iki tarafın birbirini 
rahatsız etmekten uzak durduğunu, bu ziyaretin sadece iki ülke veya bölge barışı 
için değil, dünya barışı için de önemli olduğunu özellikle belirtmiştir.29 

Kral Faysal’ın Ankara ziyareti 9 Temmuz Çarşamba akşamı sona ermiştir. 
Kral Faysal trenle Çarşamba akşamı saat 19.00’da İstanbul’a hareket etmiş;                    
10 Temmuz Perşembe sabah saatlerinde İstanbul’a varmıştır. 

İstanbul’da yaklaşık bir hafta kalan Kral, Dolmabahçe Sarayı’nda ikamet 
etmiştir. İstanbul’da tarihî yerleri ziyaret eden Kral buradan Viyana’ya geçmiştir.30 

5. Kral Faysal’ın Ziyareti ve Irak Basını 

Irak basını, Kral’larının bu ilk Türkiye ziyaretini oldukça önemsemişlerdir. 
Birçok gazetede ziyaretle ilgili makaleler yazılmış; Türk-Irak dostluğu ile ilgili 
değerlendirmeler yapılmıştır. Türk Hariciyesi, Bağdat elçiliği vasıtasıyla Irak 
gazetelerindeki köşe yazılarını, tercümesini yaparak takip etmiştir. 

Bağdat’ta yayımlanan El-Âlemü’l-Arabî gazetesinin 21 Haziran 1931 tarihli 
baş makalesi “Türkiye ve Irak” başlığı ile ziyareti ele almıştır. Yazar, konuya 
Türkiye Cumhurbaşkanı’nın, küçük kardeşi Irak için yüce kalbinde samimî bir 
sevgi ve büyük bir his taşıdığını belirterek; iki ülke halkı arasındaki sevgi ve 
samimiyet bağlarının sebepleri olarak; bunun her şeyden önce yüz yılları içeren 
28 Cumhuriyet, 7 Temmuz 1931, No: 2574.
29 Akşam, 10 Temmuz 1931, No: 4577.
30 Cumhuriyet, 10/11 Temmuz 1931, No: 2577-2578, Vakit, 10 Temmuz 1931, Sayı: 4848, Yarın, 

9 Temmuz 1931, No: 556, akşam, 10/11 Temmuz 1931, No: 4577/4578. 
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ortak bir tarihî geçmiş, tabiat, coğrafya, adetler, gelenek ve görenekler, menfaate 
sahip olmak, iki ülkenin temel kabul ettiği dostluk siyaseti ve iki ülkenin başarılı 
liderlerinin olması şeklinde sıralamıştır. 

Yazar, bu ziyaretin kabul edilmesi ve gerçekleşmesi için hazırlanan program 
için Türk devletinin ve halkının göstermiş olduğu samimiyet ve dostluk 
karşısında, özellikle de Mustafa Kemal’in özel bir tren göndererek Kral’ı sınırdan 
alıp Ankara’ya götüreceğinin bildirilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini 
dile getirmiştir. Yazar bu etki içerisinde duygularını şöyle ifade etmiştir: “…
Irak, kardeş Türkiye’nin dostluğuna ve seha (cömertlik) ve keremine (asâlet, 
soyluluk) karşı şükranını buradan bütün aleme ilan eder ve bu münasebetle pek 
eski senelerden beri kalbinde sakladığı âmalinin (ümit ve istekler) tahakkukunu 
ister o da yirminci asırda millet halaskârlığının (kurtuluş) timsali ve bahadırlık 
(cesur,yiğit) ve yüksek kabiliyet ve faaliyet mucizelerini gösteren kahramanı Dicle 
sahilinde görmektir.” Yazar Mustafa Kemal’i, 20. asrın bağımsız millet oluşturan 
bir temsilcisi, cesur, yiğit ve olağanüstü işleri başarma mucizesi gösteren bir mucize 
kahraman olarak Irak’ta görmek istediklerini birinci sırada arzuları olduğunu 
belirtirken; bundan sonra bir isteğini daha dile getirmiştir: O da, Irak tüccarlarının 
gelişmesini sağlayacak ve kazançlarını artıracak olan ticaret antlaşmasının bir an 
önce gerçekleşmesidir.31

Sede’l-Aht gazetesinin 21 Haziran 1931’deki baş makalesi “Kral Faysal’ın 
Türkiye’yi Ziyareti” başlığı ile yayımlanmıştır. Makalede ilk önce bir tarihsel 
sorgulama yapılmıştır. Bu da Doğu milletlerinin asırlardır birbirine düşman 
ve muhalif olarak yaşadıkları, Batı dünyasının yakaladığı medeni gelişmenin 
içerisinde birbirlerine yardımcı olmaları gerekirken tam tersine birbirlerinden uzak 
ve nefret ederek yaşadıkları ve Batı’nın da bundan faydalandığı dile getirilmiştir. 
Doğu dünyasını bu yanlışlıktan uyandıran hadisenin ise Birinci Dünya Savaşı 
olduğu vurgulanmıştır. Bu savaş sonrası uyanan inkılâpçı düşünce ile tehlikeler 
görülmüş ve bunların ortadan kaldırılması için birbirine yardım etme gereği 
ve kanaati oluşmuştur. İşte Kral Faysal’ın Türkiye ziyareti Doğu milletlerinin 
uyanışının ve birbirlerine yardımcı olmalarının bir ispatı olarak görülmüştür. 
Irak ve Türk halklarının ortak tarihsel geçmişlerine vurgu yapılarak, Irak’ta 
Türk milletinin eğitim, terbiye, askerlik, kanunlar, dil ve kan bağı gibi mirasları 
olduğunu, Iraklıların ise bunlardan geri kalmayan miraslarının Türkiye’de olduğu 
yazılmıştır. Bu ortak mirasla birlikte aynı inancı ve aynı sınırları paylaşmanın 
iki milleti birleştiren etkenler olduğu hatırlatılarak, iki ülkenin birbirine karşı 
31 t.C. Başbakanlık Cumhuriyet arşivi; Tarih: 5 Temmuz 1931, Dosya: 43667, Fon Kodu: 

030.10, Yer No: 258.740.7. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hariciye Vekaleti, Teşrifat Umum 
Müdürlüğü, Protokol: 13082/959 ve 5 Temmuz 1931 tarihli Yüksek Başvekalet Müsteşarlığına 
gönderilen tercüme yazı.
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durumu şu cümlelerle ifade edilmiştir: “…Türkiye’ye zarar veren şeyin derhal 
tesiri Irak’ta görülüyor ve Irak’ı mütezarrin eden şeyin dahi Türkiye’de tesiri his 
olunuyor. İşte bu suretle tarafeynin menafii birbirine karışmış ve ayrılması müşkil 
bir hale girmiştir.”32 Bu ifadeler sanki, özellikle günümüzde Irak’ta yaşananlar 
üzerine yapılmış bir yorum gibi. ABD’nin Irak’a müdahalesi sonrası gelişmeler 
ve bugün yeni bir Irak yapılanması karşısında Türkiye’nin her türlü etkilenmesi ve 
bunlara duyarsız kalmama mecburiyeti, 1931’de Irak basınında yapılan yorumlarla 
haklılık kazanmaktadır.

Makalenin bundan sonraki bölümü; Türkiye ve Irak’ta yapılan köklü 
değişimlerin amacının dünyada güçlü birer devlet olma, Doğu milletlerini 
arkadan vuran sömürgecilere karşı dayanışma içerisinde hareket etme, Irak’ın 
Türkiye’yi gelişmiş güçlü ve başarılı örnek bir devlet olarak görme arzusunu 
taşıdığı temennileri ile son bulmuştur.33 

Irak basınından Kral’ın Türkiye ziyaretini gündeme taşıyan diğer bir gazete 
de El-Irak gazetesidir. Gazetenin konuyla ilgili makale başlığı “Irak ile Komşu 
Türkiye Arasında Sıkı Münasebet ve Samimî Dostluk” olarak yer almıştır. Bu 
makalede yazar geçmişe uzanarak Irak’ın Osmanlı Devleti ile beraber acı ve 
tatlı devirler geçirdiğini hatırlatmıştır. Bu acı günlerin özellikle Birinci Dünya 
Savaşı ve sonrası süreçte yaşandığını yazmıştır. Yazarın kendi ifadesi ile “Kılıçtan 
arta kalan” yiğitler sayesinde her iki ülkenin Batının sömürgeci emellerinden 
kurtulduğunu söyleyerek bu acı yılların atlatıldığı ifade edilmiştir. Bu iki milletin 
vermiş olduğu bağımsızlık mücadelesinin her türlü engel ve entrikaya rağmen 
başarıya ulaştığını, bağımsızlık ve hürriyet isteyen diğer milletler için de örnek 
teşkil ettiğini yazmıştır.34 

Makalede Türk-Arap düşmanlığına da değinilmiştir. Her iki milletin arasını 
fesat tohumları ekerek bozma amaçlı çalışmalar yapıldığını ancak bunda başarılı 
olunamadığı dile getirilmiştir. Şu bir gerçek ki, Türk devletinin yapmış olduğu 
hilafetin kaldırılması, harf inkılâbı, medeni kanun ve benzeri değişiklikler Arap 
dünyasında Türk milleti ve devletini aleyhine özellikle İslâm inancı merkezli 
eleştirilerle kullanılarak düşmanlık yaratılmaya çalışılmıştır. Yazar büyük 
ihtimalle bu argümanların hatırlatmasını yaparak 1931’de gerçekleşen bu ziyaretle 
aleyhte çalışmaların başarısız olduğunu ifade etmiş olmalıdır. 

32 t.C. Başbakanlık Cumhuriyet arşivi, 5/7/1931, 43667, 030.10, 258.740.7. Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanlık Hariciye Vekaleti, Teşrifat Umum Müdürlüğü, Protokol: 13082/959 ve 5 Temmuz 
1931 tarihli Yüksek Başvekalet Müsteşarlığına gönderilen tercüme yazı. 

33 t.C. Başbakanlık Cumhuriyet arşivi, 5/7/1931, 43667, 030.10, 258.740.7. Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanlık Hariciye Vekaleti, Teşrifat Umum Müdürlüğü, Protokol: 13082/959 ve 5 Temmuz 
1931 tarihli Yüksek Başvekalet Müsteşarlığına gönderilen tercüme yazı. 

34 T.C. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 5/7/1931, 43667, 030.10, 258.740.7. Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanlık Hariciye Vekaleti, Teşrifat Umum Müdürlüğü, Protokol: 13082/959 ve 5 Temmuz 
1931 tarihli Yüksek Başvekalet Müsteşarlığına gönderilen tercüme yazı. 
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Yazar makalesinin sonlarında, Kral Faysal’ın bu ziyaretinin Doğu ve Batı 
dünyasını meşgul edeceğini, Doğu dünyası hükûmetlerinin aralarındaki kin ve 
nefreti bırakarak barış içerisinde yaşayacakları tespitinde bulunmuştur.35

Irak’ta muhalif yayın organı olarak bilinen El-Ahbar gazetesinde Kral 
Faysal’ın Türkiye ziyareti ile ilgili olarak 2 Temmuz 1931’de “Bağdat ve Ankara 
Arasında Irak ve Türkiye” adlı bir makale yayımlanmıştır. Yazar, iki ülkenin 
yükselişini amaç edinmiş iki liderin ilk defa bir araya geldikleri vurgusunu 
yaparak, Kral Faysal’ın Osmanlı ordularına karşı Arapların bağımsızlık ve 
hürriyetleri için savaştığını ve zafer kazanarak Arapları Osmanlı hâkimiyetinden 
kurtardığını, Mustafa Kemal’in de aynı şekilde işgalci Avrupa ordularına karşı 
savaşarak Türklerin bağımsızlığını kazandırdığını yazmıştır. Irak halkının geçmiş 
saltanattan kurtulmuş imanlarına sarılmış ve birbirlerine bağlanmış olarak Türk 
milletine baktıklarını, Mustafa Kemal’in yeniliklerle bu milleti şan, şeref ve güçlü 
olmaya doğru yürüttüğünü; Kral’ın ise Irak halkının önünü açtığını ifade etmiştir. 
İki milletin değerlendirmesine devam eden yazar, düşüncelerini şöyle dile 
getirmiştir: Türk milletinin sahip olduğu yetenek ve sıfatlar, onu Doğu milletleri 
arasında haysiyetli, mümtaz ve çalışkan bir yere çıkarmış; Irak milletinin sahip 
olduğu meziyetler ise onu Doğu’da yeni bağımsız milletler nazarında önemli bir 
yere sahip olmaya taşımıştır. Bütün dünyanın Türkiye’den Orta Doğu’nun manevi 
gücü ve azim örneği olmasını istediğini, Irak’tan ise şark inkılabında bir vasıta 
olarak birçok hizmetler beklediğini belirtmiştir. 

Makalenin bundan sonraki bölümünde ise; bu ziyaretin, yapılacak ticarî, 
iktisadi ve gümrük antlaşmaları ile dostluğun ve barışın gelişmesine çok fazla 
hizmet edeceği, anlaşmazlıklar ve çekişmelerden dolayı “semalarında bulutların 
eksik olmadığı” bu coğrafyada barış bayrağının yükselmesine sebep olacağından 
bahsedilmiştir.36

SONUÇ

Kral Faysal’ın yaklaşık dokuz gün süren Türkiye ziyaretinin dört günü 
Ankara’da beş günü de İstanbul’da geçmiştir. Bu ziyaretin Ankara kısmı resmî 
ilişkilerin ve dostluk münasebetlerinin gelişmesi anlamında tarihî bir önem arz 
etmiştir. Ziyarete duyarlı davranan Türk basını gereken ilgiyi göstermiş olsa 
da bu ilgi, çok da üst düzeyde olmamıştır, denilebilir. Genelde birinci sayfadan 
duyurulan ziyaret, içerik bakımından daha çok protokol seviyesindeki resmi 
programlardan oluşmuştur. Yoruma dayalı makaleler oldukça azdır. 
35 t.C. Başbakanlık Cumhuriyet arşivi, 5/7/1931, 43667, 030.10, 258.740.7. Türkiye Cumhuriyeti 

Başbakanlık Hariciye Vekaleti, Teşrifat Umum Müdürlüğü, Protokol: 13082/959 ve 5 Temmuz 
1931 tarihli Yüksek Başvekalet Müsteşarlığına gönderilen tercüme yazı. 

36 t.C. Başbakanlık Cumhuriyet arşivi, 25 Temmuz 1931, 43671, 030.10, 258.740.11. Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanlık Hariciye Vekaleti, Teşrifat Umum Müdürlüğü, Protokol 1459/406 ve 25 
Temmuz 1931 tarihli Yüksek Başvekalete yazılan üst yazı ile gönderilen tercüme yazı. 
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Kral Faysal’ın bu ziyareti Türkiye Cumhuriyeti devletinin en üst düzey 
yönetici kadroları tarafından, yapılan inkılâpların olumlu bir sonucu ve etkisi 
olarak yorumlanmıştır.37 Gerçekten de Mustafa Kemal’in gerek bağımsızlık 
yolunda gerekse ondan sonraki çağdaş bir devlet kurma yolunda ortaya koyduğu 
başarılar, Kral Faysal başta olmak üzere diğer Arap yöneticiler tarafından da 
ilgiyle izlenmiştir.

Irak basınında Kral Faysal’ın Türkiye ziyareti ile ilgili yazılmış değerlendirme 
ve yorumlar dikkate alındığında; genelde bu basın organlarındaki yazılar, tarihe 
birer gönderme yaparak ilişkilerin köklü ve birbirinden ayrılmaz olduğu gerçeği, 
kaynaşmış ve birbiriyle yüz yıllarca beraber yaşamış, her şeyiyle hatıra sahibi iki 
ülke halkının varlığı öne çıkarılmaya çalışılmıştır. Özellikle “Şark milletlerinin 
önderi, lideri, yol göstericisi” gibi sıfatlarla anılan Mustafa Kemal’in sadece 
Irak Kralı’nın değil bölgenin diğer liderlerinin de ağabeyisi olarak görüldüğü 
belirtilmiştir. Türkiye’ye yapmış olduğu köklü değişimlerle Doğu milletlerinin 
uyanışına sebep olacağı misyonu yüklenmiştir. Irak basını Türkiye’den sonra da 
Irak’ı ve onun Kralını Orta Doğu’nun lideri olarak görmüştür ki, bu da doğrudur. 
Irak’ın gerçekten Orta Doğu’nun birleştirici ve bütün bir coğrafyaya hâkim tek 
devleti olma hevesleri taşıyan bir amacı vardı. Ancak bu amaç ve hedef, her geçen 
gün Irak’tan uzaklaşmıştır.

Irak basınında I. Dünya Savaşı’nda İngiliz yanlısı hareketler hiç hatırlatılmadan, 
Osmanlıya karşı bağımsızlık mücadelesi vermelerini Türk milletinin kurtuluş 
mücadelesiyle eş tutma yorumları da dikkat çekmektedir. Türkiye’de yapılan 
Osmanlı anlayışından kurtulma değişimlerini, kendilerinin Osmanlı’ya karşı 
vermiş oldukları mücadele ile aynı kefede değerlendirerek savaştaki yanlışlarını 
haklı bir zemine oturtma eğilimi içerisinde oldukları gözden kaçmamaktadır.

Özellikle bütün gazetelerin ortak dillendirdikleri bir başka konu ise, sınırın 
güvenliği ve karşılıklı ticaret antlaşmasının yapılması olmuştur. Irak gerçekten 
bir an evvel ihtiyaçlarını karşılayacağı ülke olarak Türkiye’yi görmüştür. İhracat 
ve ithalatı için Türkiye, Irak için en uygun ülke konumundadır. Diğer taraftan 
sınır güvenliği konusu her iki ülkenin kendini rahatsız eden konuların başında 
gelmektedir. Irak’ın kuzey bölgesi özellikle Türkiye’ye yakın sınır arazisi konar 
göçer Kürt aşiretlerinin hareket alanını oluşturması nedeniyle sınır ihlalleri her 
iki tarafın iç güvenliğini tedirgin ettiğinden özellikle Irak basını Türkiye’ye karşı 
bu konuda elinden gelen hassasiyeti göstereceği garantisini vermiştir. Musul 
meselesinden dolayı Türkiye’nin memnuniyetsizliğini Kral ve çevresi gayet iyi 
bildiğinden basın aracılığı ile de gerekli garanti verilmeye çalışılmıştır. 

Bugün Mart 2007 itibarıyla Irak’taki ABD işgali dördüncü yılını doldurmuş 
bulunmaktadır. Okyanuslar ötesi devletlerin yanı başımızdaki topraklarda çıkarları 
37 Ömer Erden, Mustafa Kemal atatürk döneminde türkiye’yi ziyaret eden Yabancı devlet 

Başkanları, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2006, s. 186. 
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ve menfaatleri varsa Türkiye’nin bu anlamda hayli hayli menfaatleri vardır. 
Türkiye Irak’taki hiçbir gelişmeye ilgisiz ve uzak kalmamalıdır. İmparatorluk 
mirasçısı olarak bu topraklar ve üzerinde yaşayan milletlerle tarihsel, kültürel 
ve dinsel bağlar bunu zorunlu kılmaktadır. 1931 yılında gerçekleşen ziyaret ve 
özellikle Irak basınındaki yankılar ve yorumlar dikkate alınırsa, Irak’ta olumlu 
ya da olumsuz yaşanacak bir gelişmenin Türkiye’yi; Türkiye’de yaşanacak aynı 
anlamda gelişmelerin Irak’ı etkilediği gerçeği 1931’deki kadar gerçekliğini 
korumaktadır.
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OSMANLI HANEDAN TÜRBELERİNDEN
BAZI İŞLEMELİ ÇOCUK SANDUKA KILIFLARININ

TÜRK SANATINA KATKILARI
        BARIŞTA, H. Örcün 
        TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’nin işlemeleri farklı malzeme kullanılarak, 
farklı türler üzerine farklı iğnelerle yapılmış çeşitli konuların çeşitli 
biçimlendirmeler ve kompozisyonlarla süslenmiş, kitabeli örnekleriyle Türk 
sanatında ayrı bir yer tutmaktadır. Plastik sanatlar kapsamında estetik değerleri ile 
dikkat çeken bu parçalar aynı zamanda üzerlerindeki yazılı bezemeleriyle fonetik 
sanatlar alanında da ilgi çekmekte ve bazıları kitabelerindeki açıklamalarla tarihi 
belge niteliği arz etmektedir. Bunlar arasında genel anlamda “puşide” olarak 
literatüre geçmiş sanduka örtüleri, sanduka kılıfları, sandukaların baş levhaları 
kendine özgü bir yer tutmaktadır.

Bilindiği gibi genellikle dikdörtgen prizma gibi gövde üzerine oturtulmuş bir 
üçgen prizma biçiminde kapaktan oluşan sandukaların örtüleri ya bir ya da birden 
fazla parçadan meydana gelmektedir. Bir parçadan oluşan örtüler (puşideler) 
dikdörtgen biçimindedir. Birden fazla parçadan oluşan örtüler ise ya kapak ve 
gövdeyi örten bir puşide ile baş ve ayak ucunu kaplayan puşide levhaları ya 
da kapağı örten örtüler (puşideler) gövdeyi saran örtüler ile baş ve ayak ucunu 
kaplayan puşide levhalarından meydana gelmektedir. Çoğunlukla puşideler 
dikdörtgen, puşide levhaları ise üçgenle taçlanmış dikdörtgen biçimindedir. Bu 
arada sandukayı kaplayan diğer bir ifadeyle sandukaya fiks edilmiş örnekler 
vardır.1 Sanduka kılıfı olarak adlandırılabilecek sandukaya tutturulmuş (fiks 
edilmiş) bu örnekler tek parçadan oluşan iki boyutlu puşidelerden farklı 
olarak dikdörtgen prizma gövdeli ve bir yönde diğerinden daha alçak tutulmuş 
üçgen pirizma biçimli kapakla örtülü sandukaların biçimine göre üç boyutlu 
tasarlanmıştır. Bunlar sandukanın üstündeki üçgen prizma biçimli kapağı örten 
iki parçalı tepelik, sandukanın ön cephesini örten baş levhası, arka cephesini örten 
ayak levhası, sağ yan parçası, sol yan parçası ve bazen iki parçalı bordür biçimi 
etekten oluşmaktadır. Eyüpsultan’daki Mihrişah Sultan Türbesi,2 Adile Sultan 

1 H. Örcün Barışta, “19-20. Yüzyıl Yazılı Bezemeli Türk İşlemeleri –İstanbul Hanedan Türbelerinden 
Puşide ve Puşide Levhalarından Örnekler”, V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi 
Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri, Kültür Bakanlığı, Ankara 1997, s. 94.

2 Gönül Yılmazkurt,“İstanbul Eyüpsultan Mihrişah Sultan Türbesi Sandukalarındaki Puşideler”, 
Tarihî Kültür ve Sanatıyla III. Eyüpsultan Sempozyumu Tebligler, Eyüp Belediyesi, 2000, s. 
306, 307.
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Türbesi,3 gibi türbelerde bulunan kalıpları çıkarılmış ve çizimleri yapılmış başka 
deyişle bir tür röleveleri çıkartılmış puşideler bu türde yapılmış çeşitlemeleri 
gözler önüne sermektedir.

Türbelere diğer yapı türlerinden farklı bir kişilik kazandıran, sandukaları 
donatan bu parçalar kadın erkek ve çocuklar için tasarlanmış örnekleriyle 
tören giysisi olan sırmalı ceketler, bindallı gelinlikler giymiş canlılar gibi sanki 
başka bir dünyaya göç edenlerin sıralandığı bir gelin alayı izlenimi vermekte ve 
türbelere farklı bir boyut kazandırmaktadır. Bunlar hayatın doğum evlenme ve 
ölüm olarak sıralanan üç ana döneminden biri olan ölüm çevresinde kümelenen 
gelenekle beslenmiş bir hazine oluşturmaktadır. Fatih Türbesi, Bayezıt Türbesi, 
Süleymaniye Türbesi, III. Mustafa ve III. Selim Türbesi, I. Abdülhamit Türbesi, 
II. Mahmut Türbesi, Nakşıdil Sultan Türbesi, Cedid Havatin Türbesi, Şehzadeler 
ve Kadınlar Türbesi vb. hanedan türbelerinin yanı sıra Eyüp Sultan Türbesi’nde 
bulunan seçkin örnekler bu konuda tanıklık etmektedir. Plastik sanatlar dalında 
biçimleri ve süslemeleri ile engin bir galeri oluşturan bu parçalar dinî nitelikli 
ve profan yazı şeritleri dışında hanedan mensuplarının kimlikleri ile sultanların 
veladeti, cülusu, müddet-i saltanatları, irtihalleri başka deyişle otobiyografileri 
konusunda da bilgiler veren görsel tarihî bir belgelik (arşiv) meydana getirmektedir. 

Atlas ve kadifenin yanı sıra deriden yapılmış4 bu örnekler, genellikle “dival işi” 
ile çeşitli süslemelerle bezenmiştir. İstanbul’daki hanedan türbelerinde günümüze 
çeşitlemeleri ulaşmış bu örnekler arasında III. Mustafa ve III. Selim Türbesi’nde 
bulunan bir grup çocuk sanduka kılıfı dikkat çekmektedir. Bunların XVIII. 
yüzyıla tarihlenen bir grubu I. Abdülhamit (Hamidiye) Türbesi’ndeki Şehzade 
Murad ve Rabia Sultan sanduka kılıfları5 gibi örnekleri bulunan XVIII. yüzyıl 
örneklerini tamamlamakta bir tanesi ise I. Abdülhamit Türbesi’ndeki Mevhibe 
Sultan, Şehzade Sultan Mehmet Rüşti sanduka kılıfları6 gibi türbe yapıldıktan 
sonra definler yapılmış olduğunu ortaya koymaktadır. XIX. yüzyıldan kalmış bir 
örneği ise yapının XIX. yüzyılda geçirmiş olduğu bir onarıma işaret etmektedir. 

Bu bağlamda bunlar estetik değerlerin yanı sıra Kütahya Ulu Cami’nin 
üzerinde Saraç Apdullah Tayyar, adı geçen 1307 (1889 M.) 1309 (1891-1892 M.) 
tarihleri kayıtlı. Ayverdi7 tarafından keçe olduğu belirtilmiş olan kilim ve deri ile 

3 Emine Ketencioğlu, “Eyüpsultan’da Adile Sultan Türbesi’ndeki Puşide Örnekler”, Tarihî Kültür 
ve Sanatıyla III. Eyüpsultan Sempozyumu Tebligler, Eyüp Belediyesi, 2000, s. 252. 

4 H. Örcün Barışta, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Türk İşlemeleri, Kültür Bakanlığı, Ankara, 
1999, s. 101, 102.

5 Barışta, agm, “19-20. Yüzyıl Yazılı Bezemeli Türk İşlemeler-İstanbul Hanedan Türbelerinden 
Puşide ve Puşide Levhalarından Örnekler”, s. 100.

6 Barışta, agm, “19-20. Yüzyıl Yazılı Bezemeli Türk İşlemeleri-İstanbul Hanedan Türbelerinden 
Puşide ve Puşide Levhalarından Örnekler”, s. 101.

7 Ekrem Hakkı Ayverdi, İstanbul Mimari Çağının Menşei-Osmanlı Mimarisinin İlk Devri, I, 
1989, s. 513. 
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yapılmış ana kapının yanaklı perdesi,8 Askerî Müze’deki 146 envanter numaralı 
1329 (1911 M.) tarihi bulunan Kosova Sancağı kılıfı9 gibi belge niteliğinde olması 
açısından değer taşımaktadır.

Bu bildiride amacımız; İstanbul’daki III. Mustafa ve III. Selim Türbesi onarımda 
olduğu için geçiçi bir süre İstanbul Türbeler Müdürlüğü Deposu’nda korunan bir 
grup işlemeli çocuk sanduka kılıfını plastik özellikleri ile tanıtmak, bu bağlamda 
Türk işlemelerine XVIII. yüzyıla tarihlenen bir grup sanduka kılıfı kazandırmak ve 
XIX. yüzyıldan kalan bir örneğin üzerlerindeki yazılı bezemelerle türbenin XIX. 
yüzyılda geçirmiş olduğu onarım çevresinde bizlere bazı ip uçları sunan bu kültür 
varlığı niteliğindeki örnekleri sergilemek ve belgelemektir. Bu yolla III. Mustafa 
tarafından külliyenin bir parçası olarak inşa ettirilen, mimarı Mehmet Tahir Ağa 
olan 1177 (1763 M.) yılında tamamlandığı ileri sürülen,10 ancak birinci kat cephe 
düzeninin yeniden ele alınmış olduğu11 tespit edilen, parmaklık detaylarının 1818 
tarihli Nakşıdil Sultan Türbesi ile benzerlik göstermesi açısından, bu tarihler 
çevresinde bir onarım geçirmiş olabileceği12 düşünülen yapının işlemeli parçalara 
dayanarak sonradan onarım geçirmiş olabileceği ileri sürülmektedir.

Bildiri önceden değinildiği gibi geçiçi bir süre için İstanbul Türbeler Müdürlüğü 
Deposu’nda korunan 18. ve XIX. yüzyılda türbeye defnedilmiş çocuklara ait bir 
grup işlemeli sanduka kılıfı ile bunlar çevresinde kümelenen işlemelerle sınırlıdır.

İlk beş örnek Hadikatü’l Cevami’de, Laleli Cami anlatılırken: “Hibetullah, ve 
Mihrimah ve Mihrişah büyük türbede medfunelerdir. Ve Şehzade Sultan Mehmed 
dahi anda medfundur. Bu merhuman-ı mezburan sahib-i hayrın evlatlarıdır”,13 
şeklindeki cümlelerle değinilen III. Mustafa’nın çocuklara ait sanduka kılıflarıdır. 
Konya Mevlana Müzesi’ndeki 633 envanter numaralı 1790 tarihli, III. Selim 
tuğralı Derviş Ebubekir adı okunan, 297 cm X 423 cm boyutlarındaki puşidenin 
verdiği bilgileri tamamlayan, XVIII. yüzyıla tarihlenen sanduka kılıfları: 52 
envanter numaralı üzerinde 1175 (1761 M.) tarihi okunan, Hibetullah Sultan 

8 H. Örcün Barışta, “Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’nden Kalan İstanbul Askerî Müze ve Deniz 
Müzesindeki Deri Üzerine Yapılmış 19-20. Yüzyıl İşlemelerinden Örnekler”, XIV. Türk Tarih 
Kongresi Ankara: 9-13 Eylül 2002 Kongreye Sunulan Bildiriler, II. Cilt, II. Kısım, s. 1256.

9 Barışta, age, “Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Türk İşlemeleri”, s. 164. Ayrıca bkz.: Barışta., 
“Osmanlı İmparatorluğu Döneminden Kalan İstanbul Askerî Müze ve Deniz Müzesindeki Deri 
Üzerine Yapılmış 19-20. Yüzyıl İşlemelerinden Örnekler”, s. 1255.

10 Hakkı Önkal, Osmanlı hanedan türbeleri, Kültür Bakanlığı,1404, Sanat Tarihi, 622, Ankara, 
1992, s. 22.

11 Ali Zirek, Batı Mimari Üsluplarının Osmanlı türbe Mimarisine Yansıması, Mimar Sinan 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enistitüsü, Sanat Tarihi Bölümü, Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat 
Programı, Yayımlanmamış Lisans Tezi, 2004, s. 10.

12 Gülsüm Tanyeli, “Laleli Külliyesi”, dünden Bugüne İstanbul ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı-
Tarih Vakfı, İstanbul, 1994, Cilt: 5, S. 192.

13 Ayvansarayi Hüseyin Efendi-Ali Satı Efendi-Süleyman Besim Efendi, hadikatü’l Cevami- 
İstanbul Camileri ve diğer dinî sivil Mimari Yapılar, hazırlayan Ahmed Nezih Galiktekin, 
İstanbul, 2001, İşaret Yayınları, 93, s. 64.
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adı geçen sanduka kılıfı; 53 envanter numaralı üzerinde 1177 (1763 M.) tarihi 
okunan Mihrimah Sultan adı geçen sanduka kılıfı; 51 envanter numaralı üzerinde 
1186 (1772 M.) tarihi okunan Fatma Sultan adı geçen sanduka kılıfı; 48 envanter 
numaralı üzerinde 1186 (1772 M.) tarihi okunan Şehzade Mehmed Taha adı 
geçen sanduka kılıfı ve 49 envanter numaralı kitabesiz Mihrişah Sultan sanduka 
kılıfından oluşmaktadır.

Bunlardan Hibetullah Sultan’ın baş levhasında:
“Hüve’l Baki
Merkad-ı mübarek merhume ve mağfur ha
Hibetullah Sultan aleyh es-san bint
Sultan Mustafa Han aleyhirrahhahmetü
Ve’l gufran ruhu içun el Fatiha 1175”

(Ebedî olan Allah’tır. Bu mübarek mezar merhume ve Allah’ın gufranına nail 
olmuş Sultan Mustafa’nın kızı Hibetullah Sultan ruhu için el Fatiha 1175) yazısı 
okunmaktadır. Karşılıklı iki parçadan oluşan tepelik ünitesinde ise “Ayet-i Kürsi” 
yazılıdır.14

Deri astara kaplanmış ipekli dokuma üzerine altın rengi metal iplikle dival 
işi ile işlenmiş, parçaları birbirine bağlanmış bu üç boyutlu sanduka kılıflarının 
boyutları sandukalarla bağlantılı olarak değişmektedir. Bu kılıfların birleştirilerek 
üç boyutlu biçimlendirilmişlerin tepelikten alınan gövde-uzunlukları: 126 cm-91 
cm; baş levhasının yükseklikleri: 74 cm-41 cm; ayak levhasının yükseklikleri: 
47 cm-16.5 cm arasında değişmektedir. Önceden tek tek tasarlanmış iki boyutlu 
parçalara gelince bunların tepeliklerinin yükseklikleri: 43 cm-17 cm; yan 
parçalarının yükseklikleri: 35 cm-17.5 cm; baş levhasının genişlikleri: 63 cm-46 
cm; ayak levhası genişlikleri: 31 cm-22 cm; bordürlerinin genişlikleri: 9 cm-15 
cm arasında değişmektedir.

Benzer süsleme programı bulunan bu sanduka kılıflarının tepeliklerinde 
diagonal dizilmiş şeritler içine oturtulmuş yer yer çiçeklerle süslenmiş yazılı 
bezemeler yerleştirilmiştir. Örneklersek 52 envanter numaralı Hibetullah Sultan 
sanduka kılıfında I. Abdülhamit Türbesi’ndeki Şehzade Mehmet sanduka kılıfında 
olduğu gibi “Ayet-i Kürsi” okunmaktadır. Baş levhasında ise adı, ölüm tarihi ve 
Sultan Mustafa’nın kızı olduğu yazılıdır. Benzer biçimde oluşturulmuş diğer baş 
levhalarında isimler ve tarih değişmektedir.

Üstte bir sıra inci dizisi suyu ile sınırlandırılmış yan parçaları ise sütun ve 
kemerler arasına yerleştirilmiş vazoya oturtulmuş çiçeklerden oluşan natürmort 
motifleriyle bezenmiştir. Vazoları farklı büyüklükte tasarlanmış bu natürmortlar 

14 Yazılar M. Akif Erdoğru tarafından okunmuş ve açıklama onun tarafından yapılmıştır.. 
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bir motifte lale, nergis, sünbül bir motifte laleler ve güllerle oluşturulmuştur. Yan 
parçaları aşağıda alternatif yerleştirilmiş iç içe oturtulmuş yapraklardan oluşan bir 
bordür kuşatmaktadır.

50 envanter numaralı bir tepelik, bir yan ve bir baş levhasından oluşan 50 
envanter numaralı sanduka kılıfı parçaları açık turkuaz-mavi kadife üzerine gümüş 
rengi metal iplikle dival işi ile işlenmiştir. Diğerlerinden farklı olarak bu sanduka 
kılıfı parçaları deri yerine iri gözenekli tela türü dokuma ve ince gözenekli keten 
bez ile astarlanmıştır. Bu sanduka kılıfı parçalarının tepeliğinin uzunluğu 107 cm; 
birbirine iliştirilmiş tepelik ve yan parçasının genişliği baş tarafında 58 cm ayak 
tarafında 52 cm’dir. Baş levhasının ise yüksekliği 53 cm genişliği 53 cm’dir.

Tepelik, yan parçasının çevresi köşeleri krizantemlerle belirlenmiş defne 
yaprağı bordürü ile kuşatılmıştır.Tepeliğe yatay eksende sarmaşık dalı biçiminde 
gelişen ‘S’ kıvrımlı dallar ve çevresine oturtulmuş defne yapraklarından oluşan 
bir kompozisyon yerleştirilmiştir. Benzer bir yaklaşımla yatay eksende gelişen 
yan levhasına yan yana yerleştirilmiş kirizantemlerden oluşan iki asma çelenk 
oturtulmuştur. Dikey eksende sarkan üç defne dallı arasına oturtulmuş bu asma 
çelenklerde farklı boyutlarda oluşturulmuş on iki krizantemin üstündeki yarım 
daire biçimindeki boşluğa karşılıklı iki defne dalı oturtulmuştur.

Sanduka kılıfının baş levhasının çevresi köşeleri kirizantemlerle belirlenmiş 
defne yaprağı bordürü ile kuşatılmıştır. Böylece oluşturulan çerçevenin içine 
bir fiyonkla bağlanmış defne dalları ve karşılıklı oturtulmuş üçer krizantemden 
oluşan çiçek buketi üzerine dizilen yazı şeritleri ile bezenmiştir.

Baş levhasında “Hüvel’baki Andelip-i (bülbül bahçesi) aşiyan-ı cennet 
merhume Naime Sultan ibnetü’s-Sultan Abdülmecid Han hazretleri fi (ilk günü) 
gurre Rebiülahir Sene 1259 (1843 M.).15 Üzerindeki açıklamadan Abdülmecit’in 
kızı Naime Sultan’a ait olduğu anlaşılan bu sanduka kılıfı, 1843 yılında başka 
deyişle XIX. yüzyılda türbeye bir defin ve bu çevrede bir onarım yapılmış 
olduğunu düşündürmektedir.

 Aynı türbede bulunan 29 envanter numaralı ve 30 envanter numaralı işlemeli 
iki perd böyle bir düşünceyi güçlendirmektedir. Bunlardan birincisinin üzerinde 
Şefaat Ya Nebiyyallah Muhammed Resulullah. Bu Resullah’ın hilyesini, 
[(Peygamberin sakalı-Sakalı Şerif) Sultan III. Mustafa Han oğlu Hazreti Sultan 
Selim Han hediye etti. Sene 1215 (1800 M.] yazılıdır.16 İkincisinin ise üzerine 
“Haza kademü’n nebiyu’l muhterem sallallahü aleyhi ve sellem”17 (Bu Nebiyyü’l 
muhterem SAV’nin kademidir.)18 yazısı ile Abdülmecit tuğrası 1265 (1848 M.) 
tarihi işlenmiştir. Kademi Saadet Perdesi III. Selim ve Abdülmecit dönemlerinde 

15 Yazılar Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu tarafından okunmuştur.
16 Önkal, age, s. 222.
17 Yazılar Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu tarafından okunmuştur.
18 Önkal, age, s. 222.
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türbeye bazı eklemeler yapılmış olduğu görüşünü desteklemektedir. Bilindiği 
gibi türbede, içi çini kaplı bir dolap yer almaktadır. Bu dolabın üstündeki kapaklı 
ünitede Peygamberin sakalı ortada isı Peygamberin ayak izleri yer almaktadır. 
Büyük bir olasılıkla ayak izleri Abdülmecit Dönemi’nde buraya yerleştirilmiştir. 
Üstteki dolaptaki sakalı şerif dolabı ise III. Selim’in babasının türbesine yapmış 
olduğu bir armağan olmalıdır. 

Sonuç olarak denilebilir ki, III. Mustafa ve III. Selim Türbesi’nde bulunan 
çocuk sanduka kılıfları ve bunların çevresinde kümelenen iki işleme perde 
tarih kitabeleriyle önemli örnekler oluşturmakta ve Türk sanatının işlemeleri 
gibi mimarisinin de XVIII ve XIX. yüzyıllarına ışık tutmaktadır. Bu örneklerle 
I.Abdülhamit Türbesi’ndeki çocuk sanduka kılıfları (puşideler) ve bütün hanedan 
türbelerdeki kadın, erkek ile çocuklara ait sanduka kılıfları bütünleştirildiği 
zaman belli gruplar ayırt edilmekte ve bu gruplar hem estetik değerleri, plastik 
özellikleriyle bazı üslupların, bazı işliklerin varlığını ortaya koymakta hem 
fonetik değerleri de olan yazılı bezemeleriyle türbelere sonradan yapılan definler 
hem de bazı onarımlar konusunda bizlere değerli bilgiler sunmaktadır. Bazıları 
endüstriyel sanatlar düzeyinde çalışmalara işaret eden bu örnekler üzerinde daha 
detaylı çalışmalar yapılmalı ve bu değerli taşınabilir nitelikteki kültür varlıkları 
dünya sanatına tanıtılmalı başka kültürlerde benzeri bulunmayan, bu hazine bir 
proje çerçevesinde sergilenmelidir. Bu sanduka örtüleri, sanduka kılıflarından 
oluşan hazineyi koruyarak günümüze ulaştırdığı için şükran borçlu olduğumuz 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Türbeler Müdürlüğüne “İstanbul Osmanlı 
Hanedan Türbeleri Müzesi” isimli bir müze kazandırılmalıdır. 

Fotoğraflar, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6  (Bkz.: s. 989-991)

1. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Türbeler Müdürlüğü Deposundaki 52 
envanter numaralı Hibetullah Sultan’a ait sanduka kılıfının ön cepheden görünüşü.

2. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Türbeler Müdürlüğü Deposu’ndaki 52 
envanter numaralı Hibetullah Sultan’a ait sanduka kılıfının kitabesi.

3. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Türbeler Müdürlüğü Deposundaki 
52 envanter numaralı Hibetullah Sultan’a ait sanduka kılıfının arka cepheden 
görünüşü.

4. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Türbeler Müdürlüğü Deposundaki 
52 envanter numaralı Hibetullah Sultan’a ait sanduka kılıfının yan cepheden 
görünüşü.

5 ve 6. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Türbeler Müdürlüğü Deposu’ndaki 
50 envanter numaralı Naime Sultan’a ait sanduka kılıfının parçalarının ve kılıfının 
kitabesinin görünüşü.
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TURKEY AND THE IDEA OF REGIONAL INTEGRATION IN 
EUROPE: THE INTERWAR EXPERIENCE, 1923-1939

                                BARLAS, Dilek-GÜVENÇ, Serhat
       TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

In the 1930s, the new Turkish state was gradually brought into the European 
fold through participation in two significant European Union projects of the 
time. The first was Coudenhove-Kalergi’s project, the second one was Briand’s. 
Coming from a cosmopolitan family of an Austrian father and a Japanese mother, 
Richard N. Coudenhove-Kalergi was born in a multi-national and multi-ethnic 
empire, Austria-Hungary. His ideas inspired influential political leaders of the 
time such as Aristide Briand who attempted to launch a European Union with the 
framework of the League of Nations. Moreover,      Coudenhove-Kalergi’s Pan-
Europe, although left Turkey out initially, was subsequently revised to include it.

In fact, it was the weakness of the League of Nations that had already led 
Coudenhove-Kalergi to focus on the ideal of the United States of Europe in the 
early 1920s. His united Europe was defined politically rather than geographically 
or culturally. Geographically there was no European continent; there was only a 
European peninsula of the Eurasian continent. For him, Europe was a political 
concept which embraced all the non-Soviet states of continental Europe, 
including Iceland (united to Denmark by a personal union). What remained of 
European Turkey belonged politically to Asia. “To the political concept Europe, 
as distinguished from its geographical counterpart, I give the name: Pan-Europe,”1 
he said.

As for Briand, in 1927, French Foreign Minister became the honorary president 
of Coudenhove-Kalergi’s Pan-Europe movement. Briand had been in the office 
since 1925 and retained the foreign affairs portfolio even after he became Prime 
Minister in 1929. Briand’s interest in a European federation can be linked to a 
number of factors. First and foremost, as a realist, he was concerned about the 
French security. Like most of his compatriots he believed that French security 
could be jeopardized by German revival. He, therefore, was convinced that the 
French security interests would be served best if Germany could be linked to a 
European framework. In May 1930, Briand published a memorandum concerning 
his ideas on European Union. 

Coudenhove-Kalergi, the idealist, was disappointed with Briand’s memorandum 
for the following reasons: “It rejected a European customs union and scrupulously 

1 Richard N. Coudenhove-Kalergi, Pan-europe (NY: Alfred.A. Knopf, 1926), p. 31-32.
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respected the sovereignty of all nations involved. It avoided intruding upon the 
authority of the League of Nations. It aimed at no European federation, but an 
effective League of Nations. It was a substitute, not the real thing.”2 In fact, Briand 
deliberately refrained from using the term “European Federation”. He instead 
talked about a federal link between the European states.

Briand believed that the collaboration of three great powers, France, Britain, 
and Germany, was fundamental for the formation of a new order in Europe.3 In 
other words, Briand thought that the union would be based on the initiative and the 
agreement of great powers, whereas Coudenhove-Kalergi argued that European 
federation lay “in the interest of the whole civilized world in preventing the 
hegemony of one European nation over all others.”4 He assumed that hegemony 
would not exist in a unified Europe. 

When Coudenhove-Kalergi’s Paneuropa was first published in 1923, Turkey 
had just emerged as a sovereign state trying to build a nation and detach itself 
from the Ottoman past. Considering the magnitude of domestic and international 
challenges to the viability of the new Turkish state, Coundenhove-Kalergi’s 
decision to leave Turkey out of his Pan-Europe was probably one of the lesser, if 
not the least, concerns of Turkish leaders who could only stabilize both domestic 
and international situation by the end of the decade.

In contrast, the Briand proposal at first came as a blow to the Turkish pursuit of 
recognition as a European member of international society in the early 1930s, as 
Briand did not initially include Turkey among the twenty-six European countries, 
which were invited to discuss his memorandum on the European project. Turkey 
was excluded from the project for two reasons. First, it was not a member of 
the League of Nations. Second, Turkey was not part of the geographical Europe 
as defined by Briand. Briand’s mindset reflected the realist approach of France 
concerning the European Union. By the same token, in Briand’s European 
federation, there was a place for Britain as the lynchpin of French security, but 
not for Turkey. 

Although not officially invited to discuss the project, Ankara was more attentive 
to Briand’s initiative than London.5 Nevertheless, the Turkish intellectuals and 
statesmen remained skeptical about Briand’s proposal and particularly about 

2 Richard N. Coudenhove-Kalergi, Crusade for Pan-Europe: Autobiography of a Man and a 
Movement, (New York: G. P. Putnam’s Sons, 1943), p. 135.

3 Maarten L. Pereboom, Democracies at the Turning Point, Britain, France and the End of the 
Postwar Order, 1928-1933 (NY: Peter Lang, 1995), p. 147.

4 Coudenhove-Kalergi, Crusade for Pan-Europe., p. 257.
5 The British opposed Briand’s European Union project as Coudenhove-Kalergi had predicted it. In 
general, British observers equated France with Poincaré rather than Briand who seemed a tragic 
figure, struggling against the atavistic forces to which Poincaré allegedly gave expression. Robert 
W. D. Boyce, “The Briand and the Crisis of British Liberalism”, in Le Plan Briand d’Union 
Fédérale Européenne, ed. by Antoine Fleury (Bern: Peter Lang, 1998), p. 132 (121-144).
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inclusion of Britain into it. An eminent Turkish journalist of the time, Zeki Mesut, 
foresaw that Britain would not favor such a project since this was developed as a 
political move to counter the Anglo-American hegemony.6 

On the other hand, the fact that Briand did not include Turkey within the 
proposed European Union confirmed the existing Turkish suspicions regarding 
France’s political motives. The Turkish press criticized the way in which the 
French defined the borders of Europe. For the French, the Turkish press argued, the 
European borders ended at the borders of France and those of its allies. Therefore, 
the French project was not considered viable because it was based on subjective 
criteria including some and excluding others. 

Even though the French ignored it, Turkey was geographically in Europe, 
according to the Turks, since it was encircled by two European seas: the Black 
Sea and the Mediterranean.7 Moreover, it was argued that the values and norms 
accepted by societies were more significant than the geographical criterion, which 
Turkey met anyway, in defining Europeanness, which in any case met by Turkey.

Meanwhile, Ankara lobbied in several European countries, namely, Italy, 
Germany, Greece, Hungary and Bulgaria, to push for extension of an invitation to 
Turkey for its participation in the deliberations on European Union.8 While Italy 
and Germany recommended the participation of both Turkey and the Soviet Union 
to the European Union project in their responses to Briand,9 Greece stood out as 
Turkey’s principal sponsor.10 Greek Foreign Minister Michalakopoulus stated: “It 
is the opinion of the Greek government that, from an economic and even from the 
geographical point of view, Turkey belongs to Europe rather than Asia.”11 

In fact, it was not a surprise that Greece gave the full support for Turkey’s 
membership into a European Union. At the same time as the European Union 
idea, the Balkan states, especially Greece and Turkey, were moving towards the 
Balkan Entente. The World Economic Crisis led the Balkan political leaders to 
realize the significance of a Balkan Union. In 1930, when the European Union 

6 Zeki Mesut, “Avrupa Birliği” Milliyet, 1 August 1929, “Başka Bir Ses” Milliyet and 18 August 
1929, “Samimi İtilaf” 20 August 1929.

7 “Avrupa Devleti,” Ayın Tarihi, Vol. 22-23, No. 75-78 (June-September 1930): 6440.
8 Tevfik Rüştü Aras, Atatürk’ün Dış Politikası (İstanbul: Kaynak Yayınları, 2003), p. 76.
9 Petricioli argues that Italy was fighting against the French hegemony in Europe either by a 
rapprochement with Britain (as in the naval disarmament conference), or forming an entente with 
Berlin or by drawing new forces such as Turkey and the Soviet Union into the European system. 
Marta Petricioli, “Dino Grandi et la Réponse Italienne”, in Le Plan Briand d’Union Fédérale 
Européenne, p. 331-346 (337). Hughe Knatchbull-Hugessen believed that Italy had pressed for the 
invitation to Turkey and the Soviet Union as a means of killing the scheme (possibly discrediting 
the League). Pereboom, Democracies …, p. 167.

10 T.C. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), 30.10.0.0. (3 August 1930).
11 League of Nations, Commission of Enquiry for European Union, Minutes of the Second Session 
of the Commission, Cilt:144.M45. 1931. VII, (Geneva, 16 to 21 January 1931), p. 22.
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idea was being discussed in various European capitals, Athens and Ankara had 
already resolved the problems that had defied settlement since 1924. 

Later, Coudenhove-Kalergi wrote that peace was concluded between Turkey 
and Greece thanks to the two far-sighted and energetic statesmen, Atatürk 
and Venizelos. These two statesmen concluded an alliance and hence laid the 
foundations of a Balkan union.12 According to him, the only bright spot in the dark 
picture of continued European strife was the reconciliation between Greece and 
Turkey. He argued that while the Franco-German reconciliation stalled, there was 
a major success in the East in that respect. The old archenemies Greece and Turkey 
solidified their reconciliation which provided the core for the Balkan Entente.13 

Therefore, it was the Greek Prime Minister Eleutherios Venizelos who 
persuaded Coudenhove-Kalergi that Turkey under the rule of Kemal Atatürk had 
become an integral part of Western civilization and that whatever the future of 
Pan-Europe, Turkey should be made a part of it. Coudenhove-Kalergi wrote: “He 
[Venizelos] assured me that Greece could only cooperate with our movement if 
Turkey were also included.”14

Coudenhove-Kalergi’s view of Turkey seems to have made sharper turn from 
1923 to 1934. In the first half of the 1930s, Turkey was among the countries 
Coudenhove-Kalergi visited in order to enlist allies for his struggle against 
the Nazism. In 1934, Coudenhove-Kalergi published his second book, Europa 
Erwacht! (Europe Awake!), where he rejected Nazi theories about nations being 
naturally given entities.15 He believed that cultural nationalism was a menace 
to the European federation. He complained that the leaders of Europe, with few 
exceptions, remained blind and deaf to this menace.16

His visit to Turkey obviously helped him change his mind about this country’s 
place in the Pan-Europe, because in his book published in 1934, Coudenhove-
Kalergi included Turkey along with other Balkan countries within a political 
Europe. In fact, it was Kemal Atatürk’s reforms that compelled him to reconsider 
his view of Turkey.17 Coudenhove-Kalergi wrote in his autobiography: “The most 
important step toward such a new understanding between Europe and the Near 
East has been accomplished by Modern Turkey, that recently under its leader 
Kemal Atatürk, embraced without any European pressure all vital elements of 

12 Richard N. Coudenhove-Kalergi, Europa Erwacht!, (Zurich: Paneuropa-Verlag, 1934), p. 21.
13 Coudenhove-Kalergi, Europa Erwacht!..., p. 156.
14 Ibid, p. 126-127.
15 Ibid. 
16 Coudenove-Kalergi, Crusade for Pan-Europe…, p. 182-183.
17 Peter Bugge, “The Nation Supreme, The Idea of Europe 1914-1945” in The History of the Idea 
of Europe (London: Routledge, 1995), pp. 99-101.
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Western civilization. This Turkish Revolution is paving the way for a complete 
reconciliation between Europe and the Near East.”18 

Moreover, Coudenhove-Kalergi was convinced that Turkey was an integral 
part of Pan-Europe. He maintained his positive view on Turkey and Greece 
years later. For instance, he pointed out: “Since then I had often thought of the 
inspiring example Greece and Turkey had given their sister nations by securing 
national peace and prosperity at the price of a generous compromise. I thought of 
them now. I compared their attitude with that of France and Germany.”19 In this 
comparison, contrary to Turkey and Greece, he was more pessimistic vis-à-vis 
France and Germany. He said: “If France … recognizes that it cannot destroy 
Germany without putting itself in danger of death, it must … resolutely take the 
path of reconciliation”.20 

Coudenhove-Kalergi was right in his analysis of Turkish-Greek and French-
German relations in the interwar period. The former countries were successful to 
form an entente and also able to convince other Balkan countries to be part of it. 
However, French-German reconciliation could not be achieved in this decade. 
The main difference between the two parties was the way how they had intended 
to deal with uncertainties. Regional cooperation for countries such as Turkey 
was determinant for stability in their own regions under the world economic 
crisis. Even in the case of a united Europe, Balkan countries felt the need to be in 
solidarity since they were facing similar economic problems. 

But for countries such as France and Germany, economic and political rivalry 
was above all. In fact, the great power rivalry in Europe secured Turkey a seat in 
the Europe of institutions in the interwar period. Ankara’s success in breaking 
its international isolation and securing an invitation for Commission of Enquiry 
for European Union was certainly linked to political rivalries in Europe and 
mostly to the acts of balancing on the part of Italy and Germany against France 
in the continent. In this context, the Italian insistence on the Soviet and Turkish 
inclusion in the works of the Commission of Enquiry for European Union point 
to a continuity and consistency in Italian thinking. Both Italy and France tried to 
modify the proposed schemes to suit their political interests in the region. 

The Turkish leaders and public could relate more effectively and easily to 
Briand’s European Union than Coudenhove-Kalergi’s Paneuropa for two reasons. 
First, Briand’s proposal called for an intergovernmental setting which was 
acceptable for the sovereignty-conscientious Turks. Second, the new Turkish state 

18 Coudenhove-Kalergi, Crusade for Pan-Europe…, p. 280.
19 Ibid.
20 Stirk, Building European Union…, p. 8.
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was seeking an organic presence in the European state system.21 Admission to the 
League of Nations stood as a way station to such organic presence. Since Briand’s 
proposed European Union would form under the League framework, it added yet 
another layer of obstacles to Turkish admission to the European states system. 

On the ideational aspect of European integration, the record available does to 
suggest that the Turkish leadership or public could relate to the most prominent 
initiative in this regard as much. Although Coudenhove-Kalergi’s idea on Turkey 
and its place in Pan-Europe had turned around radically from the 1920s to the 
1930s, it is not possible to find a trace of his influence among the most ardent 
pro-European intellectuals of the time in Turkey. This lack of awareness and 
appreciation of Coudenhove-Kalergi’s Paneuropa continues to date. It may reflect 
a general failure to articulate European Union as an ideal beyond its economic and 
political dimensions.22 

21 Georges-Henri Soutou, “Was there a European Order in the Twentieth Century? From the Concert 
of Europe to the End of the Cold War, Contemporary European History 9 (3), (August 2000): 
pp. 337-338.

22 See Cengiz Aktar, “Olmayan Avrupa Düşüncesi Üzerine,” (on the non-existence of an idea of 
Europe) in Modernleşme ve Batıcılık, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce (Modernization and 
Westernism: Political Thought in Modern Turkey), Vol. 3, (ed.) Uygur Kocabaşoğlu, (İstanbul: 
İletişim Yayınevi, 2002), 269-274. 
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THE NAME OF MOHAMMED ON THE SEALS OF           
SUFIS ERA

           BASERI, Zohre 
İRAN/IRAN/ИРАН 

INTRODUCTION

The historical-cultual sources and documents are very valuable medium to 
convey the current concepts and ideas in a culture. In this view, we can learn a lot of 
beliefs and the revolution process of thoughts from the arts and cultural heritages. 
The seals are one of the important documental sources for the researchers, because 
in addition to their designs, the written on them shows the efficient information, 
given that the sufish are is one of the most significant eras of Iranian identity in 
terms of culture and art, the seals of this era are important too. 

Addition to the use of the Naskh graph specially Nastalligh on the seals of 
the era, the religious beliets have been used like poetries and special words, 
among them the use of name of 14 innocents such as Mohammed on the seals is 
significant.

With the sunfish seals and comparing them and given the King Abbas seal, we 
refer to feedbacks of the religious beliefs on the sufish seals. king Ismail’s and 
the others attributed themselves to İmam Musa Kazam and that is, they presented 
themselves “Al-Hosseini” and because one of the king Ismail’s ancestors was 
Sheikh Safiadin Ardabili, the famous mystic, they wrote the “Al- Safavi” word on 
their seals.

At the time of the Isamail I in sixteenth century that Iran has been the political 
power and most powerful rival of Osmani Empire, the Europeans were attracted 
to the sufish kingdom or safavian government in terms of politics and science; the 
colonial powers that were arrayed in India, Saudi Arabia, and Persian gulf, had 
to relate with the Iranian king for the world of European humanist scientists, the 
reports of ancient era was clear in part; but they were motivated to study the past 
information with the new right ones. 

If we consider to the travel account, we understand that the trip to Iran was 
done for different reasons and that is, there have been quite different interests 
in travellers reports firsgt,we must name the official envoys and the individuals 
related to the bodies; their care includes the official ceremony, features of reports, 
city building and trip status. The most valuable reports are from Olearious and 
Angelbert Kampfer who are most tamous German writers.
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The other traveler team is merchants: for them trade, customs, trip expenditures, 
transportation, manual works and commodity were most important. For the reason, 
their most reports include the economic information.The other team is scientists 
who traveled to East because of adventure, recreation, and research.Europe use the 
reports of geography, natural scie, history, art, religions of the tribes and Persian 
language in safavi era which gathered by this team. we can reter to individuals 
such as Pitter Delavele and Kernlis Dubrin of this team. We should not ignore 
the significane of the religious groups; their works are the theoretical epistles 
on economy, trade and religions of Iran that it should report the possibilities of 
existence of European religious bodies in Iran.

Often the clerics have the best information because of Iranian talking, because 
they entered to kingdom 25 translators and some of them spent the most of their 
life in Iran. 

If we compare the several travel accounts, there will be a paradoxical picture 
that has legend one.

Section 1

1.1. The Seal Making Background in Iran

In past, before the invention of graph, human use the different materials such 
as rock, marble, ivory, gold, silver copper, bone, and etc, to show his ownership 
on the things and with application of different geometric designs with inscription 
or graph, we find that the makers of seals besides the use of primary instruments, 
have reached to create such wonderful works by only their art and intelligence, the 
designs on these seals have been engraved negatively and after putting them on 
the other materials such as mug, chuck, and;paper, they emerge positively.

These figures have been used as a personal mark and signature, memorial, 
fastening the writ tens and trust parcels, guaranty, purchace and, accounting in 
addition to the artistic aspect. 

Also these were the important documents representing the existence of 
industry, occupation, and business, the variety of seals is significant. The ancient 
seals have irregular designs; the seals of Achaemenids era are cylinder; the seals 
of Ashkanian era are ring; the seals of Sasanian era are hemisphere and circle: The 
seals after islam have been made of different and precious rocks such as agate, 
ruby, and emerald and engraved with the graphs like kufi, Neskh, Sols, Nastaligh 
and the name of different people or the signs of Quran or poetries and Islamic 
ornaments (flower, nen, date, and sun and lion sign).

One of the kingbom signs and power symbol of a state is the seals of that era, the 
writtens on them represent the thoughts and religious and political beliefs of kings 
and people. In Satavieh era, people showed their Shiite identity by engraving the 
Aemeh Athar’s names and names such as Nandeh, kalb, Hholame Shahe Velayat 
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(Imam Ali) or Mohammed, also the “Ya Mohammed” word has been engraved on 
the king Ismail I coin. 

In the era, given the Islamic beliets focusing on Shiite religion, theree principle 
named Tuhid, Nabobvat, and Imamat in form of la elaha ellala, Mohammed 
Rasoulallah, Ali Valiollah have been observed on most written of the era, the 
written on the seals are in terms of sols or Nastaligh graph and the seals are oval, 
square, and circle.

Most of the seals have been made of the precious rocks. In this era, the poetries 
were used on the seals and coins which some has date and the other was without 
bate.

1.2. Keepers of the Seal 

The government had kingdom high- level people in Safavieh era and called 
individuals nicknames such as Hhorchi, Ghollore, Aghasi, and Nazer Biota.

Ghorchibashgi means “Roknodolleh “ and after “Etemadolleh” was greatest 
post of safari government, he was responsible for governing the different tribes 
and Ghezelbash clans, he managed the Ghorchian’s affairs and paid their fiet 
and annual salary. there were three kinds of pensions:fiof, annual, and draft fief 
consisted of constant measure that obtained from the tax income of given place, 
if the tax income was more than constant salary, the officer should give back its 
surplus.

According to Shirden, Fief is Two Kinds 

A. The lands which were relatd tlated to given job, that is every on who was 
responsible for a task some given lands were give to him and infact it is his right.

B. The lands which were given to someone in special cases.

The owners of the fiefs gathered the tax and they can judge among the farmers.

Annual: The draft which was transferred to same given source of unit from 
the revenues annually and its value was a lot and if it could be gathered from 
different sources, for example the income due to a caravanseray or bath which 
could rassure an officer’s income.

Draft was used not only to pay the most common people, but also to repay every 
loan, repaying the draft should be confivemed by shikhol-Islam; the confirnaton 
of these salaries was common. we can find the right pension list and high – level 
individuals’ income in tazkeratolmolok” that likely is based on the digits record 
varheram – 42-3.

Gollor Aghasi: was the chief of king’s slaves and his title was Roknodolleh.

Nazere Biotat: was called kork yaragh too. the minister of court managed all 
the houses (Biotat treasuries lands, and king’s studs, varheram 26.
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Keeping the seal was on of the most important occupations the keepers of the 
seal were trusted by the kings and called moghereb - Al khaghan; they must seal 
the different documents, orders and kingdom orders. in the early Safavieh, this 
job was important and they have not only special wages, but also they were given 
fief. At the time of king Abbas I, his keeper of the seal was Enayatollah Esfehani. 
Obviously the signiticane of this job has been declined from the time of king 
Abbas I and it was impotant as a job for increasing income, King Abbas changed 
executive politics of country to decline the Hhezelbash power which the reduction 
of when job was due to these changes.

1.3. The place of Sealing

Although Safavian accepted the Gareh Goyonloha kingdom system, they 
changed to some extent later, for example, the place of seal on court letters 
and orders was abobe, while before it was down; the another c golden seal was 
abandoned. Rabino writes about the place of seal that the sativa sultans used the 
big seals to write letter to foreign kings that sealed on the back and for the common 
orders, the circle – date seal of king Abbas I used above the letter, while on the 
back, the small pearlike seal used with the sentence of “ the slave of holiness” 
which was whithout date. The seal used not only above the order, but also on 
the back of the order in foreign letters; because before to open the letter, they 
can know the writer’s name. Ismaili – Safavieh seals Ressearch – university of 
cultural Heritages – 69-70.

The book “Tazkerolmolok” Shows four Keepers of the Seal 

1. Moghrebol khaghan, Homayoon’s keeper of the sal who sealed the fief and 
eremption after recording in eternity books and he was paid 30 tomans (Itabrizi) 
for three years.

2. Moghrebolk haghan, the keeper of the seal “ Sharafe Nefaz “ who has this 
seal in his hands and seals on figures and king’s orders, king’s fief, ministere’s 
permits, and vindications, after the monshiolmamalek records and signs, his wage 
was paid via the conventions,

3. Moghrebolk haghan, the enameler of ring seal “Aftab Asar who was one of 
the individuals were trusted by king when the Amanuensis drew the royal signare 
on official figures, thekeeper saled the seal “Aftab Asar” on it 

4. Trade seal (Dad of setad), which was sealed on documents that have the 
royal signature of Homayoon’s order and seal “ Saratad), which was sealed on 
documents that have the royal signature of Homayoon’s order and seal “Sarafe 
Nefaz Yaft”.

The gift were one of the parts of state income all preccidus thins that king 
was given, specially those were reciered from the foreigners such as clocks and 
weapons were put in treasury; were received from the foriegners such as clocks 
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and weapons were put in treasury, while all commodities were conserned: goods 
such as fabric and spice saved in the special warehouse of court. The government 
treasury was put in Tabrak Castle which was at the north of Zayandehrood and 
the western part of pole Sahrestan and hill slope called Ashraf tapeh; this ancient 
castle was an important on through the safavi era. Today there is nothing from this 
castle which was the place for maintaining the kingdom treasuries.

5. The small seal which was like a ring and sealed on the figures with the 
acceptance of royal signature of king’s order. Fiet. it was square, but at the time of 
king Solomon was circle and dome – shaped.

6. The seal “khatm”: in this case the king has written his hand and sealed the 
signs, it was circle and had the poetry.

1.4. The Features of Safavied Seals
1. On most of the seals, there were saj, Quran signs, and Innocents and Aemeh 

Athar/s names.
2. They are circle, square and dome – shaped,
3. Their written is specially sols and Nastaligh.
4. It seems that they use of poetries on the seal and coin was common.
5. Most of them were made of the precious rocks and the chancellor main 

tained them on sealed bags.
6. At the time of King Ismail domination, the place of seal was under royal 

signature and at the tece of first line of order.
7. Later, thy were sealed above the order and first line.

1.5. Safavi Royal Signatures

Surely, safavian are sultans of coinage of money – king Solomon minted, coins 
on the day of coronation and the kingdom seal has been changed at that night. 
(Iran of Safavi, Gholamreza Varheram, p. 50) 

The royal signature is a king ‘s sign that had his home and title; and it was 
ornamented with the curved lines and sealed on the orders for insurance, the most 
ancient graphs which is like the royal signature, has been observed in the important 
letters of Egyptian kings, Al-Naser Hasan (752/1253) and from this time we find 
its impact on Turkish orders Turks changed this style gradually, they use the style 
not only in their orders, but also on the coins. It seems that the “ royal signature 
“ term has been used as the signature at Safavieh era, the royal signatures usually 
were put above the order and often they were drawn with a single tree and 12 
parts foursome table whis was use to omament the Aemeh Athar’s names with 
the different colours such as golden, red, black, and azure, the azure ink was used 
for the prophet and Aemed Athar’s names, the golden ink for the king’s order and 
God’s name; the red ink for the king’s name (Ismaili 69-73.)
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Section 2

2.1. The Comparison Between King Abbas’seal and the Knocker on the 
Back of Door of Mosque Shah in Isfahan

This seal is one of the sals of Iranian National Museum and his written, that is 
this picture is like his pictures on the knocker of door of mosque shah in isfahan 
Ring sal, No, 979.

Size: Height: 4-1 cm × diameter: 2.7 cm 

Weight: 48.63 gr 

Type: Silver 

Explantion: the silver ring seal with king Abbas’s picture, head cover, crown, 
and special sign with his written. 

2.2. The Knochker of Door of Mosque Shah

The picture shows the enter door of mosque shah in Isfahan; this door has 
two minor doors which one of them that is large opened inward the mosque and 
the other is small opened outward while when the door is opening, the back of 
opening part usally is not observed by the visitors. there is a fat that shows the 
door has been made at the time of king safi, there are two kuockeres caghohoab on 
tow door posts that is, two pictures have been engraved on every knokor and there 
was the written there king Abbas’ picture has maker, “ostad tagh” is clar.
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Pictures no 3 and 2

King safi’s picture has been engraved to the left and its maker’s name, 
“Ghalmzane golza” obvious. 
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Pictures no 3 and 4 

Ghochani –king safi’s gift to the architect of mosque shah in Isfahan– 22-230. 
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Section 3

3.1. Some Seals of Safavieh Era

The red agete seal which is rectangle and related to safavieh era (Picture no. 
1) with the signs of Quran from the Baghreh, sign 249, Nastgaligh, on and from 
the collection of Iranian National Museum. 

“Kam men featon ghalileh ghalebat featon kasira be ezn lah, 
Mohammed Ali 1114”

Size: 1.7 × 2.4 cm 

Type: Rock Museum no: 3246

 Picture no. 1

The red agate seal, rectangle, related to Safavieh era (Picture no. 2), with the 
signs of Quran, Nastalig on 116-1160, from the collection of Iranian National 
Museum. 
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“Ofavez amri elal lah abdeho Mohammed”, Nastaligh on 116-1160,

Type: Rock 
Museum no: 3266

 Picture no. 2

The metal oval seal, related to Safavieh era (Picture no. 3), showing the slave 
being for Aemeh, Nastaligh, in Islamic ornament background.

“alaysa-allah be kaf abdeho Mohammed

Size: 1.4 × 2 cm 

Type: Metal 

Museum no: 3299

 Picture no. 3
The metal oval seal, having, a handle, related to Safavieh era (Picture no. 4), 

showing the slave being for Aemeh, Nastaligh, in Islamic ornament background 
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“abdeho al raji Mohammed hasan” Nastaligh, in Islamic ornament 
background. 

Type: brass with the silver frame and handle
Museum no: 3174

 Picture no. 4

The metal oval seal, having a handle, related to Safavieh, Picture no. 5), 
showing the slave being for Aemeh, Nastligh, in Islamic ornament background 
“abdeho al raji Mohammed jafar” Nastaligh, in Islamic ornament 
background. 

Size: 1.5×2.2 cm 

Type: brass and silver 

Museum no: 3235

 Picture no. 5

The agate oval seal, related to sated to Safavieh are (Picture no. 6) believing 
the appearance of Imam Zaman and Immortality of the right, Nastaligh, in Islamic 
ornament background 
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“adrekni ya Mohammed” Nastaligh, in Islamic ornament 
background

Size: 9×1.5 cm 

Type: Rock 

Museum no: 3267

Picture no. 6)

The agate oval seal, related to Safavieh era (Picture No. 7), with the religious 
phrases, Nastaligh, In Islamic ornament background, “peyrove din mohammed 
abedin” Nastaligh, In Islamic ornament background. 

Size: 1.1×1.9

Type: Rock

Museum no: 3170

(Picture no. 7)
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The metal rectangle seal, related to safavieh, (Picture no. 8) “Al abd al 
mozaheb Mohammed beheshti” Nastaligh, sols, toghra ornament graph.

Size: 1.5×1.8 cm 

Type: Brass

Museum no: 3368 

 Picture no. 8
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İRAN AZERBAYCANI’NDAN TÜRK DÖNEMİNE AİT TAŞ 
SANDUKALAR: MERAGA MÜZESİ ÖRNEKLERİ

 BAŞ, Gülsen
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET
İran’da Doğu Azerbaycan’ın önemli yerleşimlerinden olan Meraga, 7. yüzyılda 

Müslüman Araplar tarafından fethedilmiştir. 1054’te Selçuklu idaresine giren 
Meraga, Selçuklulara bağlı emirliklerden Ahmedîler ve Azerbaycan Atabegleri 
(1136-1225) tarafından idare edilmiştir. Harzemşah yönetimi sonrasında 1230’da 
İlhanlı hâkimiyetine geçerek, Hülagü zamanında başkentlik yapmıştır. XVI. 
yüzyıla kadar geçirdiği sakin dönemin ardından XVIII. yüzyılda Safevilerle, 
Osmanlıya bağlı Azeri Hanlar arasında el değiştirmiştir. 

1967 yılında açılan Meraga Müzesi, Emevi, Abbasi, Selçuklu, İlhanlı, Timur, 
Akkoyunlu, Karakoyunlu, Safevi ve Kaçar dönemlerini de içine alan çok sayıda 
eser içermektedir. Bunların önemli bir grubunu, müzenin bahçesinde sergilenen 
mezar taşları oluşturmaktadır. Bunlar içinde sandukalar, form özelliklerinin yanı 
sıra yoğun süsleme programlarıyla Anadolu’yla bağlantılar kurabileceğimiz 
özellikler taşırken; kitabeleriyle de ait oldukları dönem hakkında bilgiler 
sunmaktadır. 

Günümüzde farklı sınırlar içinde kalan ancak, kültür tarihi söz konusu 
olduğunda benzer bir sınırlandırmaya tabi tutamayacağımız Azerbaycan bölgesi, 
Türk Sanatı’nın yorumlanmasında önemli referans bölgelerinden biridir. Bugün, 
İran toprakları içinde yer alan Doğu Azerbaycan’ın önemli merkezlerinden 
Meraga’da, yok olan tarihî mezarlıklara karşın, Müze avlusunda korunma şansı 
kazanan bu ender örnekler, İran ve Azerbaycan üzerinden Anadolu’ya göç eden 
Türklerin kültür ve sanat geleneğindeki sürekliliğe işaret etmesi bakımından da 
değer taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Meraga, Meraga Museum, Azerbaycan, sanduka, 
süsleme, kitabe.

ABSTRACT
Turkish Stone Sarcophagi from Iran Azerbaıjan: Examples of Meraga 

Museum
Meraga is one of the important settlements in Eastern Azerbaijan the centre of 

which is Tebriz in Iranian Azerbaijan. The city which was conquered by Muslim 
Arabs in VIIth century has had an important position especially under the rule of 
Turkish states.
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Meraga Museum which was founded in 1967 contains numerous works 
from pre-Islamic eras as well as Emevi (Ummayyad), Abbasid, Seljuk, Ilkhanid 
(Ilkhanate), Timurid, Akkoyunlu (White Sheep Turkomans), Karakoyunlu 
(Black Sheep Turkomans), Safavid and Kaçar eras pertaining to the Islamic era. 
Tombstones most of which belong to Turkish eras constitute an important group 
within the collection of the museum.

A considerable part of the datable samples of the sarcophagi at the Meraga 
Museum belong to the XVIth century Safavid era. Apart from these, two sarcophagi 
were dated to XVth century Akkoyunlu and one to the Azeri Khanates era following 
XVIIIth century Safavid. The sarcophagi which although made in different eras 
when different political structures prevailed, can be generally discussed within 
the Turkish era, have gained some characteristic properties and used in the region 
from XIIth century to early XXth century.

All of the sarcophagi which are made of various stones such as limestone, 
sandstone and tuff have prismatic forms made out of block stone. Although it is 
understood from the breakage chinks at the top end of some of the sarcophagi 
that these had headstones, it appears to be difficult to give an opinion regarding 
the headstones. Writing and geometric decoration are the two indispensable 
elements of design. Whilst botanic patterns contribute to the decoration program 
in the shape of small details such as branches with leaves, figures have not been 
used. Some sarcophagi also display symbolic depictions such as candles and 
candelabras; war weapons such as sword-and-shield embossments, and arrow and 
quiver sets; objects of use such as bookrest, mirror, ewer, scissors and knife. It is 
generally accepted that such usages are expressions relating to the practical life 
of the deceased person or are used to emphasize characteristics such as heroism 
and courage. Furthermore, it is observed that corner pillars and small niches with 
muqarnas arches are indispensable elements in the decoration designs.

The fact that closely similar sarcophagi to the ones in Meraga Museum are seen 
in Anatolia in earlier periods is noteworthy. These samples belonging to Ilkhanid, 
Timurid, Akkoyun, Karakoyun, Safavid eras find meaning when approached within 
the context of cultural traditions which need to be discussed under superordinate 
identities. Another common denominator for the Karakoyunlu, Akkoyunlu and 
Safavid eras which needs to be mentioned in the context of the above mentioned 
continuity and parallels in the tombstone tradition is the Shiite denomination. The 
similarities in the sarcophagi must be due to sharing this belief system as much as 
having the same cultural origin. Similar characteristics of tombstones belonging 
to the Alevi and Bektashi cultures in Anatolia also emerge as other samples which 
require a connection to be made in this dimension.

Key Words: Meraga, Meraga Müzesi, Azerbaijan, sarcophagi, ornament, 
inscription.
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Meraga, doğu ve batı olmak üzere iki idari birime ayrılan İran Azerbaycan’ında, 
merkezini Tebriz’in oluşturduğu Doğu Azerbaycan’ın önemli yerleşimlerinden 
biridir. Sasani döneminde bir İran kenti olan Meraga, 7. yüzyılda Müslüman 
Araplar tarafından fethedilmiştir. Abbasi döneminde Türklerin yerleşmeye 
başladığı şehir, Türk devletleri yönetiminde önemli konumunu muhafaza etmiştir. 
1054’te Selçuklu idaresine girerek, Selçuklulara bağlı bir emirlik durumundaki 
Ahmedîler ve Azerbaycan Atabegleri arasında el değiştirmiş (1136-1225), kısa 
süreli Harzemşah yönetiminin ardından 1230’da İlhanlı yönetimine geçerek, 
Hülagü zamanında başkentlik yapmış, XVI. yüzyıla kadar geçirdiği sakin dönemin 
ardından XVIII. yüzyılda Safevilerle, Osmanlı’ya bağlı Azeri Hanlar arasında el 
değiştirmiştir. (Esin, 1976: 507-508; Özgüdenli, 2006: 11-147; Buniyatov, 1991: 
317-319).

   1967 yılında açılan Meraga Müzesi İslam öncesi Prehistorya, Part ve Sasani 
evrelerinin yanı sıra, İslam dönemine ait Emevi, Abbasi, Selçuklu, İlhanlı, 
Timur, Akkoyunlu, Karakoyunlu, Safevi ve Kaçar dönemlerini de içine alan 
çok sayıda eser içermektedir. Müze koleksiyonu içinde, büyük çoğunluğu Türk 
dönemlerine ait olan mezar taşları önemli bir grup oluşturmaktadır. Avluda 
sergilenen sandukaların büyük çoğunluğunun envanter kaydı yapılmamış, ancak 
bir bölümünün getirildiği yer ve tarihleri kaydedilmiştir. 

Sandukalar (Fotoğraf 1, bkz.: s. 992)

1 Nolu Sanduka 

Ağakent Köyü’nden getirilen sanduka 0.70x0.48x0.19 m ölçülerinde tek blok 
taştan prizmal formdadır. Altta dörtgen prizmal sanduka, üstte üçgen prizmal tepe 
ile sonlanmaktadır. Yan kenarlar üstte ikişer sütunçe formunda düzenlenmiştir. 
Sandukanın dörtgen prizmal bölümünün bir yüzünde diyagonal, yatay ve dikey 
eksenlerdeki doğruların kesişmesine dayanan geometrik düzene yer verilmiştir. 
Diğer yüzün ortasındaki dörtgen nişin kenarlarında aynı geometrik sistem tekrar 
edilmiştir. Bu kesitlerden birinin ortasına bir daire ve ok benzeri bir nesne 
işlenmiştir. Üstteki üçgen prizmal tepe bölümünün yüzeylerine işlenen tek satırlık 
sülüs kitabede mezar taşının H.891 M. 1487 yılında Mevlana Abdullah’ın kızı 
Saliha’ya ait olduğu belirtilmektedir. 

2 Nolu Sanduka 

Emirköy Mezarlığı’ndan getirilen sanduka 0.60x0.38x0.18 m ölçülerindedir. 
Altta dikdörtgen prizmal sanduka üstte üçgen prizmal şekilde sonlanmaktadır. 
Alt kesimin köşelerine çokgen gövdeli birer sütunçe yerleştirilmiştir. Sütunçe 
başlıkları köşeleri üzerine oturan küpler şeklindedir. Dörtgen prizmanın kısa kenar 
yüzeylerine işlenen geometrik düzenleme beşgenler ve aralarda ok uçlarından 
meydana gelmektedir. Uzun kenar yüzeylerinden biri, üç yönden eşkenar 
dörtgenlerin zikzak yapmasına dayanan bordür ile sınırlandırılmıştır. Bordürün 
çevrelediği alan oyma tekniğinde on iki kollu yıldız sisteminden bir kesitle 
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hareketlendirilmiştir. Prizmanın diğer uzun kenar yüzeyi dışta ikili zencerek 
bordürle üç yönden sınırlandırılmıştır. Bu alanın ortasındaki mukarnas nişin 
köşelikleri sgrafitto tekniğinde basit geometrik şekillerle dolgulanmıştır. Nişin 
yanlarındaki boşluklar oniki kollu yıldız sisteminden kesitlerle hareketlendirilmiştir. 
Üstteki üçgen prizmanın yüzeyine işlenen sülüs kitabede Sefer oğlu Nazar Ali’ye 
ait olduğu anlaşılan mezar H. 980 M. 1572 yılına tarihlenmektedir (Çizim 1, bkz.: 
s. 626), (Fotoğraf 2, bkz.: s. 992). 

3 Nolu Sanduka 

Emirköyü’nden getirilen 0.63 x 0.36 x 0.19 m ölçülerindeki prizmal sanduka alt 
kesimde dörtgen üstte üçgen prizmal formdadır. Alt kesimde köşeler sütunçelerle 
yumuşatılmıştır. Dörtgen prizmanın uzun kenar yüzeylerinden birine beş köşeli 
yıldızlarla bağlanan sekiz köşeli yıldızlardan oluşan geometrik düzenleme 
işlenmiştir. Sekiz köşeli yıldızların etrafında sekiz beşgen meydana gelmektedir. 
Diğer yüzde ortada mukarnas kavsaralı bir niş, kenarlarda sekiz köşeli yıldızlardan 
alınan kesitler yer almaktadır. Üçgen prizmanın yüzeylerine işlenen kabartma 
sülüs kitabede Kıybullah’ın kızı “Ecil” adlı şahsa ait olduğu anlaşılan sandukanın 
tarihi belirlenememiştir (Fotoğraf 2, bkz.: s. 992). 

4 Nolu Sanduka 

1.45 m x 0.62 x 0.22 m ölçülerindeki prizmal sanduka dörtgen prizmal kaide 
üzerinde aynı formda yükselen gövde ve üstte üçgen prizmal tepe bölümüyle 
sonlanmaktadır. kullanılan taşın cinsinden ötürü gövdenin büyük bölümü 
tahrip olmuş vaziyettedir. Gövdenin uzun kenar yüzeyleri, taş ya da tuğla ile 
inşa edilen bir mimariyi anımsatır şekilde kaydırmalı eksenlerde devam eden 
dörtgenlerden meydana gelmektedir. Yüzeylerden birinde kılıç-kalkan ile ok 
ve yay kompozisyonunun oldukça dekoratif ve ayrıntılı bir şekilde işlendiği 
anlaşılmaktadır. Diğer kenardaki düzenleme belli olmayacak derecede tahrip 
olmuştur. Sandukanın kısa kenar yüzeylerinde sgrafitto sülüs kitabenin çerçeve 
teşkil ettiği alana işlenen bitkisel düzenlemede ortaya yerleştirilen palmetler ikili 
rumi örgü ile çevrelenmiştir. Üçgen prizmal tepe bölümünün yüzeyini dolgulayan 
kabartma sülüs kitabe Muhammet Hur’a ait olduğu anlaşılan sanduka H. 984 M. 
1576 yılına tarihlenmektedir. 

5 Nolu Sanduka 

1.15x0.50x0.25 m ölçülerindeki dörtgen prizmal sanduka ortadan kırık 
vaziyettedir. Altta sade dörtgen kaide üzerindeki sandukanın köşelerine yerleştirilen 
sütunçeler lale altlıklar üzerinde çokgen gövdeli olarak yükselmektedir. Köşeleri 
üzerine oturan küp tarzındaki başlıklar sadedir. Sandukanın uzun kenar yüzeyleri 
mimarideki tuğla ya da taş derzlerini anımsatacak nitelikte bir uygulamayla 
kaydırmalı eksenlerdeki dörtgenlerle hareketlendirilmiştir. Dörtgenlerin kısa 
kenarlarına kondurulan birer dairecikle bu hareketlilik arttırılmıştır. Bu zemine 
bir tarafta kama, balta, ve ok dolu bir sadağa yer verilmiştir. Sadağın yüzeyi 
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gülbezeklerle ayrıntılı şekilde işlenmiştir. Diğer yüzde kılıç kalkan ile ok ve 
yay alçak kabartma tekniğinde benzer tarzda ayrıntılı bakış açısıyla işlenmiştir. 
Kısa kenarlarda sütunçelerin arasındaki yüzeylere sade birer niş yerleştirilmiştir. 
Sandukanın üst yüzeyinde altı satırlık kabartma sülüs kitabenin altında sade sivri 
kemerli bir niş yerleştirilmiştir. kitabeye göre sandukanın tarihi H. 900 M. 1495’tir 
(Çizim 2, bkz.: s. 627), (Fotoğraf 3, bkz.: s. 993).

6 Nolu Sanduka 

1.37x0.54x0.27 m ölçülerindeki dikdörtgen prizmal sanduka altta sade 
kaidenin üstünde bir kademe daralarak aynı formda devam eden gövde ve en 
üstte yine bir kademe küçülen dörtgen prizmal tepe bölümünden oluşmaktadır. 
Gövde köşelere yerleştirilen çokgen sütunçelerle yumuşatılmıştır. Lale altlıklar 
üzerindeki sade sütunçe gövdeleri küp başlıklara bağlanmaktadır. Gövdenin 
uzun kenar yüzeylerinden birinde, ortada sivri kemerli yüzey içinde mukarnas 
kavsaralı bir nişe yer verilmiştir. Nişin iki yanında dörder satır hâlinde kabartma 
sülüs dua kitabelerine yer verilmiştir. Diğer uzun kenarda kılıç-kalkan tasvirine 
yer verilmiştir. Kama ve kalkanın dekoratif özellikleriyle birlikte ayrıntılı şekilde 
işlendiği tasvirde kılıcın baş tarafına asılan küçük kandil motifi dikkat çekmektedir 
(Çizim 3, bkz.: s. 628). Sandukanın kısa kenar yüzeylerinde dörder satır hâlinde 
sülüs ayet kitabeleri yer almaktadır. Mezar taşının üst yüzeyinde sivri kemerli nişi 
dolgulayan kitabeden, sandukanın H.1182 M. 1768 tarihli olduğu anlaşılmaktadır. 
Nişin alt kesiminde küçük bir ev tasviri ile bıçak vb. aletler betimlenmiştir. Bu 
aletlerin ölen kişinin mesleğini ifade eden aletler olması muhtemeldir. 

7 Nolu Sanduka 

Emirköyü’nden getirilen 0.85x0.46x0.18 m ölçülerindeki dörtgen prizmal 
sanduka üstte üçgen prizmal tepe kısmıyla sonlanmaktadır. Ortadan kırık 
vaziyetteki sandukanın bir kenarında iki satırlık Farsça beyitlerin işlendiği 
kabartma sülüs kitabenin ortasında çiçek dalı işlenmiştir. Diğer kenarda ortadaki 
sivri kemerli nişin içinde bir kandil motifi bulunmaktadır. Kemer köşeliklerine 
birer gül motifi yerleştirilmiştir. Kandilin bir tarafında bir rahle, diğer tarafında bir 
balta ve penseyi anımsatan bir alet yerleştirilmiştir. Üçgen prizmanın yüzeylerine 
yerleştirilen sülüs kitabede ahşap ustası Ali Sultan’a ait olduğu belirtilen sanduka 
H. 956 M. 1549’a tarihlenmektedir (Fotoğraf 4, bkz.: s. 993). 

8 Nolu Sanduka 

1.13x0.42x0.22 m ölçülerinde dikdörtgen prizmal bir sandukanın uzun kenar 
yüzeylerinde alçak kabartma ve sgrafitto tekniğinde düzenlemeler yer almaktadır. 
Bir kenarda 14 dilimli bir gülbezek, ayna benzeri bir nesne ve yamuk bir beşgene 
yer verilmiştir. Beşgenin köşelerinde eşkenar dörtgenler işlenmiştir. Diğer 
kenarın ortasında sivri kemerli bir niş bulunmaktadır. Nişin bir kenarında sgrafitto 
tekniğinde düzensiz eşkenar dörtgenler, diğer tarafında iki ibrik ve bir şamdan 
kabartması bulunmaktadır. Bu kenarın üst bölümündeki kabartma sülüs kitabede 
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tarih bölümü okunamamaktadır. Sandukanın üst yüzeyinde üçlü daire düzenine 
kaş kemer formlu niş bağlanmaktadır. Nişin üst kesiminde sekiz dilimli iki 
gülbezek yerleştirilmiştir. Nişin iki kenarında boğumlar yapan iki sıra aşağıdaki 
üçgene bağlanmaktadır (Çizim 4, bkz.: s. 628, Fotoğraf 5, bkz.: s. 994). 

9 Nolu Sanduka 

Dörtgen prizmal formdaki sanduka 1.10x0.49x0.35 m ölçülerindedir. En altta, 
sade kaide üzerine oturan sanduka gövdesi üstte bir kademe daralan dörtgen prizmal 
tepe bölümüyle tamamlanmaktadır. Gövdenin köşelerindeki çokgen sütunçelerin 
gövdeleri yatay zikzak yivlerle hareketlendirilmiştir. Sütunçe başlıkları köşeleri 
üzerine oturtulan küp formunda düzenlenmiştir. Gövdenin bir uzun kenar yüzeyi 
sülüs yazı kuşaklarıyla üç bölüme ayrılmıştır. Ortadaki mukarnas kavsaralı nişin 
köşeliklerinde birer palmet dalına yer verilmiştir. Nişin bir yanında sgrafitto sülüs 
kitabe, diğer yanında oyma-kabartma tekniğinde sekiz kollu yıldız motifine yer 
verilmiştir. Sanduka gövdesinin diğer uzun kenarında Farsça sülüs kitabe ile üç 
yönden çevrelenen alanda altta iki şeritli örgü üstte sekiz kollu yıldız sisteminden 
bir kesit bulunmaktadır. Yatay eksende doğrudan bağlanan yıldızların aralarında 
beş köşeli küçük yıldızlar meydana gelmektedir. Gövdenin üstünde bir kademe 
daralarak oluşan dörtgen prizmal tepe bölümünde uzun kenarlardan birinde sülüs 
yazı kuşağı kısa kenarlardan birinin yanında bir kandil motifine yer verilmiştir. 
Sandukanın üst yüzeyine açılan sivri kemerli nişin yüzeyi sadedir (Çizim 5 bkz.: 
s. 629). 

10 Nolu Sanduka 

Dikdörtgen prizmal sanduka 1.38x0.50x0.24 m ölçülerindedir. Alttaki 
dörtgen kaidenin üstünde bir kademe daralarak devam eden gövdenin köşelerine 
birer sütunçe yerleştirilmiştir. Palmet şeklindeki kaideler üzerinde yükselen 
sütunçelerin çokgen gövdeleri yatay zikzak yivlerle hareketlendirilmiştir. 
Başlıklar boğumlu küp şeklinde düzenlenmiştir. Sandukanın altta daha geniş 
ve uzun tutulan kaide bölümünün yüzeylerinde iki şerit eşit aralıklarda dairesel 
düğümler meydana getirerek örülmektedir. Sandukanın uzun kenarlarından 
birinde ortada mukarnas kavsaralı bir nişe yer verilmiştir. Kavsara köşeliklerine 
birer çiçek dalı yerleştirilmiştir. Nişin iki yanında köşelerdeki sütunçeleri tekrar 
eder nitelikte zikzak yivli düzenlemelere yer verilmiştir. Bu düzenlemenin iki 
kenarında bütün yüzey on kollu yıldız sisteminden bir kesit taşımaktadır. Yatay 
ve diyagonal eksenlerde doğrudan bağlanan yıldızların çevresinde beş köşeli 
yıldızlar ve ok uçları meydana gelmektedir. Sandukanın diğer uzun kenarında 
aynı kompozisyon arada nişe yer verilmeksizin bütün yüzeyi kapsamaktadır. Kısa 
kenarlarda sütunçelerin arasındaki yüzeyde beşgenler birleşerek zeminde ok uçları 
meydana getirmektedir. Sandukanın üst yüzeyinde üç daire ile sonlanan nişin alt 
kesiminde ortadan üçgen çıkıntılara sahip basık altıgenlerin kaydırmalı eksenlerde 
kesişmesine dayanan geometrik düzenlemeye yer verilmiştir. Hoca Emir Hüzeyin 
Kızı Hatun Han’a ait olduğu anlaşılan mezar taşının tarihi belirlenememiştir. 
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11 Nolu Sanduka 
1.15x0.50x0.30 m ölçülerindeki dörtgen prizmal sanduka üstte üçgen prizmal 

tepe bölümüyle sonlanmaktadır. Sandukanın uzun kenar yüzeylerinden birinin 
ortasında sivri kemerli bir nişe yer verilmiştir. Nişin bir tarafında eşkenar 
dörtgenler ile sekiz kollu bir yıldız motifi, diğer tarafında kesişen doğrular ve 
küçük farklarla diğerinden ayrılan sekiz kollu yıldız motiflerine yer verilmiştir. 
Diğer kenarda bütün yüzey oyna tekniğinde düzgün olmayan hatlara sahip ilkel 
görünümlü sekiz kollu yıldızlarla dolgulanmıştır. Üçgen prizmal tepe bölümünün 
yüzeylerine sülüs kitabe yerleştirilmiştir. Şeyh Salih isimli bir şahsa ait olduğu 
anlaşılan kitabede tarih bölümü okunamamıştır (Fotoğraf 6, bkz.: s. 995). 

12 Nolu Sanduka 
1.30x0.65x0.30 m ölçülerindeki dörtgen prizmal sanduka üste doğru iki 

kademe daralarak üçgen prizmal tepe bölümüyle sonlanmaktadır. Sandukanın 
köşelikleri birer sütunçe ile yumuşatılmıştır. Sütunçe gövdeleri yatay zikzak 
yivlerle hareketlendirilmiştir. Küre başlıkların yüzeyi çarkıfleklerle dolgulanmıştır. 
Sandukanın uzun kenar yüzeyleri belirli aralıklarla basık altıgenler ve eşkenar 
dörtgenler meydana getiren örgü bordürle üç yönden çevrelenmiştir. Bu bordürün 
sınırladığı alanlardan birinin ortasında mukarnas kavsaralı bir niş ve yanlarında 
on iki kollu yıldız sisteminden bir kesit yer almaktadır. Diğer kenarda bütün yüzey 
aynı geometrik sistemle dolgulanmıştır. Kademe yaparak daralan bölümlerin 
yüzeyine kabartma sülüs ayet kitabeleri ve farklı örgü motiflerine yer verilmiştir. 
Sütunçelerin üstünde konik şekilde sonlanan köşe kulelerine ver verilmiştir. 
Kulelerin yüzeyi dikey yivler ve eşkenar dörtgenlerle hareketlendirilmiştir. Üçgen 
tepe bölümünün yüzeylerinde de sülüs kitabelere yer verilmiştir. Kısa kenar 
yüzeylerinde kabartma sülüs kitabeler okunamamıştır (Fotoğraf 7, bkz.: s. 996). 

13 Nolu Sanduka 
1.37x0.54x0.28 m ölçülerindeki dörtgen prizmal sanduka üstte iki kademe 

küçülerek tamamlanmaktadır. Gövdenin köşelerindeki sütunçeler burmalı yivlerle 
zenginleştirilen silindirik gövdelere sahiptir. Küre başlıkların yüzeyi altı kollu 
yıldız sistemiyle hareketlendirilmiştir. Sandukanın uzun kenar yüzeyleri farklı 
düzenlemelere sahiptir. Bir yüzeyin ortasında mukarnas kavsaralı iki nişe yer 
verilmiştir. Nişlerin üstünde altı kollu yıldız sisteminde bir kesit yer almaktadır. 
Nişin yanlarındaki yüzeyler şeritlerin belirli aralıklarla ardışık olarak altıgen 
ve eşkenar dörtgenler oluşturarak örülmesine dayanan bordürle üç yönden 
sınırlandırılmıştır. Bordürün çevrelediği alanlara kırık çizgilerle basık altıgenlerin 
kesişmesine dayanan girift geometrik kompozisyonlardan kesitler işlenmiştir. 
Diğer uzun kenar aynı örgü bordürle üç yönden çevrelenmiş ve bu bordür içinde 
kalan bütün yüzey diyagonal eksenlerde doğrudan, yatay ve dikey eksenlerde 
sekiz kollu yıldızlarla birbirine bağlanan on iki kollu yıldız sisteminden bir 
kesitle dolgulanmıştır. Sanduka gövdesinin üstünde daralan ilk kademenin yan 
yüzeylerinde iki şeritli dairesel örgüye yer verilmiştir. İkinci kademenin yan 
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yüzlerinde sgrafitto sülüs kitabeler ve yer yer kesici farklı alet tasvirlerine yer 
verilmiştir. Sandukanın üstünde sivri kemerli bir niş bulunmaktadır (Çizim 6, 
bkz.: s. 630), (Fotoğraf 8, bkz.: s. 996). 

14 Nolu Sanduka 

Emirköy’den getirilen mezar taşı prizmal bir sandukadır. 1.08x0.55x0.27 
m ölçülerindeki dikdörtgen prizma, üstte üçgen prizmayla tamamlanmaktadır. 
Dikdörtgenin köşeleri çokgen gövdeli sütunçelerle yumuşatılmıştır. Sütunçe 
başlıkları köşeleri üzerine oturtulan küp formunda düzenlenmiştir. Dörtgen 
prizmanın uzun kenar yüzeylerinden birinde on kollu yıldız sisteminden bir kesit 
yer almaktadır. Kompozisyonda yıldız motifleri yatay ve diyagonal eksenlerde 
doğrudan birbirine bağlanmakta ve her yıldızın çevresinde ok uçları ve beş 
köşeli küçük yıldızlar meydana gelmektedir. Diğer yüzeyin ortasında mukarnas 
kavsaralı bir nişe yer verilmiştir. Nişin iki yanındaki yüzeyler birbirini tekrar 
eden on iki kollu yıldızlardan kesitlerle dolgulanmıştır. Yıldızların kolları ardışık 
olarak kısa ve uzun tutulmuştur. Uzun kollardan birbirine bağlanan yıldızlar her 
yıldızın çevresinde altıgenler ve ok uçları meydana getirmektedir. Üstteki üçgen 
prizmanın yüzeylerine iki satır hâlinde sülüs kitabeler yerleştirilmiştir. Kitabede 
tarih belirlenememiştir (Çizim 7, bkz.: s. 631), (Fotoğraf 9, bkz.: s. 997). 

15 Nolu Sanduka 

1.20x0.38x0.25 m ölçülerindeki dörtgen prizmal sandukanın köşelerine 
burmalı yivli birer sütunçe yerleştirilmiştir. Küp başlıkların yüzeyine dört köşeli 
yıldız motifleri işlenmiştir. Sandukanın uzun kenar yüzeylerinden birinde ortada 
bir mukarnas kavsara ile kenarlarında eşkenar dörtgenlerle bağlanan palmet 
motiflerine yer verilmiştir. Diğer kenarda aynı düzen arada nişe yer verilmeksizin 
bütün yüzeyi kapsamaktadır. Sandukanın üst yüzeyindeki niş üst kesimde yedi 
dairenin dairesel düzende yan yana sıralanmasına dayanan düzene bağlanmaktadır. 
Bu düzenin ortasında sekiz dilimli bir gülbezeğe yer verilmiştir. 

16 Nolu Sanduka 

1.10x0.47x0.37 m ölçülerindeki dörtgen prizmal sanduka üstte bir kademe 
daralarak tamamlanmaktadır. Sandukanın köşelerine birer kare sütunçe 
yerleştirilmiştir. Sütunçe başlıkları köşeleri üzerine oturtulan küp şeklinde 
düzenlenmiştir. Sandukanın uzun kenar yüzeylerinden birinin ortasında mukarnas 
kavsaralı bir niş yerleştirilmiştir. Nişin iki yanındaki dairesel madalyonun 
yüzeyini dolgulayan geometrik düzen deforme olmuştur. Diğer kenarda üç 
farklı düzenlemeye yer verilmiştir. Ortada on kollu yıldız sisteminden bir kesit 
kenarlarda kapalı üçgenlerin iç içe geçmesiyle oluşan sekiz kollu yıldızların 
dolguladığı madalyonlara yer verilmiştir. Sandukanın üst yüzeyinde farklı çiçek 
motifleri, madalyonlar ve “S” kıvrımlarından oluşan düzenleme bulunmaktadır. 
Sandukayı üstte çevreleyen kabartma sülüs kitabeden sandukanın Üstad Melik’in 
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kızı Hamike Sultan’a ait olduğu anlaşılmakta Cemaziyelahir ayında öldüğü 
belirlenen bu şahsın ölüm yılı okunamamaktadır (Çizim 8, bkz.: s. 632). 

17 Nolu Sanduka 

1.02x0.45x0.24 m ölçülerindeki dörtgen prizmal sanduka üstte bir kademe 
daralarak sonlanmaktadır. Köşelere yerleştirilen çokgen sütunçelerin başlıkları 
köşeleri üzerine oturtulan küp tarzındadır. Kırık vaziyetteki sandukanın uzun 
kenar yüzeylerinden birinin ortasındaki dairesel madalyonun yüzeyi sekiz kollu 
yıldız motifiyle dolgulanmıştır. Diğer kenarın ortasındaki sivri kemerli nişe bir 
kandil motifi ve aşağısında iki şamdan motifi yerleştirilmiştir. Nişin yanındaki 
boşluklarda sgrafitto tekniğinde oluşturulan kemerlerin yüzeyi boştur. Üst tepe 
bölümünün bir kenarındaki kabartma sülüs kitabe devam ettirilmeden yarım 
bırakılmıştır. Sandukanın üst yüzeyindeki üç dilimli kemerin üst kesimine yedi 
dilimli bir gülbezeğe yer verilmiştir. Mezar taşının süsleme programının da 
tamamlanmadan yarım bırakıldığı anlaşılmaktadır. Ebubekir Oğlu Hoca Ömer’e 
ait olduğu anlaşılan sandukanın tarihi belirlenememektedir (Çizim 9, bkz.: s. 
632). 

 18 Nolu Sanduka 

Kırık durumdaki dikdörtgen prizmal sanduka, 0.90x0.25x0.25 m ölçülerindedir. 
Uzun kenar yüzeylerine tek, kısa kenarda iki satır hâlinde kabartma sülüs kitabeye 
yer verilmiştir. Sandukanın üst yüzeyindeki nişin dairesel düzende yan yana 
dizilen dairelerden meydana gelen düzene bağlanmaktadır. Dairenin ortasına yedi 
dilimli bir gülbezek yerleştirilmiştir. sandukanın yan kenarlarını dolgulayan sülüs 
kitabe H. 956 M.1549 tarihini vermektedir (Fotoğraf 10, bkz.: s. 998). 

19 Nolu Sanduka 

1.34x0.70x0.38 m ölçülerindeki prizmal sandukanın baş şahidesi kırılmıştır. 
Altta dörtgen kaide üzerinde bir kademe daralarak aynı formda devam eden 
gövdenin köşelerine çokgen gövdeli birer sütunçe yerleştirilmiştir. Başlıklar 
köşeleri üzerine oturtulan küp formunda düzenlenmiştir. Sandukanın uzun kenar 
yüzeylerinden biri bütünüyle tahrip olmuştur. Diğer kenarın ortasında mukarnas 
kavsaralı bir nişe yer verilmiştir. Nişin iki yanında sgrafitto tekniğinde farklı 
düzenlemeler işlenmiştir. bir tarafa kılıç ve ok tasvirleri, diğer tarafta çeşm-i 
bülbül benzeri bir tabak ve ortasında bir ibrik tasviri basit bitkisel motiflerle 
birlikte verilmiştir. Üçgen prizmal tepe bölümünün yüzeylerine ikişer satır hâlinde 
kabartma sülüs kitabe H. 932 M. 1526 tarihini vermektedir. 

20 Nolu Sanduka 

Kırık vaziyetteki sanduka mevcut hâliyle 0.96x0.38x0.27 m ölçülerindedir. 
Sandukayı üst kesimde çevreleyen kabartma sülüs kitabede H. 927 M. 1521 
tarihî tespit edilmektedir. Ön yüzün üst kesimindeki dörtgen bölümde sülüs 
hatla ayet kitabesi yazılmıştır. Bunun altındaki dairesel madalyonun yüzeyine on 
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altı köşeli bir yıldız motifi işlenmiştir. Madalyonun altında sivri kemerli bir niş 
bulunmaktadır. Nişin üst kesiminde çarkıfelek motifine yer verilmiştir. Motifin 
altında köşeli kademelerle daralan ikinci nişin yüzeyine bir gülbezek motifi 
bulunmaktadır (Fotoğraf 11, bkz.: s. 998). 

DEĞERLENDİRME

Doğu Azerbaycan Bölgesi’nde orijinal durumunu koruyan az sayıdaki tarihi 
mezarlıktan getirilerek, Meraga Müzesi’nde koruma altına alınan sandukalarda 
tarih tespit edilebilen örneklerin büyük bölümü XVI. yüzyıl Safevi dönemine 
tarihlenirken,  bunlar dışında kalan iki sanduka,  XV. yüzyıl Akkoyunlu, bir 
sanduka Safevi sonrası XVIII. yüzyıl bağımsız Deylikler Dönemi’ne aittir.   
Farklı siyasi yapılanmalara ait olmakla birlikte, genel olarak Türk kültürü içinde 
değerlendirilmesi gereken bu örnekler,  İran ve Azerbaycan bölgesinde zaman 
zaman kesintiye uğramakla birlikte, XII. yüzyıldan XX. yüzyılın başlarına kadar 
Türk sanatının farklı kesitlerinde karşılaşılan, geleneksel mezar taşı geleneğinin 
İran bölgesindeki temsilcileri arasında yer almaktadır 

Kalker, kumtaşı, tüf gibi farklı taşlardan yapılan sandukaların tamamı yekpare 
blok taştan prizmatik formlara sahiptir. Altta dörtgen kaide, kademelenerek daralan 
dörtgen prizmal gövdeye bağlanmakta, genellikle üstte üçgen tepe bölümüyle 
son bulmaktadır. Bazı sandukaların baş kısımlarındaki kırık izlerinden bu mezar 
taşlarının şahideli olduğu anlaşılmaktaysa da şahideler hakkında fikir yürütmek 
güç görünmektedir. 

Sandukalar form özelliklerinin yanında, zaman zaman süsleme boyutunu aşarak 
simgesel anlamlar kazanan ve farklı bağlantılar kurmamıza yardımcı olan yoğun 
süsleme programlarına sahiptir. Yazı ve geometrik düzenlemeler, sandukaların 
süsleme tasarımında vazgeçilmez iki unsurdur. Kabartma ya da kazıma sülüs hatla 
işlenen kitabelerde, sülüsün kendine has estetik görünümüyle yetinilmiş, ayrıca 
süsleme unsuru kullanılmamıştır. Kitabelerin içeriğini ölen şahsa dua dilekleriyle 
başlayarak, ölen kişinin kimlik ve ölüm tarihi hakkındaki bilgiler ile ayet ve 
hadislerden alıntılar oluşturmaktadır. Kullanılan dil genel olarak Arapçadır. Buna 
karşın bazı örneklerde Farsça beyitlere de yer verilmiştir. 

Geometrik tasarımlarda, yıldız sistemlerinden alınan kesitler önde gelmektedir. 
Oyma ve kabartma tekniğiyle işlenen kompozisyonlarda sekiz, on on iki ve 
on altı kollu yıldızlar kullanılmıştır. Oniki kollu yıldızın diğer sistemler içinde 
çoğunluğu teşkil ettiği dikkat çekmektedir ki bu durum Safevi kültüründeki on 
iki imam inancıyla ilişkilendirilebilir (Çizim 1, 7, bkz.: s. 626, 631). Bitkisel 
motifler, yapraklı dallar şeklindeki küçük detaylarla süsleme programına katkıda 
bulunurken, figür kullanılmamıştır. Sandukalar bu açıdan, benzer formlar taşıdığı 
Kuzey Azerbaycan’daki yoğun figürlü mezar taşlarından ayrılmaktadır. (Efendi-
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Efendi, 1992: 23-29; Efendi, 1082: Fotoğraf 19-29). Aynı bölgenin iki farklı 
kesitinde yer alan mezar taşlarında figürün kullanımı açısından beliren bu farklılık 
İran’da dönemin dini inanışlarıyla da ilişkili olarak figür geleneğinin çok canlı 
olmayışıyla ilgili olsa gerektir. 

 Bazı sandukalarda kandil, şamdan gibi sembolik tasvirlere (Çizim 9, bkz.: s. 
632), (Fotoğraf 4, bkz.: s. 993), kılıç-kalkan kabartmaları, oklu sadak takımları 
gibi savaş aletlerine rahle, ayna, ibrik, makas, bıçak, gibi kullanım eşyalarına da 
yer verilmiştir. 

Simgesel içeriği nedeniyle İslam sanatında zengin bir çeşitleme ile 
kullanılan kandil, Kur’an’ın Nur Suresi’nin 35. ayetinde Allah’ın nuru ile 
özdeşleştirilmektedir. Bu motifin sufi felsefesindeki ışık sembolizmiyle de 
ilişkisi bulunmaktadır. Mihraplar, seccadeler ve mezar taşlarında genellikle niş 
içinde tasvir edilen kandillerin bazıları üzerinde “Allah” yazılması, ışık veren bu 
objelere kaynağını Nur suresi ve Gazali’nin “Mişkat el Enver”, (niş içindeki ışık) 
benzetmesinde bulan mistik bir anlam kazandırmaktadır. (Karamağaralı, 1982: 
19; Kalfazade-Ertuğrul, 1989: 23; Boer, 1964: 353). Kandil mezar taşlarında da 
ölen kişinin mezarını ve ruhunu aydınlatma gibi simgesel bir anlama sahiptir. 
Şamdan da benzer sembolizmiyle bazı sandukalarda bağımsız, bazılarında kandil 
kompozisyonunu tamamlama amaçlı olarak kullanılmıştır. 

Sandukalardan üçü üzerinde kılıç-kalkan, ok-yay sadak takımları hançer, 
kama gibi savaş aletlerine yer verildiği gözlenmektedir (Çizim 2, 3, bkz.: s. 627, 
628), (Fotoğraf 3, bkz.: s. 993) Bu tasvirler Anadolu’daki mezar taşlarında da 
özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde yoğun olarak görülmektedir. (Karamağaralı, 
1982; Fotoğraf 135-136; Pektaş, 2001: 90; Çizim 19-21). Ancak Meraga’daki 
sandukalarda bu betimlemeler Anadolu’ya kıyasla dekoratif özellikleriyle çok 
daha ayrıntılı işlenmiştir. Bu tür tasvirlerin yer aldığı sandukalardan birinin müzede 
incelenen en geç tarihli sanduka oluşu, Anadolu’da olduğu gibi Azerbaycan’da 
da sürekliliğini koruyan bir gelenekselliğe işaret etmektedir. Mezar taşlarında 
bu tür savaş aletlerinin hâkimiyet, güç yiğitlik, cesaret, adalet erkeklik, yemin, 
itaat, sadakat gibi kavramları simgelediği düşünülmektedir. Bu açıdan ölen kişinin 
kahraman kişiliğini vurgulama amacı taşıması kadar bu tasvirlerin mezarda yatan 
ölünün ruhunu şeytanlardan veya kötü varlıklardan koruma gibi bir sembolizmle 
ilgili olması da muhtemeldir (Çoruhlu, 1997: 70; Uluçam, 2002: 223).

Sandukaların bazıları üzerindeki kullanım eşyaları, ölen kişinin yaşadığı 
döneme göndermeler yapan ve bu anlamda onun uğraş alanlarıyla ilgili tasvirler 
olarak kabul edilebilir. Kitabesinden ahşap ustasına ait olduğunu anladığımız 7 
nolu sandukada ahşap işçiliğiyle ilgili alet tasvirlerinin yer alması da bu görüşü 
destekler niteliktedir (Fotoğraf 4, bkz.: s. 993).
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 Üzerinde kullanım eşyalarına yönelik tasvirlerin yer aldığı mezartaşlarına 
Erzincan ve çevresinde Alevi köylerinde bulunan mezar taşlarında da 
rastlanmaktadır. Bu tasvirler ölen kişinin cinsiyeti, hayatı ve mesleği ile ilgili 
olarak yorumlanmaktadır. (Özkan, 2000: 34-35) 

Sandukalarda kullanılan motiflerden biri olan aynanın bayanlara ait mezar 
taşlarında ölen kişinin cinsiyetini belirlemeye yönelik bir uygulama olduğu 
varsayılmaktadır. Ayna motifinin kullanıldığı 8 nolu sandukanın kimliği 
belirlenememekle birlikte bir bayana ait olması bu varsayımı en azından bayan 
sandukalarında doğrulamamıza yardımcı olmaktadır (Çizim 4, bkz.: s. 628). 
Ancak aynanın bazı tarikat şeyh ve dedelerinin kullandığı şifa aynalarıyla da ilişkili 
olması mümkündür. Anadolu’da Alevi kültürünün güçlü olduğu bölgeler olan 
Sivas ve Tokat mezar taşlarında ayna tasviri ile karşılaşılmaktadır (Karamağaralı, 
1971: 88).

Sandukaların büyük bölümünde karakteristik nitelik kazanan iki uygulama 
sanduka köşelerinin silindirik sütunçelerle yumuşatılması ve uzun kenarlardan biri 
üzerinde mukarnaslı nişe yer verilmesidir. Bu iki uygulama da Anadolu’da farklı 
gelişimler izleyerek Osmanlı döneminde de devam ettirilmiştir. Mukarnaslı niş 
ve köşelerdeki sütunçe uygulamasının yaygın görüldüğü bölgelerden biri Sivas’ta 
XIV. yüzyıla tarihlenen mezar taşlarıdır. Bu uygulamalar sandukalardan ziyade 
şahideler üzerinde kullanılması bakımından Meraga örneklerinden ayrılmaktadır. 
Köşeleri sütunçeli ve mihrabiye nişleriyle süslenen sanduka tipinin erken 
örneklerinin Hemedan’da görülmektedir ((Karamağaralı, 1971: 76; Karamağaralı, 
1982: 9). Mihrabiye nişlerinin mezar sahibinin Mümin ve Müslüman kimliğine 
vurgu yapma amacı taşıdığı da belirtilmektedir (Uluçam, 2002: 224). 

İncelenen örneklerden 18 nolu sanduka üzerinde yer alan dairesel düzende 
birbirine bağlanan dairecikler Meraga ve çevresindeki mezar taşlarında geç 
dönemlere kadar sürdürülen karakteristik düzenlemelerden bir diğeridir (Fotoğraf 
10, bkz.: s. 998). Bu düzenlemenin çok yakın benzerleriyle XIV ve XV. yüzyıla 
ait Sivas mezar taşlarında da karşılaşılmaktadır. Sivas’taki örneklerde dairelerin 
içi Meraga’dan farklı olarak çarkıfelek ve farklı geometrik madalyonlarla 
doldurulmuştur. Aynı düzenleme XIV. yüzyıla ait İznik Yeşil Camii mihrabında 
da karşımıza çıkmaktadır. Kozmolojik sembolü olabileceği düşünülen daireler ve 
madalyonların Anadolu’da XIII. yüzyıl ortalarından XVI. yüzyıla kadar gelişen 
Babailik, Abdallık, Bektaşilik, Kızılbaşlık, Hurufilik, Kalenderilik ve Haydarilik 
gibi Batıni mezhep ve tarikatlarla ilgili geleneklerle de ilgili olabileceği ileri 
sürülmektedir (Karamağaralı, 1971: 96).

 Meraga Müzesi’nde incelediğimiz sandukaların büyük bölümü Safevi 
dönemine aittir (1501-1736). Önceleri bir tarikat iken zamanla siyasi bir oluşum 
hâlini alan, Şah İsmail’in öncülük ettiği Safevi kültüründe Anadolu’dan Sivas, 
Amasya, Tokat, Antalya, Karaman, Tarsus, Çukurova bölgelerinden yığınlar 
hâlinde bu harekete katılan Anadolulu Türklerin büyük bir etkisi bulunmaktadır. 
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Safevi hareketinin kurucusu Şah İsmail annesi tarafından Akkoyunlu hükümdarı 
Uzun Hasan’ın torunlarından biri olması (Muhammedoğlu, 2000: 405) yine 
hareketin önemli dini liderlerinden biri olan Şeyh Cüneyt’ten 1576’ya kadar bütün 
Safevi liderlerinin Türkmen bir anneden dünyaya gelmesi Safevi yapılanmasındaki 
Türk etkisini göstermesi bakımından önemlidir (Eravcı, 2002: 887; Sumer, 1999: 
201; Aka, 2002: 844; Savory, 2004: 199). Şah İsmail, kuruculuğunu üstlendiği 
bu dini harekete Şii akideleri benimseterek yanındaki Türkler ile birlikte, Şiiliği 
İran’da hâkim mezhep konumuna getirmiş ve Şii İslam’ın İmamiye formunu yeni 
devletin resmî dini olduğunu ilan etmiştir (Muhammedoğlu, 2000: 405; Aka, 
2002: 843; Eravcı, 2002: 882). 

 Karakoyunlu ve Akkoyunlu döneminde, önce Orta Asya ve Azerbaycan 
üzerinden Anadolu’ya yapılan göçler, her iki dönemde devlet merkezinin Tebriz’e 
taşınmasının ardından bu defa Anadolu’dan İran ve Azerbaycan’a doğru geri bir 
göç hareketini başlatmıştır. XV. yüzyılda gerçekleşen bu göçleri XVI. yüzyılda 
Safevi Devleti’ni kuran Türk oymaklarının göçü takip etmiştir (Aka, 2002: 
839, 843; Memmedov, 2002: 869). XVI. yüzyılın ortalarında bölgenin Osmanlı 
idaresi altına girmesine karşın Anadolu’dan İran’a göçlerin devam ettiği II. 
Beyazıt döneminde bu göçleri önlemek amaçlı bazı önlemlerin alınmasından 
anlaşılmaktadır (Aka, 2002: 846). Dolayısıyla, Anadolu ile İran ve Azerbaycan’ı 
da içine alan kültürel coğrafyada farklı nedenlerle gerçekleştirilen göçlerle uzun 
yıllar devam eden bir insan ve beraberinde kültür hareketliliği söz konusudur. 
Orta Asya’dan hareket ederek İran ve Azerbaycan üzerinden Anadolu’ya göç 
eden ve kültürel geleneklerini, gördükleriyle harmanlayarak Anadolu’ya taşıyan 
topluluklar XV. ve XVI. yüzyıllarda bu defa tam tersi bir hareketi Anadolu’dan 
Azerbaycan ve İran üzerine gerçekleştirmişlerdir. Böylece Meraga Müzesi’ndeki 
çoğunluğu Safevi dönemine ait sandukaların yakın benzerlerinin Anadolu’da 
daha erkene ait İlhanlı, Karakoyunlu, Akkoyunlu dönemlerinde görülmesi (Erciş 
Çelebibağı, Gevaş Halime Hatun ve Ahlat Mezarlıklarındaki örnekler için bkz: 
Karamağaralı, 1982; Uluçam, 2002) anlaşılabilir bir boyut kazanmaktadır. Bu 
geleneğin XVIII. yüzyılı da içine alan geç dönemlere kadar muhafaza edilmesinde 
Anadolu’dan göç ederek sanatsal ve kültürel gelenekleri canlı tutan Türk 
topluluklarının etkisi büyük olsa gerektir.  Ancak Azerbaycan’da ve İran’da XII. 
yüzyıldan XX. yüzyıl başına kadar devam eden köklü Türk kültürünün bulunduğu 
da göz ardı edilmemelidir. Dolayısıyla mezar taşı geleneğindeki bu süreklilikte, 
bölgede yaşayan bir kültürün, Anadolu’dan gelen yeni etkilerle sürdürülmesi 
söz konusudur. Azerbaycan üzerinden Anadolu’ya gelen Türklerin oluşturduğu 
sanatsal özellikler,  birkaç yüzyıl içinde bu kez tersi bir göç hareketi ile birlikte, 
değişen bazı özellikleri de içine alarak geriye taşınmış olmalıdır.  İlhanlı, Timur, 
Akkoyunlu, Karakoyunlu, Safevi gibi Türk İran geleneğini devam ettiren 
toplumlarda farklı yönleriyle paylaşılan kültürel gelenekler mevcuttur. Farklı 
siyasi yapılanmalar olmakla birlikte, Türk üst kimliği altında incelenmesi gereken 
ve birbirinden keskin sınırlarla ayırt edemeyeceğimiz bu dönemlerde, diğer sanat 
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kollarında olduğu gibi mezar taşı geleneğinde de süreklilik ve paralellikler söz 
konusudur. Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Safevi dönemleri için bu anlamda sözü 
edilmesi gereken bir diğer ortak payda Şii mezhebidir. Sandukalardaki benzerlikler 
aynı kökten gelen kültürel orijin kadar bu inanç sisteminin paylaşımının da etkisi 
olsa gerektir. Anadolu’da Alevi ve Bektaşi kültürüne ait mezar taşlarındaki paralel 
özellikler inanç boyutuyla bağlantı kurmamızı gerektiren bir başka boyut olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Günümüzde farklı sınırlar içinde kalsa da, kültür tarihi söz konusu olduğunda 
benzer bir sınırlandırmaya tâbi tutamayacağımız Azerbaycan bölgesi, Türk 
Sanatı’nın yorumlanmasında önemli bir zincir halkası oluşturmakta ve önemli 
referans bölgelerinden birini teşkil etmektedir. Bugün İran toprakları içinde yer 
alan Doğu Azerbaycan’ın önemli merkezlerinden Meraga’da, yok olup giden 
tarihî mezarlıklara karşın, müze avlusunda korunma şansı kazanan bu ender 
örnekler İran, Azerbaycan ve Anadolu’da yüzyıllar boyu ürünler veren sanatsal 
geleneğin sürekliliğine işaret etmesi bakımından değer taşımaktadır. 
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MISIR’IN AKDENİZ SAHİLİNDEKİ
BAZI SAVUNMA YAPILARI
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ÖZET

Sultan Kayıtbay Kalesi (1477) İskenderiye’nin sembollerinden birisidir. Antik 
Fener Adası’nın üzerine, dünyaca ünlü İskenderiye Feneri’nin bulunduğu yere 
kurulmuştur. Önceleri “Burc-u Reşid (Reşid Kulesi)” olarak bilinen Reşid Kalesi, 
Sultan Kayıtbay tarafından XV. yüzyılın sonlarında ya da XVI. yüzyılın başlarında 
inşa ettirilmiştir. 1798’de büyük bir deniz savaşı tiyatrosunun cereyan ettiği 
Ebukir ise hem küçük bir sahil yerleşimidir hem de bir Osmanlı Kalesi’ne sahiptir. 
Mısır’ın kuzey sahilinde bulunan bu kaleler, Memluk ve Osmanlı dönemlerine ait 
olup, askerî açıdan büyük öneme sahiptirler.

Anahtar Kelimeler: Sultan Kayıtbay Kalesi, Ebukir, Memluk, Osmanlı.

ABSTRACT

The fort of Sultan Qayıtbay is one of the symbols of Alexandria (1477). It 
was built on the ancient island of Pharos, over the ruins of the world-famous 
Lighthouse. The Castle of Rosetta, previously called “Burg Rashid (The Rosetta 
Tower)”, built by Sultan Qayıtbay at the end of XVth century or the beginning of 
XVIth century. Abu Qir, the theater of a great naval battle in 1798, a well-known 
seaside town that has an Ottoman castle. This castle, located in North coast of 
Egypt, are belonging to Mamluk and Ottoman periods and very important from 
the military point of view.

Key Words: The fort of Sultan Qayıtbay, Abu Qir, Mamluk,Ottoman.

---

Kuzeyde Avrupa, güneyde Afrika ve doğuda Asya ile çevrilen ve de dünyanın 
en büyük ve en derin iç denizi olan ve yüzölçümü 2,5 milyon km2yi geçen Akdeniz, 
batıda Cebelitarık Boğazı ile Atlas Okyanusu’na bağlı olduğu gibi 1869’dan 
itibaren de Süveyş Kanalı ile Kızıldeniz’e ve dolayısıyla Hint Okyanusu’na 
bağlanmıştır. Cebelitarık Boğazı’ndan Suriye kıyılarına kadar uzunluğu 3800 km 
kadardır (Tuncel, 1989: 229-230).

Yerleşim bakımından dünyanın en hareketli ve en fazla devlet kurulmuş 
bölgesi olan Akdeniz’de, MÖ III. binden itibaren Girit, Miken, Kıbrıs, Akha, 
Yunan, İyon, Fenike ve Kartaca medeniyetleri kurulmuşsa da, bu havzada siyasi 
* Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, 25240                                
Erzurum/TÜRKİYE, e-mail: bayhanahmetali@hotmail.com
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ve iktisadi birlik ancak Roma İmparatorluğu zamanında sağlanabilmiştir. VII. 
asrın ortalarına doğru Suriye ve Filistin topraklarının ele geçirilmesi (635-636) ve 
Amr b. As’ın Mısır’ı fethi (640-646) gibi olaylar üzerine İslam dünyasının ilk defa 
karşılaştıkları Akdeniz, İspanya’nın Müslümanlar tarafından fethinin ardından 
yaklaşık sekiz asır (756-1492) çok az bir kısmı hariç tamamen Müslümanların 
hâkimiyetinde kalmıştır. Fatımiler Akdeniz’deki mücadelede denizciliğin 
önemini kavrayarak müstahkem limanlar inşa ettiler ve bu maksatla kurdukları 
Mehdiye şehrini de deniz üssü hâline getirip Sardinya ve Korsika adaları üzerine 
düzenledikleri başarılı seferlerle Akdeniz’de hâkimiyeti ele geçirdiler. Fatımiler 
ayrıca, Bizanslıların Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini önlemek için de Kahire, 
Dimyat ve İskenderiye gibi şehirlerdeki tersaneleri geliştirerek güçlü bir donanma 
meydana getirdiler (Bostan, 1989: 232). 

Memluk ve Osmanlı dönemlerinde de Akdeniz, önemli bir ticari yol olmasının 
yanı sıra, devletin selameti açısından savunma bakımından da çok önem 
kazanmıştır. Fransa Kıralı IX. Saint Louis’in Dimyat’a düzenlediği saldırı büyük 
bir fiyaskoyla sonuçlandıktan sonra (1250), Akdeniz adalarındaki Haçlı kalıntıları 
ile Avrupa’nın gözü İskenderiye’ye çevrildi. Memluklar da daha kolay savunma 
yapabilmek için Dimyat’ı yıkıp İskenderiye ve çevresine önem verdiler (es-
Seyyid: 2000: 575). 

Osmanlıların Mısır’ı fethettiği sıralarda, Pîrî Reis’in XVI. yüzyıl başlarına ait 
Kitâb-ı Bahriyye’sinde, başta İskenderiye olmak üzere Mısır’ın kuzeyinde Nil’in 
Akdeniz’e dökülen Reşid ve Dimyat ağızlarındaki savunma yapıları hakkında 
bilgi verilmektedir (Pîrî Reis, 1935: 704 vd.; es-Seyyid, 2000: 576). Önceleri 
Osmanlılar Kahire, Dimyat, Berellüs, Reşid, Ariş ve İskenderiye Kayıtbay 
Kalesi’ni barınak amaçlı olarak kullanmaya başladılar. XVII. yüzyılın ikinci 
yarısında Mısır’ı ziyaret eden Evliya Çelebi, İskenderiye’den başlayarak doğuya 
doğru Galyon Limanı, Kale-i Garbi, Doğu Kalesi, Kadırga Limanı, Kadırga Limanı 
Kalesi, Ebukir Kalesi, Reşid Limanı, Reşid Kalesi, Sarı Ahmet Paşa Kalesi, Eski 
Dimyat Kalesi gibi Mısır’ın kuzey sahillerindeki savunma açısından önemli liman 
ve kaleleri teferruatlı bir şekilde anlatmaktadır (Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 
1993: 479-481, 485-488).

XVII. yüzyılın sonlarına doğru Leibnitz (1646-1716) tarafından hazırlanan ve 
“çocuğu elde etmek için annesini yakalamak” fikrinden hareketle XIV. Louis’in 
İstanbul’u fetih projesi olarak düşünülen girişimler çerçevesinde Fransızların 
önderliğinde Mısır’ın ele geçirilmesi gerektiği öne sürülmüştü. Bu amaçla Mısır’ın 
Akdeniz sahilindeki önemli askeri noktaları olan İskenderiye (Sultan Kayıtbay) 
Kalesi ve limanı, Ebukir koyu ve kalesi ile Nil’in Reşid ağzı ve kalesi hakkında 
araştırma yapılarak ve gerekli çizimler gerçekleştirilerek oluşturulan hazırlıklar, 
sadece bu bölgedeki askeri yapılar açısından değil, Akdeniz’in çevresindeki 
diğer önemli askeri merkezler için de hayli ilginçtir (Bilici, 2004: 74–116). 1798 
yılında Mısır’ın Fransızlar tarafından işgal edilme süreci, öncelikle kuzeydeki 
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sahil şehirlerinden, özellikle İskenderiye’den başlamıştır. Diğer taraftan Fransız 
ve İngiliz kuvvetleri arasında Ebukir’de önemli çatışmalar ve deniz mücadeleleri 
olmuştur.

Bu bildiride Memluklar zamanında inşa edilen İskenderiye ve Reşid’deki 
Kayıtbay Kaleleri ile Osmanlılar zamanında yapılan Ebukir Kalesi ele alınacaktır.

1. İskenderiye Sultan Kayıtbay Kalesi

İskenderiye’deki Sultan Kayıtbay Kalesi, Akdeniz sahillerinde kurulan en 
önemli savunma kalelerinden birisi olarak kabul edilmektedir. İskenderiye’nin 
doğu limanının girişindeki en önemli nokta olan Pharos Adası’nın (es-Seyyid, 
2000: 576) doğusunda, tam da ünlü İskenderiye Feneri’nin bulunduğu yerde 
kurulmuştur (Empereur, 2002: 36; Siliotti, 2002: 10-11; Haag, 2004: 30-33; 
Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, 1997: 581-582; Beksaç, 2004: 584). Fener, 
Memluk Sultanı Nasır Muhammed b. Kalavun zamanında 702 H./1302–03 M. 
tarihindeki şiddetli depremde yıkılmıştır (es-Seyyid, 2000: 575; Empereur, 2002: 
70-71; Siliotti, 2002: 9; Haag, 2004: 32). Bu hükümdar 777 H./1375 M. tarihinde 
bütün parçaları tamamen yer ile bir olmadan önce, henüz harabe hâlindeyken 
fenerin restore edilmesini emretti. 882 H./1477 M. senesinde Sultan Kayıtbay, 
İskenderiye’deki bu eski fener harabesini ziyaret ettiğinde, fenerin kalıntıları 
üzerinde kule gibi yüksek yeni bir kalenin yapılmasını ferman buyurdu. Sultanın 
yüz bin dinardan daha fazla para harcayarak iki yıl gibi kısa bir sürede yaptırdıktan 
sonra 1479’da tekrar ziyaret ettiği ve devamını sağlamak için de bir vakıf tesis 
ettiği kale ‘Sultan Kayıtbay Kalesi’ olarak anılmaya başlandı (Evliya Çelebi 
Seyahatnamesi, 1993: 479; es-Seyyid, 2000: 576; Empereur, 2002: 76; Siliotti, 
2002: 8; Haag, 2004: 30; Bayhan, 2002: 128).

Osmanlı Devleti zamanında, XVIII. yüzyıl sonlarına doğru garnizonlarının 
mukavemeti azaldığı için kalenin askerî önemi azalmaya başladı. Bununla birlikte 
1798 yılında, İskenderiye’nin Fransızlar tarafından işgaline kadar orijinal şeklini 
muhafaza etti. Bu tarihte kale garnizonunun zayıflığı sebebiyle kale, Napolyon’un 
askerlerinin eline geçti. 1805 senesinde Mısır’ın yönetimini ele geçiren Mehmet 
Ali Paşa, ülkeyi, özellikle de sahilleri tahkim etmek için büyük çaba sarf etti. 
Bir taraftan eski kale, burç ve surları gözden geçirtmiş, diğer taraftan da çeşitli 
yerlerde yeni kaleler kurmuştur (es-Seyyid, 2000: 578). Bu çerçevede Kayıtbay 
Kalesi’nin tahrip olan yerleri, orijinal durumuna uygun olarak yenilenmiştir. 
Özellikle kalenin dış surları elden geçirilmiş ve hatta kıyı topları dâhil, devrinin 
modern silahlarıyla kaleyi güçlendirmiştir. Mehmet Ali Paşa hanedanı süresince de 
kaleye ihtimam gösterildi, fakat 1882’deki Urâbî Paşa isyanı sırasında İngilizlerin 
İskenderiye’yi bombalaması sonucunda kalenin büyük bir bölümü önemli oranda 
zarar gördü (Empereur, 2002: 101, 103; Qayıtbay’s Citadel Alexandria).

İngiliz bombardımanında yapının içerisindeki top ve mermilerin de patlaması 
sonucu üst örtülerle kuzey ve batı cepheleri çok kötü bir şekilde tahrip olmuştu. En 
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kötü tahribat batı cephedeydi; neredeyse tamamen yıkılmıştı ve büyük deliklere 
sahipti. Böylece zaten büyük oranda hasar görmüş olan kalenin ana burcunun üst 
katları da 1904’te İngiliz Savaş Bakanlığı tarafından yıktırılınca tahribatın boyutları 
daha da arttı. Fakat bundan sonra Mısır Eski Eserleri Koruma Kurulu kaleyi tamir 
etmeye başladı (Haag, 2004: 30; Siliotti, 2002: 9), ancak sınırlı imkânlar sebebiyle 
başlangıçta işler çok yavaş ilerliyordu. Bu esnada restorasyon faaliyetlerine temel 
teşkil etmesi için kale hakkındaki bütün tarihi dokümanlar toplanmıştır. 1798’deki 
Fransız işgali öncesinde Napolyon’un emriyle hazırlattırılan Description de 
l’Egypte’ten (Görgün, 2004: 569) büyük oranda faydalanılmıştır (Qayıtbay’s 
Citadel Alexandria: 5). Son olarak 1984’te Mısır Eski Eserler Kurulu tarafından 
tekrar restore edilmiştir (Siliotti, 2002: 9; Qayıtbay’s Citadel Alexandria: 8-14).

Sultan Kayıtbay Kalesi bugün müze olarak faaliyet göstermektedir. Ayrıca ünlü 
Ebukir Savaşı’nda Amiral Horatio Nelson kumandasında İngilizler tarafından 
1798’de batırılan Fransız filosuna ait bazı buluntuları içeren Bahriye (Deniz) 
Müzesi ile Akdeniz, Kızıldeniz ve Nil faunasının sergilendiği Deniz Biyoloji 
Enstitüsü Müzesi’ne ev sahipliği yapmaktadır (Siliotti, 2002: 9).

Kale 17.550 m2lik bir alanı işgal etmektedir. Bu alanın büyük kısmını dış surlar 
ve askeri tahkimatlar ile avlu kaplarken, ana burç denilen kulenin yapının kuzey 
tarafına yerleştirildiği görülmektedir.

1.1. Kapı

Kalenin orijinal giriş kapısı, dış surlarda, güneybatı köşede yer almaktadır. 
Kapının iki yanında birer tane yarım yuvarlak kule yükselmektedir. Orta kısmında 
üçer mazgal tip pencere açılmış olan kulelerin üst bölümünde belirli aralıklarla 
yan yana dizilmiş plasterlere oturan, hafif dışa taşkın seyirdim yeri bulunmaktadır. 
Burada savunma amaçlı mazgal siperleri yer almaktadır. Kulelerin arasındaki 
kapı, basık kemerli bir açıklıktan ibarettir. Kapının üzerinde küçük dikdörtgen 
şekilli altı adet pencere mevcuttur. Bunlar muhtemelen giriş koridorunu 
aydınlatmak amacıyla yerleştirilmiş olmalıdır. Daha üstte ise yine basık kemerli 
bir alınlık dikkat çekmektedir. Bu kapı bugün kale girişi olarak değil de, Deniz 
Biyoloji Enstitüsü Müzesi’nin girişi olarak kullanılmaktadır. Kapıdan girildiğinde 
iç kısımda nişlerle hareketlendirilmiş dolambaçlı bir giriş koridorunun 
oluşturulduğu görülmektedir. Ortadaki bu koridordan hem kalenin avlusuna, 
hem de iki sur arasındaki boşluğa ulaşmak mümkündür. Ayrıca burada bulunan 
bir merdivenle üst kısma çıkılabilmektedir. Koridorun iki yanında ise kulelerle 
bağlantılı mazgallar içeren mekânlar yer almaktadır. Şimdilerde kaleye giriş ise 
güney kenarın ortasında, mazgal siperlerden birisinin sonradan genişletilmesiyle 
oluşturulmuş büyük bir kapıdan sağlanmaktadır. Kapıdan girildiğinde iç ve dış 
sur arasındaki boşluğa ulaşılmaktadır. Buradan da iç surda açılmış bir koridor 
vasıtasıyla avluya geçilebilmektedir. Koridorun başındaki kapının üzerindeki 
kitabeliğe Kansu Gavri’nin fermanı yerleştirilmiştir.



637

1.2. Surlar

Kayıtbay Kalesi’ni tahkim etmek ve zapt olunamazlığını artırmak için dev 
blok taşlardan yapılmış geniş iki surla etrafı kuşatılmıştır. Onların yapısı kalenin 
askeri fonksiyonuna uygundur.

1.2.1. Dış Surlar

Kaleyi dört taraftan kuşatan dış surlar, yapıyı dışarıdan gelebilecek tehlikelerden 
korumak için yapılmışlardır. Üzerinde oldukça geniş seyirdim yerleri bulunan ve 
genişliği 2.00 metre, yüksekliği de 8.00 metre olan bu surlardan doğu yöndekiler 
deniz boyunca uzanmaktadır. Fakat deniz tarafında yapılmış olması sebebiyle 
doğu surda hiç kuleye yer verilmemiştir. Bu surun büyük bir kısmı önceden tahrip 
olmuştu ve Kale Gelişim Projesi çerçevesinde restore edilmişti.

Batı taraftaki sur, diğer surlara nazaran daha ince yapılmıştır. Yarım yuvarlak 
şekilli üç kule ile berkitilmiş olan bu surun kalenin orijinal yapısından bugüne 
ulaşan en eski parçalarından birisi olduğu düşünülmektedir. Ahşap bloklar ve 
palmiye ağacı gövdeleri ihtiva eden surun gerek kulelerinde ve gerekse duvarın 
içerisinde çok sayıda mazgallara yer verildiği görülmektedir. Kulelerde üçlü 
mazgallar dikkat çekerken, surda on kadar mazgalın açıldığı tespit edilebilmektedir.

Güney taraftaki sur, İskenderiye şehrinin doğu limanına nazırdır ve yarım 
yuvarlak biçimli üç kule ile desteklenmiştir. Kulelerde birer, aralarda ise üçer 
mazgala yer verilmiştir. Bunlardan birisi (orta kısma denk gelen), geçmeli taşlardan 
düz atkı taşlı kapı hâline dönüştürülmüştür. Kapı içeriye yarım yuvarlak kemerli 
olarak yansımaktadır. Bu durum kapının yerinde eskiden var olan mazgalın 
varlığını ortaya koymaktadır. 

Kuzey sur da doğrudan Akdeniz’e nazır durumdadır. Altlı üstlü iki parçadan 
oluşan kuzey surun alt kısmında doğu batı istikametinde uzanan büyük bir dehliz 
vardır. Bu dehliz çok sayıda kare şekilli hücrelere bölünmüş durumdadır. Hücrelerin 
her birisi dışarıya açılan kemerli birer açıklığa sahiptir. Sayıları yirmi kadar olan 
bu açıklıklar muhtemelen denizden gelebilecek saldırıları bertaraf etmek amacıyla 
topların yerleştirilmesi için yapılmıştır. Bu kenarın üst bölümünde ise yine denize 
bakan daha dar (mazgal tipinde) açıklıklar mevcuttur. Kuzey surda ana burcun 
hizasında bir büyük burç yerleştirilmiştir. İçerisinde etrafı görebilecek şekilde 
mazgallar yer almaktadır. Bu yöndeki surun büyük bir kısmı da tahrip olduğu için 
orijinal şekline uygun biçimde yenilenmiştir. Fakat kuzey surun deniz tarafından 
gelecek saldırılardan kaleyi koruyacak biçimde tasarlandığı görülmektedir.

1.2.2. İç Surlar

Kalenin doğu, batı ve güney taraflarında iç surlar uzanmaktadır, fakat ana 
burcun daha yakın olarak yerleştirildiği kuzey yönde ise iç sura rastlanmamaktadır. 
Beş ile on metre arasında değişen yükseklikte sıralanmış yüzeyleriyle iç surlar, dış 
surlardan ayrılmaktadır. Bu surların iç tarafında yan yana yerleştirilmiş hücreler 
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dizilmiştir. Sivri kemerli bir kapı ve dikdörtgen şekilli ve demir parmaklıklı 
bir pencere ile avluya bağlanan bu hücreler, farklı boyutlarda olmakla birlikte 
genellikle dikdörtgen şekilli olup, askerler için barınak olarak yapılmışlardır ve 
sayıları da otuz dörttür.

1.3. Ana Burç
Ana burç üç katlı büyük bir yapıdan ibarettir. Yüksekliği on yedi metreden 

fazladır. Zemin katı her bir kenarının uzunluğu 30.00 metre olan kare şekilli bir 
plan sergilemektedir. Öyle tasarlanmıştır ki, kenarları ana yönlere denk gelecek 
biçimde yerleştirilmiştir. Kireç taşından kesilmiş büyük blok taşlarla inşa edilmiş 
olan burcun dört köşesinde yuvarlak şekilli birer kule yükselmektedir. Ana burcun 
çatı hizasından daha yüksek tutulmuş olan yuvarlak şekilli köşe kuleleri altı metre 
çapındadır. Kulelerin alt kısımlarında daha kalın tutulmuş bir kaide bölümü 
mevcuttur. Üst katlarında da küçük açıklıklar şeklinde mazgal delikleri ihtiva eden 
kulelerin en üstünde, taş plasterlere oturan yapılarıyla dışarıya doğru taşırılmış, 
dolayısıyla gövdeye nazaran daha kalın tutulmuş ve kenarlarında da mazgal 
siperleri bulunan seyirdim yerleri dikkat çekmektedir. Ana burcun kenarlarında, 
alt kısımlarda pek açıklığa yer verilmemesi, üst katlarda da mazgal delikleri, 
küçük sivri kemerli pencereler ve dışarıya taşkın yağ dökmek için deliklerin 
yerleştirilmesi yanı sıra dört tarafını dolaşan mazgal siperleri yapıda savunmaya 
ne kadar önem verildiğinin bir göstergesidir.

Burcun girişi güney kenarın ortasındadır. 3.00 metre genişliğindeki sivri 
kemerli niş birinci kat seviyesine kadar yükselmektedir. Nişin kemeri, Memluk 
mimarisinde yaygın olarak kullanılan çubuklu sivri kemer şeklindedir. 
Köşeliklerinde de birer kabara yer almaktadır. Nişin içerisindeki dikdörtgen şekilli 
kapı, üç taraftan kırmızı renkli granit cinsi büyük blok taşlarla çerçevelenmiştir. 
Kapının iki yanında da zeminden 0.80 metre yüksekliğinde birer mastabaya yer 
verilmiştir.

Ana burcun içerisinde yükseklik ve plan bakımından farklılıklar arz eden üç kat 
mevcuttur. Zemin katın büyük bir bölümünü mescit işgal etmektedir. Birinci kat 
muhtemelen ikamet için tahsis edilmiş farklı yerlerde, çeşitli odalar içeriyorken, 
ikinci kat ise büyük bir ihtimalle cephane ve silahlar için cephanelik (depo) olarak 
kullanılmış olan ve koridorlara açılır vaziyette birbirine benzer küçük odalar 
ihtiva etmektedir.

1.3.1. Zemin Kat

Kapıdan ortası delik yıldız tonozla örtülü ve dikdörtgen şekilli giriş holüne 
ulaşılmaktadır. Zemini renkli mermerden geometrik geçmelerle süslenmiş olan 
giriş holünün doğu, batı ve kuzey yönlerinde burca giriş çıkışı kontrol eden 
görevlilerin kalabileceği mekânlar (dizdar odaları) yer almaktadır. Bu mekânların 
duvarlarında derinlikleri ve genişlikleri değişen nişler mevcuttur. Giriş holünün 
sağ tarafından bir koridora geçilmektedir. Bu koridorun kuzey tarafında üst 
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katlara çıkmaya imkân sağlayan merdivenler, güney tarafında ise birkaç oda 
yer almaktadır. Koridorun diğer ucundan burcun doğu duvarına paralel olarak 
yerleştirilmiş uzun bir dehlize ulaşılmaktadır. Takviye kemerleri ile birbirinden 
ayrılan ve art arda yerleştirilmiş çapraz tonozlarla örtülü dehlizin güney ucuna bir 
oda yerleştirilmiştir. Bu odalarla dehlizin dışa bakan kenarlarında savunma amaçlı 
on üç kadar mazgal delikleri vardır. Giriş holünden sol tarafa girildiğinde de bir 
dehlize ulaşılmaktadır. Güney ucuna dehlizle bağlantılı, kare planlı ve çapraz 
tonozla örtülü büyük bir odanın yerleştirildiği dehliz, yine art arda dizilmiş çapraz 
tonozlarla örtülüdür. Bu tonozlar birbirinden takviye kemerleriyle ayrılmaktadır. 
Bu kısımda da yedi kadar mazgal bulunmaktadır. Batı yöndeki bu dehlizde yer 
alan bir delik vasıtasıyla ana burcun batı tarafında, zemin altında yer alan sarnıçtan 
su temin etmek mümkündür. 

Zemin katın alanının hemen hemen yarıdan fazlasını işgal eden mescide de 
batı taraftaki dehlizden ulaşılmaktadır. Batı eyvanın güney duvarındaki kapıdan 
mescide girilir. Ortada zemini eyvanlara göre bir basamak (yaklaşık 0.40 m.) 
daha aşağıda tutulmuş, kare planlı avlu yer almaktadır. Avluya dört yönden birer 
eyvan açılmaktadır. Bunlardan güney eyvan kuzey eyvanla, doğu eyvan da batı 
eyvanla aynı ölçülerdedir. Kuzey ve güney eyvanlar diğerlerinden daha büyük 
tutulmuşlardır. Sivri tonozla örtülü olan eyvanların hepsi, taş döşemeli olup büyük 
birer sivri kemerle avluya açılmaktadırlar. Avlunun zemini çok renkli mermer 
döşemeye sahiptir. Mermerler siyah, açık ve koyu kırmızı, kahverengi, kirli ve 
açık beyaz renklerdedir. Ortadaki kare çerçevenin içerisinde on iki kollu yıldızın 
sonsuzluk prensibine göre geliştirilmesiyle oluşturulmuş bir geometrik geçme 
kompozisyona yer verilmiştir. Bunu süslemesiz bir kuşak dolanmaktadır. Ortadaki 
karenin dört yanında yer alan büyük üçgenlerin içerisinde birer madalyon ile 
geometrik geçmeler mevcuttur. Bunların çevresindeki üç kuşakla göbek kısmının 
kompozisyonu tamamlanmaktadır. Bu kuşaklardan ikisi süslemesiz, birisi 
ise sekiz kollu yıldız geçmelerden ibaret bir geometrik süsleme içermektedir. 
Göbek kısmının dört yanında meander dizisi çerçeveli dikdörtgenler yer alırken, 
köşe boşluklarında da ortasında büyük bir madalyon ile çevresinde geometrik 
geçmelerin bulunduğu kareler bulunmaktadır. Kuzey eyvanın iki yanında 
dikdörtgen şekilli ve çapraz tonozla örtülü birer oda yer almaktadır. Bunlardan 
batıdakine batı eyvandan, doğudakine ise kuzey eyvandan geçilmektedir. 

Kıble yönünde yer alan güney eyvan aynı zamanda mihrabı ihtiva etmektedir. 
Mihrap, kum saati şeklinde altlık ve başlıkları olan iki mermer sütunceye 
dayandırılmış sivri kemerle çevrelenmiş sivri kemer kavsaralı basit bir nişten 
ibarettir. Nişin içerisinde, çevre kemerinde ve daha üstte farklı renkteki 
malzemelerle çok renklilik oluşturulmuştur. Ana burcun yapısına uygun olarak 
yerleştirilen mescidin yönü kıbleye tam denk düşmediği için mihrabın nişinin 
hafif doğuya doğru döndürüldüğü görülmektedir. Mihrabın iki yanında dikdörtgen 
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şekilli ve ahşap şebekeli birer pencere açılmıştır. Kuzey eyvanda yer alan mazgal 
tipteki bir pencere ile birlikte bu üç pencere mescidin duvarlarında açılmış tek ışık 
kaynaklarıdır. 

Avlunun üzeri üçgenlerle geçilen sekizgen kasnak üzerine oturtulmuş bir 
kubbe ile örtülmüştür. En üst katta ana burcun çatı seviyesinde yerleştirilmiş olan 
kubbenin kasnağındaki pencereler de yapıya ışık sağlamaktadır. Geçişlerle kubbe 
tuğladan örülmüşlerdir.

Bu kattaki mekânların üzerini örten tonozlar taştan yapılmışlardır.

1.3.2. Birinci Kat

Bu kata yüksek basamaklı bir taş merdivenle ulaşılmaktadır. Birinci katta dört 
yönlü ve duvarlara paralel olarak uzanan dehlizler yer almaktadır. Güney taraftaki 
dehlizde giriş holüyle bağlantı kurmaya imkân veren sekizgen şekilli bir açıklık 
vardır. Bu dehlizler, ahşap kirişlerli takviye kemerleriyle desteklenmiş çapraz 
tonozlarla örtülmüştür. Bazı geçiş mahallerinde beşik tonozlara yer verildiği 
görülmektedir. Dehlizlerin paralel sıralandığı duvarlarda, savunma amaçlı yirmi 
bir kadar mazgal tipinde açıklıklar mevcuttur. Ayrıca bu katta köşe kulelerinin 
içerisi boşaltılarak bir koridorla dehlizlere bağlanmıştır. Kulelerin içerisinde de üç 
yöne bakar şekilde mazgal delikleri yerleştirilmiştir. 

Orta kısımda ise, mescidin avlusunun üzerini örten kubbeli alanın 
etrafına yerleştirilmiş yine çapraz tonozlarla örtülü büyüklü küçüklü odalar 
bulunmaktadır. Bunlardan orta bölümdeki büyük mekânda, bugün kalenin bir 
maketi sergilenmektedir. 

Zemin katta olduğu gibi, birinci kattaki mekânların üzerini örten tonozlar da 
taştan yapılmışlardır.

1.3.3. İkinci Kat

Yine aynı yerdeki taş merdivenden ikinci kata da ulaşılmaktadır. Bu katta 
kuzey, doğu ve batı kenarlarda üç yönlü olarak uzanan ve beşik tonozlarla 
örtülü birer koridor ve bu koridorun iki yanına yerleştirilmiş mekânlar dikkat 
çekmektedir. Dışarıya taşıntılı yirmi iki yağ dökme deliği ile altı tane de mazgal 
şekilli açıklık ihtiva eden bu mekânların cephanelik ya da farklı amaçlar için 
yapılmış odalar olduğu tahmin edilmektedir. Doğudaki koridorun batı kenarında, 
güney uçta tuvalet ya da hamam olabileceği sanılan bir hücre ile bağlantılı, 
üzeri de beşik tonozla örtülü dikdörtgen şekilli bir oda bulunmaktadır. Merdiven 
boşluğunun kuzeyinde de beşik tonozla örtülü ve dikdörtgen şekilli üç odaya yer 
verilmiştir. Koridorun doğu tarafında ise, kuzey ve güney uçtakiler büyük kare 
biçiminde, aradakiler dikdörtgen şekilli toplam sekiz oda vardır. Bunlar da beşik 
tonozla kapatılmışlardır. Kuzey uçtaki büyük odadan açılan bir kapı vasıtasıyla bir 
merdivene, oradan da köşe kulesi aracılığıyla çatıya ulaşılabilmektedir. Mescidin 
avlusuna bakan iki pencereye sahip olan kuzey taraftaki koridora da beşik 
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tonoz örtülü ve dikdörtgen şekilli dört oda açılmaktadır. Batıdaki koridorun dış 
kısmındaki oda düzeni doğu kanatla hemen hemen aynıdır. İç tarafta ise dört oda 
mevcuttur. Bunlardan güney taraftan ikinci sırada yer alan oda, eskiden burada var 
olan minarenin yerine yapılmıştır.

Orta kısımda kuzey-güney istikametinde uzanan ve art arda yerleştirilmiş 
mekânlar bulunmaktadır. Bunlardan en kuzeydeki beşik tonozlarla örtülü birbiri 
içerisinden geçilen odalar şeklinde olup, aynı zamanda ocak nişleri içermesi 
sebebiyle de mutfak olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir. Güney tarafta ise 
yine birbiri içerisinden geçilen ve birincisi beşik-çapraz tonoz karışımı bir örtüyle 
kaplı, ikincisi ise çapraz tonozla örtülü iki büyük oda yer almaktadır. İkinci oda, 
güney taraftan da hafif dışarıya taşıntılı bir yüzeyde kalenin avlusuna açılan iki 
büyük sivri kemerli pencereye sahiptir.

Bu kattaki tonozlar taş yerine tuğladan örülmüşlerdir. Bunun sebebi, mimarın 
çatının ağırlığını hafif tutma endişesi olsa gerektir.

Description le’Egypte’teki eski resimlerde ana burcun üzerinde bir minare 
yükseldiği görülmektedir. Çatı seviyesinden itibaren yükselen minarede sekizgen 
şekilli birinci gövdeden sonra birinci şerefe, silindirik biçimli ikinci gövdeden 
sonra ise ikinci şerefenin yer aldığı anlaşılmaktadır (Qayıtbay’s Citadel 
Alexandria).

1.4. Sarnıç 

Kale, içinde yaşayanların temel ihtiyaçlarının başında gelen içme suyunun 
temini hususunda doğal su kaynaklarına hayli uzak konumdadır. Bunu belirlemek 
maksadıyla kazı çalışmaları yapılmıştır. Sonuçta ana burcun batı tarafında, 
yeraltında duvara paralel olarak uzanan büyük bir sarnıç ortaya çıkarılmıştır. 
Kırmızı tuğladan yapılmış olan sarnıç, 13.10 m uzunluğunda ve 5.05 metre 
genişliğinde dikdörtgen şekilli bir yapı sergilemektedir. Ortada serbest duran dört 
mermer sütun dizisi ile mekân uzunlamasına iki bölüme ayrılmıştır. Sütunlara ve 
duvarlara dayandırılmış kemerler tarafından taşınan on basık kubbe ile örtülü olan 
sarnıç, 4.50 m derinliğindedir. Bu sarnıç ile surların batı ve kuzey taraflarındaki 
komşu yapılara doğru giden künk boruları arasında bir ilişki olduğu göz önüne 
alınırsa, İskenderiye bölgesinde bolca yağan ve bitişikteki yapıların çatılarında 
toplanan yağmur sularının sözü edilen kanallar vasıtasıyla sarnıçta toplandığı 
sonucuna varılabilir. Çatıları kaplamada kullanılan sıvayla sarnıcın içerisindeki 
yüzeylerde bulunan sıvanın  aynı olması da bu düşünceyi doğrulamaktadır. Bu 
sıva, su geçirmeyen kırmızı renkli tuğlanın tozunun katılmasıyla güçlendirilmiş 
gözeneksiz ve sert yapılıdır. Zemin kattaki tonozlu dehlizin altında, sarnıçla ana 
burç arasında batı duvar içerisinden bir bağlantı mevcuttur. Nihayette bu muhteşem 
sarnıcın keşfi, Sultan Kayıtbay Kalesi’nde yaşayanların günlük tüketimleri için 
suyun nasıl temin edildiği ve depolandığı sorununa ışık tutmuştur.
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1.5. Diğer Bölümler

Bugün tespit edilememekle birlikte kalede başka birimlerin de var olduğu 
sanılmaktadır. Tarihçi İbn İyas’ın yazdığına göre Kayıtbay’ın yaptırdığı kalede 
cami, asker yatakhaneleri ve çeşitli silah depolarının yanı sıra buğday öğüterek un 
elde etmek için bir değirmen ve bu unu pişirmek için bir ekmek fırını bulunuyordu 
(es-Seyyid, 2000: 576).

2. Reşid Kalesi

Reşid Kalesi’nin ilk olarak Baybars tarafından bataklık bir yerde inşa 
edildiği, daha sonra Kayıtbay’ın genişlettiği rivayet edilmektedir (Evliya Çelebi 
Seyahatnamesi, 1993: 487). Memluk Sultanı Kayıtbay, 1479’da İskenderiye’deki 
ünlü kalesini törenle hizmete açtıktan sonra, Nil Nehri’nin batı kıyısı üzerinde, 
şehirden yaklaşık 6 km güneyde bulunan ve o zaman yapılmakta olan kalesinin 
tamamlanmasını denetlemek için Reşid’e gitmiştir. Evliya Çelebi kapısı 
üzerinde “emere bi-inşai haza’l-burcu’l-metin malikü’l-memalik el-Eşref Ebu’n-
Nasr Kayıtbay azze nasarahu tarih-i bina semane maye” şeklinde kitabesinin 
bulunduğunu aktarır (Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 1993: 487). Ancak tarih 
yanlış olmalıdır. Tarihçi İbn İyas Osmanlı işgalinden korktuğunda Sultan 
Gavri’nin kendi kendine İskenderiye ve Reşid kalelerini kontrol etmeye gittiğini 
belirtmektedir (1515). Ayrıca İbn İyas Sultan’ın şehri korumak için Akdeniz kıyısı 
tarafına bir duvar örülmesini emrettiğini ve bu amaçla buraya ustalar gönderdiğini 
de ifade etmektedir. Gerçekten de Sultan Gavri seyahatini tamamlayarak 
Kahire’ye döndüğünde saray baş mimarı Hayır Bey el-Alai’yi duvarın yapımını 
denetlemek için görevlendirmiştir. Hayır Bey el-Alai de kısa zamanda görevini 
tamamlayarak Kahire’ye dönmüştür (1516) (Rosetta Monuments: 22). Mısır Eski 
Eserler Kurumu tarafından 1985-1986 yıllarında restore edilmiş olan kale, dört 
köşe sağlam bir yapıya sahiptir. Sarımtırak düzgün ve iri kesme taşlarla etrafındaki 
kalın surlar inşa edilmiştir. Bu surlardan nehir tarafındakilerde savunma amaçlı 
mazgallar yer almaktadır. Bu mazgallar sivri kemerlerle içeriye açılmaktadır. Kara 
tarafındaki surlarda da barınaklar aynı şekilde sıralanmıştır. Etrafında hendek 
bulunmayan kalenin dört köşesinde birer tane büyük burç yer almaktadır. Kaleye 
giriş çıkış güney tarafta yer alan tek anıtsal kapıdan sağlanmaktadır. Kapı öne ve 
yukarıya doğru taşkın olup, büyük çubuklu sivri kemerli bir nişe sahiptir. Nişin 
içerisinde de büyük dikdörtgen şekilli kapı açıklığına yer verilmiştir. 1798’de 
Fransız işgali sırasında kulelere yeni bölümler eklenmiştir. Kalenin içerisinde, 
ortada geç dönemde yapılmış tek minareli bir mescit bulunmaktadır. Orijinalde 
aynı yerde, bir dizdar evi, buğday ambarı, bir su sarnıcı, Kayıtbay Camii, 40 nefer 
evlerin yer aldığı sanılmaktadır (Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 1993: 487). 
Burada Fransızlar tarafından bulunan, günümüzde “Reşid Taşı” olarak ünlenen 
ve Londra’daki British Museum’da sergilenmekte olan yazılı taş, eski Mısırlıların 
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kullandıkları Hiyeroglif yazısının deşifre edilmesine yardımcı olmuştur (Siliotti, 
2002: 36-37). 

3. Ebukir Kalesi

Ebukir Kalesi, İskenderiye’nin doğusunda, Ebukir’de bulunmaktadır. 
Osmanlıların Mısır’ı fethinin ardından Hadım Süleyman Paşa tarafından 
934/15271528 senesinde inşa ettirilmiştir (Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 
1993: 483). XVI. yüzyıl ortalarında Piri Reis tarafından çizilen haritaya Ebukir 
Limanı ile kalenin işlendiği görülmektedir. Evliya Çelebi kale ile ilgili şu bilgileri 
aktarmaktadır: “Süleyman Paşa’nın yaptığı bu Ebukir Kalesi, İskenderiye’ye 30 
mil yakın (günümüzde İskenderiye’nin bir mahallesi durumundadır), taşlı bir 
burun üzerinde, 600 adım büyüklüğünde küçük bir kaledir. Lodosa bakan bir 
kapısı vardır. Önü kesme yalçın kaya, hendek üzerinde köprüdür. Bu kale içinde 
küçük bir Sultan Süleyman Camii vardır. 70 ev, buğday ambarları, sarnıçlar, iç 
kalede cephanesi ve dizdar evi vardır. 300 neferi vardır. 5 dükkân var. Abdülkadir 
Geylani Halifelerinden Ebukir Hamdullah bir mağara içinde gömülüdür. Kalede 
70 top vardır. İç kale kulesinin tepesinde her gece bir fener yanar. Duvarları 
denizden elli arşın yüksektedir.” (Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 1993: 482). 
Kale Ebukir Savaşı sırasında tamamen harap olmuştur. Evliya Çelebi ayrıca 
giriş kapısının alınlığında “Bu kale Murad Han oğlu Mehmed Han oğlu Beyazid 
Han oğlu Selim Han oğlu Süleyman Han zamanında yapıldı” şeklinde yapım 
kitabesinin bulunduğunu belirtmektedir (Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 1993: 
483). Ancak günümüzde mevcut değildir. Büyük bir daire planlı kalenin etrafını 
derin ve geniş bir hendek dolanmaktadır. Girişin iki yanındaki birkaç koğuştan 
başka, kalenin büyük kısmı yok olmuştur. Doğu yönündeki yuvarlak kemerli 
girişe, taştan örülmüş iki ayağa oturan ahşap bir köprü ile ulaşılmaktadır. İki 
tarafında dizdar odaları mevcut olan düz damla örtülü giriş dehlizinin iki yanında 
tonozlu koğuşlar uzanmaktadır. Bu büyük daire şeklindeki kalenin etrafı da daha 
büyük düzgün olmayan bir kare şekilli surlarla kuşatılmıştır. Ancak bu surlar 
günümüze ulaşmamış, büyük oranda tahrip olmuşlardır.

Limanı koruyan ve stratejik öneme sahip olan bu kale, XVII. yüzyıl 
başlarında Mısır’ın Akdeniz kıyılarındaki en müstahkem mevkilerinden birini 
oluşturuyordu. 1591’de İskenderiye Kalesi’nden sonra en kalabalık muhafız 
grubu Ebukir Kalesi’nde bulunuyordu. Bu sıralarda kalede 103 muhafız, dokuz 
müteferrika görev yapıyordu. Ebukir Kalesi, adını daha çok Napolyon’un Mısır 
seferi sırasında duyurmuştur. 1 Ağustos 1798’de burada meydana gelen büyük 
deniz savaşında İngiliz Amirali Nelson, Fransız donanmasını imha ederek 
Fransa’nın kara ordusunu deniz desteğinden mahrum bırakmıştır. Diğer taraftan 
Köse Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri, Akka’dan mağlup dönen 
Napolyon tarafından burada yenilgiye uğratılmıştır (1799). 1801 ve 1807’de iki 
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kez İngiliz kuvvetleri Ebukir’e çıkartma yaptı. Bu dönemde Ebukir Kalesi’nin 
koruyuculuğunda Ebukir Koyu iyi bir sığınak ve demir atmaya elverişli bir yer 
olmuştur (Çetin, 1994: 279-280; Siliotti, 2002: 32-33).

Bunlardan başka Mısır’ın Akdeniz sahilinde başka kalelerin mevcut olduğu 
sanılmaktadır. Evliya Çelebi, Reşid Kalesi’nin karşısında Nil’in doğu kıyısında 
Sarı Ahmet Paşa Kalesi’nin bulunduğundan ve harap durumda olduğundan söz 
etmektedir (Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 1993: 488; Bayhan, 1997: 405). 
Evliya Çelebi ayrıca Dimyat’ta bulunan ve Mısır fatihi Sultan Selim yapısı 
olan Eski Dimyat Kalesi’nin Nil’in Akdeniz’e karıştığı yerde dört köşe bir kale 
olduğunu, dört köşesinde birer büyük burca sahip kalenin etrafının 500 adım 
geldiğini ve içerisinde seksen nefer evleri, Selim Han Camii, dizdarı, cephanesi 
ve 40 topunun bulunduğunu ifade etmektedir (Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 
1993: 498; Bayhan, 1997: 406). Dimyat’ın eski kalesinin aşağısında Kulkıran 
(Öküz) Mehmet Paşa’nın tamamlanmamış kalesi (Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 
1993: 498; Bayhan, 1997: 406) de bunlara eklenebilir. (Bildiride yer alan renkli 
resimler için bkz.: s. 999-1003)
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OSMANLI-İRAN DEVLETLERİNİN IRAK’IN KUZEYİNDEKİ 
AŞİRETLERE YÖNELİK SİYASETLERİ VE BABAN 

MUTASARRIFI ABDURRAHMAN PAŞA OLAYI (1790-1813)
BAYRAK, Şaban*

TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Doğu Anadolu ve Irak’ın önemli bir bölümü Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran 
Zaferi’nden sonra Osmanlı topraklarına katıldı. Bölgenin Sünni halkının, Şiiliği 
yaymaya çalışan İran’a karşı korunma gayretleri, fetihte etkili olmuştur.

Bölgenin fethi, Kanuni Sultan Süleyman’ın Irak Seferi sonunda 1534 
senesinden sonra tamamlanmıştır.

Bölgeyi elinde tutmak için İran’a karşı, Bağdat’ta güçlü bir yönetim kuran 
Osmanlı Devleti; güneyde Arap, kuzeyde Kürt aşiretleri ve beylerinin desteğini 
almaya dikkat etmiş, İran’ın yayılmacı siyasetine karşı, askerî güçlerinden istifade 
etmiştir.

Bölgeye yönelik iki devletin siyasetini, yaşanan olaylarla ortaya koymak için, 
Kuzey Irak’ın büyük emirlerinden Baban Mutasarrıfı Abdurrahman Paşa’nın 
hayatı ve sebep olduğu olayların incelenmesi iyi bir yol olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Irak, Baban Mutasarrıflığı, Abdurrahman Paşa.

ABSTRACT

The Policies of The Ottoman-Iranian States Towards The Tribes of The 
Northern Iraq and The Incident of Abdurrahman Pasha, The Possessor of 
Baban (1790-1813)

The eastern region of Anatolia and most of Iraq were conquered by the 
Ottomans after Chaldiran Victory of Yavuz Selim. The struggle of the region’s 
people who were sunni against Shiite movement was an important factor for the 
victory.

The conquest of the region was completed after the Iraq campaign of Sultan 
Suleyman the Magnificient in 1534.

The Ottoman Administration which established a powerful local administration 
in the region to have control over the territory against Iran gave importance to get 
the support of the Kurdish tribes and get the help of their military power.

* Yrd. Doç. Dr., Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi. e-posta: sbayrak@nigde.edu.tr 
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The analysis of the life of Abdurrrahman Pasha who was the Possessor of 
Baban and one of the most important emirs of Iraq is a good way to reveal the 
events and understand the policies towards the region of the two states.

Key Words: Iraq, The Possessor of Baban, Abdurrahman Pasha.

GİRİŞ

Bugün Irak diye adlandırılan coğrafi bölge XI. yüzyılın sonuna kadar iki ayrı 
isimle anılmakta, bölgenin kuzey bölümüne “Irak’ul Acem”, güney bölümüne ise 
“Irak’ul Arap” denilmekteydi.

Ayrıca eski Arap yazarları ve coğrafyacılarına göre Irak’ın güney bölgesi 
“Irak”, kuzey bölgesi “El-Cezire” adıyla bilinmektedir.

Zaman içinde, Irak’ın kuzeyinin sınırlarının çizilmesinde ve adlandırılmasında 
farklı yaklaşımlar olmakla birlikte, Osmanlı yönetimi, eskiden “El-Cezire” diye 
nitelenen Irak’ın kuzey bölgesini “Musul ve Şehrizor” olarak adlandırmış ve 
Tikrit’ten yukarı kalan bölgenin tamamını kapsamıştır.

Safevi Devleti hükümdarı Şah İsmail, 1508 yılında Akkoyunlu Devleti’ni 
yıkarak topraklarına hâkim olunca, takip ettiği dini ve siyasi emelleri sebebiyle 
Osmanlı toplumu ve yönetiminde büyük endişelere sebep olmuştur. 

Safevi tehdidini bertaraf etmek için, Yavuz Sultan Selim İran seferine karar 
vermiş ve 1514 senesinde gerçekleşen Çaldıran Savaşı’nda Şah İsmail’e karşı 
büyük bir zafer kazanarak bölgeyi topraklarına katmıştır. (Marufoğlu, 1998: 26-
29; Ayrıca bkz.: Bayatlı, 1999; Sümer, 1992)

Irak’ın kuzey bölgesi özellikle sınır boyu halkı ve mahalli yöneticilerinin sık 
sık tabiiyet değiştirmesi, istikrarsızlığa sebep olmuştur. Bölgenin gerçek anlamda 
Osmanlı hâkimiyeti altına girmesi 1534 senesinde Kanuni Sultan Süleyman’ın 
Irak seferi sonunda gerçekleşmiştir. (Kılıç, 2006; Marufoğlu, 1998: 32)

Osmanlı Yönetiminin Irak’ın Kuzeyindeki İdari Taksimatı

Yavuz Sultan Selim’in 1514’te Çaldıran Zaferi’nden sonra Irak’ın kuzeyinin 
büyük bir kısmı, Osmanlı hâkimiyetine katılmış ve Diyarbakır Eyaleti’ne 
bağlanarak yönetilmiştir. (Yılmazçelik, 1995: 123-126)

Kanuni Sultan Süleyman’ın 1534 tarihli Bağdat Seferi sonunda bölgede 
kalıcı olarak teşkilatlar kuran Osmanlı yönetimi, Bağdat Eyaleti’ni teşkil 
ederek, Musul’u müstakil sancak hâline getirip Irak’ın tamamını Bağdat valileri 
aracılığıyla yönetecektir. (Darkot, 742)

İran sınırına yakın Şehrizor Kalesi ve çevresi Irak Seferi sonunda fethedilmiş 
ise de civardaki bazı kalelerin ele geçirilmesi ve aşiretlerin itaati zaman alacak, 
Bağdat Valisi Hasan Paşa’nın gayretleriyle 1553 yılında fetih tamamlanacaktır. 
(Bayatlı, 1999: 29-31)
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Fetihten sonra müstakil sancak veya eyalet olarak yönetilen Şehrizor, (Bayatlı, 
1999: 36-37) XVIII. yüzyılın başında Bağdat Valisi Hasan Paşa tarafından; Kerkük, 
Erbil, Köy-Sancak, Karaçolan (Şara-bazar), Revanduz ve Harir sancaklarından 
teşekkül eden eyalet hâline getirildi. (Minorsky; 398)

Irak’ın kuzeyi, özellikle Şehrizor Eyaleti, aşiretlerin yoğun olarak yaşadıkları 
sancaklardan müteşekkildi. Bu sancaklar yurtluk-ocaklık ve hükûmet olarak 
yönetilmekteydi.

Osmanlı ve İran Devletleri’nin Irak’ın Kuzeyindeki Kürt Aşiretlerine 
Yönelik Siyaseti

Osmanlı idaresi, bölgede tesis edildiği zaman aşiret otoritesine dayanan 
feodal beyler, tabiiyet uzun yıllardır merkezî otoriteden uzak, bir nevi muhtariyet 
içerisinde siyasi varlıklarını sürdürmekte idiler. Osmanlılardan önce bölgeye 
hâkim olanlarda tam bir merkezi otorite kurabilmiş değillerdi. Osmanlı idaresi bu 
hususları göz önünde bulundurarak aynı özellikleri taşıyan bütün bölgelerde farklı 
bir teşkilat uygulamasına gitmek ihtiyacını duydu. Bu konuda etkili olan, bölgeyi 
iyi tanıyan ünlü bilgin ve tarihçi İdris-i Bitlisi olmuştur. O bölgedeki mahalli 
beylerin Osmanlı hizmetine girmelerinde büyük gayret sarf etmiş, imtiyazlarının 
devamını sağlayan yurtluk–ocaklık ve hükûmet sancakları ihdas edilmiştir. (Ünal, 
1999: 117)

Bölgedeki Kürt Emirleri’ne verilen toprak ve hediyelerin yanı sıra Kızılbaşlık 
karşıtı fetvaların duyurulması, İdris-i Bitlisi’nin dinî telkinleri, çoğunluğu Sünni 
olan ahalinin Osmanlı tarafına kazanılmasında ve itaatlerinde etkili olmuştur. 
(Solakzade, 1989: 39-40; Kılıç, 2006: 69-72; Bayraktar, 1991) Osmanlı yönetimi 
İran karşısında Sünniliğin koruyucusu olduğu iddiasını ve politikasını sonraki 
asırlarda da sürdürecektir. 

Osmanlı-İran devletleri arasında yaşanan ihtilafların en önemli sebeplerinden 
birisi de sınır bölgesinde yaşayan aşiretlerin tabiiyetinin kesin belli olmayışıydı. 
Şehrizor bölgesinde oturan aşiretler İran topraklarında yaylaya çıkıp İran aşiretleri 
de Şehrizor topraklarında kışlayabiliyordu. (Cevdet Paşa, C. 10, 1974: 133)

Bu ilişkileri istismar eden İran devletler hukukuna aykırı olarak, Şehrizor 
Eyaletinde emirlerin atanmasında söz sahibi olmak istiyor ve vergi talep 
edebiliyordu. (Cev. Dah. Sıra No: 96)

İran Devleti emirler arasındaki reKâbet, haneden mensupları arasındaki 
ihtilaflara müdahale ederek verdiği siyasi ve asker desteği ile etkili olmaktaydı. 
Var olan anlaşmalara rağmen firari beyleri himaye ediyor, sorulduğunda da inkâr 
yoluna gidiyordu. (Hat. Hüm. Dos. No: 287, Göm. No: 17227; Hat. Hüm. Dos. 
No: 288, Göm. No: 17306)

Ele alınan olaylarda da görüleceği gibi, mezhep farkı sebebiyle halk Osmanlı 
idaresini tercih edebilir. Bunun örnekleri vardır. (Marufoğlu, 1996: 50) Ancak 
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yönetici zümre mevkisi ve çıkarlarını korumak için İran hükûmetiyle her türlü iş 
birliğine girmekteydiler. 

Bağdat valileri tarafından yönetilen Şehrizor eyaleti bölgedeki güçlü emir 
ve hanedanların nüfuzundan yararlanmayı esas alan bir yönetim anlayışı takip 
etmekteydi. Emirlerin tabiiyeti ve vazifelerini yapmalarıyla yetinen Bağdat valileri 
gerekmedikçe aralarındaki mücadeleye karışmazdı. Görevden ayrılan veya rakip 
emirler Bağdat’ta ikamet ederlerdi. Böylece her iki tarafta denetim altında olurdu. 
(Cevdet Paşa, 1974, C. 1: 458)

Bölgedeki emirler mevkilerini korumak için Bağdat valileri ile iyi geçinmek 
zorunda oldukları kadar, Bağdat valileri de hem İran saldırılarına karşı, hem de 
siyasi rakiplerini yok etmekte bu emirlere muhtaçtılar. 

Irak’ta iktidarı belirleyen en büyük güç Osmanlı padişahı olmakla birlikte, 
mahalli ölçekte, kuzeydeki Kürt emirleri, güneyde Basra çevresinde oturan Arap 
aşiretleri ve Musul valileri belirleyici olabilmekteydiler. Dış faktör olarak İran 
hükûmeti de oldukça etkili olmaktadır.

Osmanlı-İran devletlerinin Irak’ın kuzeyindeki aşiretlere yönelik politikalarını 
bütün yönleri ile ortaya koymak için, Baban mutasarrıfı Abdurrahman Paşa’nın 
hayatı ve sebep olduğu olayları ele almak güzel bir örnek teşkil edecektir. 

Baban (Beye-Bebe) Ocağı-Hükûmeti’nin Ortaya Çıkışı

Baban1 Ocağı’nın bilinen ilk kurucusu Fakih Ahmet’tir. (Cevdet Paşa, 1974, 
C.1: 457. Farklı rivayetler için bkz.: Mehmet Emin Zeki Bey, 2005: 282-283) 
Şeref-name yazarı Şeref Han, eserinde aileye isim verenin Pir Budak Babe 
olduğunu kaydeder. (Minorsky; 200) Bu bilgi doğruysa ailenin “Babe-Baban” 
olarak adlandırılması XVI. yüzyılın sonunda başlar.

Fakih Ahmet’in oğlu Mavdu veya Mir Muhammed Şehr-i Bazar’ı ele geçirip 
yerleşince nüfuzları artmış, 1669 yılında Karaçulan sancağı, ihtas edilerek oğlu 
Süleyman Paşa’ya verildi. Ancak İran’a kaçarak, İran’ın Erdelan valisi oldu. 
(1694-1695) Tekrar Osmanlıya sığınarak Dobruca’da Babadağı’na sevkedildi. 
Çirmen mutasarrıfı yapıldı. 1703 yılında Edirne’de öldü. Bir süre oturdukları 
Babadağı’ndan dolayı, çocuklarına Babanlı, Kuzeydoğu Irak’ta yönettikleri 
bölgeye “Baban” denilmeye başlandı. (Öztuna,1989, C. 2: 512) Bu rivayet 
yukarıda zikredilen rivayetle çelişmekle birlikte, konunun anlaşılması için 
oldukça önemlidir.

XVIII. yüzyılın başlarında Şehrizor sancağı 18 sancaktan oluşmaktaydı. Bu 
sancaklardan biri Beye-Baban Sancağı’dır. Sancak tevcihatlarında ocaklık veya 
hükûmet kaydı bulunmayan Beye-Baban Sancağı aynı zamanda ilk kez bu isimle 

1 Kaynaklarda “Beye”, “Bebe”, “Baba” şeklinde farklı adlandırmalar olmakla birlikte, biz 
çalışmamızda en yaygın kullanılan “Baban” adını esas alacağız.
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zikredilmiştir. XVIII. yüzyılın ortalarında birçok sancak malikâne yapılmak 
suretiyle veya başka sebeple ortadan kaldırılırken Baban Sancağı varlığını 
korumuş (Kılıç, 1997: 72-73) hatta sınırlarını genişleterek devam etmiştir.

Sancak tevcihatında Baban Sancağı’nın statüsü belirtilmese de, bölgedeki 
yöneticilere gönderilen hükümlerde; “Baban Sancağı”, (Hat. Hüm. Dos. No: 205, 
Göm. No: 10682) “Baban Hâkimi”, (Hat. Hüm. Dos. No: 160, Göm. No: 6687) 
“Hükûmeti”, (Cev.: Dah. Sıra No: 1395) “Baban Ocaklığı”, (Cevdet Paşa, 1974, 
C. 1: 457) gibi kullanılan ifadeler göstermektedir ki, Baban Sancağı şartlara bağlı 
olarak farklı statülerde idare edilmiştir.

Baban ailesinin nüfuzu XVIII. yüzyıl boyunca artarak devam etmiş, gerek 
kendi aralarındaki hâkimiyet mücadelesi, gerek Osmanlı ve İran devletleri arasında 
tabiiyet değiştirmeleri, çatışmalara sebep olmalarına rağmen vazgeçilmez olmayı 
başarmışlardır. (Bkz.: Mehmet Emin Zeki Bey, 2005: 187; Cevdet Paşa, 1974: 
457-459) 

Baban ailesinin gücü ve şöhreti Süleymaniye şehrini kurduktan sonra daha 
da artmıştır. 1781-1784 yılında kurulan Süleymaniye şehrinin kurucusu hakkında 
kaynaklarda farklı rivayetlere rastlıyoruz. İbrahim Paşa’nın kurup Bağdat Valisi 
Büyük Süleyman Paşa’nın adını verdiği(Minorsky; 200) Mahmut Paşa’nın 
kurduğu ve Süleyman Paşa’nın adını verdiği, (Öztuna, 1989: 513) Baban 
Süleyman Paşa’nın şehri inşa edip kendi ismini verdiği (Mehmet Emin Zeki Bey, 
2005: 187) rivayetlerinin hangisinin doğru olduğunu tespit etmek güçtür. 

Serçenar Ovası’nda inşa olunan Süleymaniye şehri kısa sürede gelişerek 
yönetim ve ticaret merkezi oldu. İklimi ve toprağı tarıma da elverişli olan 
şehir, beş kaza, altı nahiye ve 1036 köyden oluşmakta, toplam 51.600 nüfus 
barındırmaktaydı. (Şemsettin Sami, 1999, C. 4: 2622)

Baban ailesinin gücü arttıkça kendi aralarındaki iktidar mücadelesi 
şiddetleniyor, nüfuzlarını yaygınlaştırmak için bölgedeki diğer emirlerle sık sık 
çatışmaya giriyorlardı. Öte yandan Bağdat’taki iktidar mücadelelerine daha çok 
müdâhil olmaya başlamışlardır. Bu süreçte İran’a ilticalar artmış ve iktidarı temin 
veya korumak için sık sık İran bölge valilerinden siyasi ve askeri destek talep 
edilir olmuştur.

Bu iç içe girmiş siyasi ve askerî süreci ortaya koyabilmek ve anlaşılır kılmak 
bakımından Baban Abdurrahman Paşa’nın mutasarrıflığını ve hayatını incelemekle 
daha iyi açıklanabilecektir.

Abdurrahman Paşa’nın Baban Mutasarrıfı Oluşu

Halit Paşazâde, Mehmet (Muhammet) Paşa’nın oğludur. Büyük kardeşi Osman 
Paşa’nın vefatından sonra 1790 yılında Köy-Sancak ve Baban mutasarrıfı oldu. 
(1790), (Mehmet Süreyya, 1996, C. 1: 96)
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Abdurrahman Paşa bu ilk mutasarrıflık döneminde oldukça başarılı olup, 
dirayetli bir yönetici olduğunu göstermiştir. Basra ve Şehrizor vilayetlerine de 
tasarruf eden Bağdat Valisi Süleyman Paşa’nın (Cev. Dah. Sıra No: 6231) güvenini 
kazanmış, hatta Süleyman Paşa muarızlarını ortadan kaldırmada Abdurrahman 
Paşa’nın gücünden de istifade etmiştir. Irak’ta kuvvetli bir yönetimin kurulması 
İran’ın genel siyasetine ters düştüğünden, asılsız iddia ve gerekçelerle Abdurrahman 
Paşa hakkında Bağdat ve merkeze türlü şikâyette bulunmaktaydılar. Görevli 
olarak Bağdat’a giden Kapıcıbaşılardan Ahmet Ağa, İstanbul’a döndüğünde 
sunduğu raporu Irak hakkında önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Bu raporda Baban 
Aşireti’nin bir kısmının İran tarafından Sine Hanı’nın idaresinde olduğu, İran 
Hükûmeti’nin niyetinin Süleymaniye Sancağı’nda bulunan Baban aşireti üzerinde 
de nüfuz sahibi olmak, hatta mümkün olursa ilhak etmek düşüncesiyle davrandığı 
tespiti dikkat çekmektedir. Bağdat Valisi Süleyman Paşa bütün şikâyetlere 
rağmen Abdurrahman Paşa’yı korumaya devam eder. 1793 tarihli bu raporda da 
şikâyetlerin asılsız olduğu ifade edilmektedir. (Hat. Hüm. Dos. No: 161, Göm. 
No: 6701) 

Baban Sancağı Mutasarrıfı Abdurrahman Paşa İran sınırına yakın oturan 
Belbas aşiretinin eşkıyalık yapması, sınırı geçerek İran tarafındaki köylere 
zarar vermesi üzerine İran hükûmetinin ısrarlı şikâyetlerini ortadan kaldırmak 
için görevlendirmiştir. 1796 yılında verilen bu görev sırasında bazı uygunsuz 
hareketleri olduğu iddia olunarak, İran hükûmeti bu kez Abdurrahman Paşa 
hakkında Bağdat Valisi Süleyman Paşa’ya yeni bir şikâyet mektubu gönderir. 
(Hat. Hüm. Dos. No: 205, Göm. No: 10682)

Bu hadiselerin yaşandığı sırada Abdurrahman Paşa görevden alınmıştır. 
Kesin bir bilgiye ulaşılamasa da zaten uzun bir süredir İran hükûmetini Bağdat 
Valisi Süleyman Paşa’ya baskı yaptığı, Paşa’nın görevden alınmasını talep ettiği, 
yukarıda zikredilmiş idi. Abdurrahman Paşa bu baskılar sonunda görevden alınmış 
olabilir.

Bağdat’ta oturmaya başlayan Abdurrahman Paşa pek rahat durmayıp rahatsızlığa 
sebep olmuş, Kuy ve Harir Sancaklarında mutasarrıf olan kardeşi Selim Bey’de 
isyan edince önce hapsedilip sonra kardeşiyle Halle’ye sürülmüşlerdir. (Cevdet 
Paşa, 1974, C.7: 208)

1802 senesinde Bağdat’ta veba (taun) hastalığı baş gösterir. Yaşanan felaketten 
müteessir olan Süleyman Paşa hastalanır ve vefat eder. Yerine kethüdası Ali Paşa 
vali olur. (Hat. Hüm. Dos. No: 169, Göm. No: 7219/A)

Ali Paşa’nın vali olmasını istiyor görünen Yeniçeri Ağası Ahmet Ağa, 
gizlice Süleyman Paşa’nın damadı Selim Bey’in vali yapılması için çalışıyordu. 
Taraftarlarıyla kaleyi ele geçirip, Ali Paşa taraftarlarıyla çarpışmaya girdi. Şehrin 
ve ahalinin çok zarar göreceğini anlayan Ali Paşa, aman dileyerek konağına 
çekilmek istedi. İsteği kabul edilerek damat Selim Bey’i vali vekilliğine getirdiler. 
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Desteğini almak için Halle’de sürgün bulunan Abdurrahman Paşa ve kardeşi Selim 
Bey’i serbest bıraktırarak Bağdat’a getirdiler. (Cevdet Paşa, 1974, C.7: 212-213)

Bu olayda da görüldüğü gibi, Bağdat valileri hem eyaleti yönetebilmek için 
güneyde Arap aşiretleri ve emirlerinin, kuzeyde Kürt aşiretleri ve emirlerinin 
desteğine ihtiyaç duymaktadırlar. Bağdat’ta iktidarı kaybeden vali veya emirler 
sık sık bu aşiretlere sığınıp destek ve himaye talep etmekteydiler.

Ahmet Ağa’nın uygunsuz davranışları halk arasında tepkiye yol açar. Ali 
Paşa’nın taraftarı olan Kölemenler ve halk gece yeniçerilere saldırıp bir kısmını 
öldürünce kalanları kaçarlar. Abdurrahman Paşa ve kardeşi Selim Bey çok az 
adamlarıyla kalede direnmeye çalışırlar ise de sonuç vermez. Selim Bey Musul’a 
kaçar. Abdurrahman Paşa ve damat Selim Bey yakalanmış, Abdurrahman Paşa 
affedilmiş, damat Selim Bey’de Basra’ya sürülerek orada idam edilmiştir. Bu 
gelişmeler üzerine Ali Paşa’nın adı yeniden vali vekili olması için İstanbul’a 
yazılmıştır. (Cevdet Paşa, 1974, C. 7: 213-215)

İran sınırında yaşayan aşiretlerin iki devlet arasında şikâyetlere yol açtığına 
yukarıda değinilmişti. 1802 yılından daha önce tedibine çalışılan Bilbas (Belbas) 
aşiretinin yine İran tarafına geçip zarar verdiği hususunda İran Şahı Feth Ali Han’ın 
tekrar şikâyeti olunca Bağdat Valisi Ali Paşa üzerlerine yürüyerek itaatlerini 
sağlamıştır. (Hat. Hüm. Dos. No: 60, Göm. No: 2690)

Abdurrahman Paşa’nın Tekrar Baban Mutasarrıfı Oluşu, İsyanı ve 
İran’a İlticası

Abdurrahman Paşa 1804 yılında İbrahim Paşa’nın ölümü üzerine tekrar Baban 
mutasarrıfı oldu. (Mehmet Emin Zeki Bey, 2005: 233)

Bağdat Valisi Ali Paşa Habur’a yerleşen El-Abid aşiretinin tedibi işini 
Abdurrahman Paşa ve Köy Sancağı Mutasarrıfı Mehmet Paşa’ya verdi. 
Abdurrahman Paşa ile akrabası Mehmet Paşa arasında reKâbet ve düşmanlık 
vardı. Birbirlerini öldürmek için fırsat gözlemekte idiler. Kerkük yakınlarında 
bir araya geldiklerinde, Abdurrahman Paşa bir fırsatını bulup Mehmet Paşa’yı 
idam ederek bir raporla Bağdat valisine bildirir. Ali Paşa bu hadiseye çok kızmış, 
ancak “şimdilik” kaydıyla sadece azarlamakla yetinmiştir. Abdurrahman Paşa’nın 
taşkınlıkları devam edince, Baban Sancağı mutasarrıflığından alınarak yerine 
Ahmet Paşazâde Halit Bey, Köy, Harir sancaklarına da İbrahim Paşazâde Süleyman 
Bey getirilir. Bu kararı kabul etmeyip isyan eden Abdurrahman Paşa, Baban 
Sancağı’nı ele geçirmek için gelen Halit Paşa kuvvetlerini yolda karşılayarak 
mağlup eder. Ali Paşa Bağdat ordusuyla yetişip Abdurrahman Paşa’nın ordusunu 
yenip dağıtınca, bölgede tutunamayacağını anlayan Paşa İran’a kaçarak, Şah’tan 
yardım ister. İran Şahı’nın Abdurrahman Paşa’ya yardım sözü vermesi iki devlet 
arasında (Cevdet Paşa, 1974, C.8; 33-34) yeni bir gailenin ortaya çıkmasına yol 
açacaktır. 
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Bağdat Valisi Ali Paşa’nın, Abdurrahman Paşa’nın uygunsuz hareketlerini ve 
İran’a sığınıp taltif edildiği, Germanşah valisi yapıldığı hususlarını bir mektupla 
İstanbul’a bildirmesi büyük bir takdirle karşılanmış, (Hat. Hüm. Dos. No: 93, 
Göm. No: 379) Padişah III. Selim tarafından bir kürk armağan olunarak Ali 
Paşa’nın başarısı tebrik edilmiştir. (Hat. Hüm. Dos. No: 38, Göm. No: 1915)

Abdurrahman Paşa tekrar Baban Sancağı’nı elde etmek için İran Şahı’ndan 
yardım isteyip, Bağdat valisine bir mektup yazmasını sağlar. Lakin Ali Paşa, 
Abdurrahman Paşa’nın fenalıklarını bildirerek İran Şahı’nın isteğini nezaketle 
geri çevirir. Bu gelişme üzerine Abdurrahman Paşa, İranlıları büyük para ve malla 
ikna etmeyi başararak, aldığı kuvvetle zorla Baban Sancağı’nı ele geçirmek için 
harekete geçer. (Cevdet Paşa, 1974, C.8; 70-71; Hat. Hüm. Dos. No: 161, Göm. 
No: 6703)

Abdurrahman Paşa’nın İran Şahı’nın oğlu Abbas Bey’le sınıra hareket ettiğini 
haber alınca (Hat. Hüm. Dos. No: 105, Göm. No: 4116-C) derhal orduyu 
hazırlayarak sınıra yönelir. Durumu bir kaima ile İstanbul’a bildirir. (Mayıs 1806), 
(Hat. Hüm. Dos. No: 160, Göm. No: 6671) Daha önce İran’la olan ihtilafın 
büyütülmemesi, anlaşmalara uygun, mülteciler hakkında yapıla gelen muamelenin 
yapılması hususunda uyarılan Bağdat Valisi’nin (Hat. Hüm. Dos. No: 167, 
Göm. No: 6984) İran’a savaş açmış olması, Osmanlı yönetiminde büyük telaş ve 
endişeye sebep olur. İran’ın Irak’ta cereyan eden olaylara karışması ne kadar kabul 
edilemez davranış ise, Ali Paşa’nın yetkisini aşıp İran’a tek başına savaş açması o 
kadar yanlıştı. Üstelik bu sırada Rusya’ya karşı Osmanlı, İran ve Fransa arasında 
bir ittifak söz konusuydu. Bu durumda Osmanlı-İran savaşı kabul edilemezdi. 
Gönderilen fermanla Ali Paşa’nın derhal geri dönmesi bildirildi. Ancak bazı aşiret 
kuvvetleri İran sınırını geçip sınırda bulunan yerleşim yerlerini yağmalamış, Ali 
Paşa’nın yeğeni ve kethüdası Süleyman Bey bir miktar kuvvetle İran ordusunu 
alarak Süleymaniye üzerine yürüyen Abdurrahman Paşa kuvvetleriyle çarpışıp 
mağlup olup esir düştü. (Cevdet Paşa, 1974, C.8; 70-71)

İran Şahı Mirza Mehmed Şefi Han gelişmeler üzerine Bağdat Valisi Ali Paşa’nın 
anlaşmalara aykırı, Abdurrahman Paşa’yı takip bahanesiyle hududu geçtiği ve 
zarar verdiğine dair bir şikâyet mektubu yollar. (Hat. Hüm. Dos. No: 161, Göm. 
No: 6704) İran Şahına gönderilen cevapta Ali Paşa’ya sahip çıkılarak, Ali Paşa’nın 
niyetinin hududu tecavüz olmadığı, Abdurrahman Paşa’yı af ve görevine iadeden 
ibaret olduğu, iki devlet arasında yapılmış anlaşmalara sadık olduğu bildirilir. 
(Hat. Hüm. Dos. No: 161, Göm. No: 6717; Hat. Hüm. Dos. No: 161, Göm. No: 
6704/F) Bu sırada Abdurrahman Paşa’nın Ali Paşa’dan bizzat affedilmesini rica 
etmiş, olayların yatışması için bu isteği kabul edilerek Baban sancağı mutasarrıfı 
yapılmıştır. Abdurrahman Paşa’nın itaatinin temininde, Osmanlı yönetiminin 
telkinleri de etkili olmuştur. (Hat. Hüm. Dos. No: 160, Göm. No: 6681) 

Konuyla ilgili belgelerde; Ali Paşa’nın Abdurrahman Paşa’ya kötü davrandığı, 
İran’a ilticaya mecbur bıraktığı, (Hat. Hüm. Dos. No: 167, Göm. No: 6984) 
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Erzurum Valisi Yusuf Paşa’nın Bağdat valisi olmayı arzu etmesinin (Cevdet Paşa, 
1974, C. 8: 259) sebebiyle olabilir. Gönderdiği inhasında; Ali Paşa’yı suçlayarak, 
husumetle ve sebepsiz yere Abdurrahman Paşanın üzerine yürüdüğü ve İran’a 
kaçmaya zorladığı ifade edilmektedir. Ayrıca “… asair ve kabailin zabt ve rabtı 
ve Tevaif-i Acem ve Kızılbaş’ın sed ve bendi Kürdistan askeriyle olageldiği 
cümle indinde…” olduğu belirtilerek aşiret ve ümeranın düşmanlığının doğru 
olmayacağı vurgulanmaktadır. (Hat. Hüm. Dos. No: 160, Göm. No: 6681/A) 
Yine Ali Paşa’nın aşiretler ve ahali tarafından sevilmediği ve görevden alınmasının 
uygun olacağına dair taleplerde artmaktadır. (Hat. Hüm. Dos. No: 160, Göm. 
No: 6681/B)

Bu gelişmeler olurken Ali Paşa düşmanı olan bir grup kölemen tarafından 
Ağustos 1807 tarihinde öldürüldü. Yerine kethüdası Süleyman Paşa vekil yapılarak 
merkeze vali olarak atanması için yazılınca, Bağdat’ta kölemen varlığına son 
vermek isteyen hükûmet bunu fırsat bilerek, bu isteğin aksine zaten Bağdat’la 
ilgilenen Erzurum Valisi Yusuf Paşa’yı vali olarak atadı. Bu sırada Bağdat’tan 
Süleyman Paşa’nın vali olması için ikinci bir talep gelince, Yusuf Paşa’dan 
vazgeçilerek Süleyman Paşa’nın Bağdat valiliği fermanla bildirilmiştir. (Cevdet 
Paşa, 1974, C. 8: 256-259; Mehmet Süreyya, 1996, C. 5: 1550)

Bağdat Valisi Süleymen Paşa’nın Abdurrahman Paşa ile İhtilafı ve 
Abdurrahman Paşa’nın İsyanı

Süleyman Paşa vali olunca, yeni valiye tebrik ziyareti gelenek olduğundan 
Abdurrahman Paşa bu ziyareti yapmayınca isyan etmiş sayıldığından (Mehmet 
Emin Zeki Bey, 2005: 234) veya başka bir sebeple isyan edince Süleyman Paşa 
büyük bir orduyla Haziran 1807 tarihinde Abdurrahman Paşa’nın üzerine yürüdü. 
Civardaki emirlerinde katıldığı bu seferde Abdurrahman Paşa yenildi ve İran’a 
kaçtı. Baban mutasarrıflığı eski Köy sancağı mutasarrıfı Baban Süleyman Paşa’ya 
verildi. Bölgede çok sevilen Baban ailesinden Halit Paşa mutasarrıf olmayı 
beklerken, Süleyman Paşa’nın genç ve tecrübesizliğinden bu atamayı yapmayışı, 
onunda beş altı bin askeriyle İran’a gidip Abdurrahman Paşa ile birleşmesine sebep 
oldu. Hatasını anlayan Süleyman Paşa, İranlı birinin aracılığıyla af edilmesini 
isteyen Abdurrahman Paşa’yı tekrar Baban mutasarrıflığına getirmek zorunda 
kaldı. Abdurrahman Paşa daha fazla güçlenmiş oldu. (Cevdet Paşa, 1974, C. 9: 
235-236)

Bağdat Valisi Süleyman Paşa’nın Azlinde Abdurrahman Paşa’nın Yardımı

Süleyman Paşa’nın kötü yönetimi ve hakkında şikâyetler artınca, devlete olan 
borcunu da ödememiş olması azline karar verilmesine yol açtı. Bu göreve eski 
Reis-ül-küttab’lardan Halet Efendi tam yetkiyle getirildi. (Cev. Dah. Sıra No: 
16720) Halet Efendi’ye yardımcı olmaları için Bağdat ileri gelenlerine, emirlere 
ve Baban mutasarrıfı Abdurrahman Paşa’ya hüküm yazılmıştır. (Cev. Dah. Sıra 
No: 3728) 
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Halet Efendi Bağdat’a varırı varmaz Süleyman Paşa ile buluşup beraberindeki 
emirleri gösterip, borcunu ödemesini ister. Durumun ciddiyetini anlamayan 
Süleyman Paşa, gücü ve merkeze uzaklığına güvenerek, sadece borcunun bir 
kısmını ödeyeceğini söyleyerek Halet Efendi’yi gönderir. Durumu öğrenen 
bütün muhalifler Süleyman Paşa’ya karşı harekete geçip, Baban Mutasarrıfı 
Abdurrahman Paşa ve Halet Efendi’nin yanında birleştiler. Süleyman Paşa’nın 
azli için gönderilen fermanı alan Halet Efendi, Abdurrahman Paşa ile haberleşip, 
yanındaki kaymakamlık fermanını Abdullah Ağa’nın adına doldurup her tarafa 
suretlerini göndererek itaatlerini istedi. Halet Efendi, Abdurrahman Paşa ve 
Abdullah Ağa ile Kerkük’te buluştuklarında birçok aşiret şeyhi de iltihak ettiler.

Süleyman Paşa durumdan haberdar olunca kethüdası ile Halet Efendi’yi 
durdurmak için asker sevk eder. Yapılan çarpışmalardan bir sonuç alınamaz. 
Bu sırada Bağdat’ta padişah buyruğuna karşı gelmek istemeyen halk ve önce 
Süleyman Paşa’yı destekleyen bir kısım yeniçeriler Paşa’ya karşı harekete 
geçtiler. Çıkan çarpışmalarda Süleyman Paşa’nın sadık adamları ve kölemenler 
galip geldi. Zaman geçtikçe durumun yavaş yavaş aleyhine döndüğünü anlayan 
Süleyman Paşa son bir gayretle, ordusuyla Bağdat’a bir saat mesafede bulunan 
Halet Efendi kuvvetlerinin üzerine saldırdı. Çarpışmalarda ateş üstünlüğüne sahip 
Süleyman Paşa kuvvetlerine karşı büyük kahramanlıklar gösteren Abdurrahman 
Paşa kuvvetleri akşama doğru çekilmek zorunda kaldı. Süleyman Paşa muharebede 
üstün gelmesine rağmen, gece taraftarlarının çoğusunun dağılıp Bağdat’a dönmesi 
üzerine, az sayıda adamıyla doğuya kaçarken yolda sığındığı aşiretler tarafından 
öldürülmüştür. (15 Ağustos 1810) (Sabit, 1292: 26-27; Cevdet Paşa, 1974, C. 9: 
244-246) 

Abdurrahman Paşa’nın Bağdat Valisi Olma Gayreti

Halet Efendi Bağdat’a girip Abdullah Ağa’yı vali vekili olarak saraya yerleştirdi. 
Halet Efendi’nin daha önce Süleyman Paşa’ya kızıp Bağdat’tan ayrılıp Musul’a 
gittiğinde Abdurrahman Paşa bu fırsattan yaralanmak için devletin alacağı dört 
bin kese akçeye ilaveten bin akçe daha vermeyi taahhüt ederek mektup yazıp, 
itibarlı adamlarından birini de İstanbul’a göndermişti. Teklifi cazip bulan yönetim, 
ayrıca Bağdat’ın kölemenlerden temizlenmesini de arzu ettiğinden, bu hususta 
Halet Efendi’nin görüşüne başvurdu. Halet Efendi’nin verdiği cevap Osmanlı 
Devleti’nin Irak politikasını ortaya koyduğu için oldukça önemlidir.

Halet Efendi mektubunda; Abdurrahman Paşa’nın Bağdat’ta oturabilmesi için 
Kölemen Ocağı’nın tamamen ortadan kalkmasının gerektiği, bu takdirde çok 
kan akacağı, bu mahzurun yanında Irak hükûmeti’nin Baban hanedanının eline 
geçmesini gerektirecektir. Her ne kadar Kölemenler Bağdat’ı benimsemiş, bazı 
sıkıntılara sebep olmuş olsa da yabancılara sığınıp onları işlerine karıştırmazlar. 
Oysa öteden beri Baban hanedanının bir kısmı devlete itaat ederken, diğer bir 
kısmı İranlılar tarafını tutarlar. İki tarafta da elleri vardır. Irak hükûmetinin 
Abdurrahman Paşa’ya verilmesinin birçok mahzur doğuracağını yazar.
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Kölemen Ocağı’nın kaldırılması ve Bağdat eyaleti’nin diğer eyaletler gibi 
yönetilmesini düşünen devlet, Irak’ın başka bir hanedana verilmesinin daha 
büyük bir zarar doğuracağı düşüncesiyle, Abdurrahman Paşa Bağdat Valisi 
yapılmamıştır. (Cevdet Paşa, 1974, C.9: 247-248)

Bağdat’ta bir ay kalan Halet Efendi’ye, bazıları tarafından Bağdat ahalisinin 
İran taraftarı Abdurrahman Paşa ve vali vekili Abdullah Paşa’yı sevmedikleri 
Süleyman Paşa’nın oğlu Sait Bey’den yana oldukları onun vali yapılmasının 
uygun olacağına dair telkinde bulundular. Bu görüşe inanan Halet Efendi Yeniçeri 
Ağası Abdurrahman Ağa’ya izin vererek Baban Abdurrahman Paşa’nın Bağdat’tan 
atılması ve Sait Bey’in vali yapılması için emir verdi. Çıkan çatışmada kölemenler 
ve Abdurrahman Paşa galip gelip Yeniçeri Ağası ve taraftarları öldürülünce, Halet 
Efendi durumu yatıştırmak için derhal elindeki fermanın boş yerini Abdullah Paşa 
adına doldurarak, valiliğini ilan etmek zorunda kalmıştır. (Cevdet Paşa, 1974, C. 
9: 248; Mehmet Emin Zeki Bey, 2005: 234) Abdurrahman Paşa çok arzu ettiği 
hâlde kendisi vali olamamış amma, Abdullah Paşa’nın Bağdat Valisi olmasını 
sağlayan en önemli kişi olmuştur.

Baban Abdurrahman Paşa’nın Bağdat Valisi Abdullah Paşa ile İhtilafı ve 
İsyanı

Abdurrahman Paşa Halet Efendi’yle Bağdat’a girdiğinde, çarpışmalarda 
gevşek davranan Derne ve Baclan mutasarrıfı Abdulfettah Paşa’yı azlettirip 
amcası oğlu Halit Paşa’yı bu göreve getirtti. 

Bu sırada, Abdurrahman Paşa’nın Halet Efendi ile iş birliği yapıp İran’la iyi 
ilişkileri olan Süleyman Paşa’ya karşı savaşması, önceleri İran taraftarı olarak 
bilinen Abdurrahman Paşa ile İran hükûmetinin arasını açtı. İran yönetimi bir 
taraftan İran’da elçi olarak bulunan Yasincizade Abdullah Efendi’den Şehrizor 
ümerasının İran Devleti’nin görüşü sorularak belirlenmesini talep ediyor, diğer 
yandan bazı toprak taleplerinde bulunuyordu. 

Abdurrahman Paşa bu gelişmeler üzerine, Abdullah Paşa’dan müsaade alarak 
Mart 1810 tarihinde Süleymaniye’ye döndü. Abdulfettah Paşa’da taraftarlarıyla 
Kirmanşah’ta oturan Şehzade Mehmet Ali Mirza’ya sığındı. (Cevdet Paşa, 1974, 
C. 9: 252-253; Hat. Hüm. Dos. No: 287, Göm. No: 17227)

Mehmet Ali Mirza’nın ısrarla Abdulfettah Paşa’yı eski görevine getirmesi için 
Bağdat Valisi Abdullah Paşa’ya ricada bulunması üzerine önce bu talebi reddeden, 
yapmak istemeyen Abdullah Paşa, bir sıkıntı oluşturmamak için kabul etti. 
Durumu Abdurrahman Paşa’ya bildirince, bu kez onun muhalefeti ile karşılaştı. 
Bağdat’tan gelen emirleri dinlemez oldu. Sınırı geçerek İran topraklarında bazı 
yerleri yağmaladı.

Bu gelişme üzerine Abdullah Paşa Şehrizor eyaletini Halit Paşa’ya vermek, 
Abdurrahman Paşa’yı cezalandırmak için, Mehmet Ali Mirza ile gizlice anlaştı. 
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60.000 kişilik İran ordusu bölgeye gelince, Bağdat valisinin emriyle Halit Paşa’da 
onlara katıldı. Karşı koyamayacağını anlayan Abdurrahman paşa Köy Sancağı’na 
dönerek kaleye kapandı. İran ordusu gelip kaleyi kuşattı. Baban, Köy ve Harir 
sancakları Halit Paşa’ya verildi. 

İran ordusunun büyük bir kuvvetle bölgede bulunması Bağdat Valisi Abdullah 
Paşa’yı endişeye sevk etti. Durumdan çıkış yolu aramaya başladı. Bağdat valisinin 
fikir değiştirdiğini anlayan Mehmet Ali Mirza derhâl sulh yapmak istedi. Baban 
Sancağı Halit Paşa’da, Köy ve Harir sancakları Abdurrahman Paşa’da kalmak 
şartı yanında, İran tarafına az bir tazminat verilerek anlaşmaya varıldı. (Cevdet 
Paşa, 1974, C. 9: 254; Hat. Hüm. Dos. No: 282, Göm. No: 16825)

Abdurrahman Paşa’nın Süleymaniye’ye Saldırması ve Baban Mutasarrıfı 
Oluşu

Abdurrahman Paşa kısa bir süre sonra Baban Sancağı’nın idare merkezi olan 
Süleymaniye’ye saldırdı. Az bir kuvveti bulunan Halit Paşa karşı koyamayarak 
kaçtı. Durumu öğrenen Bağdat Valisi Abdullah Paşa ordu hazırlamaya başladı. 
Süleymaniye’ye girmeyip bir saat mesafede ordugâh kuran Abdurrahman Paşa, 
savaşmamak için Bağdat’a haber göndererek itaatini ve affını talep etti. Mevsimin 
kış olmasını dikkate alan Abdullah Paşa, Abdurrahman Paşa’nın itaatiyle yetinerek, 
Köy ve Harir sancaklarına ilave olarak Baban Sancağı’nı da vererek buyruldusunu 
göndermiştir. Ancak, Abdurrahman Paşa’nın saygısız davranışları ve İran’a 
yakın durması 1812 yılında tekrar azledilmesine yol açtı. Bağdat Valisi büyük 
bir orduyla Süleymaniye yakınlarına gelince, Abdurrahman Paşa karşı koymayı 
denedi. Ne var ki Bağdat ordusu karşısında cesaretle çarpışmasına rağmen yenildi 
ve yirmi kadar adamıyla İran’a kaçtı. (Cevdet Paşa, 1974, C. 10: 115-116; Hat. 
Hüm. Dos. No: 161, Göm. No: 6718/E) İran yönetimi Abdurrahman paşa’yı 
sahiplenerek, mutasarrıflığa iadesini istedi. Kabul edilmeyince de, bu bahaneyle 
Bağdat yakınlarına kadar asker sevk ederek bölgeyi yağmaladılar. Haber İstanbul’a 
ulaşınca infiale sebep oldu. Bölgedeki yöneticilere Bağdat’ın yardımına gitmeleri 
bildirildi. (Cev. Dah. Sıra No: 96) Bağdat kalesi savunma tedbiri olarak tamir 
edildi. (Hat. Hüm. Dos. No: 287, Göm. No: 17227)

Abdullah Paşa, bir taraftan İranlılarla savaşa hazırlanırken, rakibi Sait 
Bey’den çekindiği için iki ateş arasında kalmamak düşüncesiyle barış yolunu 
seçerek Abdurrahman Paşa’ya sancağını iade etti. Yağmalanan malların geri 
verilmesi için Celalettin Efendi 1813 yılında elçi olarak İran’a gönderildi. Elçinin 
görüşmelerinden bir sonuç alınamadı. İran hükûmeti iyi ilişkilerin devamını temin 
için karşılık olarak Mirza Rıza’yı elçi olarak İstanbul’a göndermiştir. (Cevdet 
Paşa, 1974, C. 10: 133-134)

Aynı sene İran’ın yardımıyla son kez Baban mutasarrıfı olan Abdurrahman 
Paşa vefat etti. (1813) Yerine bölge halkının da talebi doğrultusunda Mahmut Paşa 
getirildi. (Cevdet Paşa, 1974, C. 10: 133-134)
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SONUÇ

XVIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı merkezî idaresi iyice 
zayıflamış, mahalli yöneticiler büyük güç kazanmıştı. 

Sultan II. Mahmut döneminde ayan ve mütegallibeye karşı başlatılan mücadele 
sonuç vermiş, birçok yerde olduğu gibi Irak’ta da merkezden atanan valiler 
dönemi başlamıştır. 

Bağdat’ta Kölemen valiler dönemine 1831 yılında son verilmesi, ilk adımı 
oluşturdu. Sonra sırasıyla, 1834 yılında Ravendüz’de Soran, 1839 yılında 
İmadiye’de Behdinanlı Emirliği’ne son verildi.

Bölgenin en güçlü emirliği olan Baban Emirliği, Abdurrahman Paşa döneminde 
en güçlü zamanını yaşamış, bölge siyasetinde oldukça etkili olmuştur. Baban 
emirlerinin, Abdurrahman Paşa’nın 1813 yılında ölümünden sonra da etkisi 
devam etmiştir. Nihayet son emirlik olarak 1850 yılında ortadan kaldırıldı. 
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ATATÜRK’ÜN ORTA DOĞU POLİTİKASI

BAYRAKTAR, Bayram 
      TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

GİRİŞ
Türkiye Orta Doğu politikası Türkiye’nin gücünü belirleyen ve uluslararası 

platformdaki yerini şekillendiren bir öneme sahiptir. Çünkü Türkiye’nin Orta 
Doğu Politikaları demek Doğu Akdeniz ve ticaret politikaları ile yakından 
ilişkilidir ve Akdeniz havzası dünya siyasi ve ekonomik tarihinin her zaman için 
önemli bir parçası olmuştur. 

Türkiye’nin Orta Doğu ile olan ilişkileri ise coğrafi, tarihî, siyasi, kültürel 
ortak yönleri ve derin bağları nedeniyle pek çok iç ve dış faktörden etkilenir.1 
Türkiye’nin Orta Doğu politikalarını etkileyen iç faktörler:

− Türkiye’nin jeopolitik, jeostratejik ve ekostratejik konumu ve önemi,
− Orta Doğu’nun jeopolitik, jeostratejik ve ekostratejik konumu ve önemi, 
şeklinde özetlenebilir. 
Türkiye’nin Orta Doğu politikalarını etkileyen dış faktörler ise daha zorludur. 

Büyük Devletlerin Türkiye ve Orta Doğu’ya yönelik Akdeniz Politikaları Türkiye’yi 
her açıdan zorlamakta ve zaman zaman köşeye sıkıştırmaktadır.  

Atatürk dönemi Türk dış politikası 1923-1932 ve 1932-1938 olmak üzere iki 
dönem hâlinde incelenebilir. 1923-1932 arası dönemde Lozan anlaşmasının etkisi 
vardır. Bu dönemde Orta Doğu’da İran’la olan sınır sorununun devam etmesi, 
Irak’ın İngiliz; Suriye’nin Fransız mandaterliğinde olması Türkiye’nin denge 
politikası gütmesine neden olmuştur. Dış politika genel seyrinden çok devletlerin 
Türkiye’ye karşı izledikleri politikaya ve davranışlarına göre şekillenmiştir.2 
1932-1938 yıları arasında ise Milletler Cemiyeti’ne üye olunmasıyla başlayan 
uluslararası ilişkilerin giderek yoğunlaştığı bir dönemdir. Türkiye kurduğu iyi 
ilişkiler ile eşit bir statü kazanmıştır. 

1. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri 

Atatürk’ün dış politika anlayışına ilişkin görüşleri bizzat kendi sözleri ile 
açıklığa kavuşmaktadır.3 Bu temel ilkeler şöyle özetlenebilir:

1 Mustafa Bıyıklı, Batı İşgalleri Karşısında türkiye’nin Orta doğu Politikaları (atatürk 
dönemi), Gökkubbe Yayınları, İstanbul 2006, s. 59-89.  

2 Olaylarla türk dış Politikası (1919-1973), Cilt: 1, (Haz.: Mehmet Gönlübol-Cem Sar), Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No: 407, Ankara 1977, s. 96. 

3 atatürk’ün söylev ve demeçleri I-III, (Haz.: Ali Sevim, Akif Tural, İzzet Öztoprak), Atatürk 
Araştırma Merkezi, Ankara, 2006. 



664

 1. Atatürk dönemi Türk dış politikasında ülkenin tam bağımsızlığının 
sağlanması ve sürdürülmesi ana esastır.4 

 2. Öncelikle Türkiye’nin güvenliğini esas alarak hiçbir ulusun karşısında 
olmayan barışçı bir tutum ve ulusal bir siyaset izlenecektir. Bu ilke daha sonra 
“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh.” şeklinde özetlenecektir. Atatürk’e göre, “Dünyanın 
filan yerinde bir rahatsızlık varsa bana ne denmemelidir. Böyle bir rahatsızlık 
varsa tıpkı kendi aramızda olmuş gibi onunla alakadar olmalıyız. Hadise ne 
kadar uzak olursa olsun bu esastan şaşmamak lazımdır.”5 

 3. Sömürgecilik ve emperyalizm uluslararası ahenk ve iş birliğine zarar 
vermektedir. Onların sonu ergeç geldiğinde yeni bir ahenk ve iş birliği çağı hâkim 
olacaktır.6 

1923-1938 döneminde Türk Dış Politikası bu temel ilkeler çerçevesinde 
şekillenmiştir. Bu şekilde şekillenen Türk dış siyasetinin amacı Atatürk tarafından 
açıklanmıştır: “Hiç kimsenin hakkına el uzatmak istemediğimiz gibi başkalarının 
da yaşama ve bağımsızlık hakkımıza saygı gösterilmesinden başka bir isteğimiz 
yoktur. Ulusal sınırlarımız içinde yabancıların işlerimize el sokmalarından uzak 
olarak her uygar ulus gibi özgür yaşamaktan başka bir amacı olmayan Türk 
ulusunun bu yasal hakkı sonunda insanlık ve uygarlık dünyasınca kabul edilecektir.

Meclisimiz ve meclisimizin hükûmeti savaş ve serüven düşkünü olmaktan 
uzaktır. Tersine, barışı ve esenliği yeğler. Özellikle insancıl ve uygar ülkelerinin 
gerçekleşmesinden yanadırlar. 

İşte bu ilkeler doğrultusunda gerek Doğu gerek Batı dünyasıyla iyi ilişkiler ve 
dostluk bağları ararlar.”7

   Türkiye bu dönemde her şeyden önce tam bağımsız ve egemen bir devlet olarak 
kendisine eşit muamele beklemiştir. Tarihî sürecin hesabını ve kinini gütmemiş, 
barış ve denge politikalarına dayalı bir siyaset izleyerek hem bölge devletlerle 
hem de uluslararası güçlerle ilişkilerini belli bir seviyede tutmuştur. 

2. Musul Sorunu ve Irak ile İlişkiler 

Musul, İngiltere tarafından 15 Kasım 1918’de işgal edilmiştir. İşgal Mondros 
Ateşkes Anlaşması sonrasında gerçekleşmiştir.8 Musul, Ulusal sınırları belirleyen 
Misak-ı Millî sınırları içerisindedir. Millî Mücadele’nin zaferle sonuçlanması 
sonrasında Musul sorunu Lozan görüşmelerinin önemli konularından biri hâline gelir. 

4 Sami Özerdim, Atatürkçünün Elkitabı, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1981, s. 80. 
5 Edip Çelik, Türkiye’nin Dış Politika Tarihi, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1969, s. 70. 
6 Ali Halil (Gevgilili), Atatürkçü Dış politika ve Nato ve Türkiye, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 
1968. s. 30. 

7 Atatürk’ten Düşünceler, (Haz.:  Enver Ziya Karal), Çağdaş Yayınları, İstanbul, 1991, s. 173. 
8 Mondros Ateşkes Anlaşması koşullarınca taraflar, 30 Ekim 1918 tarihi itibariyle silah bırakma 
zorunda iken İngiltere, bu kuralı ihlâl ederek ileri harekatı sürdürmüş ve Musul’u işgal etmiştir. 
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“Türkiye açısından Musul; Misak-ı Millî sınırları içinde ve “ayrılmaz bir 
parçası” olduğundan alınması gereken bir yerken, İngiltere de zengin petrolleri 
ve Hindistan yolunun güvenliği nedeniyle elde etmek istemekteydi.”9 

Lozan Barış Konferansı sırasında Musul sorununun çözümü, ilk olarak 
Türkiye ile İngiltere arasında yapılacak özel görüşmelere bırakılmıştır. Ancak 
görüşmeler çıkmaza girmiş ve bir sonuç alınamamıştır. 

Resmî görüşmeler başladığında Türkiye Musul’un kendisine bırakılması 
gerektiğini savunmuş; Misak-ı Millî’yi hatırlatmıştır. İngiltere ise Türkiye’nin 
isteğine karşı çıkarak Türkiye’nin bölge halkının eğilimlerine göre karar 
verilebilmesi için yaptığı plebisit önerisini İngiltere temsilcisi Lord Curzon “Bölge 
halkının oy verme alışkanlığı olmadığı ve plebisitin amacını anlamayacakları” 
gerekçesiyle reddetmiştir.10 

Musul sorununun Lozan görüşmelerini giderek sıkıntıya sokması üzerine 
Musul sorunu, Lozan Konferansı’nın II. Dönemi’nde ele alınmamıştır. Lozan 
anlaşmasının 3. maddesi; “Türkiye-Irak sınırının, anlaşmanın imzalanmasından 
sonra 9 ay içinde Türkiye ve İngiltere arasında tayin edileceği; eğer bu sürede 
sorun çözülmezse anlaşmazlığın milletler cemiyetine götürülmesini karara 
bağlamıştır.”11

Sorunun çözülmesi amacıyla 19 Mayıs 1924’te İstanbul’da Haliç Konferansı 
toplanmıştır.12 Türkiye’yi Fethi Okyar, İngiltere’yi Sir Percy Cox temsil etmiştir. 
Bu görüşmelerde taraflar eski görüşlerinde ısrar etmişler ve görüşmeler 5 Haziranda 
sonuçsuz dağılmıştır. Görüşmelerin tıkanma nedeni İngiltere’nin konuyu kurucusu 
olduğu Milletler Cemiyeti’ne götürerek kendi lehine sonuçlandırma isteğidir. 
Nitekim konu Milletler Cemiyeti’nde 20 Eylül 1924’te görüşülmeye başlamıştır.13 
Konunun Milletler Cemiyeti’ne intikali ile ilgili dönemin Dış İşleri Bakanı Tevfik 
Rüştü Aras’ın görüşleri şöyledir: “… İngiltere hükûmetince bu meselede takip 
edilen hareket hattı Türkiye Hükûmeti’nin Lozan’da kabul etmediği neticeyi başka 
nam ve şekiller altında olup bitti yapmaktan ibaretti…” 14

Milletler Cemiyeti konseyindeki görüşmelerde Türkiye eski görüşlerinde 
ısrar etmiştir. Musul’da bir halk oylaması yapılmasını ve Musul’un geleceğine 
burada yaşayan halkın karar vermesi gerektiğini savunmuştur. İngiltere Lozan 
görüşmelerindeki gerekçelerini tekrarlayarak bu görüşe karşı çıkmıştır. Bu 

9 Tahir Kodal, “Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938)”, Yakın Dönem Türk Politik 
Tarihi, (Ed: Süleyman İnan- Ercan Haytoğlu), Anı Yayıncılık, Ankara, 2007, s. 197. 

10 Semih Yalçın, “Misak-ı Millî ve Lozan Barış Konferansı Belgelerinde Musul Meselesi”, Atatürk 
Dönemi Türk Dış Politikası, ATAM Yayınları, Ankara, 1998, s. 47-50. 

11 Çelik, age, s. 73. 
12 Haliç Konferansı için bkz.: Kadir Mısırlıoğlu, Musul Meselesi ve Irak Kürtleri, Sebil Yayınevi, 
İstanbul, 1975, s-s. 111-124. 

13 Kodal, agm, s. 199. 
14 Aptülahat Akşin, Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri ve Diplomasisi, TTK, Ankara, 1991, s. 129. 
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görüşmeler esnasında Musul sınırında İngiltere ve Türkiye kuvvetleri arasında 
silahlı çatışmalar yaşanmış, İngiltere 9 Ekim 1924’te Türkiye’ye nota vererek Türk 
kuvvetlerinin kendileri tarafından belirlenen geçici sınırın arkasına çekilmesini 
talep etmiştir. Bu durum üzerine Türkiye geçici bir sınır tespiti yapılabilmesi için 
milletler cemiyetine başvurmuştur.15 Konuyu incelemek ve araştırmak üzere üye 
ülkelerden kurulacak bir araştırma komisyonu kurulmasına karar verilmiştir. Üçlü 
Komisyon Macar eski başbakanı Kont Teleki, Belçikalı Albay Paulis ve İsveçli 
Wirsen’den oluşmuştur. Komisyon çalışmalarına başladığı sırada şeyh Sait isyanı 
çıkmış ve Türkiye bu isyan ile uğraşmak durumunda kalmıştır. 16

Üçlü komisyon hazırladığı raporu 16 Temmuz 1925’te Milletler Cemiyeti’ne 
sunmuştur. Rapora göre; “Musul’da bir halk oylamasının yapılmasının imkânsız 
olduğu, Musul’un Irak’ın bir parçası sayılması gerektiği, Irak’ın 25 yıl süreyle 
İngiltere’nin mandası altında kalması ve Musul’un Irak’a bırakılmasının en iyi 
çözüm olduğu”17 belirtilmiştir. Bu rapor ile İngiltere istediğini almıştır. Türkiye 
rapora itiraz ederek Milletler Cemiyeti’nin bağlayıcı karar alamayacağını 
bağlayıcı karar için tarafların olumlu oylarının gerektiğini öne sürmüştür. Bunun 
üzerine Milletler Cemiyeti Konseyi konuyu, Milletlerarası Daimi Adalet Divanına 
gönderir. Divanın kararına göre Konsey; Lozan Anlaşmasının 3. maddesi ile 
kendisine tanınan yetki ile bağlayıcı karar alabilir; taraflar anlaşmayı imzalayarak 
bu bağlayıcılığı kabul etmişlerdir. Kararın ise oy birliği ile alınması gerekir ancak 
taraflar oylamaya katılamaz. Konsey’in Misak-ı Millî yokmuş gibi davranarak 
hakem rolü oynaması hukuk dışı politik bir manevradır. Adalet konseyi de o 
devirde İngiltere ve Fransa’nın kontrolünde olan Milletler Cemiyeti’yle bağlantılı 
bir kurum olarak farklı bir karar verememiş ve politik olan konsey kararını 
desteklemiştir.18 Bu karar sonrası Türkiye 16 Aralık 1925’te temsilcisini geri 
çeker.19 

Türkiye bu kararlar karşısında daha fazla direnememiştir. Uzun ve yıpratıcı bir 
savaştan çıktığı ve içeride ve dışarıda çözüm bekleyen pek çok sorunu olması ayrıca 
güney doğu bölgesinde çıkan Şeyh Sait İsyanı nedeniyle yumuşamış ve İngiltere 
ile görüşmelere yeniden başlayarak 5 Haziran 1926’da “Hudut ve Münasebeti 
Hasenei Hemcivarı Ankara Muahedenamesi” imzalanmıştır.20 Anlaşmaya göre; 
Türkiye ve Irak arasındaki sınır hattı 20 Ekim 1924 tarihli Milletler Cemiyeti 
kararına göre belirlenir ve Irak’ın petrol şirketlerinden alacağı aidatın % 10’u 
25 seneliğine Türkiye’ye bırakılır. Türkiye’de 500.000 İngiliz lirası karşılığı 

15 Çelik, age, s. 74. 
16 Kodal, agm, s. 199. 
17 Kodal, agm, s. 199. 
18 Akşin, age, s. 130-131. 
19 Çelik, age, s. 75. 
20 Çelik, age, s. 76. 
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bu hakkından vazgeçer.21 Türkiye’nin burada geri adım atmasının en önemli 
nedeni ise içeride çıkan karışıklıklar ve uluslararası arenada İngiltere tezleri 
karşısında yalnız kalmasıdır. İngilizlerin Musul sorununu müttefik devletlerinde 
ilgisini çekerek çok taraflı bir hale sokmaları, İngiltere’nin Milletler Cemiyeti’ne 
konunun sevk edilmesini sağlamasını kolaylaştırmış ve istediğini elde etmesini 
sağlamıştır.22 

Türkiye-Irak sınırının bu şekilde çözümü üzerine Türkiye- İngiltere ilişkileri 
bir süre soğuk seyretmiş ilişkiler 1929 yılından sonra normalleşmiştir. Irak ile olan 
ilişkiler ise Irak 1930 yılında muhtariyet kazanmasından sonra giderek iyileşmiş 
ve bu iyileşmenin doruk noktası Sadabat Paktı olmuştur. Türkiye Sadabat Paktı 
sürecinde Irak ve İran arasında bir uzlaşı unsuru olarak her iki devlet ile ilişkilerini 
iyi tutmuştur. 

3. Hatay Sorunu ve Suriye ile İlişkiler 

Hatay sorunu 1936 yılında Fransa’nın Suriye’ye bağımsızlık vermesiyle 
ortaya çıkmıştır ve Atatürk döneminde Türkiye’nin dış politika olaylarının en 
önemlilerinden biri olmuştur. Hatay 20 Ekim 1921 tarihli Ankara anlaşmasında 
Suriye sınırında kalmıştır. Türkiye güney cephesini kapatabilmek için Misak-ı 
Milli sınırları içerisinde yer alan Hatay’dan taviz vermiştir. 

Suriye üzerindeki manda yönetiminin 9 Eylül 1936’da kaldırılması üzerine 
Türkiye hemen bir nota vererek Suriye ve Lübnan’a verilecek statünün İskenderun 
Sancağına’da verilmesini istedi. Fransa bu öneriyi reddedince konunun Milletler 
Cemiyeti’ne götürülmesi kararlaştırıldı.23 Türkiye’nin bu tepkisi Suriyeli 
milliyetçileri rahatsız etmiştir. Suriyeli milliyetçiler İskenderun sancağının Suriye 
topraklarının bir parçası olduğunu savunmaktadırlar. Hatta Suriye Meclis Başkanı 
Jamil Mordam bu toprakların Suriye’den ayrılmasına asla razı olmayacaklarını 
söylemiş ve uzun süre düzelmeyecek olan olumsuz Türkiye- Suriye gerginliğini 
başlatmıştır.24

Milletler Cemiyeti’ndeki görüşmeler sırasında Türkiye önerilerinin 
reddedilmesi durumunda bölgedeki Türk Nüfusunu korumak amacıyla sınırın üç 
ayrı yerinde Türk birlikleri bulunduracağını bildirdi. İngiltere bu sırada soruna 
müdâhil olarak sonrasında Türkiye’nin sınırda askerî birlik bulundurmasını kabul 
21 Çelik, age, s. 76. 
22 Emine Kısıklı, “Yeni Gelişmelerin Işığında Geçmişten Günümüze Musul Meselesi”, ankara 

Üniversitesi türk İnkılap tarihi enstitüsü atatürk Yolu dergisi, Sayı: 24, Kasım 1999-2003, 
s. 526. 

23 Akşin, age, s. 306. 
24 Özden Zeynep Alantar, “Türk Dış Politikasında Milletler Cemiyeti Dönemi”, türk dış   

Politikasının analizi, (Der.: Faruk Sönmezoğlu), Der Yayınları, İstanbul, 1994, s. 66-67. 
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etmeyeceğini bildirdi. İngiltere’nin diğer bir endişesi de Suriye’de Türk tezlerinin 
kabul edilmesi hâlinde, Türkiye’nin Irak üzerinde de genişleyebileceğidir.25 

Görüşmeler sonrasında Ocak 1937 tarihine kadar görev süresi bitecek bir 
gözlemci grubunun bölgeye gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Bu komisyonun 
hazırladığı Sandler Raporu, Konsey’de kabul edilmiştir. 27 Ocak 1937’de Milletler 
Cemiyeti aşağıdaki esasları karara bağlar. Sancak bir komisyonun hazırlayacağı 
statü ve bir anayasaya göre yönetilecek, iç işlerinde tam bağımsız dış ilişkilerde 
kısmen Suriye’ye bağlı olacaktır. Yönetimi, Milletler Cemiyeti’nin denetimi 
altında olacaktır. Ülkenin bütünlüğünü Türkiye ve Fransa garanti edecektir.26 

Bu anlaşma çerçevesinde Hatay’da seçimler yapılmış ve 2 Eylül 1938’de 
Hatay Devleti kurulmuştur. 

II. Dünya Savaşı tehlikesinin giderek artması tüm devletler için bir huzursuzluk 
kaynağı olmaya başlamıştır. Artan bu tehlike karşısında büyük devletlerin Doğu 
Akdeniz’e olan ilgileri artmıştır. Her iki kampta Doğu Akdeniz Havzası’nı diğerine 
kaptırmamak üzere çalışmaktadır. Bu açıdan İngiltere ve Fransa’nın Türkiye ile 
olan ilişkileri giderek yumuşamış ve bu düzelen ilişkiler ortamında Türk-Fransız 
Beyannamesi ile Hatay, Anayurd’a dönmüştür.27 

4. Sadabat Paktı

Sadabat Paktı Türkiye’nin Lozan sonrası Orta Doğu’da oluşturduğu güven 
ve denge politikasının en önemli sonucudur. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu’ndan 
miras alınan Orta Doğu’daki derin anlaşmazlık ve kırgınlıkların iyi niyet 
çerçevesinde çözülebileceğinin bir kanıtıdır. 

Atatürk, bu döneminde büyük devletlerin Orta Doğu’daki emperyalist 
emellerine set çekebilmek için Arap Dünyası ile iyi ilişkiler kurulması 
gerektiğini savunmuştur. Bombay Cronicle’de yayınlanan ve Atatürk’e atfedilen 
27.Temmuz.1937 tarihli bir haberde; Atatürk: “…Avrupa bu mukaddes yerlere 
temellük etmek için yapacağı ilk adımda bütün İslam âleminin ayaklanıp icraata 
geçeceğinden şüphemiz yoktur…”diyerek28 Batı emperyalizminin Orta Doğu’daki 
emellerine karşı olduğunu ve bu emelleri engellemenin yegane yolunun da bölge 
devletleriyle iyi ve iş birliğine dayalı ilişkiler kurmak olduğunu belirtmektedir. 
Nitekim Sadabat Paktı bu hedefin önemli adımlarından biri olmuştur. 
25 Alantar, age, s. 69. 
26 Hasan Köni, “Hatay Sorununa Yeni Bir Bakış”, http://dergiler.ankara.edu.tr/
dergiler/45/811/10308.pdf, (Son erişim: 2 Haziran 2010)

27 Akşin, age, s. 309. 
28 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Matbuat ve İstihbarat Umum Müdürlüğü, Tarih: 20/8/1937 
Sayı: Dosya: 438A25 Fon Kodu: 30..10.0.0 Yer No: 266.793.25. Atatürk’ün Avrupa’nın Filistin 
ve İslam topraklarını hâkimiyeti altına almasına Türklerin izin vermeyeceğine dair nutkunun 
Bombay Cronicle gazetesinde yayınlanması. 
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4.1. Sadabat Paktı’na İhtiyaç Duyulmasının Nedenleri

1933 yılında Avrupa‘da revizyonist devletlerin yayılma hedefleri 
belirginleşmeye başlamıştır. Mussolini önderliğindeki Faşist İtalya‘nın 1934 
yılından sonra Asya ve Afrika‘ya sarkma politikası Atatürk’ü Batı’ya açılma 
politikasının yanında Orta Doğu devletlerine karşı yakın bir politika izlemeye 
sevk etmiştir. Bu dönemde en sıkı ilişki içinde olunan Doğu Devleti İran‘dır. İran 
Şahı Rıza Pehlevi 1934 yılında Türkiye‘yi ziyaret etmiş, Atatürk Rıza Şah‘a büyük 
yakınlık göstermiştir. İki devlet başkanının arasında kurulan dostluk 1935’te 
Cenevre‘de Türk-İran dostluk anlaşmasının imzalanmasıyla devam etmiştir. Bu 
ziyaretten sonra iki ülke arasında samimi ilişkiler kurulmuştur. Atatürk’ün İran’la 
iyi ilişkiler kurması tesadüfen olmamıştır. İran tarihten gelen büyük bir devlet 
olarak Osmanlı Devleti’nin yerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti için bölgedeki 
aslı ortak konumunu sürdürmüştür. Osmanlı İmparatorluğu ile 1639 yılında Kasrı 
Şirin Antlaşması’‘nı imzalamasından sonra XVIII. ve XIX. yüzyıllardan sonra 
yirminci yüzyılda da savaşmamış ve Osmanlı Devletinin yerine kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti’yle de sınır komşusu ilişkisini sürdürmüştür. Böylece Sadabat 
Paktı’na giden yolda iki devlet ittifakta bir araya gelebilmişlerdir. Düşünülen 
Pakt için asıl muhatap bir Türk ülkesi olan İran alınmıştır. Bunun sebebi Turan 
bölgesindeki Türk çoğunluğu gibi İran bölgesinde de bir Türk nüfus çoğunluğu 
vardır. Atatürk Sovyet sonrası dönem için Türkiye’nin geleceğe dönük büyüme 
alanı olarak, Avrupa’yı ve Balkanlar’ı değil, Türk ve Müslüman hattı olan doğuyu 
seçmiştir. Bunu gerçekleştirmek için de geçmişte iyi ilişkiler kurarak yatırım 
yaptığı doğulu ülkeleri bir çatı altında birleştirmeyi amaçlamıştır.29

Irak’ın bağımsızlığını (1930’da muhtariyet) kazanmasının ardından Irak ile 
imzalanan dostluk anlaşmaları, Irak ile ilişkilerin düzelmesine neden olmuştur. 
Irak yeni bağımsızlığını kazanan bir ülke olarak bağımsızlık ve egemenliğini 
vurgulamak ve İngiltere’nin güdümünde olmadığını göstermek istemiştir. Ayrıca 
bu Pakt’ın oluşması Türkiye dışındaki devletler için kurucusu oldukları ilk 
uluslararası örgüt olacaktır.30 

Nihayet Afganistan‘la da daha Millî Mücadele yıllarında başlayan iş birliği ve 
dostluk ilişkileri devam etmektedir.31

 Mustafa Kemal Atatürk Orta Doğu Devletleriyle bir pakt kurmak niyetindedir. 
Amacı emperyalist Batı Devletlerine karşı bir güç oluşturmak, batının karışması 
durumunda kendi doğusunu güvence altına almak, Türkiye‘nin bir dünya 
savaşına sürüklendiği aşamada doğu ve güney sınırlarını korumak, yine doğu ve 
güneydoğu’daki etnik unsurların emperyalist devletler tarafından kışkırtılmalarını 

29Anıl Çeçen, “Avrasya’da Dünya Hegemonya Kavgası”, 2023 Dergisi, Aygurp Yayını, 2004, 
İstanbul, Sayı 42, s. 20. 

30 Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar (1919-1980), 
cilt:1, (Ed.:  Baskın Oran), İletişim Yayınları, İstanbul, 2001, s. 366. 

31 Gönlübol, Sar, age, s. 108
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engellemekti. Lozan Anlaşması’nın yarattığı statükoyu korumak isteyen Atatürk, 
Almanya’nın Doğu politikası ve İtalya‘nın Habeşistan’a saldırmasıyla yaklaşan 
tehdidi, olası bir savaşa girmeden atlatabilmek için uluslararası ilişkilerini 
güçlendirmek niyetinde idi.32 Ayrıca Atatürk Batı’ya karşı Orta Doğu Devletlerinin 
bir bağlaşma altında toplanabileceklerini ve bu bağlaşmada Türkiye’nin lider 
olabileceğini göstermek istiyordu.

Mustafa Kemal Atatürk yine 1933 yılında, Doğu milletlerine olan inancını ise 
şu sözlerle dile getirmiştir;

“Doğu’dan şimdi doğacak olan güneşe bakınız! Şu anda günün ağardığını 
nasıl görüyorsam, uzaktan bütün doğu milletlerinin de uyanışını öyle görüyorum. 
Bağımsızlık ve hürriyetine kavuşacak daha çok kardeş millet vardır. Bu milletler, 
bütün güçlüklere, bütün engellere rağmen mânileri yenecekler ve kendilerini 
bekleyen geleceğe ulaşacaklardır. Müstemlekecilik ve emperyalizm yeryüzünden 
yok olacak ve yerlerini milletler arasında hiç bir renk, din ve ırk farkı gözetmeyen 
yeni bir âhenk ve iş birliği çağı alacaktır.”33

4.2. Sadabat Paktı’nın Kurulma Süreci
Irak, içinde bulunduğu muhtariyet durumu içerisinde ve Dünya yeni bir 

savaşın eşiğine doğru giderken; İngiltere’nin Türkiye ya da İran ile savaşa girmesi 
hâlinde, Irak’ı da bu savaşa sürükleyebileceğinden korkmaktaydı. Bu nedenle 
1933 yılında İran-Irak ve Türkiye arasında bir saldırmazlık ve dostluk anlaşması 
imzalanmasını önerdi.34 Türkiye bu öneriyi Pakt’a İngiltere ve Rusya’nın da 
olması gerektiğini söyleyerek cevapladı. Türkiye’nin bu isteğinin iki nedeni vardır. 
Birincisi öncelikle Irak tam bağımsız bir ülke değildir. İç işlerinde serbest ama dış 
işlerinde İngiltere’ye bağlıdır. İkincisi ise 1925 yılında imzalanan Türkiye-SSCB 
Saldırmazlık Paktı’na eklenen 1929 Protokolü’nün ikinci maddesine göre iki 
ülke, birinin üye olmadığı bir birliğe girememektedir. 

Bu konuyla ilgili girişimler için Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras Tahran 
ve Bağdat’la görüşmeler yapmış daha sonra gerek Irak, gerek İran Dışişleri 
Bakanları ile Cenevre’de görüşmüştür. Bu görüşmeler çok gizli tutulmuştu. 
Türkiye‘nin görüşünü her iki komşunun da benimseyeceği belli olmuştu. Konu 
hem İngiltere’ye hem de Sovyetlere aktarıldı. İngiltere Briand-Kellog Paktı35 ve 
Milletler Cemiyeti güvencelerine sahip olduğundan Bölgesel Paktlara katılmaya 
32 Anıl Çeçen, Türkiye’nin B Planı, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul, 2006, s. 308-310.
33 Karal, age, s. 15.
34 Oran, age, s. 367. 
35 Briand-Kellog Paktı, 27 Ağustos 1928 tarihinde imzalanmıştır. Amerika ile Fransa arasında 
müzakere edilen bu daimi dostluk anlaşmasının, Amerika’nın isteği üzerine çok taraflı bir 
anlaşmaya dönüştürülmesinden doğmuş idi. Anlaşmaya göre buna imzalarını koymuş olan 
devletler, milletlerarası anlaşmazlıkların çözülmesi için savaştan vazgeçiyorlar. Karşılıklı ilişkilerle 
savaşın milli politika aleti yapmamayı ve içeriği ne olursa olsun aralarında çıkacak herhangi bir 
anlaşmazlığı barış yoluyla çözeceklerini taahhüt ediyorlardı. Paris’te imzalanan Pakt’a Cumhuriyet 
Hükûmeti de katılmıştır. 
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gerek duymuyordu. SSCB’nin de İngiltere’nin katılmadığı bir Pakt’ta tek başına 
katılması uygun görülmedi. Ancak SSCB’i Pakt’ı uygun görmekle birlikte 
Afganistan’ın da pakta katılmasının uygun olacağını belirtti. Böylece Pakt’ın 
Türkiye-İran-Irak ve Afganistan arasında imzalanacağı belirlendi.

4.3. Pakt’ın Parafe Edilmesi ve İmzalanması 

Türkiye, Irak ve İran Antlaşma’nın metni üzerinde anlaşınca, bu metin 
2 Ekim 1935 günü Cenevre’de parafe edilmişti.36 Antlaşma’nın doğrudan 
imzalanmayıp önce parafe edilmesi Irak’ın tutumundan kaynaklanmıştı. Irak; 
İran ile olan sınır sorunu çözülmeden anlaşmayı imzalamak istememiştir. Ayrıca 
anlaşmayı imzalayan ülkeler içerisinde tek Arap ülkesi olmak istememiş; Arap 
dünyasından koparak Türkiye’nin yanında görüntüsü vermek istememiştir. Bu 
anlamda Yemen ve Suudi Arabistan’ın da Pakt’a katılmasını önermiş ancak, 
Afganistan’ın, Suudi Arabistan’ın Pakt’a katılmasına sıcak bakmaması nedeniyle 
bu gerçekleşememiştir.37 

Türkiye Dışişleri Bakanı’nın çabaları sonucu, 1937 yılının ortalarına doğru 
Irak ile İran arasında Şatt’ül-Arap konusunda yaklaşma sağlanmış ve “Irak-İran 
Sınır Anlaşması” hükümleri üzerinde Bağdat‘ta görüş birliğine varılınca, metin 
4 Temmuz 1937’de Tahran‘da imza edilmişti.38 Anlaşma’nın İran‘da imzalanıp 
anlaşmaya İran sarayının adının verilmesi Türkiye‘nin asıl muhatabının İran 
olduğunun da bir göstergesidir.39 Antlaşma’nın, kurucu dört devletin kendi 
anayasa yöntemlerine göre onaylanması uzun bir zaman almış, 10. Madde uyarınca 
işlemler tamamlanınca Pakt ancak, 25 Haziran 1938 günü yürürlüğe girmiştir. 

4.4. Sadabat Paktı’nın Hükümleri 
Sadabat Paktı’nın hükümlerine bakacak olursak (Saldırmazlık Antlaşması, 

Traite de Non Agression), Giriş Kesiminde (Preambule), dostluk ve anlaşma 
isteyen Bağıtlı Tarafların MC Yasası çerçevesinde, Yakındoğu’da barış ve 
güvenliği sağlamak ve böylece genel barışa yardımcı olmak amacını güttükleri, 
ayrıca savaşa başvurulmasından kaçınma amacı güttüklerini belirtmişlerdir. 
Antlaşma’nın maddeleri: 

1. Tarafların birbirlerinin içişlerine karışmayacakları,
2. Ortak sınırlarının dokunulmazlığına kesinlikle saygı gösterecekleri, 
3. Ortak çıkarlarının söz konusu olduğu uluslararası uyuşmazlıklarda aralarında 

danışmalarda bulunacakları, 
36 Gönlübol; Sar; age, s. 108. 
37 Oran, age, s. 368. 
38 atatürk’ün Millî dış Politikası Cumhuriyet dönemine ait 100 Belge 1923-1938, Cilt 2, Kültür 

Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1981, s. 727-735.; Soysal, Sadabat Paktı, s. 3139., Gönlübol, Sar. 
age, s. 109.

39 Çeçen; age, s. 310.
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4. Birbirine karşı ne tek başlarına, ne de başka devletlerle birlikte saldırıya 
(Savaş ilanı, savaş ilan edilmeksizin silahlı kuvvetlerce istila, öbür devletlerin 
topraklarına geni ve uçaklarına saldırı ve saldırıcıya doğrudan ya da dolaylı olsun, 
yardım ve destek40) geçmeyecekleri yazılıdır. 

5. Bir saldırı durumunda saldırıya uğrayan devletin kendini savunmak için 
önlemler alması doğal olmakla birlikte, sorunun Milletler Cemiyeti Konseyine 
sunulması gerekmektedir. Bu hüküm de Tarafların Milletler Cemiyeti ile her 
durumda bağlantı içinde bulunmak niyetlerini göstermektedir.

 6. Eğer taraflardan biri herhangi bir başka, yani Pakt’ın imzacısı olmayan 
devlete saldırıya geçerse, öbür üye devletler saldırıcı devletle ilgili olarak, 
Pakt’a son verebileceklerdir. Bu hüküm dört Doğu Devlet’in barışın üstünlüğüne 
inançlarını dünyaya açıklamaları bakımından ilginçtir.

7. Birbirinin içişlerine karışmamak ilkesini tamamlayıcı nitelikte önemli bir 
hüküm ortaya koymaktadır; Bağıtlı Taraflar kendi sınırları içinde öteki tarafların 
kurumlarını yıkmak, düzen ve güvenliğini sarsmak ya da hükûmet rejimini 
bozmak amacıyla silahlı çeteler, gruplar yada örgütlerin kurulmasını ve onların 
eyleme geçmelerini engellemeyi yükümlenmektedir. Bu hüküm özellikle Irak ile 
İran arasında Kürt ayaklanmalarına öteki tarafın destek ve yardımda bulunmaktan 
kaçın ması gereği bakımından önemli idi. Türkiye zaten gerek 1926 Türkiye-
İngiltere-Irak Sınır ve İyi Komşuluk (Musul) Antlaşması’nın 6-13. Mad-
deleriyle gerekse 1932 Türkiye-İran Güvenlik Tarafsızlık ve Ekonomik İşbirliği 
Antlaşması’nın 5. Maddesi’yle Irak ile İran bu konuda karşılıklı yükümlülük 
üstlenmiş bulunuyordu. Pakt’a böyle bir hükmün girmesi, kuşkusuz Irak-İran iyi 
komşuluk ilişkileri bakımından sevindirici bir gelişmedir. Ancak bu madde Irak’ta 
muhalefetin olumsuz tepkilerini uyandırmıştı. 

8. Tarafların aralarında çıkabilecek uyuşmazlıkları, savaşa başvurmadan 
yani barışçı yoldan çözüme kavuşturmak yükümlülüğünü üstlendiklerini 
anımsatmaktadır. 

9. Tarafların Milletler Cemiyeti Yasası’yla üstlendikleri yüküm lülüklerin bu 
Pakt’ın doğan yükümlülüklere üstünlüğünü göstermekte dir. Yani Pakt’ın hiç bir 
Maddesi Milletler Cemiyeti Yasası’ndan doğan yükümlülükleri kısıtlamayacaktır. 

10. Antlaşmanın süresi, onayı, yü rürlüğe girişi ve Milletler Cemiyeti 
Sekreterliğine tescili yöntemleriyle ilgilidir. 

Pakt’ın süresi 5 yıldı. Ancak, bu sürenin bitiminden 6 ay önce taraflardan 
birisince Pakt’a son verildiği bildirilmedikçe, yeniden 5 yıl için yürürlükte 
kalacağı, bunun daha sonraki dönemler için de geçerli olacağı yazılı idi.41

40 Bu maddeyi Türk Dış İşleri Bakanı Aras, tasarı hazırlanırken ekletmiştir. Burada amaç, İngiltere’nin 
Irak topraklarında başlatabileceği bir saldırıda Irak’ın ona yardım ve destek sağlamasını önlemektir. 

41İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasi Andlaşmaları, Cilt 1, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1989, s. 
110, Soysal; Sadabat Paktı, age, s. 3141, “Atatürk’ün Millî Dış Politikası, Cumhuriyet Dönemine 
Ait 100 Belge”, s. 732-735. Anlaşma’nın tam metni için bkz.:  Ek 3.
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Görülüyor ki Pakt’la; “birbirinin içişlerine karışmamak”, “sınırların 
dokunulmazlığı” ve “saldırmazlık”, uluslararası siyasal sorunlarda “danışmalar”, 
“iyi komşuluk ilişkileri”, Milletler Cemiyeti Yasası’na ve dünya barışına saygı 
söz konusudur. Hiçbir ülkeye karşı imzalanmamış olan Pakt, sadece imzacı 
dört ülkenin komşu olarak bulundukları bölgede barış ve güvenliğin tesisini 
hedeflemiştir. Batı’nın emperyalist ülkelerinin Orta Doğu’da ya da Önasya’daki 
ülkeleri birbirine karşı kışkırtmasından kuşkulanan bölge ülkeleri bunu önlemek 
üzere Sadabat Paktı ile bir araya gelmişler ve ortak hareket etme kararı almışlardır. 
Batılı ülkelerin emperyalist saldırılarına karşı çıkan dört doğulu ülke bir anlamda 
Doğu’nun Batı’ya karşı güç olabileceğinin kanıtı olarak imza atmışlardır. 

4.5. Tevfik Rüştü Aras’ın Sadabat Paktı’na İlişkin Yorumları 
Sadabat Paktı’nı Türkiye Cumhuriyeti adına imzalayan Dışişleri Bakanı 

Tevfik Rüştü Aras, Pakt’ın imzalanma nedenlerini ve nasıl imzalandığını 
yorumlamıştır:

“Afgan Devleti’yle daha 1921 senesinde bir ittifak muahedesiyle bağlanmış 
bulunuyorduk. Afgan Kralı’nın memleketimizi ziyareti bu muahedenin iki 
tarafın menfaatlarına daha uygun bir hale getirilmesine vesile olmuştur. Bu 
dostluğumuzun temeli iki millet arasında atılmış olduğu içindir ki, bu dost 
memlekette zuhura gelen hanedan değişikliğinden iki devlet münasebetleri asla 
zarar görmemişti. Hatta zamanla arttı eksilmedi. Bu hususta bizim iyi niyetimiz 
kadar Afgan idaresini ellerine alan yüksek kabiliyetlerini ve iyi duygularını sırası 
düşmüşken sitayişle yad etmeliyim.

İran’la olan münasebetimiz ise, milli hareketimizin başlangıcında, kendisi 
henüz Harbiye Veziri iken Ebedi Şefimize yaveriyle dostluk mesajını göndermiş 
olan sabık İran Şehin Şahı Pehlevi’nin başvekalete gelmesi üzerine çok iyileşmişti. 
1931 senesi sonunda Tahran’a yaptığım bir ziyaret esnasında aramızda tek mesele 
olarak duran hudut ihtilafı da kardeşçe tesviye edilince, her şey tamamiyle yoluna 
girmişti. Afgan devletiyle tadilen yapılan siyasi taahhütlerimizin bu aynı İran 
Devleti’yle aramızda yürürlüğe girmiş bulunuyordu. 

Irak‘la olan münasebetlerimize gelince; Türkiye, İngiltere ve Irak arasında 
yapılan bir türlü üçlü muahede bu münasebetleri tanzim etmişti. 

İşaret ettiğim dört devlet arasında bir anlaşma vücuda getirerek sulhumuzu 
bu bölgede teşkilatlandırmak için İran‘la Afgan ve İran’la Irak arasındaki hudut 
ihtilalini halletmek lazımdı. Fakat iş bundan ibaret değildi. Bu mıntıkada bir 
bölge anlaşmasına varabilmek için sadece iştirak edeceklerin temayülleri kafi 
gelmezdi. Bu mıntıkaya komşu olan iki büyük devletin yapılacak işten haberi 
olması icap ediyordu. Onlarda bu zarar getirmemesi ihtimali caiz olmayan bir 
kaygı olmalıydı. 
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Realist Türkiye‘nin harici siyaseti, bu hakikatleri görmezlikten gelemezdi. 
Bunun için bu iki büyük devletle aramızdaki münasebetlerin emniyetli bir 
dostluk derecesine eriştirilmesi de bu hususta muvaffakiyeti temin edecek esaslı 
şartlardandı. 

Sovyetler Rusyası’yla münasebetlerimiz en ileri dostluk derecesini çoktan 
bulmuştu. İngiltere ile de sulh muahedesi yapılırken halli geri bırakılmış olan 
büyük ihilafımızı yukarıda işaret ettiğim üçlü muahede esaslarında halletmek 
suretiyle, iyi bir dostluk devresi açmıştık.

Irak‘ın da Milletler Cemiyeti‘ne girmesini fırsat bilerek, İran ve Irak Hariciye 
Vezirleriyle Misak meselesini görüştük, bu misak dört Orta Şark memleketi 
arasında sık sık görüşmeyi ve buluşmayı temin edecek ve ileride civarımızdaki 
diğer orta şark memleketlerini de aramıza almayı mümkün kılacaktı. 

Esasta mutabık kaldık. Böyle bir vesikanın İran ve Irak Hariciye Vezirleri 
arasında müzakere edilerek hazırlanması kararlaştırıldı.” 42

4.6. Sadabat Paktı’nın Türkiye ve Dünya’daki Yankıları

Pakt katılımcı ülkelerin kamuoyunda çeşitli yankılar bulmuştur. Türkiye, İran 
ve Afganistan’da basın böyle bir gelişmeyi alkışlarken; Irak’ta basın haberleri 
vermekle yetinmiş olumlu ve olumsuz bir yorumda bulunmaktan kaçınmıştır. 
Bunun nedeni muhalefetin İran ile imzalanan bu Pakt’a yönelik yaptığı 
eleştirilerdir.43 

Pakt imzalandığı sırada ise İngiliz ve Fransız basınındaki yorumlar genellikle 
olumludur. Fransa’da artık Türkiye’nin Sovyetlerden uzaklaşıp Batı’ya 
yaklaşmasının beklenebileceği yorumu yapılıyordu. Alman basını bunun İngiltere 
aleyhinde olduğunu belirtirken Türk diplomasinin özellikle Atatürk‘ün başarısını 
övüyor ve Türkiye’nin durumunun daha da güçlendiğini belirtiyordu. Polonya 
basını Pakt’ın Türk diplomasinin çabalarıyla gerçekleştiğini, Balkan Paktı’ndan 
sonra bu yeni Pakt’ın Türkiye’nin doğusunu da sağlam duruma getirdiğini 
yazıyordu. ABD basını Pakt’ı barışçı bir olgu olarak görüyordu. New York 
Times, 12 Temmuzda çıkan makalesinde, Atatürk’ün Balkan Paktı gibi. Doğu 
Paktı ile de ileri görüşlülüğünü kanıtladığını belirtiyordu. Bu arada Dışişleri 
Bakanı Cerdell Hull, Aras’a bir kutlama mesajı yollamıştı. Sovyetler ise; ne kadar 
bu Pakt’tan haberdar edilmiş ve Pakt’a davet edilmiş olsalar da basında çıkan 
haberlere göre Pakt’ın kurulmasından rahatsız olmuşlardır.44

Atatürk‘ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesi çerçevesinde Türkiye tarafından 
gündeme getirilen Sadabat Paktı, Doğu ülkelerinin Batı’nın hegemonyası 
dışında isterse kendi barış koşullarını gerçekleştirebileceklerini gösteren önemli 
42 Tevfik Rüştü Aras; “Sadabat Paktı Nasıl Yapıldı?”, Gazete Yazıları, Büke Yayınları, İstanbul, 

2004, s. 105-110.
43 Çeçen, türkiye’nin B Planı, s. 319. 
44 Soysal, sadabat Paktı, s. 3144. 
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bir kanıttır. Sadabat Paktı ile Türkiye Doğu Bölgesi’ndeki isyanları önlediği 
gibi, İkinci Dünya Savaşı öncesinde Orta Doğu ülkelerinin birbirine karşı 
kışkırtılmalarının da önüne geçmiştir.

Atatürk’ün dış politikasını en önemli örneklerinden biri olan Sadabat Paktı, 
İkinci Dünya Savaşı sonrasının koşullarında unutulmuştur. Bu yüzden de Orta 
Doğu’yu yeniden emperyalist devletler işgal etmişlerdir. Bu devletler bölgeye 
geri döndükten sonra da bir daha bölge ülkeleri arasında bu tür dayanışma ya 
da güvenlik ittifaklarının oluşturulmasına izin vermemişlerdir. Avrasya’nın 
güney hattını güvence altına almak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin İran üzerinden 
Afganistan’a doğru uzanan Türk coğrafyasında etkili olmasını sağlamak üzere 
gündeme getirilen Sadabat Paktı ile Atatürk gerekirse Batı’ya karşı Doğulu 
ülkelerin iş birliği açıkça kamuoyuna göstermiştir.45

SONUÇ

Atatürk döneminde Türkiye dış politikasının üç önemli sacayağı vardır: 
1. Batı ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmak (Milletler Cemiyeti’ne giriş 1932, 

Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve Hatay sorununun çözülüşü).
2. Sovyetler Birliği ile iyi ilişkiler kurmak (1925 dostluk antlaşması).
3. Bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmak (Balkan Antantı 1934, Sadabat Paktı 

1937).

Atatürk dönemi dış politikası bu açıdan çok yönlü bir niteliktedir. Türkiye bölge 
devletleriyle iyi ilişkiler kurarak sınırlarını güvence altına aldığı gibi bölgesel 
bir güç olma yolunda da önemli adımlar atmıştır. Diğer yandan, uluslararası 
arenada, Milletler Cemiyeti gibi barışçıl topluluklara üye olarak “Yurtta Sulh, 
Cihanda Sulh” ilkesinin her alanda arkasında olmuştur. Atatürk’ün Orta Doğu 
için düşündüğü gelecek; birlikte hareket edebilen devletlerdir. 

Türkiye gibi orta büyüklükteki ülkeler büyük güçlere karşı egemenlik ve 
bağımsızlıklarını korumak amacıyla kendine benzer ve komşu devletlerle; büyük 
devletlerin politikalarına set çekmek amacıyla ittifaklar yaparak hem iç barışın 
hem de bölgesel barışın sağlanmasına önem verilmiştir. Bu anlamda “Yurtta sulh, 
cihanda sulh” sözü bölgede ve dünyada olan bitenlerle ilgilenmemek anlamına 
gelmemektedir. 

II. Dünya Savaşı öncesinde Orta Doğu dış politikası açısından ortaya konan iş 
birliği ve dostluk anlaşmaları Türkiye’nin önemli güvencelerinden olmuştur. Bu 
dönemde başlayan barışçıl politikalar Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’nda izleyeceği 
denge politikasına zemin hazırlamış ve savaşın dışında kalmasını kolaylaştırmıştır. 

Son tahlilde, I. Dünya Savaşı sürecinde Almanya ile yapılan ittifak ve                
II. Dünya Savaşı sonrası, yâni Soğuk Savaş sürecinde Türkiye’nin Başta ABD 
olmak üzere NATO ülkeleriyle yaptığı ittifaklar sonucu askerî darbeler ve dış 
45 Çeçen, age, s. 319.
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politikadaki yerel ve bölgesel değişimleri gördüğümüzde, hâlâ, bugün Atatürk’ün 
ünlü vasiyeti ve mirası Yurtta ve Dünyada Barış nitelikli kendi halkını iç ve dış 
sömürüye karşı koruma adına, ana politikasının yeri ve önemi devlet adamlarını, 
aydınları ve Türk ulusunu düşündürmesine ve barışı arayan dünyaya rehberlik 
etmesine şaşılmamalıdır.
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ORTA DOĞU TOPRAKLARINDA OSMANLI İDARESİ 
ALEYHİNE YAPILAN YERLİ VE YABANCI BASIN YAYIN 
FAALİYETLERİ VE DEVLET ADAMLARININ TUTUMU

BAYRAKTAR, Hilmi*

TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Basın-yayının önemini erken kavrayan batı toplumları, XIX. yüzyılda daha adil 
ve özgürlükçü bir toplum oluşturabilmek için basın yayın hayatını geliştirmişlerdir. 
Bu dönemde gelişmiş ülkelerde daha sağlıklı bir toplum ve devlet yapısı için 
kullanılan basın-yayın araçları, daha az gelişmiş ülkelerde, gelişmiş ülkelerin 
siyasi ve ekonomik çıkarlarına hizmet eden ayrılıkçı güç olarak kullanılmıştır. 
Basın-yayın yolu ile rakip ülkeler katında en az güçle azami menfaatler elde 
edilen bölgelerden birisi de Orta Doğu olmuştur. 

Bölgede Osmanlı idaresi aleyhine ilk basın-yayın faaliyetleri 1798’de 
Napolyon’un Mısır’ı işgali sonrası yayımlattığı gazetelerle başlamıştır. 
Napolyon’un Mısır’dan çekilmesi ile bir süre akamete uğramış ise de bilahare 
çok daha geniş ve farklı boyutlara ulaşmıştır. Özellikle Sanayi İnkılâbı, Süveyş 
Kanalının açılması ve İstanbul-Bağdat demiryolu çalışmaları gibi küresel 
gelişmeler bölgeyi yeniden Avrupa ticaretinin önemli merkezlerinden biri hâline 
getirmiş, etnik ve dinî çeşitlilik ile birlikte bölge büyük devletlerin mücadele alanı 
olmuştur. 

Osmanlı idaresinde yüzyıllarca barış içerisinde yaşamış olan Orta Doğu 
halkları, bu gücün yaptığı olumsuz propagandalarla birbirine düşman toplumlar 
hâline getirilmiştir. İslam kardeşliğinin yerini etnik kardeşlik almıştır. Osmanlı 
devleti ayrılıkçı yayınları çıktıkları yerde engellenmeye çalışmış, engellenememesi 
durumunda da Osmanlı topraklarında dağıtımının yasaklanması yoluna gidilmiştir. 
Fakat yasaklar hem Osmanlı vatandaşları hem de büyük ülkeler tarafından 
şiddetle eleştirilmiş ve her fırsatta yasakların kaldırılması için tehdit ve şantaja 
başvurulmuştur. Ancak her fırsatta basın özgürlüğünden bahseden batılı güçler, 
eleştirilen kendileri olunca kişilik hakları var diyerek yayınları durdurabilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Orta Doğu, basın-yayın, ayrılıkçı, Arap 
milliyetçiliği.
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ABSTRACT

Domestic and Foreign Press Activities made against Ottoman 
Administration in Ottoman Territories and Approach of Ottoman Statesmen

Western societies which comprehended importance of press in early times 
developed press life in order to constitute a more equitable and liberal society in 
XIX. century. In this period of time, media tools that was used for the healthier 
society and state structure in developed countries, has been used as a seperatist 
power which served for the political and social interests of developed countries 
against less developed countries. One of the regions where the maximum interests 
were obtained with less power via press for the competitor countries has been the 
Middle East. 

In the region, the first press activities against Ottoman Admnistration was started 
with papers published after Egypt occupation of Napoleon in 1798. Although it 
failed for a period of time with the withdrawal of Napoleon from Egypt, it reached 
to the more expansive and different dimensions. Global developments, especially 
such as Industrial Revolution, opening the Suez Canal and Istanbul-Baghdad 
railway works again made the region one of the important centers of European 
trade and has been struggle area for great states in region together with ethnical 
and regional diversity. 

Middle East peoples who lived in peace under Ottoman administration for many 
years were converted into hostile societies due to these negative propagandas. 
Islamic fraternity was replaced by ethnical fraternity. Ottoman state tried to prevent 
seperatist publications where they emerged, and in case of non-prevention, it was 
initiated to prohibit their distribution in Ottoman territories, but prohibitions were 
severely criticized both by Ottoman citizens and by the developed nations, and 
on all occasions, it was applied to threat and blackmail, but western powers who 
talked about the freedom of the press at every turn could cease broadcasting by 
saying “there exist personality rights”, when they were criticized. 

Key Words: Ottoman State, Middle East, press, seperatist, Arap nationalizm,

GİRİŞ

XIX. yüzyılın ikinci yarısı, bütün dünyada basın-yayın faaliyetlerinin toplum 
ve iktidarlar üzerinde kendisini iyiden iyiye hissettirdiği bir dönem olmuştur. 
Basın-yayının gücünü erken kavrayan küresel ekonomik ve siyasî otoriteler, 
bu güç sayesinde dünyanın birçok bölgesinde taraf oldukları çatışmaları kısa 
sürede ve az bir kuvvetle kendi lehlerine sonuçlandırabilmişlerdir. Bu durum 
ilerleyen süreçte basının, silah kadar olmasa da önemli bir caydırıcı araç olarak 
kullanılmasını sağlayacaktır. 

XIX. yüzyılda basının etkin olarak kullanıldığı bölgelerden birisi de Orta 
Doğu olmuştur. Yüzyıllarca barış içerisinde yaşamış olan bölge halkları, yapılan 
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olumsuz propagandalarla birbirine düşman toplumlar hâline getirilmiştir. O 
dönemde toplumlar arası çatışmalara neden olan bu faaliyetlerin ortaya konması 
günümüzde de aynı olumsuzlukların yaşanmasına engel olacaktır. 

Ancak konuya girmeden önce karşılaştığımız bir zorluğa dikkat çekmek 
istiyoruz. O da “devlet”, “hükûmet”, “hilafet” ve “saltanat” kavramlarının 
kullanılması ile ilgilidir. Belgelerde “Hükûmet-i Seniye” ve “Hilafet-i İslamiye” 
tabiri sadece padişah ve hükûmeti için değil, Osmanlı Devleti için de kullanılmıştır. 
Bu durum padişah ve hükûmeti aleyhine sadece demokratik hak elde etmek, 
istibdada karşı durmak için yapılan muhalefet ile dinî veya etnik nedenlerle 
Osmanlı Devleti’nin varlığına ve hükümranlık haklarına karşı yapılan direnişin 
çok kere birbirine karıştırılmasına neden olmaktadır. Çizginin korunamaması 
durumunda sadece demokratik hak talebinde bulunan düşünürler, yazarlar, 
gazeteciler ayrılıkçı durumuna veya ayrılıkçılar demokratik hak talebinde bulunan 
masum insanlar konumuna gelebilecektir. 

Bu kısa açıklamalardan sonra bölgeye gelince; bir Anglo-Sakson merkezli 
ifadelendirme olan Orta Doğu tabiri kullanıcının tercihine göre farklı zamanlarda, 
farklı devletlerde, farklı alanları ifade etmektedir (Dursun, 1995: 15). Bununla 
birlikte genel olarak Libya’nın doğusundan Pakistan’a kadar uzanan Asya’nın 
güneybatısı ile Afrika’nın kuzeydoğusunu içerisine almaktadır (Özey, 1996: 1-7). 
Bizim için bu kavram Osmanlı Devleti’nin Mısır, Suriye, Irak, Arabistan, Yemen 
ve Tunus topraklarını ifade etmektedir. Bölge XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti 
idaresine geçmiştir (Uzunçarşılı, 1983: 284-290). 

En eski çağlardan itibaren doğu-batı ticaretinin önemli merkezlerinden biri 
olan Orta Doğu, Portekizlilerin Ümit-Burnu Denizyolunu keşfini müteakip bir 
süre önemini yitirmişse de XIX. yüzyıldaki küresel gelişmeler bölgeyi yeniden 
Avrupa ticaretinin önemli merkezlerinden biri hâline getirmiştir (Lybry, 1987: 
140-156; Güçer, 76; Mantran, 1987: 159-175; Raymnod, 1995: 19). Orta Doğu 
XIX. yüzyılda özellikle şu üç bakımdan önem kazanmıştır. Bunlardan ilki sanayi 
inkılâbıdır. XIX. yüzyılın başlarında sanayideki hızlı gelişme sanayi malları 
üretiminde önemli artışlar sağlamış, bu durum Avrupa Devletlerini özellikle 
İngilizleri, yeni pazarlar bulmaya ve ham madde kaynaklarına en kısa ve ucuz 
bir şekilde ulaşmak için yeni yollar aramaya itmiştir (Orhonlu, 1984: 116-139; 
Ayıntabî, 1983: 6). İkincisi Süveyş Kanalı’nın açılmasıdır. 1869 yılında Süveyş 
Kanalının açılması ile birlikte, Uzakdoğu ve Hint malları hiç karaya çıkarılmadan 
kanal yoluyla Avrupa’ya nakledilmeye başlanmıştır (Bâlî, 1992: 124). Üçüncüsü 
de İstanbul-Halep-Bağdat ve İstanbul-Halep-Hicaz Demiryolu Projeleridir. İşte 
bu gelişmeler bölgenin stratejik önemini arttırmış ve büyük devletlerin ekonomik 
çıkarlarının bölgeye kaymasına neden olmuştur. Ekonomik çıkar çatışmalarının 
yanı sıra, etnik ve dinî çeşitlilik, bölgeyi dünyanın siyasî arenası hâline getirmiştir 
(Y. EE, nr, 127/87). İnceleme dönemimizde Avrupa’nın ve özellikle İngiltere’nin 
bölgeyle ilgisinin altında bu jeopolitik konumu yatmaktadır. 
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Orta Doğu Topraklarındaki İlk Ayrılıkçı Basın Yayın Faaliyetleri

Orta Doğu topraklarında Osmanlı idaresi aleyhine basın-yayın yolu ile yürütülen 
ilk faaliyet, 1798’de Napolyon Bonapart’ın Mısır’ı işgali sonrası yayımladığı 
gazetelerle başlar. Napolyon, bu amaçla beraberinde getirdiği matbaada 27 
Ağustos 1798’den itibaren Courrier d’Egypt’i, Ekim ayından itibaren Decade 
Egyptienne’i ve birkaç ay sonra da Journal Office’i yayın hayatına sokmuştur 
(Duman, 2000: 7). Napolyon’un başlattığı ve 1828’de Mısır Valisi Kavalalı 
Mehmet Ali Paşa’nın Arapça ve Türkçe olarak yayınlattığı Vekayi-i Mısrî ile 
gelişen basın yayın hayatı, yüzyılın son çeyreğinde Mısır’ı saltanat ve hilafet 
aleyhine yayın yapan gazetelerin merkezi hâline getirmiştir (Y. EE. KP, nr, 9/880). 
Osmanlı Devleti, bu ilk girişimler karşısında boş durmamış ve Napolyon’un 
asıl amacının İslam’ı ortadan kaldırmak olduğunu vurgulayan beyannameler 
yayınlamıştır (Karal, 1983: C. V, 35-36). Bu girişimler, Napolyon’un Mısır’dan 
çekilmesinden sonra akamete uğramış gibi görünse de Islahat Fermanı ile birlikte 
yeniden başlayacaktır. 

Ancak bu defa aleyhteki yayın faaliyetlerinin adresi Mısır değil Suriye Vilayeti 
olacaktır. Bölge, etnik ve dinî çeşitliliği ile Osmanlı Orta Doğusunun en sorunlu 
ve dış müdahaleye en açık yeridir (Suriye Vilayeti Salnamesi, 1299: 70). Bu 
durum Suriye’yi devlet aleyhine faaliyet gösteren basın merkezlerinden birisi 
yapmıştır. Bölgedeki sorunların altında yatan temel nedenin etnik nüfuslara paralel 
nüfuz dengelerinin kurulamamasının olduğunu düşünüyoruz. Haddizatında 
Dürzîler nüfusça Marunîlerin 1/6’i kadar olmasına rağmen nüfuz itibarıyla eşit 
durumdadırlar. Rumlar Hristiyan olmalarına rağmen mezhep çekişmelerinden 
dolayı çok kere Müslüman Dürzîlerle birlikte hareket etmektedir (Y. EE, nr, 
40/22). Yine Süryanilerle Marunîler arsındaki mezhep çatışması ile göçer Sünnî 
Urban Araplarının bölgeye yerleşmeye başlaması bu nüfuz dengelerini daha da 
karışık hale getirmiştir. 

Bu etnik ve dinî yapı dolayısıyla Orta Doğu ile ilgilenen her ülke kendisine 
bir taraftar grup bulabilmekteydi. İngilizler Rafizî Müslüman Dürzîleri, Fransızlar 
Katolik Marunîleri, Amerikalılar Nusayrileri, İtalyanlar Katolik Latinleri ve Ruslar 
da Ortodoks Rumları desteklemekteydi (Y. EE, nr, 43/103; Y. EE, nr, 136/117). 
Ancak en büyük rekâbet 1854’te Süveyş Kanalı’nın açma imtiyazının Fransa’ya 
verilmesinden sonra İngiltere ile Fransa arasında yaşanmıştır. Başlangıçta ufak 
zümreler tarafından yürütülen bu dinî ve ekonomik rekâbet, basın yayının 
kullanılması ile toplumsal tabanı genişletilmiş ayrılığın kökleri derinleştirilerek 
bir daha eskisi gibi olmayacak bir toplumsal yapının ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. Bölgedeki ayrılıkçı basın faaliyetlerini birkaç noktada toplamak 
mümkündür. Bunlardan ilki;
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1. Batı Kamuoyunun İlgisini Bölgeye Çekmeye Yönelik Yayınlar

Basın, gücünü kamuoyu oluşturabilme kabiliyetinden almaktadır. En önemlisi 
ilgili devletlerin kendi kamuoylarına yönelik yayınlardır. Haddizatında Avrupa’da 
Osmanlı idaresi aleyhine kamuoyu oluşturmak, hükûmetlerin kendi Orta Doğu 
politikalarını uygulayabilmeleri için de son derece önemliydi. Özellikle sömürge 
imparatorluğunu genişletmek isteyen III. Napolyon’un Meksika’daki başarısız 
teşebbüsü sonrası Fransız kamuoyunda oluşan sömürge karşıtı fikirlerin izalesi 
ve sömürge fikrinin tekrar canlanması için son derece gerekliydi. Avrupa 
hükûmetleri, kendi kamuoylarının dikkatlerini bölge üzerine çekmek için basından 
yararlanacaktır. Zira uzun zamandır bölgedeki Katoliklerin hamiliğini yapmış 
olan Fransa Katolik Hristiyanlar aleyhine vukuu bulacak gelişmelere kayıtsız 
kalamazdı. Bu yönde yapılacak yayınlar Fransız kamuoyunun dikkatlerini bölgeye 
çekecekti. Bu amaçla Fransa’nın Osmanlı topraklarındaki Katoliklerin resmî 
hamisi olduğu, Suriye’nin ise âdeta bir Fransız memleketi bulunduğu yönünde bir 
dizi haber yayımlanmıştır (Y. A. HUS, nr, 255/79).

Ağustos 1882’de Avrupa gazetelerinde Suriye’deki Müslüman ahalinin 
Hristiyanları katledileceğine dair yayınlanan gerçek dışı haberler, Hristiyan 
kamuoyunun dikkatlerini bölgeye çekmeyi başarmıştır (HR. SYS, nr, 31/70). Bu 
tür haberler bölgede emniyet içerisinde yaşayan Hristiyan halkı derinden üzmüştür. 
Beyrut’taki bütün Gayrimüslim patrikleri, ruhani liderleri ve sair Hristiyan ileri 
gelenleri tarafından böyle bir durumun olmadığına dair imzalanan bir mazbata 
posta ile Reuter Kumpanyasına ve diğer Avrupa gazetelerine gönderilerek haberler 
tekzip edilmiş ise de aleyhte kamuoyu oluşturmaya yetmiştir (Y. A. HUS, nr, 
288/64). 

İnceleme dönemimizde kamuoyu oluşturma noktasın İngiliz Reuter Ajansı çok 
önemli rol oynamıştır. İngiltere bu ajans sayesinde yalnız kendi kamuoyunu değil 
bütün Avrupa kamuoyunu etkileyecek yayınlarda bulunmuştur. 6 Şubat 1895’te 
Reuter kaynaklı ve sözde Suriye ile Lübnan Hristiyanlarının durumunun çok 
tehlikede olduğuna ve 1860 Lübnan olaylarındaki gibi bir Hristiyan katliamının 
olabileceğine dair bir haber, aynı gün İngiltere Avusturya, İtalya, Fransa gibi 
önemli Avrupa basınında yer almıştır (Y. A. HUS, nr, 319/42). 

7 Şubat 1895 tarihli Daily News gazetesi “Suriye’de Nefret Uyandıran İddia” 
başlıklı bir haberde de Hristiyanların evlerinin önüne bir saldırıya karşı barikat 
kurduğunu, durumun ciddi olduğu yazılmıştır (HR. SYS, nr, 30/21). Hristiyanların 
katledildiğine dair İngiliz basınında çıkan yalan haberlere ilk tepki Amerika’dan 
gelmiş ve Birleşik Devletler bölgeye savaş gemileri göndermiştir. Ancak bölgede 
inceleme yapan Amerikalı yetkililer haberlerin doğru olmadığını görmüşlerdir (Y. 
PRK. DH, nr, 8/62). İngiliz gazetelerinde peş peşe çıkan bu tür yalan haberlerden 
sonra gerçekler ortaya çıkınca olayın yalan olduğu Reuters Ajansı tarafından da 
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ilan edilmek zorunda kalınmıştır (Y.A. HUS, nr, 323/3; nr, 322/79). Bu tür haberler 
Hristiyan Avrupa kamuoyunun dikkatlerini bölgeye çekmeye yetmiş ve bölgedeki 
Hristiyan ayrılıkçıların kendi halkları tarafından desteklenmesini sağlamıştır.

2. Etnik Milliyetçiliği Körükleyen Yayınlar

Çok uluslu Osmanlı Devleti’nin Fransız İhtilaliyle ortaya çıkan milliyetçilik 
akımından etkilenmemesi düşünülemez. Nitekim ilk etnik ayrılıkçı hareketler 
daha XIX. yüzyılın başlarında Ortodoks Hristiyan Sırplar ve Rumlar arasında baş 
göstermiştir. Orta Doğu’da da ilk etnik ayrılıkçı hareketler Marunîler, Süryanîler, 
Ermeniler, Rumlar gibi yine Hristiyan unsurlar arasında başlamıştır. Müslümanlar 
arasında ayrılıkçı hareketler başlangıçta etnik değil, mezhepseldir. XIX. yüzyılın 
başlarında Hicaz bölgesini ele geçiren Vehhabilik bunlardan en önemlisidir (Eyüb 
Sabri Paşa, 1992: 14). 

Napolyon’un bölgede başlattığı etnik milliyetçilik fikri yapılan yayınlar 
sayesinde yüzyılın sonunda dinî inancın önüne geçecek boyuta ulaşmıştır.                 
El-Burhan Gazetesi’nin yayınları buna güzel örnektir. Trablusşam’da Abdülkadir 
El Mağribi’nin sorumluluğunda yayınlanan bu gazete Araplığın dinden önde 
geldiğini savunmaktadır (DH. KMS, nr, 2-1/13). Osmanlı Devleti’nden ayrılarak 
Fırat ve Dicle’den Süveyş Kanalına, Akdeniz’den Umman Denizine kadar 
bağımsız bir Arap Devleti kurma fikrini işleyen yayınlar o zamana kadar ki 
geleneksel din kardeşliğinin bir tarafa bırakılmasını sağlayabilecek kadar güçlü 
bir akım meydana getirebilmiştir (Y. PRK. TKM, nr, 51/17).

1911’de Suriye’ye bir seyahat yapan Tanin Gazetesi yazarı Ahmet Şerif, “Bu 
memlekette yaşayanlar dinen ayrılmazlar sınıflandırılmazlar, görünüşte bu halk 
İslam, İsevî ve Musevî değildir. Onlar ancak Arap’tır. Araplık her şeyden evveldir 
(Ahmet Şerif, 1999: 128-146)” tespitinde bulunmaktadır. 

Bölgede emelleri olan ülkeler açısından sadece Osmanlı idaresine karşı bir 
grup meydana getirmek yetmeyecektir. Elde etmeyi düşündüğünüz bir bölgede 
taraftarlarınız varsa her şey daha kolay olacaktır. Bu itibarla kendilerine taraftar 
grupların oluşturulması da gerekmektedir. Bölgeyle ilgilenen her ülke, yukarda 
da belirttiğimiz gibi bir grubun hamiliğini üstlenmiştir. Ancak bunların hepsi 
azınlık durumundadır. Asıl büyük kitlenin taraftar yapılması ve kendi grupları ile 
hareket eder duruma getirilmesi gerekmektedir. Bölgenin en büyük etnik gücü ise 
Sünnî Müslüman Araplardır. Bu grubu Osmanlıdan ayırmak ise oldukça zordur. 
Desteklediği azınlık gruplarıyla büyük çoğunluğu tek potada eritmek isteyen 
devletler bunun için en bağlayıcı ve etkili akım olarak Arapça ortak paydasında 
buluştukları Arap Milliyetçiliğini destekleyeceklerdir (Kılınçkaya, 2004: 39-42; 
Arsel, 1977). Nitekim böyle de olmuştur.

Yayınlar içerisinde Osmanlı Devleti’nin birliğine büyük zarar verecek bir diğer 
çalışma da Suriye Araplarını Mısır idaresi ile birleştirmeye çalışan yayındır. Her 
ne kadar Suriye halkı Mehmet Ali Paşa’nın istilası sırasında yaptığı zulümlerden 



685

dolayı Mısır idaresinden nefret ediyor olsa da; Arap Milliyetçiliği davası, aynı 
dilin konuşulması, Mısır’ın Suriye’ye yakınlığı, Osmanlı Hükûmeti’nin gerekli 
demokratik açılımları yapamaması Suriye halkını Mısır idaresine yakınlaştırmıştır. 

Bu gazetelerin kimlikleri, yayın politikaları bize halkın hangi güçler tarafından 
yönlendirilmeye çalışıldığı noktasında önemli ipuçları verecektir. Gerçi Hartman, 
Arap basınını; İslamiyet’i savunanlar, Türk idaresine karşı mücadele edenler 
ve türlü hedefleri olanlar olmak üzere üç gruba ayırmıştır (Hartman, 1997: 
365). Ancak ayrılıkçı basının geri planında olan gruplardan bahsetmemektedir.                                  
El-Fellah gazetesi sahibi Selim Hamevî daha somut bir tasnife giderek 
bölge basınını Fransa, İngiltere ve Osmanlı Devleti taraftarı olmak üzere üçe 
ayırmaktadır (Y. EE, nr, 56/11). Aslında bu tasnif Orta Doğu kamuoyunun fikrî ve 
siyasi durumunu da ortaya koymaktadır. 

Trablusgarp’tan Irak’a Suriye’den Yemen’e oldukça geniş coğrafyada sayıları 
yüzlerle ifade edilen gazete ve dergilerin tamamının incelenmesini ne mümkün 
ne gerekli görüyoruz. Biz bu bağlamda daha çok fikrî ve siyasal amaçları olan 
ve Osmanlı Hükûmeti ile problem yaşamış, haklarında bir sebeple soruşturma 
açılmış gazeteler ile bunların siyasî, etnik ve kültürel kimlikleri, yayın politikaları 
ve bu yayınlar hakkında Osmanlı Devlet adamlarının düşünce ve tavırlarını kısaca 
ortaya koymakla yetineceğiz.

El Mirsad Gazetesi: Arap Milliyetçiliği fikri etrafında yayın yapan gazete, 
Şam’dan Paris’e firar etmiş olan “Yusuf Lak” adlı kişi tarafından yayınlanmıştır. 
Yasaktan korunmak için Türkçe nüshasında Osmanlı Devleti’ni överken, Arapça 
nüshasında, Fransızların Müslümanlara olan sevgisinden, İslam’a olan saygısından 
bahseden yayınlar yaparak, Fransız taraftarı bir toplum meydana getirmeye 
çalışmıştır (Y. PRK, UM, nr, 28/90). Ancak Osmanlı Hükûmeti bu gazeteyi 
Müslümanları Fransa’ya “amele” yapmak istediği gerekçesiyle yasaklamıştır 
(DH. MKT, nr, 181/24). 

El-Ahram Gazetesi: 1876’da İskenderiye’de Lübnanlı Salim Takla tarafından 
Türkçe ve Arapça olarak çıkarılan gazete, Mısır’ın ilk özel günlük gazetesidir. 
Gazete Arap Milliyetçiliğine yoğunlaşmıştır. Fransa’dan yıllık 5.000 lira yardım 
almıştır. İngiliz karşıtı olarak Osmanlı Devleti’nden de himaye görmüştür Y. PRK. 
AZJ, nr, 28/30; Y.A. RES, nr, 49/3; Umar, 2004;59). 17.10.1888 tarihinde gazete 
Müdürü Beşare Takla Bey’e sözde gazetesinin masrafına, gerçekte ise Osmanlı 
yanlısı kalemine binaen gizli yardımda bulunulmuştur (A. MKT. MHM, nr, 
498/54; DH. MKT, nr, 1554/43). 

El-Cenne ve İttihad-ı Osmanî Gazetesi: Arap milliyetçiliğinin öncülerinden 
Lübnanlı Marunî Butrus el Bustanî ailesi tarafından çıkarılmıştır (Yalçınkaya, 
2004: 39-40). Fransa taraftarıdır.

Zahletü’l-Fetat Gazetesi: 1910 yılında yayına başlayan gazete Fransız 
taraftarıdır. Cebel-i Lübnan’ın Osmanlı’dan ayrılmasını savunmaktadır. 
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Müslümanlar aleyhine de yayınlar yapan gazetenin dağıtılması yasaklanmıştır 
(DH. KMS, nr, 4/33, DH. KMS, nr, 39/17). 

Şuray-ı Ümmet Gazetesi: Hilafet aleyhine yazılar neşretmektedir. Dağıtılması 
yasaklanan gazete, Paris Postası ile Osmanlı topraklarında gizli olarak dağıtılmıştır 
(İ. HUS. 96/1320 S-042). 

Münteşirü’l Muktebes Gazetesi: Muhamed Kürt Ali tarafından Şam’da 
çıkarılan gazete, Arap milliyetçiliğini güden yayın politikası ile Araplar arasında 
itibar kazanmıştır. Osmanlıya karşı Fransız mandasını savunmaktadır. Bu yayın 
politikalarından dolayı hükûmet tarafından kapatılmıştır (DH. KMS, nr 1/12). 
Gazete, Suriye Diriliş Cemiyeti’nin propaganda gücü olmuştur (Umar, 2004: 59).

Sadaüş’ş-Şark Gazetesi: Mısır’da Beyrut Marunî Piskoposu Yusuf Debis 
Efendi’nin teşvikiyle çıkartılmıştır. Ayrılıkçı yayınlarından dolayı Osmanlı 
topraklarına girişi yasaklanmıştır (Y. EE, nr, 104/105).

Ebu Nazzare Gazetesi: Paris’te Arapça yayınlanan gazete İngilizlerin Mısır’ı 
işgalini dramatik olarak eleştiren bir senaryo yayımlamıştır (Y. PRK. TKM, nr, 
21/48). 

Yukarda bahsi geçen gazeteler,  I. Dünya Savaşı sırasında cephelerdeki kadar 
ölümcül olmasa da savaşın kaderini etkileyecek bir güç durumuna gelmiştir. I. 
Dünya Savaşı sırasında Bekaa’da kamuoyunu Fransa taraftarı olmaya davet eden 
bu tür yayınlar, ilan edilen seferberliğe rağmen asker kaçaklarının çoğalmasına 
ve Osmanlı Devleti’nin askerî zaafa uğramasına neden olmuştur (DH. EUM, nr, 
1/4). 

Orta Doğu’da geleceğe dönük hedefleri olan devletleri içerisinde basını en 
başarılı kullanan ülke İngiltere olmuştur. İngilizlerin Arabistan, Mısır, Suriye, Irak, 
Yemen ve Trablus’u birleştirmek ve tek millet tek devlet oluşturmak için gayret 
sarf ettikleri yönünde yayın yapılarak ulusal duyarlılığı olan Arapların desteği 
alınmaya çalışılmıştır (Y. PRK. TKM, nr, 27/1). İngiliz gazeteleri, Fransız yanlısı 
Suriye Hristiyanlarını etkilemeye yönelik yayınlar da yapmışlardır. Bu yayınlarda 
Hristiyan Suriyelilerin Mısır hizmetinde istihdamlarının İngilizler sayesinde 
olduğu vurgulanmıştır (Y. PRK. TKM, nr, 29/66). 

İngilizler, ulusal basınlarının yanı sıra bunlarla koordineli çalışacak yerel 
basın faaliyetlerinde de önem vermiştir. Bu amaçla kendi lehlerinde kamuoyu 
oluşturabilmek için Arapça ve diğer Avrupa dillerinde yayın yapan dergi ve 
gazetelere maddi yardımda bulunmuşlardır (Y. EE, nr, 56/11). Bunlardan bazılarını 
şöyle sıralamak mümkündür: 

Ceridetü’l Mısriye: İskenderiye’de Arapça ve Türkçe olarak yayımlanan 
gazete (Y. A. RES, nr, 49/3), sahibi İngiliz olan Egybtian Gazetesi’nin Arapçaya 
tercüme edilmiş hâli gibidir (Y. PRK. MK, nr, 4/59). Bundan dolayı da kapatılmıştır 
(Y.A. RES, nr, 49/3). 



687

El-Misbah Gazetesi: Beyrut’ta Marunîler tarafından çıkarılmıştır. İngiltere 
destekli ve Arap Milliyetçiliği yapan gazete, Suriye’nin İngiltere’nin himayesine 
girmesi hakkında yayın yapmıştır (Y. A. HUS, nr, 277/95). 

Hürriyet Gazetesi: 1894’te Selim Faris tarafından kurulmuştur (Hartman, 
1997: 365). Osmanlıcılık fikrini savunuyor görünmesine rağmen gerçekte Arap 
Milliyetçisidir (Hanioğlu, 1985: 93). İngiliz Hükûmeti tarafından gizli olarak 
desteklenmiştir (Y. PRK. EŞA, nr, 11/56). İyi bir İngiliz taraftarı olan Selim Faris, 
çeşitli Avrupa gazetelerinde takma adlarla İngilizlerin Mısır’dan çekilmemesi 
gerektiğine dair makaleler kaleme almıştır (Y. PRK. EŞA, nr, 14/36). 

Türkiyü’l-Fetat Gazetesi: Selim Faris ve bazı Lordların paralarıyla Londra’da 
yayımlanmıştır (Y. A. HUS, nr, 343/11).

El-Müşir Gazetesi: İngiliz taraftarıdır. Arap ve İngiliz Halkı’nın ve Devleti’nin 
Osmanlı aleyhine durması için çalışmıştır (Y. A. HUS, nr, 358/87). Gazete sadece 
Osmanlı Hükûmeti ve padişah aleyhine yayın yapmakla kalmamış aynı zamanda 
Osmanlı’nın müttefiki olarak düşündüğü Alman İmparatoru aleyhine de yayın 
yapmıştır (Y. PRK. BŞK, nr, 53/46). Bu gazete Mısır’da basılan El-Münir ve El-
Vakit gazetelerinin İngiltere Kraliçesi hakkında eleştirel yayınlarını İngilizceye 
tercüme etmiş, Mısır’daki bütün İngiliz zabitlerine ve Londra’ya gönderilerek 
İngiliz halkının ve devletinin Osmanlı aleyhine durması için çalışmıştır. Gerçek 
dışı yalan haber yaptığı gerekçesi ile Mısır haricindeki Osmanlı topraklarına girişi 
yasaklanmıştır (DH. MKT, nr, 279/65).

En-Nahle Gazetesi: Sahibi Leviz Sabuncu, aslen Diyarbakır Süryani Kadim 
Milletindendir. Uzun müddet papazlık yaptıktan sonra bu gazeteyi çıkarmıştır. 
Beyrut’ta Marunîlerle Süryanîler arasında vukuu bulan dinî sürtüşmede rol almış 
bu yüzden kapatılmıştır. Buradan sürgün ile Amerika’ya gitmiştir (Y. PRK. ASK, 
nr, 70/105). Leviz Sabuncu hakkında bir rapor hazırlaması istenen Abdullah Hasbi 
Efendi, “Bazı insanlar şer ve bazı insanlar da hayr karakteri baskındır, ancak 
bu adamda her ikisi de var.” dedikten sonra geçimi için her şeyi yapabileceği 
kanaatinde olduğunu belirtmiştir (Y. PRK. ASK, nr, 70/105). Bu kişiden Osmanlı 
Hükûmeti de yararlanmıştır. İngilizlerin Arap politikaları hakkındaki Osmanlı 
Hükûmeti’ne sunduğu 24.12.1892 tarihili bir layihada; İngilizlerin Mısır’da 
yaptığı gibi yine Fransızlardan erken davranıp Suriye’yi ele geçirmek istediğini, 
bu amaçla Suriye’de Dürzileri, Necit’te Vehhabileri, Irak’ta Beni Hüseyn, Tuğer 
ve Mutir Araplarını, Basra Körfezi civarında Beni Hacir ve Beni I’tba Araplarını 
desteklediğini belirtmiştir (Y. PRK. TKM, nr, 27/1)”

El-Vatan Gazetesi: Mısır’da 1878’de Kıptiler tarafından haftalık olarak Türkçe 
ve Arapça olmak üzere çıkarılmıştır. Bu gibi Osmanlı Hükûmeti aleyhindeki 
gazetelerin artması durumunda hilafete olan bağlılığın kalkacağı düşünülerek, 
Osmanlı topraklarında dağıtımı yasaklanmıştır (Y. PRK. AZJ, nr, 6//52). 
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El-Müfid Gazetesi: Abdülgani El Arîsi ve Fuad Hanter tarafından Beyrut’ta 
çıkarılan gazete, İslam ve Osmanlı düşmanlığı yaptığı gerekçe ile kapatılmıştır 
(DH. KMS, nr, 7/13). 

El-Muktataf Gazetesi: 1877’de Beyrut’ta çıkarılan gazete, İngiliz 
menfaatlerine hizmet etmekteydi. 

Er-Reyü’l-Âm Gazetesi: Osmanlı Devleti aleyhine ağır ifadeler içeren 
yayınlar yapan ve Kahire’de basılan gazetesinin sahibi Yunanlı Komaides’tir. 
Hükûmet aleyhtarıdır (Y. A. HUS, nr, 322/3). Ancak 1914 senesinde Osmanlı 
Hükûmeti’nden yardım alan gazetelerden biri olmuştur (Umar, 2004: 68). 

Lisanü’l-Arab Gazetesi: İskenderiye’de çıkan gazete Arap Milliyetçiliği 
ideolojisini benimsemiştir (A. HUS, nr, 311/13). Ayrılıkçı yayınlarından dolayı 
diğer Osmanlı topraklarına sokulması yasaklanmıştır (DH. MKT, nr, 279/65). 

El-Başir Gazetesi: Cizvitler tarafından Günay, 1996; 106), El-Hadiye 
gazetesi, Rum Kilisesi tarafından çıkarılmaktaydı (Hartman, 1997: 363). 

El-Kabs Gazetesi: Eski Nasıra Kaymakamı Şam Mebusu Arap Milliyetçisi 
Şükrü El Aselî tarafından Suriye’de çıkarılan gazete Arap saltanatı ve hilafetini 
savunmaktadır. Türk ve Arap toplumu arasına nifak tohumu ektiği gerekçesiyle 
kapatılmıştır (Kurşun, 1992: 66). 

Mısır’da aynı dönemde aleyhte yayın yapan diğer bazı gazeteler de şunlardır 
(Y. A. RES, nr, 49/3): Rumca: Telgrafos, İmonya (Eymonya), Kâyro (Kahire) 
ve Mitaris, Sis gazeteleri; İngilizce ve Fransızca: Bosphor Egyptian, Egyptian 
Gazette ve Egyptian Times gazeteleri; Fransızca: Fardalkesandrî (?); İtalyanca: 
Misacri, Egyptiano, Commersiyo ve Terapite’dir. Aleyhte yayın yaptıkları 
gerekçesiyle bu gazetelerin Osmanlı topraklarında dağıtımı yasaklanmıştır.

Bu dönemde Osmanlı vatandaşları tarafından yurt dışında da aleyhe bazı 
basın yayın faaliyetleri yürütülmüştür. Paris, Londra, New York, Washington, 
Roma, Berlin, Sanpaulo, Rio de Jenario ve Boines Aires Orta Doğu’ya yönelik 
bu faaliyetlerin yapıldığı önemli merkezlerdir. Bu merkezler birbirleri ile irtibatlı 
olarak çalışmalarını yürütmekteydi (DH. MKT, nr, 837/81). 

St. Lois Mecmuası: Paris’te Marunî rahiplerinin fikirlerini neşreden mecmua 
bölücü yayın yaptığı gerekçesiyle ülkeye sokulması yasaklanmıştır (Y. EE, nr, 
110/7).

El-Eyyam Gazetesi: Cebel-i Lübnan’da meclis üyesi olan Marunî Numan 
Maluf’un oğlu olan Yusuf Maluf tarafından New York’ta çıkarılmıştır (Y. EE, 
nr, 136/98). Lübnan’ı Osmanlı Devleti’nden ayırmayı amaçlayan ve New York’ta 
Nesib Şebli’nin başkanlığında kurulan “Suriyetü’l-Fettat” yani “Genç Suriyeliler” 
Cemiyeti’nin yayın organı gibi çalışmıştır (Y. PRK. TKM, nr, 13/34). 

El-Islah Gazetesi: New York’ta Şebbel Demos tarafından çıkartılmıştır. 
Babası Zahle’de ikamet eden Marunî Cemaati ileri gelenlerinden Nasıf Demos’tur 
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(Y. EE, nr, 136/117). Washington Büyük elçiliğinden Ali Ferruh Bey’e göre, 
Demos, gazeteyi halk için değil, Osmanlı Hükûmeti’nden kendilerine maaş veya 
memurluk elde edebilmek için çıkartmaktadır (Y. EE, nr, 136/117).

El-Hilafet Gazetesi: Necip, Emin ve Abdullah Kardeşler tarafından Osmanlı 
devletinden para koparabilmek için çıkartılmıştır (Günay, 1996: 107). Üzerinde 
Londra’da 15 günde bir Arapça ve Türkçe olarak yayınlandığı yazan gazete (Y. 
PRK. GZT, nr, 52/30), gerçekte Londra’da değil, Mısır’da çıkmaktadır (Y. PRK. 
EŞA, nr, 34/58).

El-Adl Gazetesi: Cebel-i Lübnan ahalisinden Şükrü Anton tarafından Rio 
de Jenario’da çıkarılmaktadır. Aleyhte yayın yaptığı gerekçesi ile Osmanlı 
topraklarına girişi yasaklanmıştır (HR. SYS, nr, 67/33). 

Ayrıca, New York’ta: El-Muhit ve El-Zaman; Rio de Jenario’da:                                    
Eş-Şıhnetü’s-Suriye Risalesi, El-Menar, El-Efkâr, El-Muntazır, Boines 
Aires’te: Es-Selam ve Es-Sıdk gazeteleri de aleyhte yayın yaptığı gerekçesiyle 
Osmanlı topraklarına girmesi yasaklanmıştır (DH. MKT, nr, 837/81). 

Amerika ve Avrupa’ya göç etmiş gayrimüslim Osmanlı tebaasının yürüttüğü 
yayın faaliyetlerinin yanı sıra, Batı gazetelerinin de Orta Doğu’daki Osmanlı 
idaresi aleyhine çalışmalar yaptığı görülmektedir. Washington Post (HR. SYS, 
nr, 74/67), New York Herald (HR. SYS, nr, 74/65) Daily Times (Y. PRK. 
EŞA, nr, 14/75), Times (HR. SYS, nr, 96/8) gibi Amerikan gazeteleri, tehditvarî 
ilanlarla Osmanlı Hükûmeti’nden para koparmaya çalışmıştır. 

3. Devlet Memurlarının Çalışmalarını Engellemeye Yönelik Yayınlar

Devlet, kurumlarıyla, çalışanlarıyla vardır. Eğer çalışanlarını haksız isnat ve 
ithamlarla zan altında bırakırsanız, bunları görev yapamaz hâle getirerek, devleti 
çok büyük zaafa uğratabilirsiniz. Nitekim bunun farkında olan ayrılıkçılar, bir 
taraftan bölgesel milliyetçiliği teşvik ederken diğer taraftan bunlara karşı önlem 
alacak memurların çalışmalarını engelleyecek yayınlar yapmışlardır. 

1883’te Suriye ve Lübnan’daki gazetelerde Beyrut Mutasarrıfı Necip Bey 
aleyhine yapılan haksız yayınlar soruşturma konusu olmuş, ancak Cebel-i Lübnan 
Mutasarrıfı’nın bu kişinin devlete ve millete bağlı olduğunu bildirmesi ile mesele 
kapatılmıştır (Y. EE, nr, 40/15).

9.10.1892 tarihli Times gazetesinde Hicaz’da Türk memurları aleyhinde 
hoşnutsuzluk olduğuna ve valinin azledileceğine dair bir haber, bölge insanını o 
yönde bir beklentiye sokmuş ve hükûmet bu beklentiye cevap vermek zorunda 
kalarak, dürüst kendisi için fedakârca çalışan memurlarını bölgeden çekmek 
zorunda kalmıştır (Y. PRK. TKM, nr, 26/58). 

Mısır’da yayımlanan Ebu’l Hevl gazetesi, bu konuda bir adım daha ileri gitmiş 
ve yazarları Necip El Hac, Beyrut Valisi Abdullhalık En-Nasuhi Bey’e hakkında 
bazı muzır mektupların bulunduğunu, bunların yayınlanmasını istemiyorsa 12 
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güne kadar para göndermesi gerektiğini, paranın gelmemesi durumunda bunların 
yayınlayacağını bildirerek şantaja başvurmuştur. Vali durumu bütün açıklığı ile 
19.04.1894’te Hükûmet’e bildirmiştir (DH. MKT, nr, 279/65).

Suriye Matbuat Müdürü olan ve bu işi karşılıksız meccanen yapan Halil 
Efendi, aleyhine çıkan yayınlar üzerine 29 Ağustos 1898’de görevinden 
alınmıştır. Oysa Halil Efendi bir Hristiyan olması hasebiyle uzun yıllar bir 
Müslüman’ın ulaşamayacağı bilgiye ulaşmış ve birçok önemli ihbarda bulunarak 
büyük sıkıntıların çıkmasını engellemiştir. Bu ihbarlardan birisi de Lazkiye’de 
İngilizlerin ziraat bahanesiyle toprak almaya çalıştıkları ihbarıdır. Halil Efendi 
görevden alınmasının altında Fransızların yattığını düşünmektedir. Zira Halil 
Efendi Beyrut’ta Arapça ve Fransızca bir gazete çıkarmakta ve Fransa’ya 
muhalefet etmektedir. Beyrut Hristiyanları içerisinde çok geniş akraba ve dostları 
bulunan Halil Efendi’nin muhalefeti Fransızları rahatsız etmiştir (A. MKT. 
MHM, nr, 87/8). 

Devlet memurları aleyhine yapılan çalışmalar sonuç vermiş ve 09.03.1911 
tarihinde Beyrut’ta mülkiye memurları çalışamaz, vazifelerini yapamaz hale 
geldiğinden bunların yerine Beşinci Osmanlı Ordusu subayları görevlendirilmek 
zorunda kalınmıştır (DH. MUİ, nr, 91-2/12). Ancak Ordu bu durumdan rahatsız 
olmuş ve her işin askerlerce çözülmesinin mümkün olmayacağı ifade edilmiştir. 

Oysa nasıl ki; devletin kendisi için çalışan fedakâr memura ihtiyacı varsa, 
memurun da gerektiğinde haklarını koruyacak, gözetecek devlete ihtiyacı 
vardır. Başlangıçta aleyhteki yayınlar karşısında memurunu koruyan devlet 
anlayışı yerini, her ithamı gerçek kabul edip memurunu cezalandıran bir anlayışa 
bırakmıştır. 28.08.1909 tarihinde Suriye Vilayetinden hükûmete gönderilen bir 
yazıyla memurların vazifelerini yapmaları sırasında garazkârane yayınlara önem 
verilmemesi istenmiş, aksi hâlde devletin çalışamayacağı bildirilmiştir. (DH. 
MUİ, nr, 2-1/19).

Mısır Hidivliği ile Osmanlı Devleti’nin arasını açmak isteyen İngilizler, basından 
yararlanmıştır. Times gazetesi Osmanlı Hükûmeti’nin Mısır Hidivi’nin görevden 
alınacağına dair bir haber yayınlamış, bu durum Hidiv’i çok üzmüş, durumun 
farkında olan Mısır Fevkalade Komiseri Ahmet Muhtar Paşa 25.07.1891’de 
Hidiv’in görevde kalacağına dair bir ferman buyrulmasını istemiştir (Y. EE. KP, 
nr, 4/351).

Haddizatında bu haksız ithamlarla ezilen pek çok devlet memuru devletin 
istikbali yerine şahsî menfaatlerini ön plana çıkarmaya başlamıştır. Bu dönem 
zaten devletin iyiden iyiye çöktüğü, kurum ve kuruluşları üzerinde hâkimiyetini 
kaybettiği bir dönemdir. 29.01.1887 tarihinde Padişah tarafından bölgeye özel 
görevle gönderilen istihbarat memurları da gazetelere yansıyanlardan farklı 
söylememektedir (Y. PRK. ASK, nr, 38/70). Beyrut Mutasarrıfı Raif Bey 
25.08.1878 tarihinde konu ile ilgili Dâhiliye Nezareti’ne sunduğu raporunda, 
Beyrut’ta memurların sui idaresinin olduğunu vurgulamaktadır (Y. EE, nr, 127/87).
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İskenderiye’de yayımlanan El-Ahram gazetesi 1893’te Suriye Vilayeti idaresi 
aleyhine yayımladığı bir makalede, memurların rüşvet aldığını, huzur ve emniyetin 
bulunmadığını yazmıştır. Gazetedeki iddiaları kabullenen Suriye Valisi; rüşvet 
alan memurların bazısının işine son vermiştir (Y. PRK. UM, nr, 28/88). 

4. Korku ve Gerginliği Arttıracak Yayınlar

1860’ta yaşanan Cidde ve Şam olayları Suriye Hristiyanlarının hafızasında 
çok kötü ve derin izler bırakmıştır (Armaoğlu, 2003: 165-170). Avrupa ile 
Beyrut gazeteleri de sürekli korku ve gerginlik meydana getirecek yayınlarla 
olayı hafızalarda canlı tutmaya çalışmışlardır. Bu durum en ufak olay karşısında 
katliam yapılacağı şayialarının çıkmasına ve bu şayiaların Avrupa basınına da 
“katliam oldu” şeklinde yansımasına neden olmuştur. Ocak 1896’da Şam’da 
yakında asayişin bozulacağı ve Müslümanların Hristiyanları katledeceğine, zengin 
Hristiyan ailelerden bazılarının kolerayı bahane edip başka yerlere göçtüğüne 
dair Hristiyanlar arasında şayiaların çıkartılması üzerine Suriye Valisi Osman 
Bey din adamlarının ellerine kiliselerde okunmak üzere Hristiyanların emniyette 
olacaklarına dair birer beyanname vermek zorunda kalmıştır (Y. A. HUS, nr, 
340/94). 

1896 sonlarında Mısır gazetelerinde sözde askerî harcamalara sarf olunmak 
üzere aşar ve ağnam vergisine bazı zam yapılması kararlaştırıldığı, oysa 
gerçekte İslam ve Türkler aleyhinde bulunan Hristiyanlara karşı Müslümanları 
silahlandırmak için böyle bir kararın alındığına dair yayımlanan haberleri de 
bu bağlamda değerlendirmek mümkündür (A. KMT. MHM, nr, 605/23). Bu 
vb. asılsız haberlerle bölgedeki ufak olaylar abartılmıştır. Böylece geniş halk 
kitlelerinin katılacağı bir ayaklanma olmuş gibi şayia çıkartılarak devlet aleyhine 
kamuoyu oluşturulmaya çalışılmıştır (HR. SYS, nr, 84/44).

Sadece Hristiyanlar arasında korku ve gerginliği arttıracak çalışmalar 
yapılmamaktaydı. Müslümanlar arasında da benzer çalışmalar yapılmaktaydı. 
Muş’ta Ali Beyt’id-din caminin duvarına asılan bir yaftada Şam’ın Fransızlara 7 
milyon liralık borç mukabilinde rehin bırakıldığı iddia edilmiştir. Ayrıca Vilayet-i 
Sitte’nin de ileride Şam’a bağlanacağı ileri sürülmüştür (DH. MUİ, 42/35). Bu 
haber Müslüman halk arasında korku ve endişe yaratmıştır.

5. Mezhep Birliğini Hedef Alan Yayınlar

Mısır ile Osmanlı’yı birbirine bağlayan en önemli bağın din ve mezhep bağı 
olduğunu söylemek yanlış olmasa gerektir. Ayrılıkçı güçler, bu bağ ortadan 
kaldırılmadan Mısır ile Osmanlı idaresinin birbirinden ayrılamayacağını çok iyi 
biliyorlardı. 1884’te Mısır’da Nazırlar Meclisi’nin İngiliz himayesini istediği 
hâlde Mısır ulemasının buna muhalefet ettiği yönündeki Ajans Havas’ın haberi bu 
düşünceyi doğrulamaktadır (Y. A. HUS, nr, 182/84). Bu nedenle ayrılıkçı basın 
halklar arasındaki mezhep bağını ortadan kaldıracak yayınlara ağırlık vermiştir. 
Mısır Nakibü’l Eşrafı ve Şeyhü’l Meşayih Mehmet Tevfik El Bakırî tarafından 
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17.05.1900’de sunulan bir rapor; Mısır’daki bu tehlikeyi gözler önüne sermektedir 
(Y. EE, nr, 127/71). 

6. Halifeliği, Osmanlı Devletini ve Türklüğü Hedef Alan Yayınlar

Napolyon, 1798’de yayımladığı beyannamelerde, halkın halifeliğe 
bağlılığından çekindiğinden hedefinin Mısır’ı ve hilafeti korumak olduğunu ifade 
etmişti (Soysal, 1964: 224-225). Aradan geçen 100 yılı aşkın süreden sonra Şam’da 
çıkartılan El-Muktebes Gazetesinde, 14 Eylül 1909’da Halifeliğin Harun Reşit 
ile birlikte bittiği yönünde haberler yayımlanmıştır (Umar, 2004: 57). 

27.04.1909’de sözde bütün Suriye halkının hürriyet ve istiklalini savunan ve 
çok bozuk bir Türkçe ile kaleme alınan bir diğer yaftada Suriye halkının hürriyet 
ve istiklalinden çok Türk milletini hedef alması dikkat çekicidir. Yaftada Türklerin 
ıslahının mümkün olmadığı, fıtratlarının fesat üzere bulunduğu ve idrakten yoksun 
Müslümanlar olduğu gibi çok ağır ifadeler bulunmaktadır (Y. EE, nr, 147/27). 
Kullanılan Türkçenin bozukluğu, Arapça kelimelerdeki imla hataları, yaftanın 
Müslüman unsurlar tarafından yazılmadığı düşüncesini uyandırmaktadır (Y.PRK. 
TKM, nr, 51/17). 

I. Dünya Harbi’ne doğru ayrılıkçı basın doğrudan Türklüğü hedef alan 
yayınlar yapmaya başlamıştır. 1911 senesinde Suriye’ye bir seyahat düzenleyen 
Ahmet Şerif “Basın ve Duygularda Gösteriş, Hükûmet” adlı dizi makalesinde, 
Suriye basınının Türklükten nefret ettiğini, vatana ve Osmanlılığa karşı çok büyük 
bir düşmanlık beslediklerini, onlar için her şeyin Araplık olduğunu, Osmanlı 
Devleti’nin başarılarından üzüntü başarısızlıklarından sevinç duyduklarını 
yazmaktadır. 

Özellikle Muktebes Gazetesi’nde Nasıra eski kaymakamı Şam Mebusu Arap 
Milliyetçisi Şükrü El-Aselî’nin Arap yanlısı ve Türk düşmanlığını körükleyen 
yazıları dikkat çekmektedir (DH. SYS, nr, 57-1/27). Bu yayınlara karşı Tanin 
gazetesi yazarı Ahmet Şerif tepki göstermiş ve Suriye basınının Osmanlıya ve 
Türklüğe haksızlık ettiğini, bir gün pişman olacaklarını yazmıştır (Ahmet Şerif, 
1999: 133-146). 

Yine İngiliz destekli Arap Baas Gazetesi Şubat 1911’de Kuveyt Kaymakam-
lığına geçmişte tanınan küçük ayrıcalıkları bahane göstererek Kuveyt’in Osmanlı 
tabiiyetinin şüpheli olduğunu ispat etmeye çalışmıştır. Bu iddialar karşısında Os-
manlı basınından Tanin gazetesinde Hüseyin Cahit; Kuveyt’in her zaman Os-
manlı Devleti’nin bir parçası olduğunu, Osmanlı topraklarında birçok kazanın 
birtakım küçük ayrıcalıklara sahip bulunduğunu, hiçbirinin bunu bahane ederek 
bağımsız hareket etmediğini yazmıştır (HR. SYS, nr, 104/18).

Lord Cromer de 13.04.1907 tarihinde Mısır’da tabiiyet meselesi ile ilgili bir 
yazı yayımlamıştır. Bu yazıda her Osmanlı vatandaşının Mısırlı olamayacağı 
zira Mısır’ın Mehmet Ali Paşa’dan itibaren imtiyazlı olduğunu, ancak Mısır’da 
doğan veya kendi isteği ile Mısır tabiiyetine geçenlerin ve vergi verenlerin 
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Mısır vatandaşı olabileceğini iddia etmiştir. Bu fikir Mısırlılar tarafından kabul 
görmüştür (İ.HR, nr, 437/84).

Osmanlı Devleti bu tür yayınlar karşısında bir taraftan: “Din ve millet birdir. 
Şeriat-ı İslamiye kavmiyet ve cinsiyet ihtilafını bir tarafa itip cümlemizi tek vücut 
kılmıştır. Binaenaleyh Müminler kardeştir hükmünce hepimiz yek dil olmalıyız.” 
mealinde beyannameler yayınlatırken (Y. EE, nr, 121/21), diğer taraftan Osmanlı 
devletinin ilelebet yaşayacağını ayetlerle kanıtlayama çalışan Şam eski Müftüsü 
Hamzevî’nin risalesini yayınlatarak halkın devlete güvenini arttırmaya çalışmıştır 
(Y. MTV, nr, 46/5).

1881’de bazı yabancı gazetelerin Suriye halkının sadakatini tartışmaya açması 
bölge halkı tarafından büyük tepki ile karşılanırken yapılan ayrılıkçı basın-yayın 
faaliyetlerinden sonra alkışla karşılanır olmuştur (Y. A. HUS, nr, 166/116). 

Büyük Devletlerin bölge halkını Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtma girişimleri 
önemli ölçüde hedefine ulaşmıştır. Ancak bunca aleyhteki yayınlara rağmen 
dönen oyunları görüp, devletine bağlılığını koruyan, sağduyulu büyük bir kitle 
de mevcuttur. Nitekim Balkan Devletlerinin Osmanlı Devleti’ne savaş açması 
ihtimali üzerine, Suriye ve Lübnan’da 20.000 ve Amerika’da ikamet eden 3.000 
Suriyeli ve Lübnanlı genç Osmanlı Devleti saflarında savaşa girmek isteği ile 
Osmanlı Devleti yetkililerine müracaatta bulunabilmiştir (Y. EE. KP, nr, 14/1341).

Millî Mücadele döneminde Suriye’de Fransız işgal ordusunda bulunan 
Müslüman Senegallilere yönelik duvarlara yapıştırılan ilanlarda gerçekte 
Türklüğün değil, İslam’ın hedef alındığını, Türkiye ortadan kalkarsa Tunus 
ve Cezayir’de olduğu gibi camilerin yerini kiliselerin alacağı ifade edilmiştir 
(Kılınçkaya, 2004: 184). 

Türklüğü hedef alan Arap basını Osmanlı Hükûmeti’ne muhalif Türk 
unsurunun politikalarını yeniden gözden geçirmesine, Osmanlı-Türk unsurunda 
Arap düşmanlığına ve Türk Milliyetçiliğinin yükselen değer olmasına neden 
olmuştur. Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk Milliyetçiliği’ni esas alan 
temeller üzerine oturmasında bu tür yayınların önemli rolü olduğunu söylemek 
pek yanlış olmasa gerektir. 

Osmanlı Devleti Aleyhine Yapılan Yayınlara Karşı Önlemler

XIX. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı devlet adamlarının basın-yayının 
önemini gördüğü anlaşılmaktadır. Avrupa’daki gelişmeleri takip etmeye çalışan 
padişahlar, tercüme bürosu kurdurup, Avrupa gazetelerini tercüme ettirmeye 
başlamışlardır (Koloğlu, 2006: 21). II. Mahmut, Takvim-i Vekayi’nin kurulması 
ile ilgili olarak yayımladığı fermanda: “Mülkçe pek çok yararı olacağı dâhi 
herkes tarafından malumdur.” diyerek basının öneminin farkında olduğunu ortaya 
koymuştur (İnuğur, 2002: 173-174). Yine erken dönemde basın-yayın faaliyetinin, 
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iktidar için ehemmiyetinin farkına varan bir diğer Osmanlı Devlet Adamı da Mısır 
Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’dır. Mehmet Ali Paşa 1828’de Arapça ve Türkçe 
olarak Vakâyi-î Mısrî adlı ilk gazeteyi çıkartmıştır (Duman, 2000: 7). 

Yüzyılın sonuna doğru basın-yayın faaliyetlerinin önemi daha da artmıştır. 
Gerçeklerin sadece ileri gelenler arasında yayılması, halkın aldanması ve 
aldatılmasını kolaylaştıracağı tespitinde bulunan Ahmet Mithat Efendi ile 
“Dünyayı terbiye eden matbuattır (Karal, 1983, C. VIII: 409).” diyen İstanbul 
Mebusu Agop Efendi’nin düşünceleri geniş bir toplum kesimi tarafından 
paylaşılmaya başlanmıştır. 

Lehte Yayın Faaliyetleri

Batılı Devletlerin Orta Doğu’da yaptıkları ayrılıkçı yayın faaliyetleri karşısında 
Osmanlı Devleti de boş durmamıştır. Halkın yurt içinde ve dışında olan olayları 
resmî ağızlardan öğrenmesini sağlamak, haberlerin yanlış yayılmasını engellemek, 
sanayiye ve ticarete dair yeni gelişmeleri halka sunmak, yeni yasal düzenlemelerin 
halka duyurulmasını sağlamak ve yabancılara Hükûmet’in görüşlerini anlatmak 
üzere 1831’de kurulan Takvim-i Vekayi’den başka (Karaca, 2000: 49), aynı 
amaçlarla 1865’te Şam’da Suriye’yi (Malazî, 1996: 25-26), 1867’de Halep’te El-
Fırat’ı (Malazî, 1996: 25-26), 1869’da Irak’ta Ez-Zevra’yı, 1885’te El Musul’u, 
1889’da El Basra’yı yayınlattırmıştır (Abidin, 1986: 22). Arapça ve Türkçe 
olarak yayımlanan bu gazeteler resmî nitelikli vilayet gazeteleri olup, herhangi 
bir muhalif fikre yer verilmesi söz konusu değildi. Bu durum halkın gazetelere 
olan güven ve ilgisinin kaybolmasına neden olmuştur. 

Bu gelişmeler üzerine Sultan II. Abdülhamit, basın yayın ile ilgili olarak 
Mısır fevkâlade komiseri Gazi Ahmet Muhtar Paşa’dan bir rapor hazırlamasını 
istemiştir. 05.03.1889 tarihinde padişaha sunulan bu rapora göre; İslam 
memleketlerinde yabancı dostluğu en çok Mısır’da yerleşebilmiştir. Bunun 
temelinde her ay yabancı dostluğunu öven yeni bir iki gazete ve risalenin çıkması 
yatmaktadır (Y. Prk. Mk, nr, 4/59). 

Ahmet Muhtar Paşa 25.12.1894 tarihli bir başka raporunda ise; Avrupa’da 
Osmanlı Devleti aleyhine çıkan yazıların Mısır basını tarafından tercüme edilip 
yayınlandığını, istanbul’da gerçekleri yazacak Arapça bir gazete çıkarılması 
gerektiğini ifade etmektedir. Ayrıca gazetelerin birinin desteklenip diğerinin 
desteklenmemesinin mahzurlu olacağını, bunların rütbe ve nişan gibi aleni taltif 
araçları ile açıkça desteklenmesinin halk nazarında gazetelerin güvenilirliğine 
dokunacağı ihtarında bulunmuştur. Ayrıca bu yardımların büyük külfetli olmaması 
gazetesine göre 30’ar, 40’ar veya 50’şer nüshaya abone olmakla yetinilmeleri 
gerektiği ifade edilmiştir (Y. A. Res, nr, 74/53).

Konu ile ilgili bir başka rapor hazırlayan El Fellah gazetesi sahibi Selim Hamevî 
de İngiliz politikalarını sonuçsuz bırakmak için Mısır halkının Osmanlı Devleti 
ile olan ilgi ve alakalarının geliştirilmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtmektedir. 
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Mısır halkının saltanatla olan alakası güçlü oldukça İngilizlere olan ilgilerinin 
azalacağını, kırılan İngiliz nüfuzunun da Mısır’ın tahliyesini kolaylaştıracağını 
düşünmektedir (Y. EE, nr, 56/11). Selim Hamevî, Mısır gazetelerinin Fransa, 
İngiltere ve Osmanlı Devleti taraftarı olmak üzere üçe bölündüğünü, bunlardan 
ikisi dışardan yardım aldıklarından güçlü olarak taraftarlarını hızla çoğalttığını 
üçüncü fırkanın yani “Fırka-i Sadıka”nın zayıf olduğunu belirtmektedir. Osmanlı 
yanlısı gazetelerden bazıları şunlardır: 

El-Cevaib Gazetesi: 1860 Temmuzu sonunda ihtida etmiş olan Marunî Ahmet 
Faris Eş-Şidyak tarafından İstanbul’da çıkarılan gazete Türk Hükûmeti tarafından 
desteklenmiştir. Kendisini İslam davasına adamış olan gazete aynı zamanda ilk 
sivil Arapça gazetedir (Martman, 1997: 365).

Es-Sultanü’l-Gazi Abdülhamit Han-ı Sani Gazetesi: Kendi haklarını 
korumak için Sultan II. Abdülhamit tarafından Mısır’da 15 günde bir yayımlanmıştır 
(Y.PRK. GZT, nr, 52/28).

İttihad Gazetesi: Mısır’daki bütün Müslümanların kardeşliğini savunmaktadır. 
15.10.1899 tarihli ve 1 Numaralı nüshasında “Düşman Kimdir?” adlı bir makalede 
asıl düşmanın birlik ve beraberliği bozmak olduğunu ifade eden yayını büyük 
kabul görmüştür (3 Teşrin-i Evvel 1315 tarihli İttihad Gazetesi; Y. PRK. GZT, 
nr, 52/36). 

El-Fellah Gazetesi: Mısır’da devlet yanlısı bir politika izleyen gazete, bizatihi 
padişah tarafından desteklenmiştir. Sahibi Selim Hamevî Mecidiye nişanı ile 
taltif edilmiştir (Y. A. RES, nr, 74/53). 1903’te senelik 40.800 kuruş yardımda 
bulunulmuştur (DH. MKT, 714/60). 

Hadikat’ül-Ahbar Gazetesi: 1858’de Mısır’da Arapça ve Fransızca olarak 
çıkarılan gazete lehte yaptığı yayınlardan dolayı Türk Hükûmeti’nin yardımına 
mazhar olmuştur (Hartman, 1997: 362-402). 

Bosphor Egyptian: Mısır’da yayımlanan gazete Osmanlı taraftarı olmamakla 
beraber İngiltere aleyhine yayın yaptığı için Osmanlı Hükûmeti tarafından 
nişanla taltif edilmiştir (Y. A. HUS, nr, 279/122). İngiliz Hariciye Müsteşarı Lord 
Rosebery tarafından bu durumun Osmanlı-İngiliz ilişkilerine olumsuz etki edeceği 
yönünde beyanatta bulunması üzerine Osmanlı Hükûmeti de hilafet ve padişah 
aleyhine yayın yapan El Mukattam gibi gazetelerin Mısır’da yabancı devletlerin 
yardımları ile çıkarken bozulmayan ilişkilerin bundan sonra da bozulmayacağını 
bildirilmiştir (Y. A. HUS, nr, 279/122). 

El-Mahrusa Gazetesi: Mısır’da basılan gazete Osmanlı Hükûmeti yanlısı 
politikalarından dolayı desteklenmiştir. 1897 tarihinde sahibi Aziz Zendz Bey’e 
Ûlâ-i Sânî rütbesi, eşinde de üçüncü rütbeden Şevkat nişanı verilmiştir (İ. TAL, 
nr, 134/1315 Za-036). Bir yıl sonra da parasal destek sağlanmıştır (Y. A. HUS, nr, 
381/44). 
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El-Arab Gazetesi: 1910’da İzmir Mebusu Abdullah Efendi tarafından haftalık 
olarak çıkarılan gazete, hilafet yanlısı bir politika gütmüştür. Bundan dolayı 
hükûmet tarafından desteklenmiş ve içeriğine uygun olarak Musul, Basra, Bağdat, 
Beyrut, Kudüs, Trablusgarp, Yemen Vilayetlerinde parasız olarak dağıtılmıştır 
(DH. MUİ, nr, 63/24). 

El-Hilal-i Osmanî Gazetesi: “Menafi-i hükûmete hadim.” olarak tanımlanan 
gazeteye ayrılıkçı yayınlara karşı devlet destekli olduğundan rağbet olmamış, 
satışı yapılamamıştır. Buna rağmen bedava dağıtılmıştır (DH. İD, nr, 79/21). 

Osmanlı Devleti aleyhine yayın yapan yabacı gazetelerin İngiltere tarafından 
destek görmesine karşılık, Osmanlı Devleti de İngiltere aleyhine yayın yapan 
büyük gazeteleri teşvik amacıyla tahsisat ayırmıştır. Ancak Londra, Osmanlı 
Sefareti’nin 14.07.1878 tarihli bir telgrafıyla bu durumun sakıncalı olacağını 
bildirmesi üzerine bu işten vazgeçilmiştir (Y. PRK. HR, nr, 1/50). 

Yine 26.09.1894 tarihili bir yazıda İngiltere aleyhine yazılar yazan Mısırlı 
gazetecilerden Takla Bey’e “Paşalık” unvanının verilmesi düşünülmüş, olayı daha 
önceden haber alan İngiltere Sefareti Baş Tercümanı bu gibi girişimlerin dostane 
olmadığını ifade ederek engellenmeye çalışmıştır (A. HUS, nr, 328/101). Ancak 
bunu engelleyememiş fakat bu İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında ciddi bir 
sorun olmuştur (HR. TO, nr, 66/52). 

Parasal destekle lehte yayın yaptırılan gazeteler her zaman sözünde 
durmayabiliyordu. Bu durumda parasal destek de geri çekiliyordu. 1898’de 
Osmanlı Hükûmeti aleyhine yayın yaptığı için El-Ahram gazetesi kendisine tahsis 
edilen ve gizli olarak verilen desteğin kesilmesine karar verilmiştir (Y. A. HUS, 
nr, 381/44). 1893’te Mısır’da devlet lehinde yayın yapan El-Müeyyid Gazetesi 
(DH. MKT, nr, 95/27), 1895’te ancak kontrol altında serbest bırakılmıştır (Y. A. 
RES, nr, 74/53). 1904’te ise yasak gazeteler listesindedir (DH. MKT, nr, 837/81). 

Osmanlı Hükûmeti Orta Doğu’da çıkarılan gazetelerle yetinmemiş İngiltere, 
Fransa, Amerika ve hatta İngiliz sömürgesi olan Hindistan’da da lehte basın yayın 
faaliyetlerine girişmiştir. 

Bu bağlamda “Cemiyet-i Hayriye-i İslamiye” tarafından Türkçe, Arapça ve 
Urduca olarak yayımlanan Cihan-ı İslam gazetesi, “Hindistan Ahalisine” başlıklı 
makalede Hint Müslümanlarını İngilizlere karşı ayaklanmaya teşvik ederek 
faaliyetlerini uluslararası boyuta taşımıştır (Y.PRK. GZT, nr, 60/17). Ayrıca 
İngiltere’nin Mısır politikası karşısında Osmanlı Hükûmeti Hint Müslümanları 
arasında İngiltere aleyhine yayın yapabilmek için birtakım araştırmalara girişmiştir. 
Bu amaçla 23.03.1896 tarihinde İstanbul’da ikamet eden Hint Müslümanlarından 
ve kalemi güçlü olan, Ermeni meselesinde de Osmanlı lehine ve İngilizler 
aleyhine başarılı birtakım yazılar da yazmış olan Sadık adlı bir Hintli gazeteciden 
istifade etme yoluna gitmiştir (Y. PRK. BŞK, nr, 45/82). Padişahın Hindistan ile 
ilgilenmesi İngilizleri rahatsız etmiştir. Standart Gazetesi, Hint Müslümanlarının 
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İngilizlerden memnun oldukları, Hint hacılarının memnun hallerinin padişahı 
rahatsız ettiği yönünde makaleler yayınlamıştır (Y. PRK. TKM, nr, 2/309. Bununla 
yetinmeyen İngilizler 1906’da Hindistan’da Irak Şiilerine hitaben Farsça ayrılıkçı 
gazeteler yayınlatarak, İngiliz Postası marifetiyle de Bağdat’a sokmuşlardır (DH. 
MKT, nr, 1107/16). 

Sadece ülkedeki gazeteler değil, yurtdışındaki gazetelere de lehte yayın 
yapması için maddi destekte bulunulmuştur. Bu gazetelerden birisi de New 
York’ta basılan ve Corc Cebbur’un Müdürlüğü’nü yaptığı El-Âlem gazetesidir. 
Gazete sahibi Cebbur, Osmanlı Hükûmeti’ne çalışmış ve Amerika’da aleyhte 
vukuu bulan gelişmeleri Hükûmet’e bildirmiştir (Y. EE, nr, 136/123). Yaptığı 
hizmetlerden dolayı dördüncü rütbeden Mecidî Nişanı ile taltif edilmiştir (Y. EE, 
nr, 136/117). 

Amerika gazetelerinde Türkiye aleyhine çıkan yayınlar ile ilgili gönderilen 
tekziplerin pek çoğu yayımlanmamaktaydı. Buna bir çözüm olarak Fransız yazar 
ve gazeteci François Mons’un 19.02.1885 tarihinde New York’ta yayınlayacağı 
Le Woix de Panama adlı gazetede Osmanlı aleyhindeki yayınları tekzip 
edebileceğini bildirmesi üzerine, Hükûmet de bu konuyla yakından ilgilenilmesi 
kararını almıştır (HR. SYS, nr, 59/4).

Aynı şekilde eski bir gazeteci olan Ludvik Vodori de 28 Ağustos 1896’da 
Reuter ajansının rakibi olan bir firma adına Berlin, Paris ve Peşte’de çıkan üç 
önemli gazetenin vekili bulunduğunu, kendisine yolluk ve günlük beş lira ile 
telgraf masraflarının karşılanması karşılığında İngiliz yalanlarına karşı bütün 
dünyaya Osmanlı Devleti’nin haklılığını ortaya koyacağını bildiren bir telgraf 
göndermiştir (A. MKT. MHM, nr, 537/24). Bu istek uygun görülmüş ve gerekli 
para verilmiştir.

Osmanlı Devleti Fransa’da da haklarını savunacak gazeteleri desteklemiştir. 
1912’de Fransa’daki önemli 2-3 gazeteye Osmanlı lehinde yazı yazmaları için 
gizli olarak 100.000 Frank gönderilmiştir (A. MKT. MHM, nr, 738/18). Ayrıca 
Paris’te yayınlanan bir gazeteye İngiltere’ye taarruz etmesi için bir miktar tahsisat 
verildiği iddia edilmiştir. Yine bu gazetecilere büyük rütbeden nişanlar verilerek 
yayınları teşvik edilmiştir (Y.PRK. HR, nr, 1/50).

Yasaklar

Ayrılıkçı basın yayın çalışmalarına karşı en sık başvurulan yol bunların 
yasaklanması idi. Yayınlar çıktıkları yerde engellenmeye çalışılmış, 
engellenememesi durumunda da Osmanlı topraklarında dağıtımının yasaklanması 
yoluna gidilmiştir (Y. EE, nr, 104/1059. Gazetelerin takibi Matbuat İdaresi 
tarafından yapılmaktaydı (DH. MKT, nr, 95/27). Yerli gazeteler basılmadan 
önce görevlendirilen memurlar tarafından kontrol edilerek zararlı bulunanlar 
yasaklanmaktaydı (MV, nr 177/57; Y.A. RES, nr, 49/3). 
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Yurt dışındaki ayrılıkçı basının takip ve tekzibi için de 04.05.1884 tarihinde 
Matbuat-ı Ecnebiye Kalemi adıyla bir birim kurulmuştur (Y. PRK. HR, nr, 11/569). 
Başlangıçta Osmanlı Devleti ile ilgili gazete veya dergi nüshaları konsoloslar 
vasıtasıyla bu müdüriyete gönderilir, burada tercüme edilir, buradan da ilgili 
bakanlıklara gönderilirdi (HR. SYS, nr, 64/49). Ancak daha sonra yurtdışında 
çıkan yabancı basının faaliyetlerini daha kolay takip için Matbuat-ı Ecnebiye 
Müdüriyeti adına abone olunması yoluna gidilmiştir (HR. SYS, nr, 64/4). 

Ancak yasaklamanın iyi bir sonuç verdiğini söylemek çok zordur. Gazeteler 
sansürden kurtulmak için Türkçe sütunlarında hükûmeti ve saltanatı överken, 
Arapça sütunlarında ise aksi yapabilmekteydi (DH. MKT, nr, 181/24). Zaten yasak 
yayınlar ülkeye yabancı devlet konsoloslukları ve bunlara ait posta işletmeleri 
vasıtasıyla bir şekilde sokulabilmekteydi (DH. MKT, nr, 1532/89; DH. EUM. 5. 
Şb, nr, 30/56 A; ZB, nr, 593/98). Diğer taftan yasaklar hem Osmanlı vatandaşları 
hem de büyük ülkeler tarafından şiddetle eleştirilmiş ve her fırsatta yasakların 
kaldırılması için tehdit ve şantaja başvurulmuştur. 

Osmanlı Devleti’nin uyguladığı sansür elbette istenilen sonucu vermemiştir. 
Doğal olarak büyük eleştiriler yöneltilmektedir. Ancak eleştiriler yapılırken o 
dönemde diğer devletlerdeki duruma da bakmak lazımdır. Mesela yurttaşlarının 
önemli bir kısmını oluşturan Türklere Rus Çarlığı ne kadar müsamaha göstermiştir. 
1905 yılına kadar gazete çıkarmalarına bile müsaade edilmemiştir (Arat, 1997: 
380). Her fırsatta basın özgürlüğünden dem vurup, Osmanlı Hükûmeti’ni eleştiren 
Batılı güçler eleştirilen kendileri olunca kişilik hakları var diyerek yayınları 
durdurabilmekteydi. 

1896’da İngiliz işgalindeki Mısır’da Padişah ve Osmanlı Hükûmeti aleyhine 
ağır ithamları içeren yayınların durdurulması istendiğinde Mısır Hükûmeti basının 
özgür olduğu müdahalenin mümkün olmadığı gerekçesiyle reddetmiştir. Ancak 
Mısır’da basılan El-Münir ve El-Vakit gazetelerinin İngiltere Kraliçesi hakkında 
eleştirel yayınları üzerine İngiliz Konsolosu, yayınların durdurulmasını ve 
yazarlarının mahkûmiyetini istemiştir. Bu durumdan istifade ile Osmanlı aleyhine 
yapılan yayınların da aynı şekilde cezalandırılması gerektiği iddiasıyla Hidivliğe 
müracaat edilmiş bu ise Osmanlı Devleti aleyhine yapılan yayınların eleştiri 
sınırlarında olmasına rağmen Kraliçe’nin şahsına hakaret edildiği gerekçesiyle bu 
müracaatını reddetmiştir (Y. A. HUS, nr, 358/87).

Yine İngiltere kontrolündeki Mısır’da Osmanlı Hükûmeti ve hilafet aleyhine pek 
çok gazete yayımlandığı hâlde, mahallî hükûmet bir tedbir almamakta direnirken, 
Alman İmparatoru aleyhine yayın yapan bir gazeteci Almanya Konsolosu’nun 
teşebbüsü ile iki yıl hapse mahkûm edilebilmiştir. Bu gibi yayınlar sadece Mısır, 
Suriye, Yemen, Lübnan, Trablusşam gibi yerlerde değil Anadolu ve Rumeli’de 
de olumsuz etki yapmıştır. Mısır Hidivliği nezdinde yayınları engelleyemeyen 
Osmanlı Hükûmeti bu tür yayınların Osmanlı Devletine girişini yasaklamakla 
yetinmek zorunda kalmıştır (MV, nr, 103/429).
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Yine İngiliz Hükûmeti’nden Osmanlı aleyhtarı yayınların önüne geçilmesi 
istendiğinde de basın yasalarının yabancılar aleyhine yapılan yayınların kendi 
hükûmetleri aleyhine yapılanlara oranla çok hafif olduğu, bu nedenle müdahale 
etmelerinin söz konusu olmadığı cevabı alınmıştır (Y. PRK. EŞA, nr, 11/569. 

Mısır’da Fransızca yayınlan Jurnal Egyptian gazetesi sahibi İtalya vatandaşı 
Guarnier’in, İngiltere’nin Mısır’daki icraatları aleyhinde yayın yaptığı gerekçesi 
ile Londra ve Mısır’ Hükûmetleri arasında varılan anlaşma gereğince 48 saat 
içerisinde Mısır’dan sürülmesi kararlaştırılmıştır (A. MTZ (05), nr, 2-C/20-29). 

Batılı Devletler Arasında Yaşanan Rekâbetten Yararlanma

Orta Doğu üzerine İngiltere-Fransa, İngiltere-Almanya, İtalya-Fransa, 
arasında basına yansıyan rekâbetler bölgede patlak veren olayların altında yatan 
gerçek nedenlerin gün yüzüne çıkmasını sağlamıştır. Biz bu haberlerden önemli 
gördüğümüz bir kaçını vermekle yetineceğiz. Fransız Deba gazetesinin 10.10.1891 
tarihli nüshasında Yemen ile Hicaz arasında bulunan Asir’de çıkan olayların 
İngiliz misyonerlerinin Urban Araplarını kışkırtması sonucu meydana geldiğini, 
Osmanlı Hükûmeti’nin zamanında aldığı acil önlemlerle aşiretleri yatıştırıp çok 
büyük olayların çıkmasını engellediğini yazmaktadır. Bu tür haberler isyanın 
bütün Arap topraklarına yayılmasını engellemiştir (Y. A. HUS, nr, 252/569). 
Yine Paris’te Arapça yayınlanan Ebu Nazzare gazetesi 29.07.1891 tarihinde 
İngilizlerin Mısır’ı işgalini dramatik olarak eleştiren bir senaryo yayınlayarak 
Arap toplumunun tepkisinin Osmanlı Hükûmetinden İngiltere’ye kaymasına 
yardımcı olmuştur (Y. PRK. TKM, nr, 21/48). 

Yine Fransız Jurnal de Deba gazetesinin 22 Eylül 1882 tarihli nüshasında 
yayınlanan bir makale Fransa ve İngiltere’nin Orta Doğu’da çevirdiği oyunları 
ortaya koyması bakımından çok önemlidir. Makalede Fransızların Marunîleri, 
İngilizlerin de Dürzîleri kışkırttığı, İngiliz misyonerlerinin çok başarılı çalışmalar 
yapabildiği hâlde Fransız Hükûmeti’nin başarılı olamadığını yazmaktadır. 
İngilizlerin bölgeye İtalyan asıllı ve İngiliz dostu Rüstem Paşa’yı vali olarak 
atattırarak çok isabetli bir çalışma yaptığı, ancak yeni valinin Fransa taraftarı 
olması için çalışma yapılması gerektiği istenmektedir (Y. EE, nr, 44/70). 

Fransız ve Alman basınının bu tür haberleri karşısında İngiliz basını da bunların 
oyunlarını ortaya koyacak yayınlar yapmıştır. Mayıs 1903 tarihinde İngiliz basını, 
rakibi Fransızların Osmanlı Devleti’nde bazı müesseseleri inşa etmek üzere 
bulunmalarının asıl amacının Şam, İzmir, Selanik ve Afrika gibi yerlere yerleşip, 
nüfuzlarını genişleterek oralarda kalma olduğunu ifade eden yayınlar yapmışlardır 
(Y. PRK. AZJ, nr, 47/93).

İngiliz taraftarı olan İtalyanlar Torino’da yayımlanan Gazeta Del Populo 
gazetesinin 1 Haziran 1892 tarihli nüshasında; Avrupa tarafından şark meselesinin 
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ele alındığı bir sırada muhtemelen Fransızların bölgedeki İngilizleri zor duruma 
sokmak için Arap aşiretleri arasında ustaca düzenlenmiş birtakım ihtilaflar 
çıkartıldığını yazmaktadır (Y. A. HUS, nr, 386/41). 

Gelişen Osmanlı-Alman ilişkilerine paralel olarak Avrupa’da Osmanlı 
Hükûmeti aleyhine çıkan yayınlara karşı Alman basını harekete geçmiş ve 
aleyhteki iddiaları çürütecek yayınlar yapmışlardır. Berliner Tageblatt Gazetesinin 
6 Haziran 1895 tarihli nüshasında İngiliz gazetelerinin padişah aleyhine bir 
karalama kampanyasına giriştiğini, Cidde Konsolosları aleyhindeki suikastın da 
pek münasebetsiz bir zamanda vukuu bulduğu, bu olaydan İngilizlerin sorumlu 
olduğu görüşlerine yer vermektedir. (SYS, nr, 31/24). 

Yine Alman Observer Gazetesi 24 Aralık 1910 tarihli nüshasında Osmanlı 
Hükûmeti’nin dış politikasının iyi, içişlerinde güçlü ve azınlıklara da iyi muamele 
yaptığını yazmaktadır Bu tür yayınlar tercüme ettirilip azınlık ileri gelenlerine 
gönderilmekteydi (HR. SYS, nr, 201/109). 

SONUÇ

Matbaanın yaygınlaşmasına paralel olarak gelişen basın-yayın araçları, gelişmiş 
ülkelerde toplumsal duyarlılığı arttırarak daha sağlıklı bir toplum ve devlet yapısı 
oluşturmak için kullanılırken, az gelişmemiş ülkelerde, gelişmiş ülkelerin siyasî 
ve ekonomik çıkarlarına hizmet eden ayrılıkçı güç olarak kullanılmış olması 
dikkat çekmektedir. 

Başlangıçta ufak zümreler tarafından dinî ve ekonomik çıkar çatışması 
görünümünde olan bölgesel rekâbet, dönemin küresel güçlerinin basın-yayın 
araçlarını etkin olarak kullanması ile birlikte toplumsal tabanı genişletilmiş, 
ayrılığın kökleri derinleştirilerek uluslararası boyuta taşınmıştır. 

Ulusal çıkarları doğrultusunda bölge üzerinde hâkimiyet kurmak isteyen 
büyük güçler bunun için her yola başvurmuşlardır. Bu amaçla toplumların arasına 
ekilen düşmanlık tohumları kısa zamanda meyvesini vermiş ve yüzyıllarca barış 
içerisinde yaşamış olan halklar birbirine düşman hale gelmişlerdir. Orta Doğu 
halklarını birbirine düşürmeye dönük yapılan kışkırtıcı yayınlar bir müddet sonra 
İngiliz ve Fransız sömürgelerinde meyvesini vermekte gecikmemiştir. 

Çağa ayak uydurmaya çalışan Osmanlı Devleti’ne gelince, Batı’da gelişen 
basın-yayın hayatına kayıtsız kalamazdı. Ancak Osmanlı Devleti’nde bu süreç 
iyi değerlendirilememiş, demokratik taleplerde bulunan toplum kesimleri, 
düşünürler ve gazetecilerle devletin hükümranlık haklarını ortadan kaldırmak 
isteyen ayrılıkçılar aynı kefeye konmuş, yapılan baskılar sonucu her iki zümre de 
ülkelerini terk ile yurtdışına kaçmak zorunda bırakılmışlardır. Ülke üzerinde siyasî 
ve ekonomik emelleri olan küresel güçler bu fırsatı gereği gibi değerlendirerek 
amaçlarına çok daha kolay ve zahmetsiz ulaşabilmişlerdir. 
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Arap Milliyetçiliği’ni esas alan ayrılıkçı basın, bir taraftan etnik milliyetçilikle 
Arap toplumunu ayrılma noktasında motive ederken, diğer taraftan ayrılmaya 
karşı olan Türk toplumunu da demoralize yoluyla etkisizleştirip, amacına çok 
daha kolay bir şekilde ulaşmaya çalışmıştır. Ancak bölgede küresel oyunların 
farkında olan önemli bir kitle devletlerine sadakatten vazgeçmemiştir.

Türklüğü hedef alan bölge basını, Osmanlı Hükûmeti’ne muhalif Türk 
unsurunun politikalarını yeniden gözden geçirmelerine, Osmanlı-Türk unsurunun 
bölge halklarına karşı husumetine ve Türk milliyetçiliğinin yükselen değer 
olmasına neden olmuştur. 

Son olarak o gün Orta Doğu’nun Osmanlı egemenliğinden çıkmasını sağlayan 
bu faaliyetler, bugün kendi menfaatine hizmet edecek yeni haritaların peşindedir. 
O çalışmaların tarihi fonksiyonunun bilinip gereği gibi değerlendirilememesi 
durumunda gelecekte çok ürkütücü olaylarla karşılaşılacağı bir gerçektir. 
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YEMEN FATİHİ GAZİ SİNAN PAŞA’NIN
KAHİRE VE ŞAM VAKFİYELERİ

      BAYRAM, Sadi
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim, III. Murad dönemlerinde hizmet eden 
Sinan Paşaların sayısı fazladır. Bunlardan üçü ise çok meşurdur. Mimar Koca 
Sinan, Kaptan-ı Derya Sinan Paşa, Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa.

Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa, Sultan III. Mehmed’e de hizmet ederek diğer 
Sinanlardan ayrılmaktadır. 5 defa Sadarazamlığa getirilmiştir.

Konumuz olan Yemen Fatihi Gazi Koca Sinan Paşa adıyla anılan vâkıf; 1520-
1596 yılları arasında yaşamış, Arnavutluk’ta Luma Eyaleti’nde “Ali” adlı bir 
köylünün çocuğu olan Sinan Paşa’nın dedesinin adı ise K.16 numaralı vakfiyeden 
öğrendiğimize göre Abdurrahim’dir. Ağabeyisinin adı ise Ayas Paşa’dır, Vazir-i 
Azamlık yapmıştır. 1539’da vefat etmiştir.

Sinan Paşa; küçük yaşta saraya alınarak yetiştirilmiş ve Kanunî Sultan 
Süleyman’ın Çaşnigirbaşılığı’na kadar yükselmiş; Şam, Mısır Valiliği’nde 
bulunmuş, daha sonra da Malatya, Kastamonu, Nablus, Sancak Beyliği’nde; 
Erzurum, Halep, Mısır (1567) Beylerbeyliği’nde bulunmuş, bu sırada Yemendeki 
bir isyanı bastırmak üzere Yemene sefer yaparak 1569’da Aden ve Sana’yı 
zapdederek “Yemen Fatihi” unvanını almış, Vezirliğe yükselmiş, Tunus-Halkü’l 
Vadi Kalesini ele geçirmiş, beş defa Sadr-ı Azamlığa getirilmiş, 69 esere 
imza atmış, Eflâk Sefer hazırlıklarını yaparken 4.4.1596 tarihinde vefat etmiş, 
Divanyolu, Parmakkapı’daki Türbesi’ne gömülmüştür.
 Vezir-i A’zamlığa getiriliş tarihleri şöyledir:

1. 25.08.1580-06.12.1582,
2. 02.04.1589-01.08.1591,
3. 28.01.1593-16.02.1595,
4. 07.07.1595-19.10.1595,
5. 01.11.1595-03.04.1596.

Yaptığı vakıfların tarihleri ise şöyledir:
1. K.16:1.Evahir-i Şevval 989 H./19 Kasım 1581 M.
2. 20 Rebiu’levvel 996 H./10 Şubat 1588 M.
3. Evâil-i Rebiu’lâhir 999 H./17 Ocak 1591 M.
4. K.61: 7 Recep 994 H./15.Haziran 1587 M.5. K.70: Tarihiz, Tescil Tarihi 4 

Rebiu’levvel 1005 H./17.10.1586 Vefatından sonra tescil edilmiş.
6. K.72: Tarihsiz, Osmanlıca.
7. K.73: 1004 H. Arapça.



706

8. K.75: Evâil-i Rebiu’l sâni 996 H./19 Ocak 1588.
9. K.77: Evâhir-i Rebiu’lâhir 998 H./27 Ocak 1590.
10. K.80: Evâil-i Cemaziyelâhir 998 H/27 Mart 1590.
11. K.81: 1.Evâil-i Cemaziyelahir 1004 H/20 Ocak 1596. 
 1. Cemaziyelâhir 1004 H./? 20 Ocak 1596?
 2. Evail-i Cemaziyelahir 1004 H./20 Ocak 1596,
 3. Evail-i Cemaziyelevvel 1004 H./22 Aralık 1595,
 4. Tarihsiz, 1004 H. olması gerekir.
 5. Evâil-i Recep 1004 H./20 Şubat 1596 M.

K.80 numaralı vakfiyenin tetkikinden; oğlunun adının Mehmed Paşa olduğu, 
Emine Han, Hatice Han, Hüma Han adlı kızlarının bulunduğu ve oğlundan Ayşe 
Han adlı torunu bulunduğu anlaşılmaktadır. Damadının adı da yine Mehmed 
Paşa’dır.

Vakıflar, Türk Selçuk ve Osmanlı kültür ve medeniyetinin çekirdeği olduğu 
gibi; Türk kültür ve sosyal hayatını da günümüze yansıtan önemli tarihî 
belgelerdir. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu ve Balkanlardaki 
şehirleşme-imar faaliyetleri hep vakıf sayesinde oluşmuş ve sosyal devlet anlayışı 
Sultanlar tarafından vakıf yolu ile desteklenmiş, fakir ve kimsesizler, doyurulmuş, 
bu şekilde sosyal barış getirilmeye gayret sarf edilmiştir. Bu bakımdan, vakfiye 
metinleri; hem edebî, hem de tarihî, hem sosyal ve kültürel tarih bakımından 
değerleri yüksektir. Ayrıca; Türk el sanatının eşsiz numuneleridir, diğer taraftan 
da kaybolan-bozulan tarihî, mimarî vakıf abide ve eski eserlerin yeniden keşfi, 
restorasyon ve rekonstrüksüyon bakımından en sıhhatli kaynaktır.

Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa’nın Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Kültür ve Tescil Dairesi Başkanlığı Arşivi’nde 989 H., 994 H., 996 H.,998 H., 
999 H. ve 1004 H. tarihli Arapça, Osmanlıca, el yazması, orijinal, ciltli, tezhipli 
vakfiyeleri bulunmaktadır. K.16, K.61, K.70, K.72, K.73, K.75, K.77, K.80, 
K.81 numara ile kayıtlıdır. Suretleri, 570, 598, 629, tercümeleri 1766, 2138, 
2220 numaralı defterlerde de bulunmaktadır. Vakfiyelerde Sultan III. Murad’ın 3, 
Sultan III. Mehmed’in 8 tezyinatlı tuğrası bulunmaktadır.

Vakfiyelerin tetkikinden; Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa’nın:
 a. Cami-Mescidleri: 13
 1. Kahire-Bulak,
 2. Üsküp-Kaçanik,
 3. İstanbul-Ok Meydanı Kulaksız Mahallesi,
 4. Üsküdar-Salacak,
 5. Şam,
 6. Akka,
 7. Bursa-Yenişehir,
 8. Malkara,



707

 9. Mihalıcık,
 10. Mihalıcık Balıklıpazarı Kazası,
 11. Selânik,
 12. Hasköy-Uzuncaova,
 13. Malatya-Kumhi,
 b. İmârethâneleri: 7
 1. Şam,
 2. Şam-Samas,
 3. Bursa-Yenişehir,
 4. Erzurum,
 5. Malkara,
 6. Hasköy-Uzuncaova.
 7. Akka,
 c. Medreseleri: 5
  1. İstanbul-Ayasofya, (15 hücreli),Darü’l-Kurralı.
  2. İstanbul-Tevekkülçeşmesi (Ayasofya’yı kastetmiş olabilir ?)
   3. Bursa-Yenişehir,
   4. Mihalıcık,
   5. Malkara.
 d. Mektep-Darü’l-Kurra- Kütüphane-Sebil: 7
 1. Kahire-Bulak, (Mektep-Kütüphane-Sebil),
  2. Üsküdar-Salacak, (Mektep-Darü’l kurra),
  3. Üsküp-Kaçanik, (Mektep),
  4. İstanbul-Büyükdere, (Mektep)
  5. Şam, (Mektep),
  6. Anadolu Hisarı (Çeşme),
    7. Kahire-Sadaka et-Terabişi Medresesi onarımı ve Tekkeye çevrilişi.
 e. Hamamları: 13

 1. İstanbul-Kasımpaşa’da çifte Hamam
 2. İstanbul-Atmeydanı,
 3. Bursa-Yenişehir,
 4. Bursa,
 5. Şam (kendi adıyla),

 6. Şam (Nisk, adıyla),
 7. Hasköy-Uzuncaova, (2 hamam),
 8. Larna’da Çifte hamam,
 9. Priştine,
 10. Akka, 
  11. Kahire- Bulak,
  12. Beni Süveyş’de 
  13. El Ezher’de
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 f. Han-Kervansaray-Ribat: 24 adet
 1. Kahire-Bulak’ta 3 han, Süveyş’te 1 han,
 2. İskenderiyye’de han,
 3. Üsküp-Kaçanik’te 2 han,
 4. Şam’da 3 han,
 5. Akka,
 6. Bursa-Yenişerhir,
 7. Mihalıccık,
 8. Mihalıccık-Balıklıpazarı Kazası Kervansaray,
 9. Selânik’te 70 odalı iki katlı ev (han olması gerekir),
 10. Erzurum-Erzincankapısı, Hüsrev Paşa’dan satınalınan han,
 11. Hasköy-Uzuncaova’da 2 han,
 12. Malatya-Kumhi, 2 ribat, 1 zaviye,
 13. Malkara’da 2 ribat,
 14. İskenderiyye’de bir çarşı, Salar Sarayı’nın onarımı, Süveş 

Körfezi’nin yeniden kazımı,
   15. Kahire-Seyyide Zeynep Semti’nde bir saray
69 önemli büyük mimari yapıya adını veren vakfiye; bilemediğimiz  birçok 

yapının hem tarihi hem de adı kesin olarak ortaya çıkmakta, bir kısmının satın 
alınmış olmasıyla da inşa tarihlerinin daha eskiye gittiği anlaşılmaktadır.

K.16 numaralı vakfiye; rulo şeklinde olup, Evahir-i Şevval 989 H./Kasım ortası 
1581 tarihlidir. 39 cm eninde 7.45 m boyundadır. Aharlı, İstanbulî kağıda yazılmış 
olup, bez takviyelidir. Birbirine yapıştırmak suretiyle ilâve edilmiş kâğıtların boyu 
80-81 cm olup, yapıştırma durumuna göre bir santim değişmektedir. Yapışma 
yerleri sahteciliği önlemek için noterlerin yaptığı gibi ayrıca mühürlenmiştir.

Vakfiye, Anadolu Kazaskeri İvaz bin Balî ile Rumeli Kazaskeri Mehmed bin 
Şeyh Mehmed tarafından tasdik edilmiştir.

Arapça yazılan vakfiyenin yazısının eni 27,5 cm olup altun yaldızla 
çerçevelenmiştir. Baş kısmı yırtık olup, tamir görmüştür. Okunamaz durumda, 
25 cm yüksekliğinde, tezyinatlı bir tuğra bulunmakta olup, tuğranın 2/3’ü yırtığa 
rasladığı için okunamamaktadır. Tarihe bakılarak Sultan III. Murad’ın tuğrası 
olduğunu söyleyebiliriz.

Tuğra altında 27,5x22,5 cm ebatlarında klâsik tezyinata uygun, lâcivert, yaldız, 
açık mavi renklerinde yapılmış tığlı bir süsleme mevcuttur. Ancak, süsleme 
rulonun baş kısmında olduğu için, açılıp kapanmalardan büyük zarar görmüştür. 
Kılıfı da orjinal değildir.

Vakfiye Mısır-Kahire Bulak’ta kesme taşdan yapılan, minberi ahşap, üzeri 
altun yaldızla tezyin edilmiş bir cami-mescid, iki han, mektep, sebil, kütüphane 
ile ilgili külliye olup, vakfiyenin tetkikinden, Gazi Sinan Paşa’nın baba adının Ali, 



709

dede adının ise Abdurrahim olduğunu öğrenmekteyiz. Bu vakfın idamesi için de; 
15 ve 18 dükkânlı iki han (iş merkezi), su yolu, su kanalı, Nil Nehri kanarında su 
dolabı, çeşitli araziler, evler vakfediliştir.

Aynı vakfiyeye iki zeyl (ilâve) yapılmış ve vakfiye tomarı devam ettirilmiş ise 
de bunların arkasına bez takviyesi yapılmamıştır.

İlk zeyl 1.87 m uzunlukta olup, 20 Rebiulevvel 996 H./10 Şubat 1588 tarihlidir. 
Şam Kadısı Mustafa bin Mustafa tarafından tasdik edilmiştir. Mescidt, imaret, 
hamam, onlara gelen su kanalları, muhtelif araziler ve değirmenlerle ilgilidir.

İkinci ilâve Evâil-i Rebiulâhir 999 H./17.1.1591 tarihli olup, Rumeli Kazaskeri 
Hüseyin bin Mehmed tarafından tasdik edilmiştir. 2.68 m uzunluğundadır. 
Dolayısıyla K. 16 numarada birbirine yapışık ve aynı yere ait üç vakfiyenin 
uzunluğu 12 m. dir. Eni ise, ana vakfiyeye yapışık olduğundan yine 39 cm 
enindedir.

Kahire-Bulak’ta Hasan Paşa’dan satın aldığı Han, evler, dükkânlar, arsalar 
ile İskenderiye’de han, 20 dükkânın Bulak’daki külliyenin gelirlerini arttırmak 
amacıyla Gazi Sinan Paşa tarafından vakfedilmiştir.

Vâkıfın diğer eserlerinin tamamı kitap şeklinde ciltlidir.
Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa’nın Mısır-Kahire-Bulak Camisi kare planlı ve 

tek mekânlıdır (Plan için bkz.: s. 1006). Kuzey-doğu, Kuzey-batı ve güney-batı 
yönlerinde orta eksenlerde üç kapısı bulunmaktadır. Kubbeye geçişlerde tromp 
elemanı kullanılmıştır. Güney-doğu cephesi ortasındaki mihrap siyah-beyaz-
kırmızı renkteki mermerlerden yapılmış olup Memluk tesirini andırır. Mihrap nişi 
sivri kemerli olup, iki yanda mermer sutunçeler bulunmaktadır.

Kuzeybatıdaki giriş üzerinde müezzin mahfeli vardır. Caminin güney-batısında 
şadırvan yer alır. Sebil, Sıbyan Mektebi ve büyük bir han ve bahçesinden oluşan 
külliyeden bugün sadece cami ayakta kalmış 1913 yılında Mısır Evkaf İdaresi 
tarafından büyük bir onarım görmüştür.

Bulak semti Osmanlı Döneminde Nil’deki bir limandır.

K.73 numaralı vakfiye

1004 H./1596 tarihli eser, Arapça yazılmıştır. 245x160 mm ebadında olup 
ciltlidir. Sahifeler, 92x173 mm ebatlarında altınla cetvellenmiş olup içinde 11 satır 
bulunmaktadır. Eserin tamamı 81 sahifeden ibarettir. Sondan 3 varak boştur.

Eserde iki vakfiye vardır. Zahriye sahifeleri tezhiplidir. Birinci vakfiyenin 
başında Sultan III. Mehmed’in tam sayfa tezhipli tuğrası bulunmaktadır.

İlk vakfiye 1-62 sahifeler arasında yer alır. K.72 numaralı Osmanlıca 
vakfiyenin Arapçasıdır.

Tezyinatı: Narçiçeği rengindeki zincerek ilk bakışta kendini belli eder. Lâcivert 
zemin üzerindeki varak yaldız madalyon şekline dönüşür, köşelerde kartuşlar 
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oluşur. Narçiçeği, sarı, pembe renkteki çiçekler dikkati çeker. Taç kısmında 
palmete benzeyen yan kartuşlar ve tacın üzerinde 7 tığ bulunmakta, tığlar arasında 
çin bulutu motifi yer almaktadır.

İkinci vakfiye 62. sahifeden başlar. Burada kadı tasdiki bulunur. Tuğra yoktur.

Tezyinatı: Zincirek zemin rengini alarak aktiviteliğine kaybetmiştir. Lâcivert 
zemin üzerindeki varak yaldız dikdörgene dönüşür, köşelerde kartuşlar oluşur. 
Kırmızı, yeşil, sarı, açık mavi renkteki çiçekler dikkati çeker. Taç kısmı ovalleşir, 
yanlardaki palmet ortadan kalkar. 7 tığ vardır. Tığlar arası boştur. Daha ziyade bu 
görünüm 1650 yıllarında daha çok görülür.

K. 75 numaralı vakfiye

Evail-i Rebiu’l-sani 996 H./19 Şubat 1588 M. tarihli vakfiye, Şam Kadısı 
Mustafa bin Mustafa bin Mehmed tarafından tasdik edilmiş olup, 153 x 232 mm. 
ebadında ciltli, şemseli, 95 x 146 mm. ebadında altın yaldız cetvelli olan vakfiye, 
629 numaralı defterin 523 sayfa, 383 sırasında da kayıtlıdır.

Tezyinatı: Bu vakfiyenin tezyinatı yoktur.

Vakfiyenin tetkikinden; İstanbul Büyük Ayasofya Mahallesi’nde Yeni yapılan 
15 odalı Medrese ve Şeyh Sinan Zaviyesine bitişik evler, At Meydanı’nda evler, 
hamam, divanhane, Emir Ali Mahallesi’nde evler, Üsküdar Salacak Mahallesi’nde 
yaptırdığı cami, mektep, evler, Üsküdar Selman Ağa Mahallesi’nde anbar ve 
evler, bezirhane, boyacı dükkânı, Yoğurtcular İskelesi’nde mülk; Yeniköy’de 
fırın, deniz tarafında kasap dükkânı, 9 dükkân, Eyup Kazası Eğri Kapı’da bağ 
yeri, Galata harici Kulaksız Mahallesi’nde çifte hamam, Büyükdere’de yaptırdığı 
mektep, Anadolu Hisarı’nda yaptırdığı çeşme, Bursa’da Buzhane, hamam, evler, 
dükkânlar, Kete kazası Armutlu’da inşa ettirdiği hamam, Yenişehir’de imaret, 
medrese, Süleyman Paşa Çiftliği, Mıhalıccık’da medrese (Yenişehir ve Malkara 
Medreselerinini müderrisleri Halvetî tarikatından olmaları), dükkânlar, çayırlar, 
Larna Kasabası’nda inşa edilen çifte hamam, Malkara’da yaptırdıkları iki katlı 
menzil, üçbin baş koyun,; Şam-ı Şerif ile Akka’da yaptırdığı cami, Samas’da 
imarete ait çeşitli mülklerle görevlilerinin tayin ve alacakları ücretlerle ilgilidir.

K.81 Numaralı Vakfiye

155 x 240 mm ebadındaki vakfiye, citli, mikleplidir.

İçinde 7 vakfiye yer almaktadır. Her birinin zahriye sahifesinden önce gelen 
sahifelerde Sultan III. Mehmed’in tezyinatlı tuğraları bulunmaktadır. Dili 
arapçadır. Evâil-i Cemaziyelahir 1004 H./20 Ocak 1596 tarihlidir.

94x155 mm’lik alan altunla cetvellenmiş olup, her sahifede 11 satır 
bulunmaktadır.
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1. vakfiye Şam’a, 2. vakfiye Bursa-Yenişehir’e, 3. vakfiye, Selânik’e, 
4. vakfiye Erzurum’a, 5. vakfiye Uzuncaova’ya, 6. vakfiye Malatya’ya, 7. 
vakfiye Malkara’ya aittir.

 1. vakfiye Şam’a ait olup; Şam Cabiye Kapısı Bab-ı Nasr Mahallesinde 
vâkıfın yaptırdığı Hadra Mescidi, mescid etrafında imaret, misafirhane (üç katlı-
süslü yüksek bina) dar’ül kurra, mektep, ev, 64 dükkân, iki katlı han üst katında 34 
oda, altında boyahaneler, kahvehane; El-Büzüriyye Çarşısında (Tohumcular) iki 
katlı Dehintiyye Kıysariyye (Yağcıllar) hanı, 39 mahzen (iki katlı), tavla,; Bab-ı 
Cabiyye’de ev, değirmen, odunluk; Bab-ı Kal’a Mahallesinde Şeyh Asrun Türbesi 
yanında ev, eskiden beri Nışk hamamı adıyla bilinen hamam; Şam’da yaptırdığı 
bir hamam, 10 dükkân; Cevz Nehri üzerinde un-zeytin ve bakla öğüten üç taşlı 
değirmen; Akka kazasında inşa ettirdiği yeni bir iki katlı 80 odalı han, bir hamam, 
ekmek fırını, Yakup Köprüsü’nde “vâkıfın” adıyla bilinen bir değirmen, su dolabı,; 
Manubat Köyü’nde 4 taşlı bir değirmen; Saffa’da Raptiye Vadisi’nde zeytinyağı 
imalathanesi, Evlâd-ı Mezraa diye bilinen semtte bostan, tarla, değişik meyva 
ağaçları, üzüm bağı; İnb Kamh Köyünde meyva ağaçları vakıfları ile ilgilidir.

Tezyinatı: K.81 numaralı eserin ilk vakfiyesinin tezyinatı, K. 73 numaralı 
vakfiye süslemesi ile büyük benzerlik gösterir. Aradaki fark sadece dikdörtgen 
alan içindeki orta göbeğin yanlarındaki kartuşlardır. K. 81deki kartuşlar yuvarlak, 
çarkı feleği andırır biçimde olup, ince hatlarla orta göbeğe birleşirler. Taç kısmı 
hemem hemen aynıdır.

Vakfiye 109. sayfada sona erer.

14 zahriye sayfası bulunan, 11 tuğra bulunan eser, klâsik Türk tezyini el 
sanatlarının zirveden sonra bir nev’i duraklaması olarak yorumlanabilir. Daha 
sonraki eserlerde biraz daha kalite ve san’at düşecek ve Lâle Devri ile batı sanatından 
Türk sanatına buket, ve bazı motifler girerek dejenerasyon başlayacaktır.

Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa’nın bu vakfiyeleri gerçek Türk Sanatı’nı 
yansıtması ve 14 tezyinatlı zahriye 11 tuğra gibi, süsleme bakımından kendinden 
önce bu sayıya ulaşmış bir kimse olmaması dolayısıyla, büyük bir rekoru elinde 
bulundurması açısından önemlidir. (Bildirilerdeki renkli resimler için bkz.: s. 
1003-1011)
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ARCHITECTURAL-ARCHEOLOGICAL RESEARCHES IN 
ESKI-KRYM (CRIMEA)

BEKİROV, T. Sh.
UKRAYNA/UKRAINE/УКРАИНА

Until very recent time Crimean Tatars’ historical past almost wasn’t studied. 
Moreover, the earlier epoch (the very Golden Horde period) wasn’t taken into 
consideration at all. The question of the influence and the forms of manifestation 
of Golden Horde culture in Crimea couldn’t help attracting the researchers of 
Tatar past.

The town is considered to be established in the 13th century, when after the 
Mongol conquest of step Crimea it became the part of Golden Horde. Soon after 
the final establishment of Horde’s power the town of Kyrym was founded in the 
eastern part of the peninsular and became the administrative center of Crimean Yurt 
and the residence of emir of Crimea. In the period of Golden Horde domination the 
town had two names at the same time. Horders and Kypchaks who represented the 
majority of the population of step Crimea called the town Kyrym. Italians (mostly 
Genoeses), who controlled the southern coast of Crimea and had the active trade 
relations there called it Solkhat – Solcati. The town was divided into two parts: 
Muslim part where emir’s residence was situated and Christian part inhabited by 
Italian merchants. These two parts were called Kyrym and Solkhat respectively.

The name of the town – Kyrym started referring soon to the whole peninsular. 
The flourishing of the town felt onto the 14th century. In this period Solkhat was a 
significant trade center on the Silk Road from Asia to Europe and was developing 
and building dynamically. At that very period the middle aged mosques were 
built. Their remnants preserved until now. The most famous of them is “Uzbek’s 
Mosque” built in 1314. Khan Uzbek built this mosque in 1314. Later he built 
madrasah (Muslim school preparing priests, teachers, and governmental servants) 
next to it. It preserved until now as one of the town’s main sights. The rubble walls 
and the portal of the main entrance lined with big tightly adjusted blocks. Working 
on linear pillars combining it with rich planting ornament the stone cutters showed 
high skill in making the portal. Inside of Uzbek’s Mosque were two rows of thin 
cut pillars with “stalactitical” capitals that formed an elegant bunch on the top. 

Born in Kypchak sultan Beybars, the governor of Egypt having got the 
permission of Kypchak khan built a magnificent mosque in Crimea in order to 
immortalize his name and to glorify the place of his birth. Its walls were covered 
with marble and the top with porphyry. Apart from it the town had other buildings 
worth amazement, especially high schools that taught every science. The grand 
town, unexpected and incomparable, magnificent legendary mosques of Solkhat 
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Kurshum-Jami and Musk-Jami. When building “leaden” mosque Kurshum-Jami 
the craftsmen filled up the gaps between stones with lead to make the construction 
more durable and lasting. When building Musk-Jami – Musky Mosque – they 
added precious incense – musk to a mortar.

Turkish traveler Elviya Chelebi who visited the town in 1666 – 1667 admitted 
that “if I would describe every building of cathedral and quarter mosques, 
bath-houses, madrasah and many hundreds of thousands of other buildings that 
Adam’s kin couldn’t create, I would make a collection of tarikhs”. Then he gives 
the quantitative list of various establishments whose number testifies to truly 
substantial scale of the town. Only within the town walls there were one thousand 
and hundred of domical buildings and they could be seen within one pharsakh (6-7 
kilometers). As a building material the builders used porphyry marble, turquoise 
tile, ruby tile, ambergris, musk, etc. In fact, the legend preserved the memory 
of the mosque the walls of which were covered with marble and the top with 
porphyry. Making a comparison he made the conclusion that the town of Kyrym 
was as huge, developed and decorated as middle-aged towns of Kufa, Kashgar, 
Cairo, Khaleb, Cordova, Athens, Paris, Amsterdam and others.

Polish traveler Martin Bronevsky who visited Solkhat in 1578 gives the 
following description of the town “Krem or Krim in Tatar is a town with a fortress 
surrounded by an ancient high and heavy wall differs greatly from the rest towns 
of Mediterranean Chersonese (as Ptolemy called it) due to its size and fame. It 
seemed like it was inhabited by the great people of Mohammed that came there 
from Asia already in recent time before Genoeses came to Crimea. One could 
see Muhammadan temples and sanctuaries not only in the town, but outside it. 
They were decorated with Chaldean inscriptions carved in big stones. Many 
Turks and Tatars who live there and some Greeks told that their ancestors always 
remembered as though this town once had been inhabited by Persian people and 
was considered to be one of the first towns; science and arts flourished there. 
Indeed, judging from the remnants and the spacious place it was one of the most 
famous and the greatest towns of that time. Nowadays Tatars are called Crimea 
in honor of this town. There was a permanent mint where khan coined his money. 
Khan’s wives lived in one of the biggest castles of the town”.

Soon after Russia annexed Crimea Solkhat was renamed into Levkopol 
subjected to Catherine’s experiment – an attempt to turn it into a special center of 
silkworm breeding. It resulted in nothing, except for disfiguration of the town that 
lost in many respects its eastern color. In order to build the new town according to 
the typical hackneyed dull pattern old houses and buildings were used that were 
barbarically destroyed. The new “Stary Krym” (called “Levkopol” didn’t catch 
on) literally was built “on the bones” of the former Stary Krym. The antiquities 
of the ancient Crimean capital are buried under the provincial poor town. The 
archeological expeditions worked in Solkhat in 1925, 1926 and 1928. The head 
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of the expedition in 1925 and 1926 was Borozin Il’ya Nukolaevich, the Chairman 
of the Scientific Association of Oriental Studies of Central Executive Committee 
of USSR. Among the expedition’s members were Usein Bodaninsky, the head of 
Bakhchisaray Palace – Museum who was at that time the member of the Central 
Commission on Study of Oriental Cultures of South Russia, Crimea and Caucasus 
and the Central Commission on Study of Tatar Culture in the Scientific Association 
of Oriental Studies Under the Central Executive Commission of USSR, A. S. 
Bashkirov, architect B.P. Zasypkin, I.L. Ernst, P.I. Gollansky, O. Akchokrakly, 
painter K. Bogaevsky. The result of the expedition was studying of many various 
grave stones, the types of monumental durbe, burials in group graves. 

The grave stones of the upper layer usually have two rows of round holes that 
sometimes reached the number of ten. The old inhabitants explained that thus was 
shown how many decades lived the dead.

Low monolithic coffin-shaped grave stones with gable roof of the headstone 
are close to these monuments. These monuments resemble the monuments of 
Persia, Bukhara, Khiva, Caucasus. Though, there they may not always be made 
of stone, but loam.

The frame of the next-the more perfect monuments became narrower. They 
stand on a high pedestal prominent on its sides. The beaks and the frame of the 
headstone acquire the form of architectural constructions such as durbe, and 
madrasah decorated with the ornamental pattern and inscriptions.

The walls were usually decorated with crossing oblong and sharp small squares 
representing a peculiar eastern meander symbolizing eternity.

Some of the headstones had the edifying inscriptions: “The world is a perishable 
home, the future world is eternal one” “As you live you shall die”.

During the works in Solkhat all the interesting monuments of the town 
were registered and mapped. The archeological excavations were held. The 
monuments of architecture and ethnographic finds were studied. The excavations 
of caravanserai that located next to the main entrance to the town were held in 
order to determine the typical features of Solkhat as an important trade centre. By 
the time of the excavations the remains of the walls of this pentagonal building 
with tower-shaped accessory buildings occupied an area of 2500 м3. During the 
excavations of the caravanserai many rooms were found designed for the visitor 
merchants where they found safe shelter after they went through the check-out 
and marking of their goods. During the examination of the caravanserai’s ruins a 
water pipeline was found which was made of ceramic pipes. Later on, during the 
construction works the remains of a whole net of water supply system were time 
and again found in Stary Krym, It supplied the town with the water from several 
nearby springs. Moreover, big underground canals were found in different parts 
of the town more often taken for some secret passages. In fact it was one of the 
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medieval water-supply systems – so called kyazirs, widely spread in Asia Minor, 
in the towns of Central Asia.

The location of the caravanserai testifies to the vicinity of the market that 
evidently once was surrounded by various workshops of Solkhat’s craftsmen. The 
remains of one of them – pottery – were discovered during the excavations.

The excavations in Solkhat unearthed coins both foreign and coined at the mint 
of this very town. The earliest of them were dated 1291 and 1295.

During the works in Solkhat a lot of time was given to investigation of 
“Uzbek’s madrasah” that bordered with the mosque built in 1314. By the time of 
the excavations a single part of the building that preserved were the fragments of 
the walls with square niche spanned by half-circular arch and the bordering rooms 
in the northern part and the similar complex in the southern part. After the portal 
was unearthed it was determined that a part of a door way, a threshold and a part 
of a pavement in front of it and also a part of monumental pylon were preserved. 
A stone block with capital of a semi-column decorated with ornamental pattern 
was found among the fragments.

The niches of a smaller size in the side walls, in pylons of portal niche were of 
the same form as the main niche of the portal. The side niches were of the same 
square form and the same type of semi-column framing bridged with stalactitic 
semidome. 

Solkhat’s portals prominent out of the walls are similar to Seldzhuki’s ones 
up to the minutest detail. As the excavations showed there was huge rectangular 
exedra with monumental half-circular arch right to the west at the entrance through 
the main portal to the entrance hall of the madrasah. By its sides there were durbe-
shaped cubiform rooms located symmetrically of almost equal size covered by 
hemispheric domes. 

The spacious courtyard of “madrasah” was faced with huge flags. “Madrasah” 
was one of the most monumental and highly artistic buildings of the town. The 
total area of the ruins comprised 819 м3.

During the excavations in 1925 durbe was unearthed in the western part and a 
part of the southern pylon of the front door in the eastern part.

Durbe had floor covered with flags with blue shimmer. The headstone itself 
was also richly decorated.Stary Krym, its main architectural constructions were 
studied in 1970-1990 M. G. Kramorovsky, S. M. Sidorenko, O. P. Dombrovsky).
In conclusion I would like to say that the first Crimean Tatar capital that once 
economically and culturally flourished would gradually rise from the ashes.
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СЕВЕРНОЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ В ХIII- XVIII ВВ.: УЗЛОВЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

BELYAEVA, S. A./БЕЛЯЕВА, С. А.
UKRAYNA/UKRAINE/УКРАИНА

Археологические исследования памятников Северного Причерноморья 
ХIII-ХVIIIвв. в последние десятилетия ХХ-начале ХХІ века заложили основы 
новых научных подходов к изучению и интерпретации историко-культурного 
наследия, сложившегося при взаимодействии тюркского и славянского 
мира в процессе длительного периода их сосуществования на территории 
Украины. Важнейшим условием исследований является преодоление 
стереотипов и идеологических нагромождений, сформировавшихся в 
оценке развития обществ с разными культурно-хозяйственными типами, 
этнических и религиозных предубеждений, политизированных подходов 
к оценке исторического прошлого, противопоставления народов и их 
культур. Формирование современных представлений затрагивает обширный 
комплекс компонентов.

Исходным моментом изучения проблем сосуществования различных 
этнополитических и хозяйственных сообществ является вопрос о 
заселении и освоении природной экосистемы Северного Причерноморья 
земледельцами и кочевниками на протяжении ХIII-ХVIIIвв. По заключению 
В.Л. Егорова, территория Золотой орды не была пространством степей, с 
изредка встречающимися населенными пунктами (Егоров В.Л.,1985, С. 
75). Со второй половины ХШ ст. границы государства были практически 
стабильными. Несмотря на незначительное приращение территорий, набеги 
на подвластные территории продолжались. Кроме того, приобретенный ранее 
потенциал, использование достижений народов завоеванных территорий, 
поступление податей с обширных экономических ареалов способствовало 
переходу Золотой Орды, на качественно новую стадию развития. В первой 
половине ХІУ века расцвет золотоордынского государства был сопряжен 
с бурным всплеском развития городов, и таким образом не экстенсивным, 
а интенсивным путем возрастания могущества, изменением основного 
вектора экономического роста, его ориентации на ремесленно-торговую 
сферу, градостроительство. 

Археологические и антропологические исследования последних 
десятилетий (Козловский А.А., Ельников М.В., Литвинова Л.В. и др.), 
позволяют сделать вывод о том, что земледельческое и кочевое население имело 
свои возможности освоения и использования соответствующей экосистемы. 
Вдоль Днепра, то есть по вертикали, пересекающей степную территорию в 
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севера на юг продолжали существовать поселения земледельцев, известные 
еще с древнерусского времени, сохранявшие культурную преемственность. 
В этнокультурном плане население представляло различные этнические 
группы, со значительным компонентом славянского населения. Степная 
часть, представленная кочевым населением в древнерусское время в ХШ-
ХIVвв., сохраняя традиции кочевого скотоводства, судя по небольшим 
поселениям, постепенно оседала на землю. И третьей группой были быстро 
развивавшиеся административно-религиозные центры городского типа с 
исламизированным населением, возникшие на путях транзитной торговли, 
характерными признаками которой было огромное количество импортных 
вещей, обнаруженных при раскопках (Козловський А. О., 1993, С. 9-14). 
Такие центры возникали не только в районе Нижнего Поднепровья, а и на 
границе лесостепи и степи. Ярким примером существования и развития 
золотордынского города в Восточной Подолии является комплекс памятников 
около с. Торговица на р. Синюха в Кировоградской области (Бокій Н., Козир 
І., Позивай Т., 2006, С. 4-13).

Особое место в структуре заселения огромного степного ареала в 
этот исторический период занимает причерноморская полоса. которая 
являлась контактной зоной со Средиземноморско-Левантийским миром, 
представленным ”Византией, сельджукскими емиратами, Латинскою 
Романией и мамлюкским Египтом” (Крамаровский М.Г.,1990, С. 66). По 
мнению М.Г. Крамаровского, с включением территории половецкой степи в 
средине ХШ в. под власть монголов с одной стороны, и освоением Венецией и 
Генуей Черного моря, сложилась «новая концептуальная схема исторического 
развития», которую обусловило «взаимодействие тюрко-монгольского 
Востока и Греко-латинского Запада», а связи с Византией и сельджукскими 
эмиратами подготовили почву для дальнейших межкультурных влияний 
(Крамаровский М.Г., 1990, С. 66). 

Здесь развиваются еще более значительные производственные и 
торговые центры, чем на вышеупомянутом Днепровском пути, основной 
базой которых была транзитная торговля (Крамаровский М.Г. 1990, с. 67), 
Это хорошо заметно по данным археологических источников, истории таких 
городов как средневековый Белгород, известный еще с античного времени, 
и существовавший в древнерусское время. Несмотря на исследования Г.Г. 
Мезенцевой в конце 70- начале 80-х годов ХХ века, этот период остается еще 
малоизученной страницей истории города. Географическое расположение 
на пути выхода в Черное море имело важное значение для становления и 
развития поселенческой структуры региона, возникшей еще до строительства 
городков Менгли Гереем в конце ХІУ века, что непосредственно фиксируется 
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кругом византийских и Анатолийских влияний в материальной культуре 
второй половины ХШ-ХVвв. Ярким примером именно такой ситуации 
является материальная культура Очакова, находившегося на участке выхода 
в Черное море.

 Главные торговые пути между Востоком и Западом, известные в 
древнерусский период не утратили своего значения и в последующее время, 
и были широко известны в ХШ-ХVI ст. Один из них-вдоль побережья Днепра 
до Канева и Черкасс, а далее водным путем до Киева, второй (гостинец 
Трипольский, или так называемый «соляной путь») шел с севера на юг 
по побережью Днепра через Триполье и далее на Черкассы до Торговицы, 
и далее до основного перевоза в стороне Перекопа и Тавани, и наконец 
третий путь под названием «Черный», который проходил через Поросье и 
был задействован видимо до середины ХVI в. Локализация этих торговых 
путей и их функцонирование прослеживается на протяжении всего позднего 
средневековья, независимо от лидерства в причерноморской торговле, 
которое с конца ХV ст. переходит к османам и характера торговых отношений 
(трансконтинентальный и региональный), (Томилович Л.В.,1000, С. 218-
219, 221). Разноэтничное население циркумпонтийской зоны имело тесные 
связи со средневековыми городами Крыма, и Анатолией, прослеживаются 
контакты в широком диапазоне от Средней Азии на Востоке до Испании и 
Италии. 

Следует отметить, что долговременные контакты с Анатолией, 
сложившиеся еще в доосманский период, подготовили благодатную почву 
для восприятия Анатолийских влияний, распространения культурных 
импульсов вглубь украинских земель и в последующий период.

В этой связи наличие обширного массива османских артефактов 
на территории внутренней Украины ставит перед исследователями 
задачу дальнейшего изучения торговых контактов, в том числе в зоне 
причерноморских городов-крепостей, Очакова и Аккермана.

Вместе с тем, решение проблем заселения и хозяйственного освоения 
Северного Причерноморья населением с различными хозяйственными 
типами, возможно лишь при условии комплексных исследований региона: 
письменных источников, сплошного картографирования памятников, 
реконструкции природных условий того времени, микрорегиональных 
исследований. Методические основы таких подходов широко применяются в 
практике пространственно-аналитической географии и некоторых новейших 
археологических исследований, например в работах А.П. Томашевского по 
истории древнерусского села (Томашевский А.П., 2003.- С. 4-26;63-69).  
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Северное Причерноморье было не только приграничной территорией 
Золотоордынского государства, но и сохранило свой приграничный статус 
северного участка границы Османской империи с конца ХV-ХVШ вв. (Рис. 1, 
См.: С. 721). В отличие от многих неукрепленных городов золотоордынского 
времени, задачей османов было создание пояса фортификаций на северной 
границе Османской империи. Они в полной мере использовали доставшиеся 
им в наследие крепости Молдавского княжества, теперь уже вассального по 
отношению к ним, и пытались поспеть за бурно развивавшимся европейским 
оборонным зодчеством и достижениями артиллерии, однако не смогли в полной 
мере реализовать все его новшества и утратили северопричерноморские 
крепости, отошедшие к новом у завоевателю – России. Вместе с тем история 
оборонительного зодчества как Западного (Аккерман, Килия, Измаил) 
так и Восточного (Очаков) участков Северного Причерноморья остается 
актуальной задачей исследований (См.: Рис. 2-5, 7, С. 1012-1014), (Рис. 
6, См.: С. 721). Несмотря на ряд работ румынских, молдавских, русских 
и украинских ученых, проблема исторического развития фортификаций 
Северного Причерноморья, комплексный историко-археологический подход 
и целенаправленная программа их изучения в силу различных причин еще 
не нашли должного отражения на практике исследований. Особенно это 
касается датировки постройки крепостных сооружений, в частности такого 
выдающегося памятника оборонительного зодчества, как Аккерманская 
крепость. До сих пор не установлено время ее основания, нуждается 
в уточнении культурно-хронологическая периодизация строительных 
периодов, их атрибутация. Планировочная структура территории крепости 
не изучалась. Вместе с тем о перспективности ее изучения свидетельствуют 
раскопки, проведенные Международной украинско-турецкой экспедицией в 
четвертом – Портовом дворе крепости в 1999-2006гг., а также комплексные 
исследования, включающие методы недеструктивной археологии (GPS, 
георадар, электронный тахеометр), полевые работы и изучение архивных 
данных коллективом, включающим исследователей Великобритании, 
Канады, Соединенных Штатов Америки и Турции по проектам Фонда Макса 
Ван Берхема и Британского Института в Анкаре. В результате проведенных 
работ было установлено, что Портовый двор является несомненно образцом 
османского зодчества ХVІ-ХVШ ст., планировочная структура центральной 
части двора включает барбакан и турецкую баню, позднее перестроенную в 
мастерскую по производству изделий из свинца. Вместе с тем, необходимы 
планомерные историко-архитектурные обследования всего комплекса 
крепости, изучение вклада молдавских и турецких зодчих в ее постройку и 
реконструкцию.
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Рис. 1: Северное Причерноморье в начале 18 века.

Рис. 6: Крепость Килия.
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С крушением идеологических препятствий и созданием независимой 
государственности в Украине, стало возможным начать исследование 
проблемы сосуществования различных социальных организмов-
украинского, польского, литовского, российского, османского в рамках 
восточноевропейского ареала. Речь идет не только о проблеме влияний, а о 
познании более глубоких взаимосвязей сосуществования и взаимодействия 
социально-экономических, этнокультурных и религиозных систем, по сути 
в едином пространстве, в течение трех столетий, определении динамики 
и характера контактов на протяжении всего периода сосуществования, и 
отдельных этапов в частности. 

Благодаря археологическим раскопкам памятников на территории 
исторического центра в Очакове, Аккерманской крепости, Измаиле, а 
также крепостей и городских структур в других районах Украины-Хотине и 
Каменце-Подольском, казацких сечах, крепостях срединной Украины, стала 
возможной постановка вопроса о взаимодействии украинской и турецкой 
культуры на территории Украины. 

 Историко-археологические исследования памятников Северного 
Причерноморья приобретают особое значение в контексте изучения 
Причерноморского региона в целом, исторические судьбы которого 
были связаны с историческим развитием Юго-Восточной Европы и 
Ближневосточного ареала. Как показывает анализ наиболее массовой 
категории артефактов-керамики, на территории Северного Причерноморья 
зафиксированы почти все основные группы керамических изделий 
Эгейского и Средиземноморского ареала, включенные в классификацию И. 
Врум, а также известные по работам других исследователей (J. Vroom, 2005), 
что позволяет по-новому представить особенности развития Северного 
Причерноморья и других регионов Украины. Актуальная задача дальнейших 
исследований-проследить степень и вариабельность влияний в различных 
сферах бытовой культуры, производства копий, использования декора, 
формальных особенностей, наследования основных тенденций развития 
конкретных типов и видов изделий, что особенно ярко прослеживается на 
такой массовой категории изделий как курительные трубки. 

 В музейных собраниях Украины рассеяны многочисленные образцы 
материальной культуры Османской империи, каталогизация которых также 
является насущной задачей источниковедческих исследований. 

Таким образом, со второй половины ХV- начала ХVI века и до конца 
ХVIII века Северное Причерноморье являлось не только зоной военно-
политического противостояния и конфликтов, но и своеобразным мостом 
для реализации диалога, культурных инноваций и влияний, имевших место 
в огромном ареале Османской империи, и за ее пределами.
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СОЦИОДИНАМИКА ПРОРОЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
И ДИНАСТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В «ИСТОРИИ 

ТАБАРИ»
BOBOYEV, Fayzullo/БОБОЕВ, Файзулло

TACİKİSTAN/TAJİKİSTAN/ТАДЖИКИСТАН

Осмысление культур народов Центральной Азии в условиях модерна 
необходимо рассматривать в комплексе трехъязычной мусульманской 
культуры. Ее основу составляли арабо-язычная, персо-язычная и 
тюрко-язычная литературы и она является результатом взаимовлияний 
культурологической системы. Соприкосновение культур всегда имело 
положительные результаты. Центральная Азия как регион «высокоразвитой 
оседло-земледельческой и протогородской культуры»1 сумела сохранить 
свою самобытность до начала арабских завоеваний. Приход Ислама внес 
изменения в духовную культуру региона и к 750 году этот процесс стал 
необратимым. В ранней стадии ислама ученые пользуются арабским 
языком в своем научном и литературном творчестве, позже появились 
письменные памятники на языке фарси-и дари, а затем и на языке тюрки. 
Коран превратил арабский язык в мощное орудие взаимного сотрудничества 
культур Средневековья. На арабском языке создавались памятники 
общечеловеческой ценности. Это явление объяснялось, прежде всего, 
высоким духовным пространством коранического содержания, а также 
гениальностью средневековых авторов, широтой их кругозора, глубиной 
и сложностью их взгляда на мир. Особое значение в литературных 
взаимосвязях имели интенсивные процессы усвоения чужой письменности 
и языка. Так иранские народы восприняли литературную систему арабов. 
В создании исламской клерикальной литературы важную роль сыграли 
авторы центрально-азиатского происхождения. В этом отношении уместен 
вывод академика И.Ю. Крачковского о роли и значении мусульманских 
авторов неарабского происхождения в создании средневековых памятников: 
«Общеизвестно, что арабская литература, как и арабская культура вообще, 
обязана своим развитием не только арабам, но и представителям целого ряда 
других народов».2 

Памятником мусульманкой прозы и историографии такого содержания 
является свод «Та’рих ар-русул ва аль-мулук» (История пророков и царей) 
великого историка и богослова имама Мухаммада ибн Джарира ат-Табари 
(838-923). Историческая хроника Табари – это прозаическое произведение 
1 Гафуров, Б. Г., Таджики. – Москва, 1972. – С. 26.
2 Крачковский, И. Ю., ИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИ. М.-Л., 1956. – Т.2. – С. 569. 
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на историческую тему по содержанию и художественному приему, комплекс 
огромного числа исторических событий, мифологических преданий и 
легенд новой веры, изложенных по хронологической универсальности и 
внутренней цельности согласно предписаниям священного Корана. Она 
содержит исторические и повествовательные рассказы, опирающиеся на Коран 
и сравнивающиеся с хроникальной историографией эллинистической эпохи и 
древнеарабскими устными традициями, изложенными в арабо-мусульманском 
духе. Духовные традиции народов Халифата посредством данного свода стали 
достоянием широкого круга читателей того времени. В нем зафиксированы 
сведения письменных и устных памятников центрально-азиатских народов. 
В «Истории Табари» различается некое соотношение двойных стандартов. 
Во-первых, перед нами изложены многочисленные факты заимствований 
отдельных форм и тем, памятников иудаизма, христианства, римско-
греческой, древнеперсидской и индийской культур, гедонизм арабской 
поэзии. Во-вторых, наблюдается приспособление памятников культуры 
центрально-азиатских народов к новым условиям. А теологическая система 
региона оказалась более подготовленной к восприятию нового монотеизма. 

Заслуга имама Табари в мусульманской историографии и сохранении 
культурной самобытности народов Центральной Азии заключается в 
следующем:

1. Основной принцип хроники Табари это перестановка и упорядочение 
коранических стихов в хронологическом порядке, с одной стороны и 
изложение полного свода материалов всех древнеарабских сказителей по 
каждому историческому событию с указанием цепочки имен рассказчиков, 
с другой стороны. После Табари ни один компилятор не брался заново 
собирать и исследовать материал по арабской истории до 302 года хиджры и 
не мог добавить что-либо серьезное к его сведениям. 

2. Хронология исторических событий в памятнике основана на 
перманентном развитии пророческого движения, дидактико-назидательного 
и хроникального изложения царствования рода человеческого на Земле. 

3. Ясное выражение в коранической схеме мировой истории нашла 
династическая история народов Центральной Азии. Автор стремится 
художественно раскрыть своеобразную династическую последовательность 
иранской государственности в тесном их переплетении с индийскими и 
тюркскими повествованиями. 

4. Талант ученого на основе буквального понимания текста священного 
Корана и хадисов пророка ислама, а также высоким умением тщательного 
анализа исторических материалов и сопоставительного изучения 
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художественно-литературных памятников древности позволяет поместить 
в источнике монотеистическое миропонимание зороастризма, иудаизма, 
христианства, верования других народов и нарисовать яркую картину 
воспитательного могущества религии в обществе. 

Тем самым автор «Истории пророков и царей» в условиях иноземного 
завоевания стремился содействовать пробуждению самосознания народов 
Центральной Азии и воспитанию его в духе поучительных традиций 
прошлого. Также ярко показана пытливость историографических традиций 
центрально-азиатских народов к новому религиозно-культурному вызову 
Средневековья. Особая заслуга в культурологических взаимосвязях 
мусульманских народов принадлежит относительно молодой арабской 
литературе. На языке новой мировой религии существовали более обширные 
и развитые литературы. Как писал Д.С. Лихачев, «эти литературы создавались 
сразу во многих странах, были общим достоянием этих стран, служили их 
литературному общению. При этом их литературное посредничество – не 
их побочная функция, а основная. Произведения, написанные на том или 
ином из священных и ученых языков, входили в единый фонд памятников 
объединяемых этими языками стран и участвовали в создании литератур на 
национальных языках». 3

Арабская традиция считает этот свод главным источником по всеобщей 
истории мусульман. «История пророков и царей» состоит из двух частей: 
первая – «История до хиджры (переселения пророка Мухаммеда)» и вторая – 
«История после хиджры». В первой части события начинаются от «сотворения 
мира» и доводятся до 622 года. Во второй части подробному описанию 
подвергаются события, связанные с пророческой миссией Мухаммеда и его 
сподвижников, арабскими завоеваниями и распространением ислама с 1 по 
302 (915) год хиджры, где достоверные исторические повествования 
сопровождается цепочкой имен сказителей (равиев). Весьма примечательно, 
что философия истории у имама Табари выходит за узко национальные рамки 
и обретает поистине общечеловеческое звучание в соответствии с принципом 
исламского монотеизма. Исторические повествования о героях хроники 
обнаруживали разную проницаемость для инородных воздействий и в 
разной степени были пригодны к переносу. Легко трансплантировались 
функциональные жанры, им в этом помогала религия, которую они 
обслуживали, а также прагматические задачи литературы деловой. В ходе 
религиозных откровений и завоеваний средневековый человек проявлял 
повышенный интерес ко всему неизвестному, загадочному, далекому. 
Отсюда огромная популярность в содержание средневековых памятников 
3 Лихачев, Д. С., Развитие русской литературы X-XVII веков: Эпохи и стили. – Л., 1973. – С. 
63. 
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описаний городов, народов, завоевание новых краев, наличие всевозможных 
путевых дневников, деловые переписки и т.п.

В первой части памятника изложены общие сведения о религиозных 
убеждениях восточных народов, их жизненном соответствии с 
закономерностями ислама и истинности единобожия. Яркое выражение в 
этой схеме нашла династическая история. В памятнике даются сведения о 
зороастрийской религии, ранних стадиях ее формирования, интересные 
суждения об истоках государственной власти, исторических и мифологических 
личностях различных верований. Первые главы книги затрагивают вопрос 
исламской концепции существования мира, причем говорится о значимости 
исторических повествований евреев, греков-христиан и персов-маджусинов. 
Согласно утверждениям последних, Каюмарс является древним патриархом, 
отцом-покровителем первобытного человечества и всех пророков. По мнению 
Табари приверженцы ислама, последователи Торы, Библии и маджусины 
являются единобожниками (muvahhidun). Говоря о первообразах 
материального и духовного мира, автор подробно комментирует хадис 
Пророка – «первым творением Аллаха было перо». Там же приводится 
сказание Ибн Исхака о сотворении Света и Тьмы. При этом он ссылается 
на разных сказителей, которые когда-либо касались этого вопроса. 
Это – типичный литературно-художественный элемент зороастрийского 
миропонимания, соответствующий исламскому термину «таснийя» – «творение 
двух начал». Согласно кораническим повествованиям, Аллах захотел 
создать себе «заместителя» на Земле – человека. От этого первого человека – 
Адама и произошли все люди. В хронике Табари исламскому представлению 
коранического содержания посвящено несколько последовательных сказаний 
истории Адама. Главная особенность многих прозаических произведений на 
историческую тему, опирающихся на традиции эллинистической культуры, 
заключается в отсутствии скованности религиозных убеждений. И этот принцип 
четко соблюдается имамом Табари. Для раскрытия тематических задач каждой 
главы автор сумел собрать громадную информацию, почерпнутых из различных 
доступных источников своего времени, а выбор – найти истину оставляет за 
читателем. Для Табари не существует грань между мифологией и историей, 
даже мельчайшее сообщение или незначительная детализация относительно 
любого исторического события находит свое отражение в контексте его 
хроники. Происходит сравнение плеяды пророков рода Израильского с 
героями древнеиранской мифологии и истории, прославленных правителей 
различных династий. Теперь объекты сопоставления берутся из Корана. 
Но также при таком проникновении в художественную объективность 
исламских памятников «Табари запечатлел персидский национальный 
характер в самых разнообразных сюжетах, хотя в существенных чертах 
он значительно глубже арабских авторов умел сохранить исторический 
характер чужих народов, например римлян, греков, коптов, индейцев, 
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византийцев, евреев».4 Он мастерски вобрал в контексте своей хроники 
всевозможные народные легенды, мифы, притчи и т.п., пересказывая их 
соответствующие места исторического содержания.

В контексте своего повествования автор стремится художественно 
раскрыть последовательную государственность династического развития 
начиная с доисторических времен: «Династическое правление Каюмарса 
непрерывно продолжалось до тех пор, пока не был убит Яздегард ибн Шахрияр 
в Мерве при халифе Усмане ибн Аффане. В мире не упоминается о другой 
нации, династическое поколение которой поэтапно дошло бы до Адама, мир 
ему. Поэтому изложение мировой истории согласно времени правления их 
царей будет самым достоверным и ярким».5 Перманентное династическое 
развитие персо-язычных народов иллюстрируется как целостная система 
хронологического построения исламского миропонимания и историзма. 
Сравнительное историко-мифологическое повествование событий, пророков и 
царей, героев и пресонажей выражается в универсальности мусульманского 
единобожия, перманентном развитии общечеловеческого теологического 
миропонимания и кульминационно-завершающей стадии его исламского 
периода. Исходя из этих соображений, все этапы пророческого движения 
и связанные с ними учения духовно-божественного восприятия рода 
человеческого в контексте мусульманской культуры изложены как различные 
периоды усовершенствования всеобщей мировой теории единобожия. Все 
народы Земли, так или иначе, внесли свою лепту в возведение этой громадной 
пирамиды. Хронологическое изложение истории по материалам книги 
Табари, в первую очередь, сопоставляется с традициями иранских династий 
и приверженцами мировых религий, а потом они всячески дополняются 
сведениями других народов и учениями разного рода верований и течений. 
Неповторимую поэтическую прелесть и своеобразный художественный 
колорит придают хронике коранические стихи и хадисы Пророка, исторические 
сказания, географические названия и собственные имена, извлеченные из 
Корана. Основными составляющими специфического жанра этого 
памятника исторической прозы являются нравственные нормы исламского 
монотеизма – таухид, дидактико-назидательное и хроникальное изложение 
истории царствования рода человеческого на Земле.

Пророческое движение как общественный феномен духовности рода 
человеческого в каждом кризисном периоде основывает нравственный кодекс 
общества, выступает против злоупотребления властью со стороны правителей. 
Каждое слово плеяды пророков произносится от имени Всевышнего Бога. Они 
решительно выступают против общественного гнета и произвола, укоряют 
4 Гегель, Г. В., Эстетика. – М., «Искусство», 1968. – Т. 1.- С. 285.
5 Абуджафар Мухаммед ибн Джарир ат-Табари. Таъриху-р-русул ва-л-мулук. – Бейрут, 
1988., Т. 1. – С. 93.
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богатых и властных, борются за веру в Бога, в будущее и возрождение, заплатив 
жизнью за свою верность правде. 

Как считает Табари, в исторических преданиях народов Центральной Азии 
отсутствуют сведения о «всемирном потопе» и истории Нуха; коранический 
Нух соответствует образу Фаридуна, у которого было трое сыновей – Салм, 
Тудж и Ирадж. Они сравниваются с тремя сыновьями Нуха – Самом, Хамом и 
Яфетом. Такое сопоставительное изложение материала способствует установить 
сходство и различие историко-мифологических традиций различных народов, 
культур и религий. Во многих случаях сохранившаяся более подробная и полная 
информация в повествованиях одного народа помогают в определении мотивов 
и форм памятников другой культуры, идентификации исторических личностей 
и литературных героев, создает предпосылки диалога и взаимовлияния. По 
всей видимости, следующее высказывание Фаридуна, которое он произнес по 
восшествии на престол, должно быть арабизированным вариантом поучения 
авестийского содержания: «Мы с помощью Аллаха и его поддержкой 
победим Заххака, проклянем Шайтана и его соратников».

Изложение деталей коранического рассказа о пророческой миссии 
«друга Аллаха» Ибрахима, позволяет нам ощутить оригинальную 
респектабельность исламского монотеизма и роли пророков в формировании 
научно-религиозного миропонимания. Ибрахим в молодости жил вблизи 
Вавилона среди народов, поклонявшихся идолам. Отвергнув поклонение 
звездам, луне и солнцу, он уверовал в их творца – Аллаха.1 Начиная с этих глав 
динамика взаимодействия пророческого движения и династического правления 
приобретает более жесткий и непримиримый характер. Во всех разделах, 
посвященных пророческой миссии Авраама, наблюдается непримиримость 
с действиями правящих кругов того времени. Несмотря на все невзгоды и 
унижения, непримиримость и жестокое сопротивление со стороны властей 
не принимать новое учение, Авраам и его верование не идет на уступки. На 
фоне развязывания этих взаимоотношений образуется множество литературно-
художественных повествований, мотивы и образы для фактологического 
описания авраамской тематики. И в этом созвучии месопотамских традиций 
автор хроники в коранической интерпретации образа Ибрахима снова 
реставрирует в исламском духе архаичные зороастрийские мотивы и сказания 
других народов. 

Проводя паралелли автор создает также оригинальное житийное сказание 
о царе Манучехре и сравнивает с ним некоторые подробности жизни Авраама. 
Текст снабжен религиозной проповедью Манучехра в весьма изысканной и 
рифмованной форме, произнесенной перед народом в присутствии мубади 
мубадон (верховного зороастрийского жреца) и местной аристократии. В 
содержании этой проповеди изложена основная концепция монотеистического 
миропонимания зороастрийского характера. Эти идеи выражены в форме 
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назидательных советов: народ принадлежит его Творцу Всесильному, 
Всемогущему; мышление – это Свет, глупость – Тьма, невежество – заблуждение; 
власть и народ, каждый в отдельности, должны выполнять свои обязанности; 
всякие проступки против веры неизбежно влекут за собой наказание как в 
земной, так и в потусторонней жизни. В традициях других народов автор как бы 
находит подтверждение истинности идей авраамского единобожия. Изложение 
данного материала перед повествованием о пророческой миссии Моисея не 
случайно. Здесь проявляется необыкновенная находчивость и литературная 
одаренность автора, синтезирующего представления разных религий и 
создание некой взаимосвязи в миссиях книжных пророков. Проще говоря, 
автор на основе текста Корана раскрывает гуманность монотеистического 
миропонимания и социальную направленность пророческого движения.в 
истории человечества. 

 Судя по изложению исторических преданий о посланнике Аллаха-Мусе 
(Моисее), «о котором в Коране рассказано больше и подробнее, чем о ком-либо 
другом»,6 видно, что автор владел всем комплексом знаний, обязательных 
для ученого-мусульманина. Табари использовал труды многих арабских 
авторов, к месту цитировал стихи Корана, приводит хадисы Пророка 
Мухаммеда, арабские пословицы и отрывки из касыд доисламских поэтов, 
рисующих исторические события. Непримиримость Моисея к сановникам и 
их несогласие с его учением приобретает ожесточенный характер. Именно 
приверженность пророка к правоте своих идей обеспечивает ему успех и победу. 
Подробное изложение разных этапов пророческой деятельности Моисея создает 
почву для илюстрации образов и мотивов коранического подражания. Наряду 
с обобщенным жизнеописанием пророков в хронике приводятся рассказы 
о Кайкавусе, Рустаме, Сиявуше, Кайхусраве, мифологических героях других 
народов, которые детализируют некоторые моменты общей проблематики. 

Пророческое движение, связанное с жизнеописанием Иисуса, приобретает 
примирительный характер и приводит к некоторым драматическим 
результатам, невежество в этих разделах превалирует над разумом и 
гуманностью, божье слово не воспринимается правителями, но и оно также 
оставляет ощутимый след в обществе и формировании новой христианской 
культуры. Монотеистический принцип поэтапного изложения мировой 
истории дает автору возможность в недрах многообразия политеизма древних 
народов освободить и развивать монотеизм как особый тип идеологии в 
теократическом Халифате. Поведение основных героев произведения – 
правители разных династий и государственных образований по отношению 
к пророкам определялось, в конечном счете, не их личным характером, не их 
пристрастиями и влечениями, а тем местом, которое им полагалось занимать 
в обществе. Устойчивость художественного приема, традиционность в 
6 Пиотровский, М. Б., ИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИ. – М.:  «Наука», 1991. – С. 101.
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разработке темы, преимущественное обращение к небольшому набору 
сюжетов – все эти черты данного прозаического произведения раскрывали 
не только чувство близости к Богу, но и богатую гамму человеческих 
переживаний – радость, надежду, печаль. Следует особо отметить, что 
идея справедливого царя присутствует почти при повествовании миссии 
каждого пророка, причем в более близком к народным массам понимании, 
ибо связана с темой социальных конфликтов, динамикой поступательного 
развития общества для достижения более высоких результатов. 

Подробное описание пророческой миссии пророка ислама в хронике Табари 
раскрывает высоко аналитический талант автора. Все предыдущие периоды 
мирового монотеизма, поэтапно выраженные в концепции пророческого 
движения по защите социальных интересов простых людей, находит 
яркое отражение в кораничеcкой схеме миропонимания и установления 
теократической власти. В разделах, посвященных жизнеописанию Пророка 
и четырех праведных халифов, раскрывается вся суть исламского метода 
управления государством, права и обязанности верующих и правителя 
верующих, пути и способы обеспечения социальной защищенности 
мусульман в различных уголках Халифата. Пророк прославляет могущество 
Аллаха единого. Отвергает идолопоклонство и угрожает язычникам 
страшной карой. Описание хроники событий по годам хиджры в исламской 
части памятника позволяет подробно изложить динамику развития общества 
и незамедлительно компетентное разрешение возникших проблем. При 
описании завоевательных битв и откровений приверженцев ислама Табари, 
как и в первой части своего труда, умело информирует читателя о нравах, 
традициях, верованиях, особенностях государственной и градостроительной 
политики покоренных народов. Социальная справедливость любых действий 
пророка и праведных халифов обосновывается кораническими стихами и 
пророческими хадисами. Пользуясь кораническими стихами, хадисами, 
притчами, метафорами, сравнениями, стихотворными отрывками арабских 
авторов, аллегориями, приводя живые примеры и диалоги персонажей, 
вызывая в представлении слушателей прекрасные и устрашающие образы, 
громя пороки и поэтически воспевая целомудрие в прозаической форме 
имам Табари совершает коренной перелом в мировоззрении, связанный 
с укреплением новой религии, по образному определению Конрада 
«революция умов»7 для своей эпохи и общественного строя. Характерная 
черта этих сообщений заключается в поиске загадки творения, идеи 
справедливого правителя, человеколюбия, похвалы веры, правды, разума и 
порицания приверженцев зла и лжи.  
7 Конрад, Н. И., Запад и Восток: Статьи. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1972. – С. 37.
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Таким образом, автор знаменитой хроники умело вплел древние 
мифологические сюжеты народов, их нравы, обычаи и поучительные 
традиции, содержание священных книг и монотеистическую доктрину 
мировых религий в текст общемусульманского характера. Автор ненавязчиво 
преподнес читателю сущность разных религий и вероучений и показал их роль 
в становлении мусульманской культуры. Описательная рамка структурного 
построения хроники явилась методологической квинтэссенцией исламского 
миропонимания в центрально-азиатском регионе до начала ХХв. В условиях 
современности новый подход к изучению памятников прошлого приобретает 
более актуальный характер, а высокая информативность и нравственная 
ценность этих памятников способствуют всестороннему взаимопониманию, 
культурной интеграции и внутри региональному диалогу народов. 
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XIX. YÜZYILDA FİLİSTİN BÖLGESİ’NDEKİ
İMAR FAALİYETLERİ

BOSTANCI, Işıl Işık
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET
Klasik dönemde herhangi bir bayındırlık politikası bulunmayan Osmanlı 

Devleti’nde bayındırlık politikasına sahip olunması gerekliliği, Tanzimat’ın 
ilanından itibaren bazı devlet adamları tarafından kavranmış ve bunun 
sonucunda bayındırlıkla ilgili birtakım girişimlere başlanmıştır. Şose hâline 
getirilen karayollarının, demiryollarının, köprülerin ve telgraf hatlarının yapımı 
Nafia Nezareti tarafından yürütülürken, büyük şehirlerdeki imar faaliyetleri de 
1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi’nden sonra kurulan belediye teşkilatlarına 
bırakılmıştır.

XIX. yüzyıl ıslahatları çerçevesinde başlatılan bayındırlık faaliyetleri, Osmanlı 
Devleti’nin diğer bölgelerinde olduğu gibi Kudüs, Nablus ve Akka sancaklarından 
oluşan Filistin bölgesinde de uygulamaya konulmuştur. Bu bildirimizde Filistin 
bölgesindeki imar faaliyetleri; karayolları, demiryolları, telgraf hatları ve 
belediye hizmetleri olarak ayrı ayrı ele alınacaktır. Ancak Nablus ve Akka’da 
gerçekleştirilen belediye hizmetleri hakkındaki bilgi yetersizliğinden dolayı, 
belediyeler tarafından yürütülen imar faaliyetleri Kudüs bazında incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Filistin, karayolları, demiryolları, 
telgraf hatları, belediye hizmetleri, Kudüs. 

1. Karayolları
Osmanlı Devleti’ndeki mevcut yolların ulaşıma elverişli olmaması, yılın 

belirli zamanları dışında birçok bölgenin birbiriyle ve İstanbul’la ulaşımına imkân 
vermemesi, bu durumun ise yönetim, ekonomi ve sosyal yaşantıyı olumsuz yönde 
etkilemesi, devleti karayolları konusunda çalışmalara yöneltmiştir.

Osmanlı Devleti’nin Kudüs sancağındaki yol şebekesinin ıslahına yönelik ilk 
teşebbüsleri, 1858 yılında olmuştur. Dönemin Kudüs Mutasarrıfı Süreyya Paşa, 
İtalyan mü hendis Pierotti’yi Kudüs-Yafa yolunun tamiri için görevlendi rerek 
yol üzerinden güvenli geçişi sağlamak üzere on yedi nö betçi kulesi yaptırmıştır.1 
Yolun altı saatlik kısmı da ahali tarafından tamir edilmiştir.2 Kudüs-Yafa yolunun 
araba geçişine uygun olarak yeniden dü zenlenip şose hâline getirilmesi ise 1869 

1 Yasemin Avcı, Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs 1890-1914, Ankara, 2004, s. 182.
2 BOA, A MKT. MVL., 112/74, (24/Ca/1276).
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yılında ger çekleşmiştir.3 60 kilometrelik Kudüs-Yafa şose yolu yeni yasal dü-
zenlemelerin öngördüğü sistem dâhilinde Kudüs sancağında gerçekleştirilen ilk 
örnek olmuştur. Kudüs ve Yafa şehirleriyle yol güzergâhındaki köylerde yaşayan 
15-60 yaş arasındaki erkekler, beş gün boyunca yol yapımında çalışmak üzere 
vazifeye çağırılmış, ya da otuz kuruş nakit ödemek karşılığında bu zo runluluktan 
muaf tutulmuşlardır.4 Kudüs-Yafa arasındaki yol çalışması Sultan Abdulaziz 
tarafından takdirle karşılanmış5 ve yolun Babü’l-Vadi Boğazı’nın sonuna kadar 
köprüleriyle birlikte inşaatın tamamlanmasından duyulan memnuniyet, Kudüs 
Mutasarrıflığı’na bildirilmiştir.6 1875’te Alman Templar Tarikatı mensupları, 
Yafa ve Kudüs arasında günlük düzenli hizmet sürdürebilen bir taşıma şirketi 
kurmuşlar ve bu iş için 1879’da resmî bir imtiyaz elde etmişlerdir. Fakat daha 
sonra bu işi, Yahudi ve Arap rakiplerine kaptırmışlardır.7

Kudüs ile Yafa yolu üzerinde yük ve yolcu arabaları ile yapılan düzenli 
taşımacılık, 1875 yı lından sonra başlamışsa da 1888 yılına kadar devam eden bazı 
tamiratlar ve ilaveler gerektirmiştir.

Bu yolun yapımıyla, her şeyden önce deve ya da at sırtında yapılan ve zorunlu 
dinlenme molalarıyla bir günden fazla süren yolculuk, on iki saate düşmüştür. 
Atla çekildikleri için “bargir arabaları” denilen yeni vasıtalar, Kudüs’e gelen 
hacı ve turistlerin sayısını arttırmış, daha da önemlisi Kudüs ile Yafa limanı 
arasında nakliyatı kolaylaştırarak her iki kentin ekonomisine belirgin bir canlılık 
getirmiştir. Yafa’dan ya pılan ithalat ve ihracat hacminin bu tarihten sonra hızla 
yük selmesinde, Kudüs-Yafa şose yolu önemli bir rol oynamış, 1892 yılında 
demiryolu hattının açılışıyla bu artış daha da belirginleşmiştir. Kudüs’te ise 
kent surlarından Yafa yoluna çıkışı sağlayan Halil kapısının iç ve dış kısmında 
arabaların toplandığı meydanların oluşumu şose yolun tamamlanmasından sonra 
gerçekleşmiştir Seyahat acenteleri, turist büroları ve oteller Halil kapısı etrafında 
yoğunlaşmaya başlamıştır. Kudüs’te araba yapım ve tamiratı gibi yeni zanaat 
kolları ortaya çıkmış, koşum takımı imalatı ve nalbantlık gibi nakliyat endüstrisi 
ile bağlantılı eski zanaatlar bu tarihten sonra gelişme göstermiştir. Şehir halkı 
için yeni geçim kaynakları yaratan Kudüs-Yafa şose yolu, yerel yönetim için de 
yeni bir gelir kapısı oluşturmuştur. Yolu kullanan arabacılardan ve yolculardan 
alınan şose rüsumunun yıllık getirisi yüz elli bin kuruşu bulmuş, 1891 yılında 
inşa edilmiş olan belediye hastahanesi ve onun bünyesinde çalışan eczahanenin 
masrafları bu vergi ile karşılanmıştır.

Kudüs-Yafa yolunu, 1889 yılında kullanıma açılan 35 kilo metre uzunluğundaki 
Kudüs-Beytüllahim-Halilü’r-Rahman şose  yolu takip etmiştir. Aynı yıl Kudüs 
3 BOA, İ. DH., 597/41579, (16/Ca/1286)
4 Avcı, Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs, s. 182.
5 BOA, A. MKT. MHM., 394/24, (12/B/1284)
6 BOA, A. MKT. MHM., 395/92, (13/Ş/1284).
7 Alexander Schölch, “Jerusalem in the 19th Century (1831-1917 AD), Jerusalem in History, (Ed.: 
K. J. Asali), London, 1989,, s. 237.
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belediye başkanı nın riyasetinde kurulan Nafia komisyonunun girişimiyle Kudüs’ü 
Ayn Karem ve Katomon köylerine bağlayan yollar şose hâline getirilmiştir. 1900 
yılının sonunda ise, İstanbul’dan gönde rilen bir Ermeni mühendisin nezaretinde 
uzun zamandır plan lanmakta olan Kudüs-Nablus yolunun şoseye dönüştürülmesi 
için çalışmalar başlatılmış, dört hafta içinde Bira köyüne kadar ilerlenmiştir. 
Buradan bölgenin önemli yerleşimlerinden olan Ramallah’a bir bağlantı yapılması 
da planlanmıştır. Bu bağlantısı ile birlikte Kudüs-Nablus şose yolu, 1904 yılında 
tamamlanmıştır.8

2. Demiryolları

Osmanlı Devleti, karayolu yapımında olduğu gibi demiryolu yapımında da 
Filistin bölgesini özellikle de Kudüs’ü ön planda tutmuştur. 1892 yılında inşası 
tamamlanan Kudüs-Yafa demiryolu, Suriye bölgesinin ilk demiryolu hattıdır. 
Aslında Kudüs ile Yafa arasında demiryolu yapımına dair ilk tasarıyı 1838 
yılında Kudüs’ü ziyaret eden, İngiliz Yahudi cemaatinin liderlerinden Moşe 
Montefiore geliştirmiştir.9 Bu tasarıyı daha sonra İngilizle rin10 veya Fransızların 
planladığı ve 1860’lı yıllar da sayısı gide rek artan başka projeler izlemiştir. 
Ancak Kudüs’ün dinî bakımdan hassas bölge olması, san cağın fiilen Osmanlı 
Devleti’nden bağımsızlaşmış olan Mısır sınırında bulunması, 1882 yılından sonra 
ise Mısır’ın İngiliz yö netimine geçmesi, Osmanlı Devleti’ni çeşitli çevrelerin 
ele ge çirmek istediği Kudüs-Yafa demiryolu imtiyazına karşı temkinli olma 
zorunda bırakmıştır.11 Sonunda bu imtiyaz, 1888 yılında Jozef (Yosef) Navon’a 
verilmiştir.12 Ancak Kudüs-Yafa arasındaki demiryolu hattını Şam ve Halep’e 
kadar uzatma ve demiryolunu yetmiş bir yıllık bir süre için işletme imtiyazını 
elde eden Yosef Navon, gerekli sermayeyi bulma konusunda başarısız olmuştur. 
Osmanlı Devleti’nden aldığı imtiyazı, 1890 yılında “Societe du Chemin de Fer 
Ottomane de Jaffa a Jerusalem et Prolongement (Yafa-Kudüs ve Uzantıları Osmanlı 
Demiryolu Şirketi)” adıyla kurulmuş olan şirkete satmak zorunda kalmıştır.13 Bu 
arada Yusuf İlyas isimli bir kişi, İngiliz sermayesi ile Hayfa’dan Şam’a kadar 
olan demiryolu inşası için imtiyaz talebinde bulunmuş;14 ancak amacının siyasî 
olduğu, İngiliz Hükûmeti’nin bu kişi vasıtasıyla imtiyaz elde ederek Suriye’yi ele 
geçirme gibi bir isteğinin olduğu düşünülmesinden dolayı demiryolu inşasına izin 
verilmemiştir.15 

8 Avcı, Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs, s. 183-184.
9 Avcı, Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs, s. 188.
10 Yafa-Kudüs demiryolu inşası için imtiyaz isteyen İngiliz General Mösyö Çizni (?)’ye verilecek 
imtiyaz şartlarının Meclis-i Meabir’de müzakere edildikten sonra bildirilmesi uygun görülmüştür. 
BOA, A. MKT. NZD., 426/17, (22/Z/1278) Ancak daha sonra imtiyaz isteği reddedilmiştir.

11 Avcı, Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs, s. 188.
12 BOA, Y. PRK. TKM., 13/60, (04/Ra/1306); BOA., Y. PRK. TKM., 14/1, (02/R/1306).
13 Avcı, Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs, s. 188.
14 BOA, Y. PRK. AZJ., 16/74, (11/N/1307).
15 BOA, Y. EE., 5/13, (30/L/1307).
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31 Mart 1890 tarihinde Fransız sermayesiyle inşasına baş lanılan 87 km 
uzunluğundaki Kudüs-Yafa demiryolu hattı, iki buçuk yılda tamamlan mış ve 26 
Eylül 1892 tarihinde görkemli bir resmî törenle ulaşıma açılmıştır.

Demiryolunun gelişi Kudüs ile Yafa arasındaki ulaşımı on iki saatten üç buçuk 
saate düşürmüş, diğer taraftan Kudüs’teki şehir yaşamında önemli değişimleri de 
beraberinde getirmiştir. Daha çok tüketici bir ekonomiye sahip olan ve nüfusu 
hızla ar tan Kudüs’e ihtiyaç maddeleri daha kolay ve daha kısa zaman da taşınmış, 
hatta şehirde baş göste ren susuzluk problemi, Bittir köyünden trenle su taşına rak 
halledilmeye çalışılmıştır.16

Ancak Kudüs-Yafa demiryolu, uzun süre diğer bölgelerle bağlantısı olmayan bir 
hat olarak kalmıştır. 1904 yılında Hicaz demiryolu Hayfa’ya kadar uzatılmış, baş 
mühendis Meissner Paşa, 1908 yılında Hicaz demiryolunu Afule’den çıkarılacak 
bir uzantı ile Nablus’a, oradan da Kudüs’e bağlamaya yönelik bir proje önermiştir. 
Afule-Kudüs hattının yapılması durumunda, Fransız işletmesindeki Kudüs-Yafa 
hattında yapılmakta olan malın ihracının Hayfa limanına yönlendirilebileceği 
endişesini taşıyan Fransızlar bu projeyi engellemeye çalışmışlardır. Meissner’in 
önerdiği hattın yapımına 1912 yılında başlanabilmiş, 1914 yılına gelindiğinde ise 
sadece Nablus’a kadar olan bölüm bitirilebilmiştir. Kudüs’ü Hicaz demiryoluna 
bağlama projesi, I. Dünya Savaşı sırasında gerçekleştirilmiştir. Cemal Paşa’nın 
maiyetinde görev yapan Meissner Paşa, altı ay gibi kısa bir sürede Afule-
Nablus hattını Mesudiye’den çıkan bir uzantı ile Ramle istasyonundan Kudüs’e 
bağlamıştır. 1915 yılının Nisan ayında tamamlanan bu hat Ramle’den sonra devam 
ettirilerek Telüşşeria üzerinden Birüssebi’ye ve oradan da sınıra ulaştırılmıştır. 
Böylece Filistin bölgesinin demiryolu ağı, 1916 yılının başında tamamlanmıştır.17 

3. Telgraf Hattı

Telg rafın sağlayacağı hızlı haberleşmenin merkezî idare için pratik faydalarını 
gören Osmanlı Devleti, bu hususta özel komisyonlar kura rak telgrafın devlet 
çapına yayılmasını sağlamaya çalışmış tır.18 Filistin bölgesinin telgraf ağının içine 
alınması ise 1864 yılında, Beyrut’tan Mısır sınırındaki Elariş’e doğru uzatılmakta 
olan telgraf hattından bir kol çıkarılarak Yafa üzerinden Kudüs’e bağlanmasıyla 
gerçekleşmiştir.19 Daha sonra Yafa’dan İskenderiye’ye bir hat çekilmiştir. Yafa ve 
Kudüs telgraf hattı sayesinde İstanbul ve Avrupa ile irtibat sağlanmıştır.20 1873’te 
önemli konumundan dolayı Kudüs’ün Beyt’ül-Lahim kasabasına da telgraf hattı 

16 Avcı, Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs, s. 189-190.
17 Avcı, Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs, s. 190-191; Geniş bilgi için bkz.: Ufuk 
Gülsoy, Hicaz Demiryolu, İstanbul, 1994, s. 126-210. 

18 Avcı, Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs, s. 194-195.
19 BOA, İ. MVL., 23334, (17/Ca/1281).
20 Abdulaziz Muhammed Avz, “Filistin fi Evahirü’l Ahdi’l Osmanî”, Mecelletu Külliyeti’l-A’dab 
bi-Camiati’l Riyad, Cilt: IV, Riyad, 1975-1976, s. 36.
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uzatılmasına karar verilmiştir.21 1896 yılında Kudüs’ten Mekke’ye kadar hattın 
uzatılması için çalışmalar başlatılmış,22 1900’de Filistin bölgesindeki telgraf hattı, 
Salat-Kerek-Tufeyliye ve oradan da Mekke’ye kadar uzatılmıştır.23 1901 yılında 
telgraf hattının Beytüllahm’den Halilü’r-Rahman kazası na kadar götürülmesiyle, 
Kudüs’ün kazaları ile hızlı iletişim bağlantısı da tamamlanmıştır.24

4. Belediye Hizmetleri

Vi layet yönetiminin bir parçası olarak değerlendirilmesi gereken belediye 
örgütünün, şehrin bayındırlık işlerinde ve kamu hiz metlerinde tek başına hareket 
edebilecek ölçüde yetki genişliğine sahip olmadığını belirtmek gerekir. Bundan 
dolayı dönemin belediyelerini, tamamıyla özerk hareket eden idarî organlar olarak 
düşünmek yanlıştır.25 Kudüs belediyesi, sadece mali açıdan değil, idarî bakımdan 
da Liva İdare Meclisi’nin kontrolü altında çalışmıştır. Belediye dairesinin bütçesi 
gibi, belediye meclisinin küçük ya da büyük hemen her konuda aldığı karar 
çoğunlukla İdare Meclisi’nin onayına sunulmuş, kimi zaman belediye işleriyle 
ilgili olarak mutasarrıfın iradesine de başvurulmuştur. Belediye dairesi, kendi-
siyle denk olan resmî dairelerden gönderilen mektup ve telg rafları kabul etmeye 
veya doğrudan buralarla yazışmaya dahi yetkili olamamıştır. Kudüs belediyesi, 
diğer şehirlerdeki belediyeler gibi, ancak kanun ve nizamlarla kendisine verilen 
yetki kapasitesi ve faali yet alanı dâhilinde şehir üzerinde söz sahibi olabilmiştir. 
Belediyenin faaliyetleri, mahallî idareden sorumlu olan diğer organlarla, Liva 
İdare Meclisi ve mutasarrıflıkla, yakından bağlantılıdır. Belediye, şehrin düzeninin 
sağlanması, kamu sağlığının muhafazası ya da imar nizamının korunması 
doğrultusunda, fertlere yaptığı tembihleri veya şehrin genelinde uygulanmak 
üzere aldığı bütün kararları, şehirdeki yabancı uyrukların resmî temsilcisi olan 
konsoloslara da bildirmiştir.26

Belediye tarafından ise su temini, aydınlatma, kanalizasyon, şehir içi bazı 
yollar ve kaldırımların yapımı gibi faaliyetler yürütülmüştür. Hemen hemen her 
dönemde su ikmal sisteminin yetersizliği Kudüs’ün şehir gelişimini etkileyen 
en önemli alt yapı sorunu olmuştur. Kudüs’ün ana su kaynağı, Beyt’ül-Lahim 
yakınındaki “Süleyman Havuzları” ve Ayn Salih membasıydı. Doğal akışlı su, 
Harem-i Şerif altındaki havzada toplanıyor ve buradan şehre veriliyordu. Bunun 
yanında şehrin çeşitli yerlerinde çoğu Roma döneminden kalma üstü açık havuzlar, 
dinî kurumlara ait ya da özel mülkiyetteki kuyu ve sarnıçlar da bulunmaktaydı. 

21 BOa, a. MKt. MhM., 456/54, (13/R/1290).
22 BOA, Y. PRK. PT., 10/91, (18/B/1314).
23 Avz, “Filistin fi Evahirü’l Ahdi’l Osmanî”, s. 36.
24 Avcı, Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs, s. 195.
25 Haim Gerber, “A New Look at the Tanzimat: The Case of the Province of Jerusalem”, (Ed.: David 

Kushner), Palestine in the Late Otoman Period, Jerusalem, 1986,, s. 39’da ayrı bütçelerinin 
olmasından dolayı belediyelerin, hükûmetten ayrı bağımsız idarî yapılar olduğu söylenmektedir. 

26 Avcı, değişim sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs, s. 172.
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XVI. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman’ın Kudüs’te yürüttüğü genel imar 
çalışmaları sırasında su şebekesi onarılmış ve bakımı için bir de vakıf kurulmuştu. 
XIX. yüzyıla kadar Kudüs’ün su ikmal sistemi ciddi bir kriz yaratmamıştır. Ancak 
zaman içerisinde bu su havuzları bakımsız kalmış, yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren ortaya çıkan nüfus artışı ile birlikte su sıkıntısı şehrin en belirgin problemi 
hâline gelmiştir. Mahallî yönetim su şebekesini yeni kaynaklarla beslemek, 
Kudüs’e daha uzak membalardan su getirmek için çareler aramaya başlamıştır. 
1894 yılında belediyenin girişimiyle Kudüs’ün 24 km güneyindeki Urub suyunun 
şehre getirilmesi için bir proje geliştirilmiş ancak 1910 yılına kadar projeden bir 
sonuç alınamamıştır.27 

Kudüs’ün zarurî su ihtiyacını karşılamak isteyen belediye, Bittir ve Hanye 
membalarından trenle su taşınması için demiryolu şirketiyle anlaşma yapmıştır. 
Tren katarlarıyla taşınan su, demiryolu istasyonunda geçici olarak inşa edilen 
depoda toplanmış, bir kanalla Sultan Havuzu’na bağlanarak tulumu yirmibeş 
paradan halka satılmıştır. Ancak daha kalıcı bir çözüm için Kudüs eşrafı ve belediye 
yetkilileri, mutasarrıf aracılığı ile padişaha telgraf çekerek durumu bildirmişlerdir. 
Çıkarılan iradede şehre su isalesi için vakıf gelirlerinden ödenmek üzere 600 bin 
kuruş tahsis edilmiş, bu meblağın parça parça yıllık geliri 40 bin kuruş olan su 
vakfından karşılanmasına karar verilmiştir. Vakıf gelirlerinden sağlanan ödenekle 
Süleyman Havuzlarına yakın bir başka membadan demir borularla su getirilmesi 
için bir Alman taciriyle mukavele imzalanmıştır. Çalışmaların tamamlanmasıyla 
birlikte eski su mecraları büyük ölçüde yenilenmiş, Süleyman Havuzlarının 
güneybatısına inşa edilen yeni rezervuar ile birlikte şehre günlük 300 bin litre 
miktarında daimi bir su kaynağı kazandırılmıştır. Bu sıralarda II. Abdülhamid’in 
tahta çıkışının yirmi beşinci yılı şerefine devlet genelinde başlatılan kutlamalara 
paralel olarak, Yafa kapısı önünde inşa edilen çeşme ve sarnıç kullanıma 
açılmıştır.28

Belediyenin gerçekleştirdiği bir başka hizmet, şehrin aydınlatılması 
konusunda olmuştur. 1860’lı yılların sonuna kadar Kudüs’ün sokaklarında bir 
aydınlatma sistemi bulunmamaktaydı. Diğer şehirlerde de olduğu gibi, gece 
sokağa çıkması gerekenler yanlarında fener taşırlar, bu kurala uymayanlara ise 
cezalandırılırlardı. Kudüs’te belediyenin faaliyete geçmesiyle birlikte, dükkân ve 
han sahiplerinin geceleri ışıklandırma yapmaları istenmiştir. 1890’lı yıllarda ise 
sur içi bölge, düzenli olarak gaz lambalarıyla aydınlatılmaya başlanmıştır. Diğer 
şehir hizmetlerinin pek çoğunda olduğu gibi aydınlatma işlerinin yürütülmesi 
de açık eksiltme yoluyla şahıslara verilmiş, böylelikle belediyenin malî yükü 
hafifletilmeye çalışılmıştır.29 

27 Avcı, Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs, s. 220-221.
28 Avcı, Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs, s. 222-223.
29 Avcı, Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs, s. 227.
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Alman İmparatoru II. Wilhelm’in 1898 yılının Ekim ayında Kudüs’e yapacağı 
ziyaretten bir süre önce başlatılan altyapı çalışmalarının bir parçası olarak, sur içi 
bölgede bulunan fenerlerin sayısı arttırılmış ve sur dışında uygun yerlere fenerler 
konulmuştur. Şehrin genelinin aydınlatılması için yürütülen çalışmalar, 1905 
yılında tamamlanmış ve halkın geceleri fener taşıma zorunluluğu da kendiliğinden 
ortadan kalkmıştır.30

Şehirlerdeki altyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi tümüyle belediyenin 
yaptırım gücüne bağlanmıştır. Belediyenin malî kaynakları altyapı çalışmaları 
için yetersiz olmasından dolayı genellikle her inşaat için ayrı masraf defterleri 
hazırlanmış, harcanacak meblağ, bina ve ev sahipleri arasında mülk değerine göre 
paylaştırılmıştır. Ancak Kudüs surları dışında yaşayanların büyük bir bölümünün 
yabancı uyruklu olması, genel belediye vergilerinin toplanmasını zorlaştırdığı 
gibi, altyapı çalışmaları için gereken masrafın karşılanmasını da güçleştirmiştir. 

Kudüs’te sur içi bölgenin kanalizasyon sistemi konusunda belediye, ciddi 
bir kaynak problemiyle karşılaşmamıştır. İhtiyaca cevap verecek durumda olan 
eski drenaj sistemi, bazı yeni ilaveleri ve tamiratları gerektirmiş, kanalizasyon 
borularının 460 m uzatılması suretiyle yerleşim alanından bir miktar da olsun 
uzaklaştırılmasına karar verilmiştir. Ancak 1860’lı yıllardan itibaren sur 
dışında oluşmaya başlayan yeni yerleşimlerin çoğunda etkin bir drenaj sistemi 
olmamasından dolayı kirli sular genellikle yol üzerinde açıktan akıtılmıştır. 1890’lı 
yılların başında Moskofiye Mahallesi’nde oturan Ruslar, belediyeye başvurarak 
mahallelerinde bir drenaj kanalının inşa edilmesini istemişler, ana kanalizasyona 
bağlanan yeni kanalın masrafı mahalle halkı tarafından karşılanmıştır. 1904 yılında 
ise aynı usulle Mehane Yahuda ve Mea Şerim mahallelerinde lağım yapımına 
karar verilmiştir. 1910 yılında ise imtiyaz yoluyla şirketlere verilmesi düşünülen 
projeler içerisine, sur içi kanalizasyon sisteminin yenilenmesi ve sur dışında 
gereken yerlerde lağım yapımı konusu da alınmıştır. Sur dışındaki mahallelerdeki 
evlerin ana kanalizasyon şebekesine bağlanması için altyapı çalışmalarına ancak 
Birinci Dünya Savaşı öncesinde başlanabilmiştir.31

XIX. yüzyılın sonlarına doğru yeni şose ve demiryolu hattının Kudüs’e ulaşımı 
kolaylaştırması, sur içi bölgede yaya trafiğini bir hayli arttırmış, bu da ulaşım 
konusunda bazı önlemlerin alınmasını gerektirmiştir. 1894 yılında Kamame 
Kilisesi, Ağlama Duvarı ve Harem-i Şerif gibi dinî yapı ve alanlara giden dar 
ara yollara demir çubuklar yerleştirilerek yalnızca yayaların ve deve hariç olmak 
üzere binicisi olmayan yük hayvanlarının dolaşmasına izin verilmiştir.32 Ancak 
yürüyerek kat edilebilecek kadar dar bir alanı kapsamasından dolayı sur içi yolların 

30 Avcı, Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs, s. 228.
31 Avcı, Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs, s. 226-227.
32 Yehoshua Ben-Arieh, Jerusalem in the 19th Century the Old City, Jerusalem, 1984, s. 80; Avcı, 
Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs, s. 215.
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genişletip düzeltilerek araba geçişine uygun hale getirilmesi hiç düşünülmemiştir. 
Diğer taraftan Kudüs’te söz konusu dönemde şehir yerleşim alanı sadece sur içi 
bölge ile sınırlı değildir. 1860’lardan itibaren ortaya çıkan nüfus artışına paralel 
olarak şehir batı, kuzey ve güney istikametlerine doğru gelişmiş, sur dışında 
çok daha büyük yerleşim alanları oluşmuştur. Sur içini yeni yerleşim alanlarına 
bağlaması nedeniyle de Yafa yolu şehrin en işlek caddesi hâline gelmiştir. 1892 
yılında Ticaret ve Nafia Nezareti’nden gönderilen bir emirname ile Beytü’l-Lahim 
yolunun Halil Kapısı’ndan demiryolu istasyonuna kadar uzanan 1200 metrelik 
kısmı, Eriha yolunun Halil Kapısı’ndan başlayarak Maşallah Caddesi’nden doğuya 
dönen Zahire Kapısı’na ulaşan 1100 metrelik bölümü belediyenin yönetimine 
bırakılarak, bu yolların tamir ve bakımı Kudüs Belediyesi’ne devredilmiştir. 
Bunlar haricindeki diğer şehir yolları ise sancak genelinin bayındırlık işlerinden 
sorumlu olan Nafia idaresi tarafından düzenlenmiştir.33 

Belediyenin yürüttüğü yol çalışmaları için izlenen kamulaştırma prosedürü, 
1876 yılında çıkarılmış olan “İstimlâk Kararnamesi”nin hükümleri doğrultusunda 
gerçekleştirilmiştir.34 Yol tamiri ve inşası işi, genellikle açık eksiltme usulüyle 
müteahhitlere verilerek yol çalışmalarının mümkün olduğu kadar ucuza mal 
edilmesine çalışılmıştır. Yol inşaatları için yapılacak harcamaların önemli bir 
bölümü “araba rüsumu” adı altında, şehir içi yollarda işleyen arabalardan alınan 
vergi ile karşılanmıştır. Başka bir mali kaynak ise, yol tesviyesinden faydalanacak 
mülk sahipleri arasında paylaştırılan şerefiye vergisidir. Mali kaynakların yetersiz 
kalması durumunda banka kredisi de kullanılmıştır.35 

Tüm bu hizmetlerin yanında Kudüs belediyesi şehirde ve diğer kaza 
merkezlerinde padişah iradesiyle kurulması istenen itfaiye teşkilatı için de 
Avrupa’dan itfaiye tu lumbaları getirtmiş, itfaiye gereçlerini imal ettirerek bunun 
masrafını diğer belediye dairelerinden tahsil etmiştir.36 Ayrıca belediye, kendi 
bünyesinde çalışan bir hastane de oluşturmuştur. 32 yatak kapasiteli olan hastane, 
haftada üç kez din ayrımı gözetmeksizin hasta kabul etmiştir.37

Kudüs belediyesi tarafından 1888 yılında surların dışında oyunların 
33 Avcı, değişim sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs, s. 216.
34 Bu Kararname’ye göre, kamu yararına istimlâkine lüzum görülen bina ve arazilerin kıymeti 

belediye ve mahallî meclislerden tayin edilen bilirkişi konumunda olan yeminli üç muhammin 
(tahminci) tarafından belirlenir, emlak sahiplerinin isimleri ve takdir edilen kıymet belediye 
konağının kapısına asılarak ya da gazetelerde ilan edilerek duyurulurdu (6-12. maddeler). 
Belediye ile mülk sahipleri arasında anlaşma sağlandıktan sonra mülkün kamulaşması ise ancak 
meclis-i idarenin onayı sonunda gerçekleşir ya da herhangi bir itilaf konusu çıktığında son karar 
yine meclis-i idareye ait olurdu. Avcı, değişim sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs, s. 218

35 Avcı, Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs, s. 218-219.
36 Avcı, Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs, s. 178.
37 Ben-Arieh, Jerusalem in the 19th Century, s. 124; Zalman Greenberg, “The Turkish Municipal 

Hospital in Jerusalem and its Directör Dr. Photios Efklides”, 38. Uluslararası tıp tarihi Kongresi 
Bildiri Kitabı, (Ed. Nil Sarı-Ali Haydar Bayat-Yeşim Ülman-Mary Işın), Ankara, 2005, Cilt: III.
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sergilenebileceği bir tiyatro salonu inşa edilmesi kararı alınmış38 ve 1901’de 
Yafa Kapısı yanında Türkçe, Arapça ve Fransızca oyunların sergilendiği tiyatro 
hizmete girmiştir.39 1892 yılında ise Yafa yolu üzerinde “Millet Bahçesi” olarak 
adlandırılan bir belediye parkı yapılmıştır. 1904 yılında da Yafa kapısından 
belediye hastanesine kadar giden 1600 metrelik bölümün Yafa’dan getirilen 600 
fidanla ağaçlandırılması40 şehrin genel görüntüsünü değiştirmiştir. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyıl ıslahatları 
çerçevesinde başlatılan imar faaliyetleri, merkeze uzak olmakla beraber Filistin 
bölgesinde, özelliklede Kudüs’te hızlı bir şekilde uygulanmaya konulmuştur. Bu 
durum, Osmanlı Devleti’nin merkezileşme politikasının bir sonucu olduğu kadar, 
bölgenin uluslararası platformdaki hassas yapısıyla da yakından ilgilidir. Batılı 
devletlerin bölge üzerindeki müdahaleci tavırları, imar faaliyetleri açısından da 
itici bir etken olmuştur.
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FUNERAL CEREMONY OF ANCIENT TURKS AS A 
REFLECTION OF CONTACTS WITH IRANOPHONE NOMADS 
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ABSTRACT

Long ago modern scholars found out the fact that the funeral pagan traditions 
of the early medieval Turkophone ethnic groups of Eurasia, funeral customs of the 
ancient Iranophone nomads (Scythians, Sarmatians and Alans) as well as of the 
modern Ossetians are similar to each other. This fact is confirmed by the evidences 
of Iordannis about the funeral of Hunnic captain – Attila, of some Chinese authors 
about the funeral traditions of the early Turks, of Movses Kalankatuatsi about 
the funereal customs of the Daghestani Hunns in the 7th century AD, of an Arab 
traveler of the 10th centuries AD-Ibn Fadlan about the Volga Bulgarians funeral 
traditions, etc. Thus, some common features in the funeral pagan traditions of 
the early medieval Turkophone ethnic groups of Eurasia and ancient Iranophone 
nomads can be indicated: the deploring of a dead with cutting face, whipping body 
by knouts and fists; bringing the dead to the cemetery on a carriage or a sledge; 
rich burial and funeral repast; offering animals and human-beings as a sacrifice 
for the dead; horse-race in honour of the dead; etc. So, the funeral ceremony is 
very conservative and therefore we can believe that originally the proto-Turks 
could adopt some funeral customs from the bearers of Scythian culture in Altai at 
ancient times and later on, at early medieval times, the Turks had adopted other 
funeral customs from the descendants of Sarmato-Alans in Eurasian steppes. 
Archeological excavations of tumuli of the Scythian times in Tuva (Arjan) and 
Altai (Pazyryk) confirm this hypothesis.

Key Words: Funeral, ceremony, burial, Iranophone Nomads, early medieval 
Turks.

РЕЗЮМЕ

Погребальный обряд древних тюрок как отображение контактов с 
ираноязычными номадами в области идеологии

Исследователи уже давно обратили внимание на то, что погребальные 
языческие традиции раннесредневековых тюркоязычных этнических групп 
Евразии имеют много общего с погребальной обрядностью ираноязычных 
народов времен античности (скифов, сарматов, аланов) и современных 
осетин. В первую очередь, следует отметить сообщения Иордана о 
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похоронах гуннского вождя Аттилы, китайских авторов о погребальных 
традициях тюркютов, Мовсеса Калакантуаци о похоронах у дагестанских 
гуннов, Ибн Фадлана о погребении умерших у волжских булгар и т. п. В 
результате, мы можем отметить общие черты в погребальной обрядности как 
раннесредневековых тюркоязычных, так и древних ираноязычных номадов: 
самоистязание членов погребальной процессии; доставка тела умершего 
до места погребения на повозке или на специальных носилках; пышные 
похороны и поминки; посвящение животных и людей покойному; конные 
состязания в честь умершего и т. п. Исходя из факта консервативности 
погребальных традиций у кочевых народов, данные соответствия можно 
объяснить не только тем, что раннесредневековые тюрки включили в состав 
своих племен потомков ираноязычных номадов, но и тем, что в Центральной 
Азии уже в скифский период прототюрки могли иметь настолько длительные 
контакты с ираноязычными кочевниками, что это нашло отражение в их 
представлениях о загробной жизни. Раскопки курганов скифского времени 
в Туве (Аржан) и на Алтае (Пазырык) дают основания для таких выводов.

Ключевые Слова: погребальный обряд, похороны, ираноязычные 
номады, раннесредневековые тюрки.

---

Long ago modern scholars have found out the fact that the funeral pagan 
traditions of the early medieval Turkophone ethnic groups of Eurasia and also 
the funeral customs of the ancient Iranophone Nomads (Scythians, Sarmatians 
and Alans) are similar to each other. However until now this fact has not been 
explained. The solution of this problem may help to determine where and when 
the first contacts between proto-Turks and Iranophone peoples took place. Some 
scholars suppose that it happened on the edge of Hunnic and Old-Turkic epochs 
during the 5th century AD (Еремеев, 1970: 136). However the funeral ceremony 
is very conservative and must have been forming for a long period of time. The 
information of ethnographical character from the early medieval written sources 
indicates the presence of the formed funeral customs among early Turks, similar 
to the funeral traditions of the ancient Iranophone nomads.

For example, Iordannis writes that in the end of the 5th century AD after the 
Hunns have had known about the death of their captain – Attila, according to their 
tradition they started cutting ears and faces. Then Attila’s body was transported 
to steppe and put into special tent. The best Hunnic horsemen rode around the 
tent where the dead had been left. Finally, after the crying Attila was buried into 
the barrow where later on Hunns organized a great funeral feast called “strava”. 
Attila’s body was put into three coffins in turn – golden, silver and iron ones. 
Attila’s trophies as well as his treasures were put down into his grave. The place 
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of burial was secret, therefore all grave-diggers were killed1 (Иордан, 1960: 117, 
172).

In Central Asia the funeral traditions of the early Turks are analogous to 
pagan funereal customs of the Iranophone peoples as well. The Chinese authors – 
Matuanlin and others-write that in the 6th-7th centuries AD the Turks put down the 
dead into the tent at the beginning of the funeral ceremony. Then their kinsmen and 
kinswomen made sacrifice of the horses and ewes and rode the horseback around 
the tent seven times. They got together near the entrance into the tent and cut their 
faces seven times. Then at a special day they buried the horse and belongings 
of dead together with the dead. The kinsmen and kinswomen of dead put the 
ashes into the grave in the special season of year. They made sacrifice, galloped 
on the horseback and cut their faces on the day of death and the day of burial. 
Some time later, near the grave special building was erected with the portrait of 
a dead and a number of stones similar to the number of killed enemies. Heads of 
animals slaughtered during the funeral ceremonies were placed on special poles 
(Менандр, 1860: 421-422, прим. 71; Бичурин, 1950: 230).

Byzantine author Menandr indicates that in the end of the 6th century AD the 
Byzantine ambassador Valentine visited stopping-place of the Great Kagan of the 
Western Turkuts – Dilzivul-just after his death. According to the data of Menandr 
1sequenti vero luce cum magna pars diei fuisset exempta, ministri regii triste aliquid suspicantes 
post clamores maximos fores effringunt inveniuntque Attilae sine ullo vulnere necem sanguinis 
effusione peractam puellamque demisso vultu sub velamine lacrimantem. tunc, ut gentis illius mos 
est, crinium parte truncate informes facies cavis turpavere vulneribus, ut proeliator eximius non 
femineis lamentationibus et lacrimis, sed sanguine lugeretur virile. De quo id accessit mirabile, 
ut Marciano principi Orientis de tam feroci hoste sollicito in somnis divinitas adsistens arcum 
Attilae in eadem nocte fractum ostenderet, quasi quod gens ipsa eo telo multum praesumat. hoc 
Priscus istoricus vera se dicit adtestatione probare. nam in tantum magnis imperils Attila terribillis 
habitus est, ut eius mortem in locum muneris superna regnantibus indicarent. cuius manes quibus 
a sua gente honoratae sunt, pauca de multis dicere non omittamus. in mediis si quidem campis et 
intra tenturia sirica cadavere conlocato spectaculum admirandum et sollemniter exhibetur. nam 
de tota gente Hunnorum lectissimi equites in eo loco, quo erat positus, in modum circensium 
cursibus ambientes, facta eius cantu funereo tali ordine referebant. “praecipuus Hunnorum rex 
Attila, parte genitus Mundzuco, fortissimarum gentium dominus, qui inaudita ante se potential 
solus Scythica et Germanica regna possedit nec non utraque Romani urbis imperia captis civitatibus 
terruit et, ne praedae reliqua subderentur, placates praecibus annuum vectigal accepit: cunque haec 
omnia proventu felicitates egerit, non vulnere hostium, non fraude suorum, sed gente incolume 
inter gaudia laetus sine sensu doloris occubuit. quis ergo hunc exitum putet, quem nullus aestimat 
vindicandum?” postquam talibus lamentis est defletus, stravam super tumulum eius quam appellant 
ipsi ingenti commessatione concelebrant, et contraria invicem sibi copulantes luctu funereo 
mixto gaudio explicabant, noctuque secreto cadaver terra reconditum copercula primum auro, 
secundum argento, tertium ferri rigore communiunt, significantes tali argumento potentissimo regi 
omnia convenisse: ferrum, quod gentes edomuit, aurum et argentums, quod ornatum rei publicae 
utriusque acceperit. addunt arma hostium caedibus adquisita, faleras vario gemmarum fulgore 
praetiosas et diversi generic insignia, quibus colitur aulicum decus. et, ut tantis divitiis humans 
curiositas arceretur, operi deputatos detestabili mercede trucidarunt, emersitque momentanea mors 
sepelientibus cum sepulto.
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the Western Turkuts cut their faces during the days of burial and mourning. 
Dilzivul’s son – Turksanf-ordered to make sacrifice from horses. Menandr writes 
that afterwards Turks offered four captive “Hunns” as a sacrifice in honor of the 
dead because they had to pass the information to the dead from the living people 
in the other world (Менандр, 1860: 421-422).

Albanian author Movses Kalankatuatsi mentions the similar traditions in the 
funeral customs of the Daghestani Hunns in the 7th century AD. He writes that 
during the burial the kinsmen and kinswomen cried loudly, cut their faces and 
bodies. They injured by the knifes and swords the dead. The funeral ceremony 
was accompanied also by noise and the beating of drum, ritual dancing and 
singing of songs. Near the cemetery the Hunns fought by swords and galloped 
on the horseback (Мовсэс Калакантуаци, 1984: 124). A. P. Novoseltsev, who 
believed that Daghestani Hunns were the Khazars, supposed that these Hunn’s 
customs were similar to those of Scythians and proved the succession between the 
old Iranophone nomads and Khazars (Новосельцев, 1990: 145).

An Arab traveler of the 10th centuries AD-Ibn Fadlan-reportes that the Volga 
Bulgarians had the similar funeral traditions. He writes that the Volga Bulgarians 
brought also the dead body to a cemetery on a carriage and buried it in a catacomb. 
Other parts of funeral ceremony of the Bulgars were also of a strong resemblance 
to Ancient Scythian and Modern Ossetian. For example, the Bulgarian men cried 
loudly near the tent of dead and the slaves of Bulgarians whipped their bodies very 
strong by a knout. They laid the arms of dead near the grave and did not cease 
crying during two years. After two years the kinsmen and kinswomen of dead 
made the banquet in honour of the finish of mourning (Ковалевский, 1956: 140). 
A. P. Kovalevsky states that the tradition to bury the dead in a catacomb is similar 
to the customs of the Sarmato-Alans in late ancient times as well (Ковалевский, 
1956: 140, 230).

The similar funeral traditions were spread among the Iranophone population 
who were the predecessors of Turkophone tribes in the Eurasian steppes. As 
early as the 5th century BC Herodotos described the similar funeral customs of 
the Scythians. This ancient author reportes that after the death of their king the 
Scythians embalmed his body and brought the dead body on the carriage to the 
tribes which were ruled by the Royal Scythians during forty days. The Scythians 
cut their ears, hands, faces, noses, ears and pricked their hands by the arrows in the 
honour of the dead. After this riding round the Scythians buried their dead King 
in the special grave with a rich furniture and sacrifices of the animals and slaves. 
One year later the Scythians made a rich funeral repast with the sacrifices of the 
slaves. Herodotos writes that other Scythians buried their dead kinsmen simpler 
(Herodot, IV: 71).

The Modern Iranophone Ossetians, who are the descendants of the Alans, 
preserve the old Iranian pagan traditions. Anthropologists mark out the following 
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elements of the funeral traditions of Ossetians: mournful herald; deploring of dead 
with the cutting the face, whipping on the body by the knouts and fists; bringing 
the dead to the cemetery on a carriage or a sledge; rich burial and funereal repast; 
devoting a horse to the dead; horse-race in honour of the dead; etc. The devoting 
of a horse to the dead is of special interest. Anthropologists report that before 
the funeral ceremony a horse was decorated, loaded by the things of dead and 
brought to the dead. An old man made a speech about that this horse will serve to 
his owner in the other world and broke up the jug with the wine on the horseshoe. 
Then a horse was lead around the dead three times and cut a part of ear and mane 
and put down its into a grave. The kinsmen and kinswomen cut a plait of widow 
and put down also it into the grave. B. Kaloyev believes that this customs are the 
survivals of old Iranian traditions when were buried together the dead, his horse 
and his wife. The Ossetians make the funeral repast very often during the first year 
(Калоев, 1964: 1-7; Калоев, 1984: 72-78).

The Modern Tajiks of Karategin and Darvaz continue to preserve also the 
similar Old Iranian pagan traditions described above. The cause of it is their 
geographical isolation. During the funeral ceremony they cry loudly, cut their 
faces and ears, beat their heads, etc. The kinsmen and kinswomen of the dead 
make a special dancing. They bury a dead body in a catacomb. A funeral repast is 
obligatory as well (Таджики…, 1976: 118-164).

The data of the archeological researches and some written sources indicate 
other funeral customs of the early Turks, analogous not only to the customs of 
the later Turkophone peoples but also to funeral traditions of Iranophone peoples. 
According to the data of L. R. Kyzlasov, in Tuva the portraits of the dead on 
stones were founded. Simultaneously, one should keep in mind information of the 
Chinese authors that near the grave special building was usually erected with the 
portrait of a dead on it. L. R. Kyzlasov mentioned analogous tradition among the 
Comans, Mongols and other medieval nomads of Eurasia. They made portraits 
of the dead not only from stones but also from thick felt and during holydays 
they took the portraits down and fed them (Кызласов, 1969: 38-40). Iranophone 
peoples knew this tradition as well. According to the data of Yu. A. Rapoport, 
during the archeological excavations of ancient Kwarizm the terracotta portraits 
of the dead were found. However, Yu. A. Rapoport stresses that this tradition was 
common for Eurasian steppes long BC (Рапопорт, 1971: 86-89). On the eve of a 
New year night – “The Night of the dead”– modern Ossetians make mannequins 
of their dead and feed them. The ritual lasts whole day long at the funeral table 
laid for the mourning of a dead (Дюмезиль, 1990: 189; Калоев, 1984: 94).

This old funeral custom is still regular among the modern Turkophone 
Chuvashs. According to the data of ethnographical researches, before the day of 
a funeral repast the Chuvashs make a wooden portrait of a dead – “upa”. On 
the day of a funeral repast they take it into the house and put clothes of a dead 
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on it. Whole day long some food is left for the dead on a funeral table. Next 
day the “upa” should be taken to a cemetery where it is placed near the grave 
(Каховский, 1965: 190). Besides, some other ancient funeral customs are still 
common among the modern Turkophone peoples of Central Asia. Thus, not so 
long ago Kazakhs, Kirghizs, Turkmen and other peoples like Ossetians and some 
Iranophone peoples used to gallop on horseback in honour of a dead during the 
burials; the kinsmen and kinswomen cried loudly; they organized a funeral repast 
where the head of a sacrificed animal was put before the elders, etc. According 
to the data of B. A. Kaloyev, these funeral traditions were spread in Central Asia 
irregularly (Калоев, 1999: 65-66).

As a result, we can mention the common features in the funeral traditions of 
the early Turkophone nomads and Iranophone peoples and explain them.

1. Deploring of a dead with cutting face, whipping the body by knouts and 
fists – as substitution for people sacrifices from among kinsmen and kinswomen.

2. Bringing a dead to a cemetery on a carriage or a sledge – symbol of a farewell 
to This World.

3. Rich burial and funeral repast – spirit of a dead needs to be fed.

4. Sacrifices from among animals and human-beings for the dead – spirits of 
slaughtered animals and people will serve to the dead in Other World and have to 
pass information to the dead from the living people.

5. Horse-race in honour of the dead – spirits of the best horses will serve to the 
dead in Other World.

6. A making of the mannequin of a dead – during the funeral repast the spirit of 
a dead comes into the mannequin.

We can not believe in the fortuity of these coincidences because the common 
features in the funeral traditions were spread among the early Turkophone nomads 
and also Iranophone peoples complexly. Therefore the existence of these common 
funeral customs among the Turkophone and Iranophone nomads can be the result 
of a mutual influence. We do not know: where and when it took place?

A. P. Novoseltsev, B. A. Kaloyev and other scholars believed that the described 
analogies are the result of assimilation of the Iranophone tribes by the Turkophone 
nomads in the early Middle Ages. They supposed that after Hunnic expansion 
the Iranophone and Turkophone population coexisted in the steppes of Turan. 
The political domination of the early Turks could promote assimilation of the 
Iranophone tribes by the Turks. According to their opinion this process was 
gradual. As a result the latest Iranophone nomads of Eurasian steppes have exerted 
influence on the ideology of the Turkophone newcomers (Новосельцев, 1990; 145; 
Калоев, 1999: 65-66). D. Yeremeev believes that assimilation of the Iranophone 
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tribes by the Turks happened on the edge of Hunnic and Old Turkic epochs during 
the 5th century AD. He believes that components of early medieval ethnic names 
of Turks-bulgar, khazar, kangar, kuman, turkman meaning “man”-ar (er) and 
even men(man)-have an Iranian (Indo-European) origin and were adopted from 
the Iranophone peoples in this period of time (Еремеев, 1970: 136). In spite of 
this, we can believe that the first ideological contacts between the Iranophone and 
Turkophone tribes took place in Central Asia earlier–in the Scythian period. The 
results of archeological excavations confirm this supposition.

Thus, in Tuva the Arjan tumulus was excavated by M. P. Griaznov. It was the 
grave of a King with the elements of funeral ceremony similar to the Scythian one 
described by Herodotos: burials of the king and the “queen” are located in center; 
around the burials of the king and the “queen” burials of seven old men and one 
young man with six horses have been found; on the border of the grave about 160 
horses were placed, etc. Objects from the burials were similar to the furtniture from 
the Scythian tumuli in the Black Sea region. However M. P. Griaznov dates the 
Arjan tumulus by the 8th -7th centuries BC. As a result, this researcher supposed that 
since the 7th century BC common Scythian-Siberian culture started crystallizing 
on the territory from Central Asia to the steppes of Black Sea region (Грязнов, 
1980; 45-59). However L. R. Kyzlasov dates the Arjan tumulus by 7th-6th centuries 
BC. He connects this funeral monument with the Iranophone newcomers from the 
West – the Saks. Finally, this researcher believes that the population of Tuva was 
mixed in the early Scythian period (Кызласов, 1979: 35-41).

The Pazyryk tumuli of Altai are more interesting. Fifty years ago C. I. Rudenko 
excavated the tumuli near Pazyryk in Altai. There was permafrost and therefore 
the burials have been preserved very well. Owing to it, the funeral ceremony can 
be reconstructed in details. The funeral traditions of the Pazyryk tumuli and the 
Scythians graves were similar to each other. Besides, the Pazyryk tumuli funeral 
ceremony coincides with Herodotos’ description of the Scythian funeral customs 
and also some funeral traditions of the Altai Turks: in tumuli only the kings and 
the adults were buried like in the case of Herodotos’ Scythians; the burials took 
place within a specified period of time (spring and autumn) like in the case of the 
early Turks;2 the head of a dead was turned to the East with face turned to the 
West because the Other Word was located in the West; embalming of the bodies 
of kings and the adults like in the case of Herodotos’ Scythians;3 extraction of 
all muscles from the body of a dead for the purpose of ritual eating like in the 
case of Herodotos’ Massagets and Issedons4; the arms, other objects, concubine 
and horse were placed into the grave like in the case of Herodotos’ Scythians 

2 We can explain it as a result of influence of climate in Altai.
3 At the ancient times the embalming was spread not only in Egypt but also among the Iranophone 
peoples. Maybe, Iranophone nomads believed that after burial the spirit of dead must return into 
its body.

4 This cannibalism reflected the idea about possibility to receive the force of dead.
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and the Early Turks;5 the building of tumulus is erected over the grave like in 
the case of Herodotos’ Scythians and the Early Turks6; articles for the ceremony 
of ritual cleaning after burial like in the case of Herodotos’ Scythians7; rich 
burial and funeral repast on the place of funeral like in the case of Herodotos’ 
Scythians and the Early Turks, etc. Unfortunately, the archeological excavations 
reflect only final stage of funeral ceremony. Therefore we can expect that other 
Scythian funeral customs were familiar to the customs of the ancient inhabitants 
of Altai. C. I. Rudenko dates the Pazyryk tumuli of Altai by the 5th-4th centuries 
BC and underlines the mixed anthropological type of the ancient inhabitants of 
Altai8. According to these data the researcher came to conclusion that from Altai 
to the steppe of Eastern Europe pastoral tribes formed common culture in the 
Scythian period because they were nomads and therefore they spread their cultural 
traditions faraway quickly. As a result, the unique culture did not disappear in 
Altai and then it took part in the forming of culture of the Turkophone peoples not 
only in Altai but also in the whole Central Asia (Руденко, 1953: 62-69; 326-361;).

At present many scholars support the opinion that the proto-Turks lived in 
Altai at ancient times. Therefore the proto-Turks could adopt the funeral customs 
from the bearers of Scythian culture in Altai at the ancient times. Besides, 
proto-Turks’ funeral traditions could exert influence on funeral ceremony of the 
Iranophone nomads in Central Asia as well. Thus, in the first centuries AD proto-
Turks’ funeral ceremony was similar to Iranophone peoples’ one. Description of 
funeral traditions of the Hunns of the 5th century AD and early Turks of the 6th 
century AD confirms this fact. Some time later political domination of the early 
Turks could promote assimilation of Iranophone tribes by the Turks in the steppes 
of Eurasia. As a result, the latest Iranophone nomads of Eurasian steppes affected 
the ideology of the Turkophone newcomers and therefore the Turks adopted new 
funeral customs from the descendants of Sarmato-Alans.
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THE ROLE OF THE TURKISH CULTURE ON THE TURKISH 
RULERS FROM PAST TO PRESENT
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ÖZET

Geçmişten Günümüze Türk Kültürünün Türk İdareciler Üzerindeki Rolü

Tarihin hiçbir devrinde yeryüzünde belirli bir coğrafyada kendi başına yaşamış 
bir diğer millete karışmamış saf ve sade bir millete rastlamak mümkün değildir. 
Türk tarihine baktığımızda Türk milletinin Çinliler, Romalılar, Bizanslılar, 
Araplar, Rumlar ve daha birçok değişik milletle bir arada barış ve huzur içinde 
yaşadığı görülmektedir. Hiç şüphesiz yukarıda adı geçen milletlerle en uzun 
ve en insani ilişkilerin yaşanmasındaki temel faktör; maharetli ve barışçıl Türk 
idarecilerinin uyguladıkları şuurlu politikalardır. 

Bu çalışmada Anadolu Selçuklu Türklerinden Osmanlılara, Osmanlılardan 
Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar geçmişten günümüze savaş zamanı, savaş öncesi 
ve savaş sonrası bazı seçkin Türk idarecilerinin karakterlerinin, hoşgörülerinin, 
misafirperverliklerinin, dostluklarının, uyumluluklarının, sağlanmasında ve 
gelişmesinde Türk kültürünün rolünü ve etkilerini örnekleriyle ortaya koymaya 
çalıştık. Bunlardan Sultan Alp Aslan’ın 1071 Malazgirt (Mangizert) Savaşı’nda 
Bizans İmparatoru Romen Diyojen’e karşı tutum ve davranışlarını, II. Mehmet 
(Fatih Sultan Mehmet’in) 1453 yılında Bizans İmparatoru Konstantin Dragasa 
İstanbul’un fethi sırasındaki davranışlarını, 1916 yılında Halil Paşa’nın Irak 
Cephesinde esir alınan İngiliz Komutan General Townshend’e karşı davranışlarını 
ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1922 yılında Bağımsızlık Savaşı sırasında 
Yunanlı esirlere ve Yunan Generali Trikopis’e karşı olan tutum ve davranışlarından 
kısa bir kesit sunmaya çalıştık. 

Anahtar Kelimeler: Türk kültürü, hoşgörü, savaş, savaş esirleri.

ABSTRACT

It is almost impossible to find a pure community or a nation lived alone without 
associating with another nation on the specified geography in any period of the 
world history on the Earth. When we look back to the Turkish history the Turks 
lived together with Chinese, Romans, Byzantines, Arabs, Greeks and so many 
other nations. No doubt that the best and long lasting relations have been exercised 
and managed with the above nations by the skillful and peaceful Turkish rulers 
and their conscious diplomacy.
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In this study, we tried to put out the role and the effects of the Turkish Culture 
on the Turkish Rulers in the development of their character, tolerance, attitude, 
hospitality, friendship, cooperation and coordination of some distinguished 
Turkish Rulers beginning from Seljuk Turks, Ottomans and to the Republic of 
Turkey before, during and after the war. Such as Sultan Alp Arslan’s attitudes 
and treatments towards Romanos Diogenes, emperor of Byzantine Empire in 
1071 AD with the Malazgirt War. II. Mehmet’s attitude towards the Byzantine 
emperor Constantine Dragases in 1453, Halil Pasha’s attitude towards the British 
Commander General Townshend in the Iraq Front in 1916 and Ataturk’s attitude 
towards the war of prisoners and Greece’ Armed Forces Commander Trikopis in 
the independence war of Turkey in 1922. 

Key Words: Turkish culture, tolerance, war, prisoners of war.

The Concept of Culture

In order to understand the Role of Culture we should know the meaning of 
culture before the effects of culture on the Turkish Rulers and we have to ask the 
question: What is culture? Culture comes from the agricultural field – to work 
on and cultivate the fields and other parts of nature. However, the concept of 
culture has grown and covers much more than this. Culture is what people have 
developed together, what they share and how they live together (Kafesoğlu, 2003: 
15). One definition says: 

“Culture is the ideas, values, rules, norms, codes and symbols a human being 
takes over from the previous generation, and which one tries to bring further – 
usually somewhat changed – to the next generation.” (Turan, 1990: 12-13). 

This definition is descriptive and general; it can apply to any culture. It says 
that our culture is about the ideas we hold, e.g. of what is right and wrong, good 
and bad, beautiful or ugly. It also talks about culture as our values, e.g. love for 
the neighbor, honesty, righteousness, obedience, equality, friendliness etc. What 
values that are emphasized in each society are an important part of the culture. 
In some cultures competition is emphasized, in others cooperation, in some the 
fellowship and in others individual performance. Rules and norms – what is 
appreciated and what is not allowed in a society-is part of the culture. How to 
behave when you are happy or sad, when you meet and leave; how to act when 
somebody is born or has died, when you want to marry or go for a visit. It is all 
part of culture. What you eat and how you eat, how you meet and how you greet. 

The culture represents experiences, values, behaviors, skills, traditions etc. 
that we have received from the previous generation, from our forefathers. Culture 
is what they have learned in life and found as good, workable and beautiful. 
Moreover, they try to pass it on to the next generation so that they should also 
have a good life (Kıncal, 2002; 3-4; Turan, 1990; 11- 15). 
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Culture and Atatürk

Among the prominent statesman of the 20th century, few articulated the 
supreme importance of culture as did Mustafa Kemal Atatürk, founder of 
the Modern Turkish Republic, who stated and underlined that: “Culture is the 
foundation of the Turkish Republic” his view of culture encompassed the nation’s 
creative legacy as well as the best values of world civilization. It stressed personal 
and universal humanism. Culture, he said, “is a basic element in being a person 
worthy of humanity,” and described Turkey’s ideological thrust as “a creation of 
patriotism blended with a lofty humanist idea” 

To create the best synthesis, Atatürk underlined the need for the utilization 
of all viable elements in the national heritage, including the ancient indigenous 
cultures, and the arts and techniques of the entire world civilization, past and 
present (Renda-Kortepeter, 1986; 26-28). He gave impetus to the study of earlier 
civilizations of Anatolia-including Hittite, Phrygian, Lydian and others. Pre-
Islamic culture of the Turks became the subject of extensive research, which 
proved that, long before the Seljuk and ottoman Empires, the Turks had already 
created a civilization of their own. Atatürk also stressed the folk arts and folklore of 
the countryside as wellspring of Turkish creativity (http://www.club.ps.edu.7up/
ts/infiturkey.html). 

Battle of Malazgirt, 19 August 1071 (Byzantine Empire)

The Seljuk Turks had been threatening the eastern borders of the Byzantine 
empire for some years, without posing any significant threat, but in 1071 their 
leader, Sultan Alp Arslan, gathered a huge force, perhaps even as large as 100,000 
men, and invaded the eastern empire (Köymen, 1972: 133). The Byzantine 
Emperor, Romanus Diogenes, had gained the throne through marriage, and ruled 
as joint emperor with his step-son. He had only been on the throne since 1068. 
In addition, was not yet firmly established. The Turks had crossed the border, 
and taken fortresses of Akhlat and Malazgirt. Romanus Diogenes gathered a 
huge army, although he was still outnumbered by the Turks, and advanced to 
the border, where he recaptured Akhlat and was besieging Malazgirt when the 
Turks arrived. The Byzantine army formed up, and advanced towards the Turks, 
who refused to stand and fight, instead using the mobility of their horse-archers 
to harry the advancing Byzantines. Eventually after several hours, Romanus 
Diogenes ordered the withdrawal, intending to return to his camp for the night. 
The withdrawal was not as smooth as the advance, and some gaps opened in 
the line (Çetin, Kutluay, Avlar, 2002; 68-69). The Turks harried the retreating 
columns, until the Emperor gave the order to turn and fight. At this point treachery 
played apart in the disaster. The rearguard, commanded by Andronicus Ducas, an 
enemy of Romanus Diogenes, simply continued back to the camp, ignoring the 
order to turn, and leaving the main army to its fate. Once the rearguard was gone, 
the Turks were able to outflank the Byzantines, and eventually surround them. To 
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make things worse, one flank of the Byzantine army was sufficiently detached 
from the main force for it to be forced to fight separately. The Byzantines held 
out until dark, but eventually that were overwhelmed. The Emperor himself was 
captured, and the bulk of the army destroyed. 

The main result of the battle was to leave Asia Minor totally at the mercy of 
the Turks. Their bands were able to devastate what is now modern Turkey almost 
at will, while what was left of the Byzantine army was involved in the civil wars 
that followed the defeat. What had been flourishing, fertile, long settled areas in 
the heart of the Byzantine Empire became virtual desert. Within ten years of the 
battle of Malazgirt, the Turks had reached Nicea, within sight of the capital of 
the Empire. Very few battles had such dramatic and far-reaching effects (Çetin, 
Kutluay, Avlar, 2002: 68-69), (Gülcan, 2003: 98-100)

Emperor Romanus Diogenes taken as a prisoner of war, and a huge bulk of 
the army destroyed. There is a historical dialogue between prisoner Romanus 
Diogenes and Sultan Alp Arslan. The dialogue continues as followings: 

Sultan Alparslan (Köymen, 1968: 130-140):

− Didn’t I send you an envoy to improve the friendship among our nations? 
However, you refused. Even I sent you a representative and requested you to come 
back and improve relations with us. However, you rejected our invitation. Even 
you spent a lot of money and formed a huge army to attack us. How did you find 
the result of challenging to us? (Romanus Diogenes have been cuffed from legs 
and standing in front of Sultan Alp Arslan and a huge of garden of Tulips)

− What’s this?

Romanus Diogenes: (Taneri, 1975: 71-74).

− I collected soldiers from different tribes and spend a huge amount of money 
to form an army. My state and my fortune are in your hands. Whatever you desire 
you have right to do it on me and even my state. Don’t appreciate don’t be merciful!

Sultan Alp Arslan:

− What did you do if you win the war and capture me?

Romanus Diogenes:

− Either slaughter your neck immediately or hang you in the gibbet.

Sultan Alp Arslan: (Alp Arslan mumbles to himself).

− You confessed the truth. You are a frank and intelligent person. Your dead 
punishment is not valid from now on. You are free and I for give you.

“With a loud voice” What do you think I will do you?

Romanus Diogenes: 
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There are three alternatives:

First, you will kill me, second you will display me in the states that you will 
attack. The third alternative is not important to tell because you will not full fill it 
for me.

Sultan Alp Arslan:

− “What’s that?”

Emperor Romanus Diogenes: 

− “Forgiveness” You should accept the money I’ll offer you. You accept me as 
a friend, slave, or return me to my country as an emperor. 

Sultan Alp Arslan 

− I didn’t think anything else accept the forgiving you. You do buy yourself!

Emperor Romanus Diogenes

− “Sultan should order what he desires?

Sultan Alp Arslan:

− Ten Million dinar”

Emperor Romanus Diogenes: 

− If you forgive me. You have right to demand even my state. However, I spent 
all the money for the sake of war. The people of the my state became poor”.

After the agreement with Emperor Romanus Diogenes, he was released and 
sent to his country back. While he was returning to his country, Mihael Ducas 
made himself emperor of Byzantine. Moreover, the ex-emperor Romanus 
Diogenes was caught by the soldiers of Ducas and punished by drilling his eyes 
(Anonim, 2002: 69-70). After some time the ex-emperor Romanus Diogenes died 
and the agreement between sultan Alp Arslan and Romanus Diogenes abolished 
automatically.

Mehmet II

Mehmet II was born on 29 March 1432, in Edirne. He was the son of Sultan 
Murad II. His mother was Huma Hatun. He was a tall, strong and muscular man. 

Mehmet II was a statesman and a military leader. He was also interested in 
literature, fine arts and monumental architecture. Famous scholar Aksemseddin 
educated him. Mehmet was speaking seven languages fluently. Another worthy 
tribute to the Ottoman ruler is the famous portrait of him by Gentile Bellini. 
He also interested in philosophy and science. He invited Ali Kuscu the famous 
astronomer to the observatory in Istanbul.
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Mehmet II was ascended the throne in his 20th year. He took the name 
“conqueror” (fatih) after the conquest of Istanbul on 29 May 1453 (Gülcan, 2003: 
185-189).

The conquest of Istanbul spelled the end of the Byzantine Empire and entered 
a phase of urban revival under the wise and tolerant administrations of Mehmet 
and his immediate successors. The capture of Istanbul was followed by a long 
succession of campaigns, which resulted in a tremendous extension of direct 
Ottoman rule. Among those areas that fell to Mehmet II were Serbia, Greece, 
the Empire of Trezibizond, Wallachia, Bosnia, Karaman, Albania and several 
Venetian and Geneose maritime establishments (Taneri, 1975: 102). 

He ruled the Ottoman Empire for 30 years and joined 25 campaigns himself. 
He was a very strict statesman and a very brave soldier. He commanded his army 
during the battles and he encouraged his soldiers (Tansel, 1971: 100-109). 

From the moment of his accession all Mehmet’s thoughts were directed to 
the great enterprise of giving the mortal below to the Byzantine Empire and 
transferring the seat of his government to Istanbul, as the natural capital of a 
dominion situated on both sides of the Golden Horn (Halic). 

Fatih was aware of the fact that, the capture of Istanbul would bring a 
commercial and cultural richness to his Empire. Moreover, he would take control 
of the straits and the Black Sea. The famous engineers of the time, as Musluhiddin 
and Saruca Sekban designed new cannons. Those huge cannons had a great role 
during the conquest.

On the European side, about five miles above the city, where the channel is the 
narrowest, Sultan Mehmet raised a fortress opposite to one on the Asiatic side, 
which had been erected by his predecessor Yildirim Bayezid. These fortifications 
were called the castles of Europe (Roumelia) and Asia (Anatolia). They were 
intended to command the intervening waters and to secure a point constituted by 
nature on the high road for both continents.

During those preparations, the peace treaties with Walachia and Serbia were 
renovated and a peace treaty was signed with the Hungarians (Osmanlılar Albümü, 
1999: 45-47). 

The Byzantine Empire was preparing as well. They were stored food for a 
possible long term siege and they were restoring the city walls. The Byzantine 
Emperor Constantine heard of the rise of massive towers in his neighborhood and 
his anxiety had increased. He asked for the help of the CHristian World, but the 
Pope desired to unify the Orthodox and the Catholic Churches together and the 
struggle between two Churches had been raised, the Emperor had to forget a new 
Crusade.
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The Siege and the War

After the preparations had been, completed Vezir Mahmut Pasha has been sent 
as an envoy to Byzantine emperor of Constantinople, Constantine XI, to surrender 
Constantinople without any blood shed. The inhabitants of Constantinople will 
remain in the city without any problem and their property; life will be under 
the protection and guaranty of the Turkish rulers. However, this offer has been 
rejected kindly. After the rejection of the Ottoman’s, offer the final preparations of 
war started on sixth of April 1453. 

In April 1453, Sultan Mehmet invested the city with an army of a hundred and 
twenty thousand men, desolated the environs and confined the inhabitants within 
their walls. The army was divided in to three sections, central, left and right. In 
April 19, the first attack was made. Roller towers were constructed to reach the 
city walls. 

There was a very bloody war going on and the Venetian and Genose navies 
were helping the Byzantine Empire. Mehmet had realized that unless the Ottoman 
Navy did not involve in the war, it would very difficult to capture the city. 
However, the entrances of the Golden Horn (Istanbul Strait) were surrounded 
with huge chains and it was impossible to enter. As a genius commander, Sultan 
Mehmet had designed a mechanism to slide the ships from the land to the sea. 
Huge slides were built, they were oiled, and the ships were moved downwards, 
on 22nd April, 72 Turkish ships were located on the Golden Horn and began to 
bombard the city walls. 

On 23rd of May 1453, some huge holes have been opened on the walls of 
Constantinople castle by the attack of Ottomans army. After the serious exhaustion 
of the Byzantine army, Mehmet II sent an envoy for the second time to surrender 
the city before final attack. Moreover, the followings offered to the Byzantine 
emperor of Constantinople, Constantine XI, in order to surrender Constantinople 
without any objection. If Constantine XI surrenders the city, the emperor will be 
permitted to go any where in the world by taking his property, his treasure with 
his family. Even he wishes he can be appointed as an Autocrat of Rome. The 
inhabitants of Constantinople can leave the city without any restriction taking 
their valuable materials. If they want to stay in the city, their property will be 
under the safety and guaranty of the ottoman rulers. Unfortunately, the Byzantine 
emperor of Constantinople, Constantine XI, also rejects the second offer.

Because of the long and bloody wars, the Ottoman Army began to lose faith, 
but, Sultan Mehmet never lost his faith and bravery, he made an oration to his 
soldiers and declared that on May 29, the fatal attack will be made and Istanbul 
will be captured. As he told, 29 May the fatal attack was made and a company led by 
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Hassan of Ulubad crossed the ruins in the ditch, gained the breach and mastered the 
position. The Emperor Constantine fell in defending it. Finally Istanbul has fallen. 

The siege took 53 days; there were four great attacks of Sultan Mehmet’s 
army; one in April 19, one in May 6, one in May 12 and the last one in May 29. 
In the end, 1125 years old, Byzantine Empire had ended and Istanbul became a 
Turkish city.

After the Conquest of Istanbul, Mehmet the Conqueror had many campaigns in 
Europe. He invaded Sebia (1454-1459), Morea (1460), Walachia (1462), Moldavia 
(1476), Bosnia, Albania and he marched Morea Italy and captured Otranto but 
after his death, the city was lost again (Osmanlı Albümü, 1999: 57).

Mesopotamia (Iraq) front During The First World War

One danger presented by the Turks was that they could disrupt Britain’s oil 
supply from Persia. To prevent this, the India Office sent a force under by General 
Nixon to secure the head of the Persian Gulf, and by the end of November 1914, 
they had captured Basra. This secured the pipeline, and should perhaps have been 
the end of this campaign, but Nixon and his subordinate, Major General Charles 
Townshend, wanted to advance further up the Tigris towards Baghdad. They 
gained permission to do so, and Townshend was sent up the river, advancing to 
Kut-ul-Amara, well over half way to Baghdad, where he defeated a Turkish army, 
battle of Kut, 27-28 September 1915, and occupied the city (Karal, 1996: 486). 
Townshend wanted to stop here, but now the India office decided on an attack 
on Baghdad, and from 11-22 November Townshend marched up the river before 
reaching Ctesiphon, where he was turned back by the Turks (battle of Ctesiphon, 
22-26 November 1915), and forced to retreat to Kut, where he was soon besieged 
by the Turks (7 December 1915-29 April 1916). After three attempts to relief him 
failed, Townshend was forced to surrender, along with some 8,000 men, remaining 
in Turkish captivity for the rest of the war. In August, Nixon was replaced by 
General Frederick Maude. By the end of 1916, he had rebuilt his force, and with 
166,000 men started another advance up the Tigris. On 22-23 February 1917 
he won the second battle of Kut, on 11 March captured Baghdad and on 27-28 
September 1917 after an advance up the Euphrates won the battle of Ramadi (27-
28 September 1917), but before he could continue north up the Tigris towards the 
oilfields of Mosul died of Cholera (18 November 1917). General William Marshall 
replaced him, but no more significant campaigning happened until October 1918, 
when a successful attempt was made to capture the Mosul oilfields before the war 
ended, with Mosul itself captured on 14 November 1918, after the end of the war.

The Siege of Kut-Ul Amara, 1916

Following the failure of the Anglo-Indian attack Ctesiphon in November 1915 
Sir Charles Townshend led his infantry force the 6th Division, on a wearisome 
retreat back to Kut-ul -Amara, arriving in early December.
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Aware too that this force was exhausted and unable to retreat further Townshend 
resolved to stay and hold Kut, a town of key importance to the British presence in 
the region. In this regional Commander in Chief Sir John Nixon supported him. 
The War Office in London however favored a retreat still further south; however, 
by the time this news reached Townshend he was already under siege.

Consequently, the defense of Kut-sited in a loop of the River Tigris-was set in 
train ahead of the arrival of the besieging Turk force of 10,500 men on 7 December. 
However, Kut’s very geographical formation in effect meant that Townshend and 
his men were effectively bottled up.

Nevertheless the division’s cavalry were dispatched back to Basra the day 
before the arrival of the Turkish force 6 December 1915, since they were likely to 
prove of little use and yet a drain upon scarce resources during siege operations.

Leading the Turks were Nureddin and the German commander Baron von der 
Goltz. Their instructions were straightforward if steep: to force the British entirely 
from Mesopotamia.

Consequently Nureddin and von der Goltz attempted to pierce Kut’s defences 
on three separate occasions in December; all however failed. Thus, the Turks 
set about blockading the town while dispatching forces to prevent British relief 
operations from succeeding in reaching Kut.

In Britain, as in India, the news of Townshend’s setback had stunned the 
government, which resolved to immediately send additional forces to the region, 
diverted from the Western Front. Consideration was given to regard both Palestine 
and Mesopotamia as a single front.

Townshend was led to expect rapid relief. He himself calculated that there 
were enough supplies to maintain the garrison for a month, although this assumed 
full daily rations.

Informed that a relief operation might take two months to assemble Townshend 
proposed instead breaking out and retiring further south: Nixon however insisted 
that he remain at kut and therefore tie up as many Turkish forces as possible 
(Burak, 2004: 73).

In due course, the first British expedition to raise the blockade was set 
underway from Basra in January 1916, led by Sir Fenton Aylmer. Their efforts 
were repeatedly repulsed however with heavy loss, at Sheikh Said, the Wadi and 
Hanna in January 1916 and again two months later in March at Dujaila.

April brought a further relief operation, this time led by the skeptical Sir 
George Gorringe. Despite meeting von der Goltz and his Turkish Sixth army, 
piercing their line some 30 km south of Kut, the expedition ran out of steam and 
was abandoned on 22 April.
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With no further hope of relief-a final attempt by the paddle steamer Julnar to 
reach the town with supplies having failed- Townshend requested and received an 
armistice pending surrender talks on 26 April.

The Turks agreed to send 10 days of food into the garrison while the six-
day armistice was in effect. While the talks were in progress the British took 
the opportunity of destroying anything of value in the town, aware of imminent 
surrender.

An additional 23,000 British casualties have been suffered during the relief 
efforts; the Turks lost approximately 10,000 men.

Although Halil Pasha, Bagdad’s military governor, proved unsympathetic to 
Townshend’s offer of 2 million pound in order to be released himself and his 
troops. Halil Pasha has rejected the offer after discussion the situation with Enver 
Pasha. Minister of war Enver Pasha instructed Halil Pasha that Townshend should 
be surrendered unconditionally (Karal, 1996: 487).

Later on Townshend has been released upon a guarantee given that none of his 
men will be used again in fighting against the Ottoman Empire-effectively buying 
parole.

It was the greatest humiliation to have befallen the British army in its history. 
For the Turks – and for Germany- it proved a significant morale booster, and 
undoubtedly weakened British influence in the Middle East.

Approximately 8,000 Anglo-Indian troops were taken prisoner (many weak 
through sickness), as was Townshend himself. He was treated as something of an 
honored guest. Ultimately, he was released to assist with the Ottoman armistice 
negotiations in October 1918. He and his men were treated friendly.

The troops of general Townshend has been carried on the horse provided by the 
Turkish commanders and the Turkish troops walked on foot and Townshend has 
been sent to Istanbul to reside there with his family. He has been treated friendly 
an honored guest and most welcomed, by the Turkish authorities (Sorgun, 2007: 
28).

Who’s Who: Sir Charles Townshend

Sir Charles Townshend (1861-1924) led the Anglo-Indian force lain siege in 
1915-16 which finally surrendered on 29 April 1916.

Coming from a military background Townshend’s army career prior to war in 
1914 was distinguished. He earned himself a “lucky” nickname following success 
commanding the garrison at Chitral in 1895 (after which he was awarded the CB). 
To this, he added the DSO for his role in Lord Kitchner’s Nile expedition in 1898.
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With the British declaration of war in August 1914, Townshend was appointed 
to command of the sixth Indian Division in Mesopotamia (Present-day Iraq) in 
April 1915.

Reconfirming his pre-war reputation for luck Townsehnd quickly engineered a 
spectacular success at Kut-ul-Amara followed by victory at Sina. Recommending 
to Commander-in-Chief Sir John Nixon a policy of consolidation he was instead 
ordered to push on up the Tigris with the capture of Baghdad in his sights.

Townshend considered an honored guest by the Turkish captor’s Halil Pasha, 
and was treated with lavish hospitality; meanwhile his 10,000 troops were largely 
subjected to friendly treatment (Akyüz, 1988: 287-288).

Townshend assisted with the negotiations of the Turkish armistice at Mudros 
in October 1918 but his reputation continued to suffer as news of the maltreatment 
of his force spread. He died in 1924. 

The Turkish War of Independence

The Turkish war of Independence (Turkish: Kurtuluş Savaşı or İstiklal Savaşı), 
sometimes called the “rebirth of the Turkish nation”, was part of the political and 
military events that began with the establishment of the Turkish national movement. 
And it continued with revolts, the Greco-Turkish war (1919-1922), The Turkish – 
Armenian war (1920), the Franco-Turkish war (1920-1921), Turkey’s international 
recognition as a new nation through the treaty of Lausanne (July 1923), and the 
declaration of the republic of Turkey (October 1923). On the political front, it 
instituted relationships and ideas among the Turkish revolutionaries that led to the 
end of the millet system, and the Ottomanism of the Ottoman Empire. This was 
followed by Atatürk’s reforms, which defines the modern Turkish nation. 

The Greek-Turkish War of 1919-1922

War in Asia Minor, or the Greek campaign of the Turkish War of Independence, 
was a series of military events occurring during the partitioning of the Ottoman 
Empire after the World War I between May 1919 and October 1922. The war was 
between Greece and Turkish revolutionaries of the Turkish National Movement 
that would later establish the Republic of Turkey.

The Greek campaign was launched because the western allies, particularly 
British Prime Minister David Lloyd George, had promised Greece territorial gains 
at the expense of the Ottoman Empire. It ended with Greece giving up all territory 
gained during war, returning to its pre-war borders, and engaging in a population 
exchange between Greece and the newly established state of Turkey through the 
agreement of treaty of Lausanne (Anonim, 2005: 151)

Turkey finally launched a counter-attack on August 26, what has come to be 
known to the Turks as the Great Offensive (Buyuk Taarruz). The major Greek 
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defense positions were overrun on august 26, and Izmit fell the same day. On 
august 30, the Greek army was defeated decisively at the battle of Dumlupınar, 
with half of its soldiers captured or slain and its equipment entirely lost. This 
date is celebrated as Victory Day, a national holiday in Turkey. On September 1, 
Mustafa Kemal Atatürk issued his famous order to the Turkish army: “armies, 
your first goal are the Mediterranean, Forward!” Mustafa Kemal Atatürk then 
isolated and destroyed the segments of the Greek army, chasing the remnants 
back to Izmir. During the battles, Greek General Tricopis was captured by Turkish 
forces (Eroğlu, 1990: 189).

On September 2, Eskisehir was captured, and the Greek government asked 
Britain to arrange a truce that would preserve its rule in Smyrna at least. Balıkesir 
was taken on September 6, and Aydin and Manisa the next day. The Government in 
Athens resigned. Two days later Turkish cavalry entered into Smyrna to the cheers 
of the Turks in the city meanwhile thousands of Greek troops and peasants alike 
flooded into the city in front of the fast advancing Turkish army. Bursa was taken 
on September 10. The next day Mustafa Kemal Atatürk’s forces headed north for 
Bosporus, the Sea of Marmara, and the Dardanelles where the allied garrisons 
were reinforced by British, French and Italian troops from Constantinople. Gemlik 
and Mudanya fell on September 11, with an entire Greek division surrendering 
(Eroğlu, 1990: 190-191).

The British cabinet decided to resist the Turks if necessary at the Dardanelles 
and to ask for French and Italian help enable the Greeks to remain in eastern 
Thrace. However, Italian and French forces abandoned their positions at the 
straits and left the British alone to face the Turks. On September 24, Mustafa 
Kemal Atatürk’s troops moved into the straits zones and refused British requests 
to leave. The British cabinet was divided on the matter but eventually any possible 
armed conflict was prevented. British general Harrington, allied commander in 
Constantinople, kept his men from firing on Turks and warned the British cabinet 
against any rash adventure. The Greek fleet left Constantinople upon his request. 
The British finally decided to force the Greeks to withdraw behind Maritsa in 
Thrace. This convinced Mustafa Kemal Atatürk to accept the opening of armistice 
talks.

Turkish troops entered to Uşak and Kütahya ant the next day entered Eskisehir 
on 1 September. At this time, Trikopis has been appointed as a deputy Commander 
on behalf of Hacıanestis. Commander General Trikopis and his some important 
commanders have been captured and brought in front of Gazi Mustafa Kemal 
Aatatürk. Atatürk who has shaken Trikopis hand, offered him cigarette and coffee 
with a warm welcome and treated him as a general. Even the atrocity of Greece 
troops on Turkish civilians. Atatürk, the great leader and unique commander is 
trying to cheer Commander General Trikopis up. In addition, says: “General, war 
is a chance game; sometimes a most capable commander also can lose the war 
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and can be defeated. Even the biggest commander such as Napoleon also has been 
defeated in the battle and surrendered as a prisoner of war. You did your best. Take 
it easy and calm down! The reason of your defeat is the unluckiness, don’t worry, 
your wife was informed and she is in Istanbul!” (Turan, 1992: 269; Adıvar, 1962: 
241). 

Greeks invaded Anatolia in 1919 with the hope of creating their “Greater 
Hellen Empire” and the support of the Western powers, killed thousands of 
Turkish civilians and destroyed many villages and towns along the way, which 
is well documented. They were defeated by the Turks under the leadership of 
Mustafa Kemal Atatürk who spared the life of the Greek Commander Trikopis and 
established good relations with Venizelos, who later became the Prime Minister 
of Greece and nominated Mustafa Kemal Ataturk for the Nobel Peace Prize. 
Turks and Greeks have been able to create a sense of reconciliation and friendship 
that benefits the people of both countries, which the Armenians should heed to 
(Anonim, 2002: 150).

CONCLUSION

This brief review of the approach of Turkish rulers towards peoples belonging 
to different cultures and religions other than its own, illustrated with study of 
cases and examples from the early Islamic history as well as Ottoman and modern 
Turkish Republic period, reveals that it had a genuinely “pluralistic” perspective. 
This is, in fact, the spirit behind the centuries-long peaceful coexistence of peoples 
of different religions and cultures (Ihsanoğlu, 2004: 9-10). The skillful, genius and 
unique Turkish rulers have managed the multinational, multicultural and multi 
religious system that was established and ensured tolerance and harmony among 
its peoples (Aydın, 1986: 1-5). 

 In our contemporary world, Turkey is the first and the only secular country 
in the world of Islam. Not only geographically but also culturally, she is a bridge 
between Asia and Europe – to be more exact, a cultural bridge between Eastern 
and Western civilizations. She is a Middle-Eastern country and Balkan state. Being 
a Mediterranean country, at the same time, she has a unique place in the world. 
There is no question that, being placed so beautifully among various geographical 
and historical cultures, Turkey stands a good chance of producing a new cultural 
synthesis for the coming age of the “Third Wave” (Toffler, 1980: 27).

We have tried to point out that culture is a dynamic process where changes 
happen in every generation. In our time, changes are more rapid than ever. Three 
strategies can be applied in dealing with culture and cultural development: freeze 
and keep, develop and keep, and record and discharge. As faculty members, we 
are important agents in the transfer of culture. We need insight, experiences in our 
own, and other people’s culture to be able to make a relevant and good selection 
of culture to transfer to our students. 
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“Respect for all, even your enemies”. Commander-in-chief Mustafa Kemal 
Atatürk was surveying the battlefield early in the morning on the day after the 
victory of the Turkish forces on August 30. The bodies of thousands of Greek 
soldiers lay strewn among the corpses of the dead horses and mules used to move 
the artillery. The grisly, hair – raising scene overshadowed the commander-in-
chief’s joy at having won the victory and the pain he felt was reflected on his face.

“This scene is an embarrassment to humanity, but defense of our homeland 
forced us to do it.”

We shift our focus now to the town of Izmir just after it was freed from the 
enemy. A father and son, whose relatives have been captured by the Greeks, have 
prepared their house in karsıyaka for the commander-in-chief to stay at. Greek 
generals and even King Constantine had stayed at that house. When the Greek 
king entered the house, he stepped on a Turkish flag that had been spread out on 
the stairs. The memory of this derogatory act had been etched in the minds of the 
father and son and of the people of Izmir. This time a Greek flag had been spread 
out on the same stairs. Yearning for revenge, they now ask the General Mustafa 
Kemal step on the Greek flag as he enters the house saying,

“Please, erase the satin of that memory by settling the score!” 

General Kemal’s response was not at all, what they expected: “If that is what 
he did, then it was a mistake. A flag represents the honor of a nation and should 
not be stepped on. I will not repeat his mistake. Pick that flag up off the ground.” 
(Soyak, 1973: 135-136).

He had driven the Greeks back into the sea, but he would not permit the 
enemy’s honor to be trodden under foot.

As we see from the available documents about the Turkish rulers the role of 
the culture and its impacts are significantly important. The impacts on forming of 
tolerance on the Turkish statesman and commanders can not be denied. The main 
characteristics of the rulers and of some distinguished Turkish leaders are almost 
carrying the same characteristics features. These features are intellectualness, 
hospitality, forgiveness, braveness, courageous, self-respects, virtues, discipline 
and truly belief (Taneri, 1975: 49).

It is very rare in world history to be a good friend with your biggest enemy on 
the battlefield after the bloody war, which takes days and weeks. Sometimes it is 
unbelievable to improve the relations with your ferocious enemy. Nevertheless, 
these unbelievable and unimaginable thoughts can be turn into reality under the 
capable and peaceful leaders and distinguished rulers such as Sultan Alp Arslan, 
Mehmet II, Halil Pasha and Gazi Mustafa Kemal Ataturk. The Turkish culture 
doesn’t allow to any leader to torture a humble person at all. However, the Turkish 
culture forbidden to any human being to be treated abnormally unless he or she 
intends to kill you or invade your country. 



769

Turkish rulers have succeeded to improve social, political and personnel 
relations with their cruel enemies after the bloody war. Moreover, even the leaders 
have improved the relations to upper level that they trusted their enemies and 
wanted them to be envoy and arbitrary in the some vital treaties such as Mudros 
and Lausanne Conferences as volunteers.
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TARİH BİLİMİNDE YENİ BOYUTLAR: YANLIŞ DOĞRULAR
CANTAY, Gönül*

TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Bildiride tarihî bilgiler, Sanat Tarihî Formasyonu’nun doğru kurgulanması 
için son derece önemlidir. Oysa, ülkemizde Sanat Tarihi’ne kaynaklık eden 
tarihî bilgiler ve tarihteki yeni çalışmaların ortaya koydugu degişiklikler Sanat 
Tarihçileri tarafindan irdelenmemekte ve hatta takip edilmemektedir. Bu ise, 
Sanat Tarihi alanında üretilmekte olan yeni bilgilerin ve görüşlerin ve hatta önceki 
bilgilerin doğruluğunu zayıflatıyor ya da tamamen ortadan kaldırıyor. Bu nedenle 
“Tarih Biliminde Yeni Boyutlar: Yanlış Doğrular” başlığı altındaki bu bildirinin 
içeriğinde, olmazsa olmaz gibi, doğru sanılan yanlışlar tespit edilip doğru bilgiler 
açklanırken, bazı düzeltmeler de yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sanat Tarihi, yeni boyutlar, yanlış doğrular, Türkiye.

---

Bildirimin özetinde de belirttiğim gibi, Tarihî bilgiler Sanat Tarihi 
formasyonunun doğru kurgulanması için son derece önemlidir. Oysa ülkemizde 
Sanat Tarihi’ne kaynaklık eden tarihi bilgiler ve tarih biliminin ortaya koyduğu 
değişiklikler Sanat Tarihçileri tarafından takip edilmediği gibi irdelenme şansı 
da olmamaktadır. Bu ise Sanat Tarihi alanında üretilmekte olan yeni bilgilerin 
ve görüşlerin hatta önceki bilgilerin doğruluğunu zayıflatmakta, ya da ortadan 
kaldırmaktadır. Bu nedenle bu bildiri içeriğinde “Tarih Biliminde Yeni Boyutlar: 
Yanlış Doğrular” başlığı altında doğru sanılan yanlışlar tespit edilip, bazı 
düzeltmeler de yapılacaktır.

12. yüzyıl başlarından itibaren Konya merkezli Selçuklu Devleti’nin müstakil 
bir devlet olmayıp, Büyük Selçuklu Devleti’ne bağlı bir konumda olması, esasen 
biz Sanat Tarihçileri için çözülmesi gereken ya da cevaplanması gereken bir soru 
için cevaplanmayı beklemektedir. Cevap aranan soru nedir? Bu soru: 12. yüzyılda, 
Anadolu Selçuklu Devleti’ne ait Anadolu’da, Konya’da ve çevresinde 
Selçukluların inşa ettiği yapılar nelerdi, böyle ciddi bir yapılaşmadan söz 
edilebilir miydi ?

Yüzyıllarla ilgili olarak kaynak sayılabilen yayınlara başvurular boşa çıkmakta, 
dolayısıyla sadece bir kaç bilgi kırıntısıyla karşılaşılmaktaydı. Öyleyse 1070 
yılında Selçuklu Devleti’nin merkezi olduğu bilinen Konya başta olmak üzere 

* Prof. Dr., İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi 
Bölümü, Türk İslam Sanatları Anabilin Dalı Başkanı. e-posta: g.cantay@hotmail.com
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13. yüzyıl başlarına kadar geçen yaklaşık bir asırdan fazla süreçte hiç mi eser 
verilmemişti. Verilmedi ise nedeni neydi?

İşte bütün bu soruların cevabını bulmak ve hatta yayınlarda yer alan yanlış 
isimlendirmelerle tanıdığımız Anadolu Selçuklu Devleti’nin Devlet yapısını, 
devlet statüsünü tanımak gereği doğmaktadır. Bunun için ise, Büyük Selçuklu 
Devleti’nin yapısal özelliklerini bilmek ve bir tarafta Doğu Asya’da, diğer tarafta 
Anadolu ve Orta Doğu’da kurdurduğu Beylik nitelikli, kendisine bağımlılığı 
dereceli olan bu devletçiklerin (Beyliklerin) özgürlük durumlarına bakmak 
gerekmektedir.

Büyük Selçuklu Devleti, Türk soyundan olan Gaznelileri 1040 yılında 
Dandanakan Savaşı’nda yenmesiyle başlayan büyük devlet (İmparatorluk) 
oluşu, 1092 yılında yaklaşık 20 yıl kadar duraklamaya girmiş daha sonra 1157’ye 
kadar ikinci güçlü, parlak dönemini yaşamıştı, daha sonra ise parçalanma sürecine 
girmişti. Büyük Selçuklu Devleti’nin merkezi Bağdat’tan Merv’e taşıması 
Anadolu Selçuklu Devleti’nin özerklik kazandığı süreci başlatmıştı. Büyük 
Selçuklu Devleti’nin Balkaş Gölü’nden başlayan toprak bütünlüğü kuzeyde Aral 
Gölü, Hazar Denizi, Kafkas Dağları, Karadeniz’le sınırlanırken, batıda Ege, 
Akdeniz ve güneyde Arabistan yarımadası, Umman Denizi’ne uzanıyordu. 
Böyle büyük ve değişik coğrafyalar üzerinde kurulan bu devletin topraklarında 
çok çeşitli eski kültür yerleşmeleri bulunmaktaydı.

Bu coğrafyaya hâkim olan Büyük Selçuklu Devleti çeşitli soydan ve inançtan 
topluluklar üzerinde de hâkim durumdaydı. 

Bilindiği gibi Büyük Selçuklu Devleti’nin teşekkülü, Asya’daki göç hareketi 
içinde oluşmuştur. Başlıca iki yönde gelişen umumî göçler, güneye ve batıya 
olmuş, Hazar Denizi’ni kuzeyden geçenler Doğu ve Orta Avrupa’da çeşitli 
devletler kurarlarken, Hindistan’a güney göç yoluyla ulaşanlar gibi, Sasanî 
Devleti’nin Araplar tarafından yıkılışıyla açılan orta yolla Arap-İslâm dünyası 
içine girmeye başlamışlar, ancak bu yolla Anadolu’ya gelen Türkmenler millî 
kimliklerini korumuşlardır.

Büyük Selçuklu Devleti’nin Batı’ya ilerleme ve yerleşme süreci başladığında, 
Abbasi Devleti de dağılma sürecini yaşamaktaydı.1 Aynı zamanda İslâm dininin 
Arap hâkimiyetinden çıkarak Türk hâkimiyetine geçmesi de gerçekleşmişti.

Diğer taraftan, Büyük Selçuklu Devleti’nin birleştirici özelliği, yani 
“İslâmın vahdeti” mefhumu devam ediyordu. Bunun anlamı ise bünyesindeki 
1 Köymen, M. Altay, Selçuklu Devri Türk Tarihi, Ankara 1963. s. 10, 11.  Abbasî Devleti, Batıda 
Endülüs Emevi Devleti (756-1031); İdrisoğulları (788-985); Ağlebiler (800-900); Doğuda Tahirîler 
(821-873); Saffarîler (868-908) gibi Arap devletleri. Buna karşılık kurulan Türk devletleri ise 
Mısır’da Tolunoğulları (868-905), İhşitoğulları (935-969), Karahanlılar (932-1212), Gazneliler 
(962-1183) gibi Müslüman devletler…
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bütün beyliklerin (devletçiklerin) hakiki anlamda müstakil, bağımsız 
olmamalarıydı.

Kurulan bütün devletlerde, Abbasi Devleti de dâhil orduları Türklerden 
oluşuyordu. Gene Abbasi Halifesi dünyevi yetkilerini Selçuklulara anlaşma ile 
devretmişti ki, Selçuklular “Selçuklu Nizamı” denilen bir düzen kurmuşlardı.

Büyük Selçuklu hâkimiyet anlayışında Devlet hanedanın müşterek 
malıdır. Böylece Büyük Selçuklu Devleti’nin bütünlüğünü oluşturan bağlı 
devletler Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun tabiîyeti (vasallığı) altındaydı.

Büyük Selçuklu Devleti’nin tabiîlerinden olan Kirman, Anadolu, Suriye 
ve Irak Selçukluları Selçuk soyundan olan kumandanların idaresine verilmiş 
bulunuyordu. Konya merkezli Anadolu Selçukluları da Selçuk soyundan 
hakanlarla yönetiliyordu. Bu durum Bizans Devleti’ne ve başlayan Haçlı saldırıları 
nedeniyle Büyük Selçuklu Devleti’nin batı sınırının emniyeti demekti. Çağın 
koşullarında Büyük Selçuklu Devleti’nin savaş yapma iradesi Anadolu Selçuklu 
hakanının vereceği kararla güvence altına alınmış oluyordu.

Batı’da Anadolu toprakları söz konusu olduğunda Danişmendliler, 
Mengücekler, Saltuklular Beylikleri ise başlarında Büyük Selçuklu hakanlarının 
siyasi politikasına bağlı olarak, Türk soyundan kumandan-hakanların 
yönetimindeydiler. Anadolu coğrafyasında Bağdat merkezli Büyük Selçuklu 
Devleti’nin Anadolu topraklarında Konya merkezli Selçuklu Devleti en batı ucu 
oluştururken, batıdan gelecek tehlikelere karşı da ilk savunma gücünü veya saldırı 
gücünü oluşturmakta, diğer üç Türk devleti bir yay çizerek ikinci dereceden 
merkeze bağlılıkla bir koruma bölgesi sağlamaktaydı. Hem de bu tabiiler Büyük 
Selçuklu Hakanı’na senede belli miktar vergi ödüyorlardı.

Büyük Selçuklu Devleti’ni Oğuz Türkleri kurmuştu. Büyük Selçuklu 
Hükümdarı Tuğrul Bey’in izlediği politika Oğuz Türklerini Anadolu’ya 
sevkederek yerleştirmek, başlarına da amcaoğlu Kutalmışoğlu Süleyman’ın 
çocuklarını gösterdikleri başarıları ölçüsünde Melik olarak görevlendirmekti. Bu 
nedenle bu üç Beyliğin başındaki hakanları (Mengücekli, Danişmendli, Saltuklu) 
Kutalmışoğlu Süleyman’ın soyundan gelenler oluşturmaktaydı. Böylece bu 
beylikler ikinci derecede tabiî (vasal) durumlarıyla merkeze bağımlı, karar yetkisi 
sınırlı olan devletler durumundaydılar.2

2 Matbu hükümdarla tabî hükümdar müşterek hâkimiyet âlameti ve sembollerine sahip olmalarına 
karşın (taht, tac, çetr gibi), Büyük Selçuklu hükümdarları Sultan-ı âzam=Sultan, en büyük Sultan 
ünvanını taşırken, tâbî (vasal) hükümdarlar “melik”, “sultan” unvanlarını taşıyabilirlerdi. 
Gene Büyük Selçuklu hükümdarı kapısında günde beş növbet, tabî hükümdarın kapısında üç 
növbet çalınırdı. Tabî hükümdar bastırdığı paralarda ve hutbelerde halifenin, metbû Büyük 
Selçuklu hükümdarının ve sonra kendi adını yazdırırdı. Gene tabî hükümdar oğlunu veya kızını 
Büyük Selçuklu hükümdarının Sarayı’na göndermekle mükellefti. Bu durum merkezle ilişkinin 
koparılmasını önleyici bir tedbirdi.
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Gene Diyarbakır merkezli Artukoğulları üçüncü dereceden Büyük Selçuklu 
Devleti’ne tabîi olduğundan, iç ve dış faaliyetlerinde tam bağımsızlığından söz 
edilemezdi. Çünkü Artukoğulları adeta bir valilik niteliğindeki duruma sahipti. 
İşte bu durumu tam olarak algılayamayan bazı yerel tarihçiler Artukoğulları 
Beyliğini bağımsız bir devletmiş gibi görmüşler, bu da yetmezmiş gibi, “Anadolu 
Selçukluları hiç bir zaman Diyarbakır’ı almamışlardır” gibi, yanlış hüküm 
cümleleriyle yerel tarih yazmışlardır.3 Buradaki yanlışlık Anadolu’da kurulan 
bütün beylikler için geçerlidir. Bu Beyliklerin birbirleriyle olan ilişkilerinin 
bozulması Büyük Selçuklu hükümdarına isyan etmek demekti. Büyük Selçuklu 
Devleti’nin Kirman Selçuklularından sonra ikinci olarak birinci kategoriden 
tabiî (vasalı) Anadolu Selçuklu Devleti olmuştu. Anadolu Selçuklu Devleti tabiî 
durumuyla Büyük Selçuklu Devleti tarafından tanınması Melikşah zamanında 
gerçekleşmişti. Bunun nedeni Selçuklu ailesinin Büyük Selçuklu Devleti’nin 
başında bulunan kolu ile mücadeleleri ve taht üzerindeki iddialarıdır. 
Gerçek olan şey ise; Kutalmış’ın çocuklarına muayyen bir ülkenin idaresinin 
verilmesinde duyulan endişedir. Bu nedenle 1073 yılında Halife’nin de araya 
girmesiyle bir fermanla Anadolu Selçuklu Devleti’nin tabiîliği tanınırken, 
ferman Kutalmış’ın oğullarına toplu olarak bu hakkı tesis etmiştir. Bu ise, 
Büyük Selçuklu tahtının veraset hakkı iddiasını göz önünde bulundurmak ve 
kardeşlerin Anadolu Selçuklu ülkesini tabiîyetle yönetimini sağlamaktır. Melik 
Şah’ın Kutalmış’ın takip ettiği siyaseti hatırdan çıkarmadığı, kardeşlerin müşterek 
yönetiminin Anadolu Selçuklu Devleti’ni zayıf tutacağı düşüncesi geçerli idi.

Gerçekte, Anadolu Selçuklu hükümdarlarının Büyük Selçuklu ile kendi 
Baralarında perde durumu gören beylikleri ortadan kaldırarak, Anadolu 
birliğini kurma girişimleri, batıya karşı savunma, doğuya da hücum prensibini 
benimseyip sürdürdükleri açıkça görülür. Anadolu Selçuklu Devleti’nin tek 
hükümdarla yönetimi, Melikşah’ın 1077’de Süleyman Şah’ı tahta geçirmesiyle 
başlayan ve Anadolu Selçuklu’nun ikinci kuruluş süreci başlamış olmasına 
rağmen, Ukayloğullarından Haleb’i almasıyla Anadolu sınırlarını aşan hareketin 
başlaması, Süleyman Şah’ın oğlu Kılıç Arslan’ı beraberinde Büyük Selçuklu’nun 
merkezi Isfahan’a götürmesiyle sonuçlanmış ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin 
ikinci kez kuruluşuna da bizzat Melik Şah tarafından son verilmiş oluyordu. 
Melik Şah’ın ölümü üzerine Isfahan’dan kaçan Kılıç Arslan, Anadolu Selçuklu 
Devleti’ni üçüncü defa toparlamıştır. 

Kılıç Arslan’ın 1107’de Musul’u alarak kendi adına hutbe okutması, kuzey-
doğu Anadolu’daki bazı beylerin de hâkimiyetini tanıması ve Bizans’a yardım 
için bazı kuvvetlerini göndermiş olması, Habur’da savaşı kaybetmesine ve 
ölümüne neden olmuştu. Ancak bu son hareketiyle Kılıç Arslan’ın Büyük Selçuklu 
hükümdarı Mehmet Tapar’ı tahtından indirme isteği gerçekleşemiyordu.
3 Baysanoğlu, Şevket, Diyarbakır Tarihi, Cilt: 1-3, Ankara 2003. Bu camiler Gazneli Sultan 
Mahmud’un Leşker-i Bazar Ulu Camii’ne bağlanması plan tipolojisi yönünden doğru bir yol ise 
de, Gazneli Devleti’nin Büyük Selçuklu Devleti’nin tabiî olduğu unutulmaktadır.
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Bu tarihten sonra, Anadolu Selçukluları Anadolu birliğini kurma ve sürdürme 
yolunda gerçekçi bir siyaset gütmeye başlayabiliyor. Ancak Büyük Selçuklu 
Hakanı Sultan Sancar, Anadolu Selçuklu Devleti’ni diğer tabî devletler gibi, 
tabî durumunu sürdürmüştür. Sonunda Suriye Selçuklularının son bulduğu sırada, 
yeniden tesis edilen Irak Selçukluları Devleti’ne tabî kılarak tabiînin tabiî 
(vasalın vasalı) durumuna sokulmuştur.

Bu durum Anadolu Selçuklularının bastırdığı sikkelerden de anlaşılmakta, 
Anadolu Selçukluları bastırdıkları paralarda “Sultan” ve “Büyük Sultan” 
ünvanına yer verilmemiştir. Sadece Rükneddin Mesud’un (1116-1156) bastırdığı 
mahallî tedavüldeki paralarda “Sultan ‘el-mu’azzam” unvanına yer verilmiştir. 

İlk uluslararası Selçuklu sikkesinin Konya’da II. İzzeddin Kılıç Arslan 
tarafından 1175 yılında bastırılması da kuruluşlarından itibaren 12. yüzyıl 
boyunca Anadolu Selçuklu Devleti’nin hâkimiyet durumunu açıklayacağı gibi, 
Sanat Tarihçilerinin bu yüzyılda yapılaşmanın normal olduğunu düşünmesi 
yerine, bu koşullarda ne gibi eserler yapılabileceğini ve büyüklük-âbidevilik, 
kalıcılık-sağlamlık yönünden durumlarının açıklanmasının sağlanması 
gerekiyor.

Nitekim Kayseri’de dokuz yıl kalıp tedavi gören Sultan I. İzzeddin Keykâvus’un 
Sivas’ta kendi Darüşşifası’nı (M.1217-18) inşa ettirdiğinde, yapım arsası 
üzerinde daha önce inşa edildiğini Vakfiyesi’nden öğrendiğimiz medresenin daha 
13. yüzyıl başında harap olmuş olması4 ve gene Konya’da ve Aksaray’da varlığı 
bildirilen darüşşifa yapılarının yerlerinin dahi bilinememesi, 12. yüzyıl boyunca 
Anadolu Selçuklu Devleti’nin imâr faaliyetlerinin yetersiz ve sağlamlıktan yoksun 
yapılar olduğunu gösterir. Nitekim Anadolu Selçuklu Devleti’nin 13. yüzyıl 
ilk çeyreğinden başlayan özellikle Konya, Kayseri, Niğde gibi merkezlerdeki 
yapılaşmaların bu şehir surlarının onarımı-ihyası ile ilk camileridir. Konya’da 
höyük üstüne inşa edilen Alaaddin Camii (M 1220), Niğde Alaaddin Camii (M 
1220), Aksaray Ulu Camii (M 1235?) gibi. Gene Selçuklu Devleti’nin düşünür-
yazarı Eflaki’de de adı geçen  birçok medrese sadece ismen tanınmaktadır.5

İşte bu tarihî bilgiler, bazı sanat tarihçilerin mimarlık eserlerini yanlış olarak 
değerlendirmesine de neden olmuştur. Bu çerçevede bakıldığında şu önemli 
düzeltme değerlendirmeleri yazılabilir:

1. Artukoğullarının eserlerinde görülen ve “Zengî tesiri” olarak sürekli 
literatürde yer alan mimari özellikler bir tesir değil doğrudan Büyük Selçuklu 
Mimarisi’ne ait özelliklerdendir.

2. Gene plan yorumuyla “Anadolu Selçuklu mimarisi plan bütünlüğünde 
tek örnek” ifadesiyle tanıtılan Malatya Ulu Camii (1224) de özellikleriyle Büyük 
4 Köymen, M. Altay, age Ankara 1963.
5 Ahmet Eflâki, Âriflerin Menkıbeleri (Menafi ül Ârifin). (Çev.: Tahsin Yazıcı), Cilt: 1, 2, Ankara 
1953.
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Selçuklu Mimarisi’nin Doğu Anadolu kavşağındaki önemli bir yerleşim yeri olan 
Malatya’daki uygulamasıdır. Özellikleri de bu durumu açıklar. Gene Meyyafarikin 
(Silvan) Ulu Camii (1157), Mardin Ulu Camii (1176-86), Dunaysır (Kızıltepe) 
Ulu Camii (1204) de aynı tarihî gerçekle değerlendirilmelidir.

Aksi durumda Bağdat’a yerleşerek üç büyük hükümdarın ki, Tuğrul Bey, 
Alparslan, Melikşah’ın izlediği politikalar, bu yerlerde Türk varlığını kalıcı 
kılacak politikalardı. Oysa Anadolu, Suriye ve Irak’ta meydana getirilen 
anıt eserler yerel yönetimlere göre değerlendirilmekte, Büyük Selçuklu 
mimarisine ait özellikleri yansıtan bu yapılar Türk Sanatı bütünlüğü içinde 
görülmesi doğru olacakken, alınan-verilen tesirlerle ifade edilmektedir.

Bu beyliklerin tâbî durumları yaptıkları sanat eserlerini de etkileyen, özellikle 
tanınmış eserlerin bilinen mimarlarının başka şehirlerden gelmiş olması da 
durumu açıklamaktadır. Bilindiği gibi, Büyük Selçuklu Devleti’nin önemli veziri 
Nizam-ül Mülk, Alp Arslan ve Melikşah zamanında otuz yıl devlet hizmetinde 
bulunmuş ve eğitim-öğretimi düzenleyici olmuştu. Özellikle inşâ ettirilen tıp 
medresesi ve darüşşifa yapılarıyla insan sağlığına verilen önem; gene astroloji-
matematik bilimine ait gözlemevleri ve eğitim-öğretimi, Büyük Selçuklu 
Devleti’nin eğitim-öğretimdeki düzenleyici yaklaşımıyla gerçekleşmişti. Ancak 
Büyük Selçuklu Devleti’nin bu olumlu yaklaşımının günümüze ulaşan tek örneği 
Anadolu Selçuklu yapısı olarak literatürde yer almaktadır.6

Kayseri, Gıyaseddin Keyhüsrev Tıp Medresesi ve Gevher Nesibe 
Darüşşifası (H/M 1204-5), kitâbesindeki tarihinden de anlaşılacağı gibi, 
Danişmendlilerin Büyük Selçuklu Devleti’ne bağlı Beylik durumu sürdüğü 
yıllarda inşâ edilmiştir. Ve vezir Nizam-ül Mülk’ün tıp eğitim-öğretimi-hastaya 
hizmeti ifade eden site-üniversiter kuruluşta inşâ edilen bir örneği oluşturduğu, 
görülür. Hatta Nizam-ül Mülk’ün gerçekleştirdiği eğitim-öğretim reformunun 
Anadolu’daki yegâne örneğidir. 

Büyük Selçuklu Devleti’nin 1235 yılında merkezini Merv’e taşıyarak 
Bağdat’tan ayrılması ve Irak, Suriye’de Zengi Devleti’ni kurarak Anadolu 
Selçuklu Devleti’ni buraya bağlaması, yani Anadolu Selçuklu Devleti’ni 
tabiînin tabiî (vasalın vasalı) durumuna sokması ve sonraki gelişmelerde 
de Anadolu Selçuklu Devleti’nin bağımsızlığını kazanmasına neden olan 
olaylar, Konya’da Anadolu Selçukluları’nın ortaya koyduğu eserlerin neden 
13. yüzyılın ilk çeyreğinden başladığını da açıklar.

Gerçekte Büyük Selçuklu Devleti’ne tabîî Anadolu Beylikleri’nin tabiiyetleri 
devamlı olmuş, kendi aralarındaki olaylar da merkezin müdahalesiyle çözülmüştür. 
6 Gönül Cantay, “I. Gıyaseddin Keyhüsrev Tıp Medresesi ve Gevher Nesibe Darüşşifası’nın Yeniden 
Değerlendirilmesi”, IX. Türk Tıp Tarihi Kongresi (24-27 Mayıs, Kayseri), Baskıda.
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Bu beyliklerin güçlü tabîilik yüzyılı olarak görülen 12. yüzyıldan çok az sayıda ve 
daha çok sonradan yapısal değişikliklerle onarılmış yenilenmiş eserler günümüze 
ulaşabilmiştir.

Ancak 13. yüzyıl içinde Anadolu Selçuklu birliği tesis edildikten sonra yapılan 
eserler günümüze ulaşabilmiştir. Bu durumda da, 1243 Kösedağ Savaşı sonrası 
1277’den itibaren Moğol hâkimiyetindeki Anadolu Selçuklu Devleti 1308’de 
resmen sona ererken ortaya çıkan çok sayıdaki Beylikler artık Büyük Selçuklu 
Devleti’nin tabîisi olan Beyliklerden farklıdır. Çünkü bunlar tam bağımsız 
kuruluşlardır.7 
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TÜRKİYE-İTALYA İLİŞKİLERİ (1930-1950)
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  TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

 ÖZET

 “Türk-İtalyan İlişkileri, Türklerin Anadolu’yu yurt tutmaya başladıkları XI. 
yüzyıla kadar götürülebilir. Daha çok ticari ve askerî alanda etkisini gösteren bu 
ilişkilere XVI. yüzyılda kültürel alandaki faaliyetlerde dâhil olacaktır. Yaklaşık 
100 yıllık bir sönük dönemi müteakip 1854 Kırım Savaşı ile başlayan, yeni dönem 
Türk-İtalyan İlişkileri kısa bir süre sonra çatışmaya dönüşmüştür.

 1870’de Birliği’ni sağlayan İtalyanların sömürgeciliğe yönelmesi Trablusgarp, 
Adalar Denizi vesaire de Türk-İtalyan çatışmalarını da beraberinde getirdi. Bu 
çatışma I. Dünya Savaşı boyunca yerini belirli bir gerginliğe bırakmıştır.

Mondros Mütarekesi’nden sonra İtalyanların bir kısım Anadolu topraklarını 
işgallerine rağmen Türk-İtalyan İlişkileri çatışmadan uzak bir şekilde genellikle 
siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel alanlarda karşılıklı alışverişlerle II. Dünya Savaşı 
öncesine kadar gelişerek devam etmiştir. Ayrıca Türkiye, İtalyan sömürgeciliğinin 
sebep olabileceği tedbirleri en iyi şekilde almış ve bölge devletleri nezdinde de 
moral bir destek oluşturmuştur. Bu arada Türkiye’nin Boğazların statüsünü de 
kendi lehine değiştirmeyi başararak ve özellikle Atatürk’ün kişiliğinde büyük 
bir saygınlık kazandığı görülmektedir. Ona rağmen 1938-1944 yılları arasında 
Türk-İtalyan İlişkileri tarihinin en sönük dönemini yaşamıştır. 1946’dan itibaren 
tekrar canlanmaya başlayan söz konusu ilişkiler, geçmişteki seviyesine ancak 
Türkiye’nin NATO’ya üye olduğu 1952 yılından sonra ulaşmıştır. 

Anahtar Kelimler: Türkiye, İtalya, NATO.

ABSTRACT

Turkish-Italian affairs dates back to XIth century when Turcs begin to come to 
Anatolia. Also cultural activities would be included to the relations which were 
going on until XVIth century on commercial and military field. After 100 years of 
inactive phase, beginning with War Crimea in 1854, Turkish-Italian relations turn 
to conflict.

After building their own union in 1870, Italian’s beginning to Colonization, for 
example in Tripoli and Aegan Sea ignited Turkish-Italian conflict.This conflict left 
its place to prominenet tension during World War I.
*Eskişehir Yunus Emre Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, E.Ü.,Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bölümü, 
Merkez Eskişehir 26420, TÜRKİYE, e-posta: turkancantemur2@hotmail.com
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 In spite of Italian’s occupation of some regions in Anatolia after Armistice 
Mondros, Turkish-Italian relations have been continued by improving in social 
cultural, politic, economic fields until World War II. Apart from that Türkiye has 
taken some measures against Italian Colonization and provided moral support 
to the countries in the region. In these times, Türkiye managed and changed the 
status of straits on the side of Türkiye. It is seen that Türkiye has gained great 
honor, especially with the personality of Atatürk.

In spite of these, Turkish-Italian relations existed in the lowest level between 
1938-1944. The relations, which beginned to advance after 1946 have reached to 
previous level after Türkiye became NATO member in 1952.

Key Words: Türkiye, Italy, NATO.

---

Üç yanı denizlerle çevrili bir güney Avrupa, dolayısıyla da Akdeniz ülkesi olan 
İtalya, Akdeniz’in doğusunda bulunmasından dolayı Türkiye ile komşudur.

Yüzyıllarca Türklerle İtalyanlar, bu ortak coğrafi konumları da etkili olmakla 
birlikte karşılıklı olarak çeşitli ilişkiler içerisine girmişlerdir.

Türk-İtalyan ilişkileri, Türklerin Anadolu’yu yurt edinmeye başladıkları 
XI. yüzyıla kadar uzanır. İlk Türk denizcisi Çaka Bey’in Adalar Denizi’nde 
gerçekleştirdiği birtakım faaliyetlerle başlayan bu ilişkiler, Selçuklular döneminde 
önce ticari sonra da askerî alanda devam etmiştir.1

XVI. yüzyılda ise kültürel alanda da etkisini göstermeye başlamıştır.2 Ama XVII. 
yüzyıldan itibaren Venedik, Ceneviz gibi İtalyan devletlerinin önce gerilemeler 
sonunda da ortadan kalkmasıyla 1854-1856 Kırım Savaşı’na kadar geçen 
sürede fazla bir ilişki görülmemektedir.Kırım Savaşı’nda, İtalyan devletlerinden 
Piemonte Krallığı, Fransa ve İngiltere’nin desteğini kazanmak için 1855’te 15 
bin kişilik bir orduyla müttefiklerin yanında yer aldı.3 Bu destek, Türk-İtalyan 
ilişkilerinde yeni bir başlangıcı oluşturmuştur. Ancak bu süreç kısa bir süre sonra 
çatışmaya dönüşmüştür. 20 Eylül 1870 tarihinde birliğini sağlayan İtalyanların 
sömürgeciliğe, Kuzey Afrika’da Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetindeki topraklara 
yönelmesi bir dizi çatışmayı da beraberinde getirecektir.4 Ona rağmen bu dönemde 
İtalyan kültür unsurlarıyla sanayi mallarının Osmanlı Devleti içerisindeki yeri 
dikkate alınırsa bu ilişkilerin bu alanda daha iyi seyrettiğine hükmedilebilir.

1 Ackermann, Joseph, “İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türk-Alman İlişkileri”, Atatürk 
Konferansları (1973-1974) IV, TTK Yay., Ankara 1977, s. 672.

2 Akgün, M., “Türk Dış Politikasında Bir Jeopolitik Etken Olarak Boğazlar”, T.D.P.A., Der. F. 
Sönmezoğlu, Der Yay., İstanbul 1994, s. 220.

3 Akşin, Sina, “Atatürk’ün Dış Siyaset Modeli”, Çağdaş Türk Diplomasisi: 20 Yıllık Süreç, s. 
275, 278.

4 Alantar, Özden Zeynep, “Türk Dış Politikasında Milletler Cemiyet-i Dönemi”, Türk Dış 
Politikasının Analizi, Der.Faruk Sönmezoğlu,Der Yay., İstanbul 1994, s. 65.
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 1. Dünya Savaşı’nda herhangi bir cephede doğrudan bir çatışma olmamasına 
rağmen Türk-İtalyan ilişkileri gerginliğini muhafaza etmiştir. Sonuçta da gizli 
antlaşmalar gereğince Mondros Mütarekesi’ni takip eden günlerde İtalyanlar 
Aydın, Konya ve bir kısım Adana Vilayet topraklarını işgal etmişlerdir.5 Ancak 
savaşın sonunda 18 Ocak 1919 tarihinde toplanan Paris Barış Konferansı’nda 
savaş öncesi kendilerine vaad edilen yerlerin Yunanistan’a verilmesinden dolayı 
umduklarını bulamamışlardır. Konferansı terk ederek bundan böyle hem kendileri 
hem de Türkiye için yeni bir strateji geliştireceklerdir. Gerçekten de Türk İstiklal 
Savaşı boyunca İngiltere ve Fransa’nın beklentilerine cevap vermediler. Tam 
tersine Millî Mücadele’nin destekçisi olarak göründüler. Nitekim Türkiye’yi 
Londra Konferansı’na davet etmiştir. 27 Şubat-12 Mart 1921 tarihleri arasında 
yapılan bu konferans sonunda Ankara Hükûmeti’ni temsilen katılan Hariciye 
Vekili Bekir Sami Bey (Kunduh) ile İtalya Hariciye Vekili Kont Sforza arasında 
bir antlaşma imzalandı.6 Fakat antlaşma Anadolu’nun İtalyan nüfuz bölgesi hâlini 
alması anlamına gelmesinden dolayı Mustafa Kemal tarafından reddedilmiştir. 
Antlaşmanın reddinden sonra Ankara İtalya’dan bir temsilci gönderilmesini 
istemiştir. Ama elçinin imtiyaz isteğinde bulunması da geri çevrilmiştir. Tüm 
bunlara rağmen ticari ilişkiler devam etmiştir. Başta silah olmak üzere kırtasiye 
malzemeleri de İtalya’dan alınıyordu.7 Bununla birlikte mevcut siyasi gerginlik 
Mudanya Ateşkes Antlaşması’na katılan General Mombelli’nin Ankara 
Hükûmeti’ni destekler bir tutum içinde olmasıyla yumuşamıştır.8 Bu destek 
Lausanne Barış Antlaşması’nda da devam etmiştir.9 İtilaf devletleri arasında 
Lausanne Barış Antlaşması’nı resmen onaylayan ilk ülke İtalya olmuştur. 
Ardından da bir elçi göndermiştir. Ancak On iki Ada’nın askerden arındırılarak 
da İtalyanlara bırakılmış olması Türkiye’yi hep tedirgin etmiştir ve adalar devamlı 
izlenmiştir.10

 Türk-İtalyan ilişkileri, 1924-1929 yılları arasında özellikle ticari açıdan çok 
önemli gelişmeler kaydetmiştir. Bu dönemde İtalya, Türkiye’nin hem ithalatında 

5 Alptekin, Coşkun, “İzmir Türk Beyliği (Çaka Beyliği)”, Tarihte Türk Devletleri, Ankara 1987.
6 And, Metin, Türkiye’de İtalyan Sahnesi,TTK Yay., Ankara 1970, s. 127-142, M.And, “Türkler, 
Türk Tarihi, İtalyan Opera ve Baleleri I”, Tarih ve Toplum Dergisi, Mart 1989, Cilt:11, sa: 63, 
s. 31,34, M.And, “Türkler, Türk Tarihi, İtalyan Opera ve Baleleri II” Tarih ve Toplum Dergisi, 
Nisan 1989, Cilt:11, sa:64, s. 31.

7 Aras,T.R.,Görüşlerim I, Semih Lütfi Kitapevi, İstanbul 1945, s. 130.
8 Armaoğlu, Fahir, 20. yy. Siyasi Tarihi 1914-1990 1, T.İ.B.Yay.., Ankara,1993, s. 135,172,. 175,  
234,  339,  251, 252,  345, 277,  289,  294,  302,  387, ss..389-406,  404, 429,  Armaoğlu, “Türkiye 
ve Batı Dünyasına Genel Bir Bakış (Dün-Bugün-Yarın)” Tarihi Gelişmeler İçinde Türkiye’nin 
Sorunları Sempozyumu’ndan ayrı basım, s. 218. 

9 Atar, Cevad Memduh,Opera Tarihi IV, Kültür Bakanlığı Yay. 465, Ankara 1993, s. 275, 279, 
282, 283.

10 Atatürk’ün Millî Dış Politikası (1923-1938) 2, Millî Mücadele Dönemine Ait 100 Belge, 
Kültür Bak. Yay.,Ankara 1992, ss. 446-451,,ss. 706-726, ss. 603-604.
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hem de ihracatında birinci sırayı almıştır.11 Ticari gelişmedeki sır ise, Türkiye’den 
ayrılan bazı Rum tüccarların Trieste’ye yerleşmeleri ve eskiden Türkiye’den 
başka ülkelere yaptıkları ticareti Trieste’yi bir transit merkezi olarak kullanarak 
sürdürmeleriydi. Ayrıca İtalya’nın bu yıllarda Çukurova’daki pamuk üretiminin 
ticari denetimini ele geçirmek ve Türkiye’nin pamuklu kumaş ithalatını kendine 
bağlamak için çaba sarf etmesi de etkili olmuştur.12

 Mussolini’nin 1922’de iktidara gelmesi ve izlediği siyaset Türkiye’yi 
tedirgin etmekle beraber İtalya’nın tarafsızlığını Mustafa Kemal Paşa tasvip 
ediyordu. Yinede İtalya Türkiye’ye dostane tavrını devam ettirmiştir.13 1925 
yılında iki ülke arasında Büyükelçilik düzeyinde diplomatik ilişkiler yeniden 
başlamıştır.14 Bu gelişmeye rağmen İtalya, Anadolu üzerindeki niyetlerini 
tamamen değiştirmemiştir. Her ne kadar bazı antlaşmalar imzalanmışsa da.15 
30 Mayıs 1928’de Türkiye ile İtalya arasında imzalanan Tarafsızlık, Uzlaşma, 
ve Adlî Düzenleme Antlaşması’ndan16 sonra iki ülke arasındaki ilişkilerde bir 
durgunluk görülmüştür. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nın da etkili olmasına 
rağmen İtalya ile ilişkilerde soğukluk oluşturmamaya önem verilmiştir. Buna 
yönelikte bir Tahkim-name (mevcut bir Anlaşmazlığın Çözümü) imzalanmıştır. 
1930’dan itibaren de İtalya’nın Türkiye’deki toprak edinme isteğinin artması 
Türkiye’nin güvensizliğinin artmasına sebep olmuştur. Bundan dolayı da, 
Türkiye İtalya’ya karşı daha temkinli davranmaya başlamıştır17 ve aynı sebepten 
de İtalya’nın Akdeniz havzasındaki faaliyetlerini de yakın takibe alacaktır. İtalya 
ise, sömürgecilik faaliyetlerinin ağırlık noktasını Doğu Akdeniz havzasında 
Afrika içlerine doğru özellikle de Habeşistan yönünde geliştirmeye başlayacaktır. 

11 Avcı, Orhan, “İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’nin Dış Politikası”, ATB. ATASE Yay., 
Yıl.21, Ağutos1996, sa: 41, Ankara 1998, s. 163, 170, 180.

12 Ayın Tarihi, Temmuz 1936, sa: 32, s. 56-107, Ayın Tarihi, Ağustos 1935, sa: 21, s. 118, Ayın 
Tarihi, Ağustos 1935, sa: 21, s. 119, Ayın Tarihi, Temmuz 1936, sa: 32, ss. 56-70, Ayın Tarihi, 
Temmuz 1936, sa: 32, s. 106, Ayın Tarihi, Temmuz 1936, sa:  31, ss. 2-73, Ayın Tarihi, Mayıs 
1938, sa: 54, s. 133,  Ayın Tarihi, Kasım 1938, sa: 60, s. 20, Ayın Tarihi, Kasım 1938, sa:60, s. 52.

13 Baltalı, Kemal,1936-1956 Yılları Arasında Boğazlar Meselesi, Ankara, 1959, s. 79,  81. 
14 Barlas, Dilek, “İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Türkiye’nin Balkanlar ve Avrupa’daki 
İşbirliği Arayışları”, Beşinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri I, (Değişen Dünya Dengeleri 
İçinde Askerî ve Stratejik Açıdan Türkiye (23-25 Ekim 1995 İstanbul Gn.Kurm. ATASE Yay., 
Ankara 1996, s. 265.

15 Bayar, Celal, “Türkiye, Nato, Amerikan Yardımı”, B.T.T.D., ss. 27, Mayıs 1987, ss. 27-28.
16 Bayur, Hikmet, 20. Yüzyılda Türklüğün Tarih ve Acun Siyasası Üzerindeki Etkileri, TTK 
Yay., Ankara 1989, s. 56, 232, 309, Y. H. Bayur,“Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Devleti’nin 
Paylaşılması Hakkında Yapılan Antlaşmalar’’, Cumhuriyet’in 50. Yıl Dönümü Semineri, Ankara 
1975, ss. 31-49, Y. H. Bayur, Türkiye Devleti’nin Dış Siyasası, Politika, Ankara 1986, s. 132, s. 
105, 177, 179.

17 Besbelli, Saim, 1853-1855 Türk-Rus Kırım Harbi, Gn.Kurm. ATASE Yay., 76/181, Mart 1957, 
Gn.Kurm. Basımevi Ankara 1957, ss. 46-55. 
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Sonuçta bir yandan Türkiye’yi teskin için 1932’de bir antlaşma imzalarken18 öte 
yandan da Habeşistan’a saldırmakta bir sakınca görmeyecektir.19

İtalya’nın bu tutumu neticesinde Türkiye olası yeni bir savaşa ya da tazyike 
karşı komşularıyla Balkan ve Sadabat Paktları’nı imzalarken Montreux’de 
Boğazların statüsünü lehine değiştirmeyi başaracaktır.20

Türkiye-İtalya ilişkilerinin 1930 öncesine kısaca bir değindikten sonra 1930 
öncesi İtalya’nın siyasi tablosunu da görmek gerekir. Çünkü bu tablo iki ülke 
arasındaki ilişkinin ve dünyaya etkilerinin esasını göstermesi açısından önemlidir. 
Tabi ki İtalya’nın bu dönemine en büyük etkisi olan Benito Mussolini’dir. 
Mussolini, 1883’te İtalya’nın Forli Vilayetini’nin Dovida kasabasında doğdu.21 
İlkokul öğretmeniyken mesleğini bırakıp İsviçre’ye gitti. Burada sosyalist bir 
gazetede çalıştı. Ancak hükûmet tarafından sorun çıkardığı için yurtdışı edildi. 
İtalya’ya geri dönerek gazeteciliğe devam etti. Bir süre sonra Avusturya’ya gitti. 
Sonra aynı sebeplerden yurda yine geri döndü.22 Kısa bir süre sonra Lenin’in 
takipçisi olarak Avrupa’da en çok okunan Avanti Gazetesi’nin başyazarı olmuştu.23

I. Dünya Savaşı başladığı zaman, İtalya’ya hâkim olan milliyetçilik duyguları, 
Mussolini’yi de etkisi altına almaya başlamıştı. O güne kadar Sosyalist Partisi’nin 
resmî organı olan Avanti Gazetesi’nin başında, aşırı solu temsil ederken, 
partiden istifa edip, harp taraftarı bir nasyonal sosyalist olmuştu. Bu düşüncelerle 
Milano’da Popolo d’İtalia gazetesini çıkardı. 1915 yılında askere çağrıldı ve 
İzonsa Cephesi’nde savaştı, 1917’de yaralanarak yurda geri döndü. İyileştikten 
sonra cepheye çağrılmadığı için tekrar gazetesinde çalışmaya başladı.24 23 Mart 
1919’da arkadaşlarıyla birlikte bir siyasi parti kurdu. Parti’nin programına 
bakıldığında Mussolini bir partiden beklenenden daha fazlasını istiyordu. Devrim 
yapmayı planlıyordu. Şöyle ki; siyasi açıdan, monarşiyi ve senatoyu ortadan 

18 Bilge, A.Suat,Güç Komşuluk, Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkileri (1920-1964), T.İ.B. Yay., 
Ankara1992, s. 113, ss. 184-264.

19 Bilsel, M. Cemil, Lozan, 2, İstanbul 1933, s.109,365.
20 Borak, Sadi, Atatürk’ün Resmi Yayınlara Girmemiş Söylev, Demeç, Yazışma ve Söyleşiler 
Halkevleri Atatürk Enstitüsü Araşt. Yay. 2, Ankara 1980, s. 358., Cumhuriyet, 21 Temmuz 1936, 
s. 1.

21 Burçak, Rıfkı Salim, “Türk- Sovyet İlişkilerine Genel Bakış”, Tarihi Gelişmeler İçinde 
Türkiye’nin Sorunları Sempozyumu, H.Ü., Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 
8-9 Mart 1990, TTK. Yay., Ankara 1992, s. 210,  Burçak, R. S., Boğazlar Meselesi (Dünya 
Politikasında Son Gelişmeler Dolayısıyla),Gn.Kurm. ATASE Yay., 67/146, Haziran 1948, 
Gn.Kurm. Basımevi, Ankara 1948, ss.240-248.

22 Cantemur, Türkan, Türkiye İtalya İlişkileri(1930-1950), İzmir,2000, Basılmamış Y. L. Tezi 
Makale ile ilgili tüm ayrıntılar için bkz.

23 Castellan, Georges, Balkanların Tarihi, çev Ayşegül Yaraman-Başbuğu, İstanbul Mayıs 1993, 
ss. 50-54.

24 Conker, Orhan, Büyük Türkiye, s. 100.
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kaldırmak; ekonomik açıdan ise, endüstriye kısmen de olsa el koymak, kilise 
arazilerini istimlak etmek, zirai bir reform yapmaktı.25

Bu yeni hareket için de “fascio di combattimento” adıyla bir ordu kurdu.26 Henüz 
bir hareket göstermemekle birlikte ülke içindeki faşist-komünist çatışmalarından 
doğan siyasi-askerî boşluk da Mussolini’ye fayda sağlamıştır.27

Faşistler Kasım 1921’de Roma’da yaptıkları kongrede “Partito Nazionale 
Fascista”, adı altında birleşerek siyasi bir parti şeklini aldılar. Komünistlere 
karşı yaptıkları savaşlarda üstün geldiler. Bunu fırsat bilen Mussolini,16 Ekim 
1922’de harekete geçme kararını aldı.28 Mussolini’nin kuvvetleri 28 Ekim de 
Roma ya yürüdüler. Baskı altında kalan Kral III. Victor Emanuel, 29 Ekim günü 
Mussolini’yi hükûmeti kurmakla görevlendirdi. Ertesi gün hükûmet kurulduğu 
gibi Mussolini, Hariciye Nezaretliği’ni de üzerine almıştı. Hükûmet Meclis’ten 
306’ya 116 güvenoyu aldı. Karşılığında kilise ve krallığın korunacağı teminatını 
verdi.

 Büyük Faşist Konseyi bir devlet organı hâline getirildi. “Kara Gömlekliler” 
meşrulaştırıldı.29

3 Ocak 1925 günü gerçek faşist rejimin başladığını ilan etti. 17 Ocak 1926 da 
ise Mussolini’nin diktatörlük rejimi artık hayata geçmişti.30

 Faşizm: İtalyanca “Fascio” sözcüğünden gelmekte olup, “bağ, demet, engel, 
çatılı tüfekler, balta demeti, bağı” anlamına gelmektedir. Kavram olarak; “İtalya’da, 
1922-1943 yılları arasında etkinliğini sürdüren meslek kuruluşlarına dayanan, 
yetkinin tek partinin elinde olduğu aşırı ulusçuluk ve baskı kurmayı amaçlayan 
öğreti” dir.31

 İtalya’nın bu emperyalist siyasetine karşı Türkiye de çeşitli antlaşmalarla 
çok samimi olmasa da temas kurmayı ihmal etmiyordu. Zira 1926-1927 yılları 
25 Cöhçe, Salim, “Atatürk Döneminde Türk – Afgan Münasebetleri” IV.Uluslararası Atatürk 
Sempozyumu (Kazakistan-Türkistan, 25 Ekim-29 Ekim 1999)’dan ayrı basım, s. 28.

26 Cumhuriyet, 19 Temmuz 1932, s. 1, Cumhuriyet, 6 Eylül 1935, Çarş., ss. 1-5, Cumhuriyet,1 II. 
Teşrin 1938, s. 2, Cumhuriyet, 2 II. Teşrin 1938, s. 7.

27 Çavdar, Tevfik, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi (1839-1950), İmge Kitapevi, Ankara Haziran 
1995, s. 358, 359.

28 Çelebi, Mevlüt “Millî Mücadele Dönemi’nde Türk-İtalyan İlişkileri’’, Belleten, Cilt: LXII, sa: 
233-235, Ankara 1999, s. 181, 187 vd., 192-194,  203.

29 Çeliker, Fahri, İki Dünya Harbi Arasına Genel Bakış (1918-1939), ATB, ATASE Yay., Yıl:18, 
Şubat 1993, sa: 34, Ankara 1993, s. 55,  56.

30 Demirer, Çetin, “1853-1855 Türk-Rus ve Kırım Harbi’’, Gn.Kurm. Başk. Türk Silahlı Kuvvetleri 
Tarihi-Osmanlı Devri Osmanlı-Rus Kırım Harbi Kafkas Cephesi Harekatı (1853-1856), 
Gn.Kurm. Basımevi Ankara1986.

31 Demirkaya, Kadri, Türk–İtalyan Harbi (1911-1912) 1 (118. sayının tarih kısmı), Gn.Kurm. 
ATASE Yay., 58/118, Eylül 1940, Gn.Kurm. Basımevi Ankara 1940, Demirkaya, Kadri, Türk 
– İtalyan Harbi  (1911-1912) 2, (119. sayının tarih kısmı), Gn.Kurm. ATASE Yay., 58/119, 
Kanun-u Evvel (Aralık) 1940, Gn.Kurm. Basımevi Ankara 1940.
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hem Türkiye’nin hem de İtalya’nın durumunda bir dönüm noktası olmuştur. 
İngiltere ile Musul anlaşmazlığının sona erdirilmesi, Türkiye’nin Fransa ve İtalya 
ile de ilişkilerinin düzelmesine yardımcı olmuştur Yunanistan ile olan soğukluğu 
Türkiye’yi İtalya’ya yaklaştırmıştır.32 Ancak İtalya dış ilişkilerinde asıl niyetini 
ortaya koymadığı bir dizi antlaşmalar imzalıyordu.1930 öncesinde son olarak 
Türkiye ile İtalya arasında Mayıs 1929’da bir Tahkimname ve Eylül 1929’da 
da bir Konsolosluk Mukavalenamesi imzalanmıştır.33 Ancak bu antlaşmalarla 
sağlanmak istenen emniyet 1930’lardan sonraki İtalya dış siyaseti karşısında 
sürekli olmamıştır. Bununla birlikte 1930 yılına gelindiğinde Türkiye birçok 
ihtilaflı meselelerinden arınmış bir devlet olarak, milletlerarası alanda gelişmekte 
olan çok yönlü politikasına kendi bakımından önem kazandıracak hale gelmişti.34

İtalya ile karşılıklı ziyaretler 1928 Antlaşması’ndan beri devam etmekteydi. 
Her iki devlette samimi olmamakla beraber ilişkilerin tamamen kopmasını da 
istemiyorlardı. Bu sebeple de, 1930 Ocağında İtalya Hariciye Nazırı Mösyö 
Grandi, Ankara’yı ziyaret etti. Bu ziyaretten iki tarafta oldukça memnun 
olmuşlardı. Karşılıklı telgraflaşarak ta bunu ifade etmişlerdir.35 Fakat diğer taraftan 
Duce Mussoli’nin “Büyük İtalya, Bizim Deniz(mare Nostrum), Akdeniz” diyerek 
Türkiye’yi tedirgin ettiği de bir gerçekti. Zira Roma İmparatorluğu’nu Akdeniz’de 
kurma fikrini hiç saklamadığı gibi eski mallarına Roma İmparatorluğu damgasını 
da vurarak piyasaya sürmüştü.36 Tüm bunlardan dolayı da Türkiye bir Balkan 
Paktı oluşturulmasının çabası içine girmişti, çünkü Mustafa Kemal Paşa yakın bir 
gelecekte yeni bir Dünya Savaşı’nın çıkacağını sezmişti.37

İtalya’da kendi emniyetini sağlamak için Belçika ile bir devletler evliliği 
yapmıştır. Fransa’nın deniz gücünün sınırlandırılmasına yönelik İtalya’ya yaptığı 
baskı da savaşa gidişin göstergesiydi. Ve bundan dolayı da 3 Şubatta Türkiye–
Fransa arasında imzalanan “Dostluk ve Hakem Muahedesi’ne” karşılık İtalya’da 
32 Deringil, Selim, “İkinci Dünya Savaşında Türk Dış Politikası” Tarih ve Toplum Dergisi, Kasım 
1986, sa:35, İletişim Yay., Ankara 1986, s. 24.

33 Deschamps, Hubert, Sömürgeciliğin Sonu, Çev.,J. ve F. Orsan Yükselen Matb.,İstanbul 1965, 
s. 49.

34 Düstur, 3.Tertip, Cilt: 10, s. 32, Res. Gaz.Ta.13.01.1928, s. 1065, Düstur, 3. Tertip, Cilt:17, s. 14 
55, antlaşmanın metni için bkz. Düstur III. Tertip. Cilt:15, ss. 118-119, Düstur, III. Tertip,c.17, ss. 
665-679.

35 Ekinci, Necdet, “İmparatorluktan Cumhuriyete Türk Mali Politikasına Bakış”, Akdeniz Ü., 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Kasım 1990, 
Cilt:1, sac: 2, s. 199, Ekinci, Necde, “Atatürk Türkiyesi’nin Ekonomik Yapısı ve Tarihi Gelişimi”, 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Kasım 1989, 
Cilt:1, sa: 2, ss. 134-135.

36 Erendil, Muzaffer, İkinci Dünya Savaş’ında İtalya Harekatı, ATB., ATASE Yay., Yıl: 6, Şubat 
1981, sa: 11, Ankara 1981, s. 90.

37 Erinç, Sırrı-Yücel, Talip, Ege Denizi, Türkiye ile Komşu Ege Adaları, T.K.A.E. Yay.50, Ankara 
1978, s. 65.
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7 Şubat 1930’da Avusturya ile bir “Uzlaşma ve Adli Tesviye (Yargısal Çözüm)” 
Muahedesi’ni imzaladı. Arnavutluk ile sıcak ilişkiler içindeydi.38

Bu sıralarda, Türkiye, Sovyet Rusya ile de 1925 Antlaşması’nın süresinin 
yenilenmesine dair 1929 yılında yapılan protokolü 21 Şubat 1930’da onaylamıştır.39

7 Nisan 1930’da yeni İtalya Sefiri Baron Aloisi, Türkiye’ye geldi. Sıcak temaslar 
devam etmekteyken Türkiye Almanya ile bir ticaret antlaşması, Bulgaristan ile de 
bir dostluk antlaşması imzaladı. Suriye ile de ilişkilerine yön veren Türkiye 10 
Haziran 1930’da Yunanistan ile “ahali değişimi (établi)” meselesini çözümledi. 
Türkiye böylelikle Avrupa’daki gergin havayı kendi lehine dönüştürmüştür. 1930 
Temmuzunda daha güzel bir şey daha olmuştu ki o da İtalya, Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne girmesini teklif etmişti. Bu teklife mukâbele etmek için de Dışişleri 
Bakanı Tevfik Rüştü (Aras) Bey Kasım 1930’da Mussolini’yi ziyaret etti. Gerçi 
bu teklif daha önceden Fransa’dan beklenmişti. “Briand-Kellog Paktı” diye 
geçen bir antlaşma niteliğindeydi. Sonradan bu antlaşma bir Avrupa Birliği 
şekline dönüşecekti. Esas önemli sorun ise bu antlaşma bir silahsızlanma içerikli 
olmasına rağmen antlaşmayı imzalayan Japonya başta olmak üzere Almanya ve 
İtalya’nın sömürgecilik faaliyetlerine başlamalarıdır. Belki de bunun da etkisiyle 
1931 Ocağında Türkiye Sovyetler Birliği ile birlikte Avrupa Birliği Komisyo’nuna 
çağrıldı. Türkiye için bu durum ticari ilişkilerinde hız kazandırmıştır. İstanbul 
Limanı’na gelen gemilerin başında ise İtalyan gemileri gelmekteydi.40

 Bu sıralarda zihinleri meşgul eden bir sorun vardı. Her ne kadar İtalya sorun 
ciddi değil dese de Meis ve birkaç küçük ada ile ilgili bir anlaşmazlık vardı ve 
bu durumun La Haye Adalet Divanı’na sevki kararlaştırılmıştı. Ancak, 4 Ocak 
1932’de Ankara’da imzalanan bir antlaşma ile sorun çözülmüştü.41

Tüm bunlar olurken Japonya, 1932 Martında Mançurya’yı işgal ardından 
da Çin’in Jehol Eyaleti’ni ilhak ettiğini açıkladı. Briand-Kellog Paktı’na 
aykırı bu tutuma daha ilginç olansa Milletler Cemiyeti’nin zecr-i tedbirler 
uygulayamamasıdır. Bu acizliğe rağmen Türkiye Milletler Cemiyeti’ne üye olmaya 
çalışmaktadır haklı olarak. Zira İtalya yeni ve  birçok ticari içerikli antlaşmalar 
imzalayarak bir gövde gösterisi yaparken aynı zaman da da yakın bir tehdit 
oluşturmaktaydı.42 Elbette ki bir siyasi gerginlik olmakla birlikte ticari ilişkiler 
ve dostluk ilişkileri karşılıklı devam etmekte iplerin tamamen kopmamasına iki 

38 Erkin, F. C., Türk-Sovyet İlişkileri ve Boğazlar Meselesi, Başnur Matb., Ankara 1968, s. 265 vd. 
39 Erikan, Celal, İkinci Büyük Savaş’da İtalyan-Fransız Seferi, Gn.Kurm. ATASE Yay., 65/142, 
Haziran 1947, Gn.Kurm. Basımevi, Ankara 1947, ss. 81-91.

40 Ertüzün, Tevfik, “Türk Ekonomisinin 1923-1973 Döneminde Dış Yardım İlişkileri”, İ.Ü.S. 
B.F.M., Cilt: 30, Ekim 1970-Eylül 1971, No. 1-4, s. 169.

41 Esmer, A.Ş., Siyasi Tarih 1919-1939, A.S. B.F. Yay., No. 30-12, Ankara, 1953, s. 25,  29,128,ss. 
130-131,  132,  135,215, 216,220, 221,228,  350, Esmer, A.Ş., “Savaş İçinde Türk Diplomasisi, 
(1939-1945)”, Çağdaş Türk Diplomasisi: 200 Yıllık Süreç, Ankara 15-17 Ekim 1997, 
Sempozyuma Sunulan Tebliğler, TTK Yay., Ankara 1999, s. 345, 349.

42 Eyicil, Ahmet, Siyasi Tarih, Ankara Ekim 1990, s. 124, 231, 287.
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tarafta dikkat etmekteydi. Bu sıcak temasların en büyük karı ise Türkiye’nin 18 
Temmuz 1932’de Cemiyet-i Akvam’a üye kabul edilmesidir.43

Dolayısıyla, Türkiye’nin İtalya’nın izlediği dış siyasete tam güvenmesi 
mümkün değildi. Bu sebeple de Balkan İttifakı Projesi 1933 yılında daha da bir hız 
kazandı. Çünkü İtalya’nın Balkanlar üzerine kurduğu planlar açıkça biliniyordu 
ki, zaten İtalya’da bunu gizlememekteydi. Kendisi Yugoslavya, Romanya, 
Çekoslovakya’nın oluşturduğu Küçük Antant’a ve Türkiye’nin önderlik ettiği 
Balkan İttifakı’na karşı olduğunu açık bir şekilde belirtmişti.44 Bu büyük ittifaka 
Bulgaristan İtalya’nın etkisiyle ve Romanya ile arasındaki mesele dolayısıyla 
katılmamıştır. Son olarak ittifak 9 Şubat 1934’te imzalandı.45 Bu Pakt aynı 
zamanda Sovyetler Birliği tarafından da istenilmemiştir.46

 Mussolini, 19 Mart 1934’te Faşist Kongresi’nde verdiği nutukta, İtalya’nın 
tarihi emellerinin Asya ve Afrika da olduğunu açıklamıştı.47 Bu sözler Balkan 
İttifakı’na karşı bir tepki olmakla birlikte aynı zamanda bir tehditti. Nitekim İtalya 
Türkiye ile olan ithalatında bir kısım sınırlamalara gitmiştir.48 Bu gerginliğin 
ardından Haziran 1934’te “Bitaraflık Misakı” imzalandı. Tabi bu sıralarda 
Sovyetler Birliği’nin İtalya ile yakınlaşma içerisine girmeye başlaması Türkiye’yi 
yine endişelendirmişti. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, Türkiye’nin İtalyan tehdidi karşısında S. Birliği 
ile bir Savunma Paktı oluşturduğu ama, buna rağmen Akdeniz’den gelebilecek 
saldırılara karşı ise S. Birliği’nin bir teminat vermediği açıkça anlaşılmaktadır ki 
bu düşünceler, Montreux Sözleşmesi’nin hazırlık safhalarında S. Birliği tarafından 
teyid edilmiştir.49

İtalya’nın sömürgecilik faaliyetlerinin en önemli dönemi, kuşkusuz ki 
Habeşistan ile olan dönemdir. İtalya Habeşistan ile XIX. yüzyılın sonlarına doğru 
ilgilenmeye başlamıştır. Bu ilginin çeşitli nedenleri vardı. 
43 Farpella, E., Hükümlerin Yeniden İncelenmesi ve İkinci Dünya Savaşı, II, Çev.: Avni Omaykan 
ve Afif Büyüktuğrul, K.K.K., Ask. Basımevi, İstanbul 1968, s. 164.

44 Gn.Kurm.ATASE Yay. Seri No. 5, TSKT. Osmanlı Devri Osmanlı-İtalyan Harbi (1911-1912), 
Gn.Kurm. Basımevi Ankara 1981.

45 Girgin, K., Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemleri Hariciye Tarihimiz (Teşkilat ve Protokol), 
TTK., Yay. Ankara 1994, s. 134, Goebbels, Paul Joseph, Savaş Notları, Millî Hareket Dergisi ve 
Yay.2, Bahar Basımevi, İstanbul 1968, s. 173, 174, 182 (Eserde Mussolini’nin kaçırıldığı yerin 
Apenin Dağları olduğunu yazmaktadır. Abruzess Dağları ile aynı yerdedir.).

46 Goloğlu, M., Türkiye’de Millî Şef Dönemi (1939-1945), Ankara 1974, ss. 207-230, 371, 379.
47 Gönlübol, M. ve Diğerleri, Olaylarla Türk Dış Politikası 1919-1973, A.Ü.S. B.F., Yay. No. 279, 
Ankara 1974, s. 88, 90, 109,124, 328. 

48 Güler, Ali, “İkinci Dünya Savaşı Sırasındaki Konferanslarda Türkiye’nin Savaşa Sokulması ile 
İlgili Müttefik Baskıları”, Altıncı A.T.S. Bildirileri, ss. 102-121.

49 Gürler, Hamdi, Millî Mücadele’de Türk-İtalyan İlişkileri A.T.B., Gn.Kurm. ATASE Yay., 
19/37, Ağustos 1994, GN.KURM. Basımevi Ankara 1994, s. 51,  68.
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Birincisi: İtalya’nın yıllık nüfus artışı oldukça fazlaydı (Savaş’tan çıkılmasına 
rağmen yılda 700.000 artış) Savaş öncesi bu problemi her yıl İtalya’dan dışarı göç 
olmasıyla dengelemeye çalışmıştı. Ancak ABD 1925’ten itibaren dış göçe ağır 
sınırlamalar koydu. 

İkincisi: İtalya’nın güçlü sanayisinin olmasına rağmen, hammadde imkânı 
kısıtlıydı. Özellikle de 1929 Dünya ekonomik krizi, ülkeleri dışa kapalı hâle 
getirince dışa bağımlı İtalya’nın iktisadi dengesini çok sarsmıştır.50

Üçüncüsü: 1896 Adoua Muharebesi’ndeki yenilgidir. 

Dördüncü sebep olarak da: İngiltere’nin Habeşistan üzerindeki tutumu, 
İtalya’yı cesaretlendirmişti. 1891, 1894, 1906 ve 1925’te İtalya ile yaptığı 
antlaşmalarla İngiltere İtalya’nın Habeşistan’daki özel menfaatlerini tanımıştı.51

  Aslında İtalya nüfusunu kaydırmak için bataklıkları dahi kurutmuştu ama 
yine de yeterli olmamıştı. Sanki İtalya bir nevi sömürgeciliğe mecbur olmuştu. 
İtalya’nın Habeşistan siyaseti, sonuç olarak tam istediği gibi gitmemiştir. 
Başlangıçta hâkimiyet kurduğu sahalarda ortaya çıkan isyan hareketleri bir 
savaşa dönüşmüş ve bu da İtalya’nın başarısızlığı ile sonuçlanmıştır. Habeşistan 
bağımsızlığını elde etmiş,   Cemiyet-i Akvam’a üye olmuştu. Hem de İtalya’nın 
isteğiyle.52

 İtalya’yı Habeşistan’a yönlendiren en önemli unsur Çad Gölü ile ilgiliydi. 
İngiltere eskiden Kano-Lagos demiryolu ile Trablus ve Akdeniz’e giden ticareti, 
tamamen Gine Körfezi’ne çevirmişti. Dünya Savaşı öncesi Orta Afrika’nın 
doğal limanı sayılan Trablusgarp’ı tekrar canlandırmak istiyorlardı. Böylece 
Orta Afrika’nın siyasi tapusuna sahip olarak Trablus’un Çad Gölü’ne demiryolu 
ile bağlanması düz bir yol olduğu için hem kısa hem de kolaylık sağlayacaktı.53 
Haziran 1934’te Hitler ve Mussolini Venedik’te görüştüler. İktidara yeni gelen 
Hitlerin de Mussolini gibi yayılmak istemesi İtalyanlar için iyi gibi görünse de 
aslında Hitler’in Alman Birliği davası Almanya’nın Avusturya’ya inmesiyle 
İtalya’nın aynı zamanda Adriyatik’te sonunun olacağı anlamına gelmekteydi.54

50 Gürsu, Sevil Tunç, “Tarihte Batı Anadolu, Ege, Ege Adaları”, III. T. T. Kongresi Ankara 11-15 
Ekim 1976, Kongreye Sunulan Bildiriler I, TTK Yay., Ankara 1979, s. 342.

51 Gürün, Kamuran, Savaşan Dünya ve Türkiye, Ankara, 1986, s. 128, 129,  130,  K., Türk-Sovyet 
İlişkileri (1920-1953), TTK Yay., Ankara 1991, s. 133, ss. 148-156, Gürün, Kamuran “Türkiye’yi 
İkinci Dünya Savaşı’na Sokma Çabaları”, Belleten, Cilt: LII., Kasım 1988, sa: 204 (Atatürk Özel 
Sayısı), s. 1462, 1463.

52 Hâkimiyet-i Milliye, 3 Kanun-i Sani (Ocak) 1930, Cuma, s. 1, Hâkimiyet-i Milliye, 4 Şubat 
1930, Salı, s. 1, H.Milliye, 7 Şubat 1930, perş., s. 1, 15 Şubat 1930, Cuma, s. 2, 21 Şubat 1930, 
perş. s. 1 (38)-(39), Hâkimiyet-i Milliye, 10 Şubat 1934, s. 1, 2, Hâkimiyet-i Milliye, 16 Nisan 
1934, Pzt., s. 2.

53 Harp Akad. Kom. Yay., Lozan Antlaşması, Montreux Sözleşmesi ve Paris Sözleşmesi, Harp 
kad.Basımevi,Yeni Levent-İstanbul 1987, s. 155.

54 Hart, Lidell, II. Dünya Savaşı Tarihi I, Çev.: Kerim Bağrıaçık,Yapı Kredi Yay. İstanbul Mart 
1998, s. 117,553,710, Hart, age I, s. 151.
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Avrupa’nın dikkatinin Almanya’ya yoğunlaştığı bir dönemde 5 Aralık 1934’te 
İtalya Wal Wal’da (Ual-Ual) bahane ile bir sınır anlaşmazlığı çıkardı. Olay 
Habeşistan tarafından Cemiyet-i Akvam’a götürüldüyse de daha sonra İtalya’nın 
anlaşmazlığı 1928 Antlaşması’nın hükümlerine göre çözme talebi üzerine 
mesele Cemiyet-i Akvam’dan geri alındı. Oysa İtalya’nın asıl amacı olayın 
çözüme kavuşması değil planladığı işgal harekatı için zaman kazanmaktı. Yine 
aynı nedenle Habeşistan olayı Cemiyet-i Akvam’a götürüldü ancak iki tarafında 
kendi topraklarında savaştıklarını sandıkları için iki tarafında suçsuzluğuna karar 
verilmişti.55

İtalya-Habeş anlaşmazlığı devam etmekteyken Stresa’da (Milano’nun 
kuzeyinde) İtalya, İngiltere, Fransa’nın da katılımıyla bir toplantı yapıldı. 
Almanya’nın silahlanması konuşulurken aynı zamanda Habeşistan’ın işgali 
de kesinleşmiş oldu. Çünkü İngiltere ve Fransa Almanya sorunu dolayısıyla 
Habeşistan’ı işgal ederse bir tepki gösteremeyeceklerini zannediyordu ama, öyle 
olmadı. Nil Nehri’nin kaynağını teşkil eden Tana Gölü’nün Habeşistan sınırları 
içinde olması İngiltere’yi yakından ilgilendiriyordu. Ayrıca Kızıldeniz bölgesinde 
dengelerin değişmesi İngiltere’nin işine gelmeyecekti. Bu çıkar çatışması iki 
ülkeyi iyice gerginleştirdi. Aranılan çözüm çabaları da sonuç vermiyordu. 
Durum iyice kötüye gitmekteydi. Habeşistan-İtalya anlaşmazlığına da bir çözüm 
getirilememişti.56

En sonunda İtalya Hükûmeti kendisine zecr-i tedbir uygulanmasına yönelik bir 
hareketlenmenin oluşmasına fırsat vermeden, 3 İlkteşrin (Ekim) 1935 Perşembe 
günü saat 05.00’te harp ilan etmeden taarruza başladı. Erythreé’den Habeş 
topraklarına girdiler.57

Cemiyet-i Akvam İtalya’nın bu şekilde savaşa girmesinden dolayı zecr-i tedbir 
uygulama kararı aldı.Zecr-i tedbirler konusu için Türkiye Hariciye Vekili T. R. 
Aras “Biz İtalya-Habeş meselesi ile ancak Cemiyet-i Akvam kararlarının bizi 
mecbur ettiği ölçüde iştigal ediyoruz.” diyordu.58 Bu da Türkiye’nin kurallara 
kesinlikle uyacağı anlamına geliyordu.

İşin en ilginç yanı ise mütecaviz olarak ilan edilen İtalya’ya uygulanan bu 
zorlama tedbirlerinin İtalya’yı önemli ölçüde sarsacak nitelikte olmasından 
kaçınılmış olmasıdır.59

55 Hayta, Necdet, Trablusgarp Savaşı Sırasında İtalyanların Kızıldeniz’deki Faaliyetleri, 
Gn.Kurm. ATASE Yay., 20/39 Ağustos 1995, Gn.Kurm. Basımevi Ankara 1995, ss. 98-103.

56 Hoskins, Halford L., The Middle East, Problem Area in World Politics, The Macmillan 
Company, New York 1956, s. 28.

57 Howard, Harry N., “The Entry of Turkey into World War II”, Belleten, Cilt: XXXI, Nisan 1967, 
sa: 122, 221,  222,  ss. 244-264. 

58 İlkin, Akın, “Türkiye’de Sanayi Politikası (1923-1973)”, İ.Ü.İ.F.M., Cilt: 30, Ekim 1970-Eylül 
1971, No. 1-4, s. 382, 384.  

59 İnan,Yüksel, Türk Boğazlarının Siyasal ve Hukuksal Rejimi, Ankara 1986.
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Bu arada da İtalya’ya bir barış teklifi yapılmış ve reddedilmiştir. 7 ay devam 
eden bu savaşta zehirli gazlar da dâhil olmak üzere en modern harp vasıtaları 
kullanılmıştır. İtalyan Hükûmeti 9 Mayıs 1935’te Habeşistan’ı ilhak ettiğini 
açıklamış ve İtalya kralını da aynı zamanda Habeş imparatoru olarak ilan etmişti. 
Bu saldırı karşısında Cemiyet-i Akvam’ın zayıflığı çok belirgin bir şekilde 
anlaşılmıştır.60 En sonunda da doğru dürüst bile uygulanamayan zoraki tedbirler 
15 Temmuz 1936’da kaldırıldı.61

İtalya-Habeş Harbi’nin Türkiye ve Avrupa’nın tepkilerini çeken önemli 
sonuçları şunlardır: Habeş Harbi, Türkiye’nin milletlerarası ilişkilerde hangi 
cephede yer aldığını göstermiştir. Ana amaç, toprak bütünlüğünün uluslararası 
statüko içinde korunması ve sürdürülmesidir. Güvenliğin ön planda olduğuna 
ve barışın korunması için uluslararası örgütlerin içinde olunması gerektiğine 
inanılmaktaydı. İtalya’ya zecr-i tedbir uygulamasına (ticari açıdan büyük zarar 
görme pahasına) katılınmıştır. Bu tutumu İngiltere ile yakınlaşmasını sağlamış, 
Fransa ve İngiltere’yi İtalya’dan beklentilerinin aksine uzaklaştırmıştır. 1935 
Kasımında İtalya’nın zorlama tedbirlerinin uygulamasına katılan devletleri tehdit 
etmesi üzerine Türkiye İngiltere ile bir Akdeniz Paktı imzaladı. Anlaşma, İtalyan 
saldırısına karşılık İngiltere’nin askerî yardımda bulunması teminatı ile ilgiliydi.62 
Bu durum karşısında Türkiye Boğazların silahsızlanması hakkında Lausanne’da 
konulan kayıtların kaldırılması için girişimde bulundu. İtalyan basınında ise 
İtalya’nın Anadolu topraklarına yönelik daima hürmetkar olduğu yazılıydı.63

Türkiye’nin Boğazlarla ilgili girişimleri sonucunda 20 Temmuz 1936’da saat 
22.00’de İsviçre-Montreux’de Türkiye, Bulgaristan, Fransa, İngiltere, Japonya, 
Romanya, Sovyetler Birliği, Yugoslavya, Yunanistan tarafından bir sözleşme 
imzalanmıştır.64 İtalya, Lausanne Boğazlar Mukavelesi’ni imzalayan devletler 
arasında bulunuyordu, bu sıfatla da Montreux Konferansı’na davet edilmişti. 
Fakat, İtalyan Hükûmeti Konferans’a katılmadı.65 Bunun sebebi, Türkiye ile 
İtalya arsındaki herhangi bir sorundan değil İtalya ile Cemiyet-i Akvam arasındaki 
ilişkilerden ileri geliyordu. Habeşistan meselesinden dolayı İtalya Cemiyet-i 
Akvam ile ihtilaf hâlindeydi. Gerçi Montreux Konferansı sırasında uygulanan 
zecr-i tedbirler kaldırılmıştı fakat Habeşistan konusu İtalya’nın istediği şekilde 
çözümlenmemişti. Ayrıca 1936 Ocağında kabul edilen Akdeniz Paktı, İtalya’yı 
60 İnönü, İsmet, Hatıralar 2, Bilgi Yayınevi Ankara Kasım 1987, s. 35. 
61 Jaeschke, Gottard, I. ve II. Dünya Savaşlarında Türkiye’nin Dış Politikası, Çev.: Mihin Lugal, 
Belleten, Cilt: XVI, sa: 64, s. 378, 742.

62 Jacobsen, Hans Adolf, 1939-1945 Kronoloji ve Belgelerle İkinci Dünya Savaşı, Çev.: İbrahim 
Ulus, Gn.Kurm. Basımevi, Ankara 1989.

63 Karabekir, Kazım, İtalya-Habeş, İstanbul 1935, Karabekir, Kazım, İngiltere, İtalya ve Habeş 
Harbi İstanbul 1935, Karabekir, Kazım, İtalya-Habeş Harbi, Tecelli Matb., İstanbul 1935, s. 211, 
ss. 425-426, Karabekir, İngiltere, s. 39.

64 Karal, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi 5, TTK Yay. Ankara 1988, s. 240.
65 Kasalak, Kadir, “San Francisco Konferansı ve Türkiye”, Altıncı A.T.S, Bildirileri I, ss. 210-234.
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Akdeniz’de zayıf hâle düşürmüştü. Ancak Türk Hükûmeti Boğazlar konusu için 11 
Nisan 1936 tarihli bir nota göndermiş ve bu nota İtalya’yı tedirgin etmiştir. Notaya 
cevap 28 Nisan 1936 tarihinde verilmiş olup mezkur mesele için görüşmeye hazır 
oldukları ama bir tarih vermedikleri görülmektedir. Boğazlar konusunda Sovyet 
Rusya ile olduğu kadar İngiltere’nin de çıkarları vardı ve İtalya’nın Akdeniz’deki 
durumu bu iki ülkenin Konferans’taki tutumuyla yakından ilişkiliydi. Zira İtalya 
yarımadası, Akdeniz’in ortasında bir kara parçası olduğu için İtalyan devleti 
ve halkının buradaki geleceği İngiltere açısından da önem taşımaktadır. İtalyan 
olan On İki Ada ve Rodos’un (1912 Ouchy Antlaşması’yla İtalya’da, 1947 yılına 
kadar, aslında savaş sonrası Yunanistan’a verilecekti ama, verilmedi.) birbirine 
yakınlığı bu adaların doğu Afrika yolunun korunmasındaki rolü, Boğazlar 
Meselesi’nin İtalya için önemini artırmaktadır. İtalya için sadece ekonomik değeri 
olan Boğazların seyr-i sefain açısından da önemi bulunmaktadır. İtalya, iki buçuk 
milyon tonilatosuyla Boğazlardan geçen devletlerin başında olup sonra İngiltere ve 
Yunanistan gelmekteydi. Boğazlardaki bu menfaatleri dolayısıyla Montreux’den 
çıkacak sonuç, İtalya için Akdeniz’de takınacağı tavrın büyük bir kısmı ile ilgilidir. 
Bu sebeple de durumu dikkatli bir şekilde incelemeden geçirecektir.66

İtalyan Hükûmeti, Montreux Konferansı hakkında Türkiye Hariciye Vekili T. R. 
Aras’a göndermiş olduğu mektupta, konferansa katılmama sebeplerini sıralayarak 
konuyla ilgili olarak kendileri için de uygun bir zamanda görüşme yapacaklarını 
belirtmişlerdir.67 Bu arada İtalya ve Almanya Sözleşme imzalanmadan önce bir 
ittifak oluşturmak için bir araya gelmişlerdi. Özellikle Almanya Türkiye ile bir 
ikili antlaşma yapmak istiyordu ama bu olmadı. Ancak İtalya Türkiye ile olan ticari 
ilişkilerinden dolayı da 2 Mayıs 1938’de Montreux Antlaşması’nı imzalamıştır.68 
Almanya’nın İtalya ile olan durumu değişmemiştir.

Türk-İtalyan dostluğu böylelikle İtalya’nın Sözleşmeyi imzalamasıyla, daha 
da bir gelişme yoluna girmiştir. Atatürk Montreux Antlaşması’nın imzası üzerine 
şöyle söylemiştir: “Milletin yüksek seviyesine, ordumuzun bükülmez pazusuna 
ve medeni beşeriyetin aldatılmaz bonşansına dayanarak ve güvenerek kullanılan 
zeka, lojik ve enerjinin bütün beşeriyetin muhtaç olduğu sulh ve huzuru bahşeden 
neticeler doğurabileceğinin delili olan Montrö Konferansı eseri cidden sevinmeye 
ve sevindirmeye değer bir hadisedir.”69

66 Kennedy, P., Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri, Çev.: Birtane Karanakçı, T.İ.B. Yay., 
Ankara 1990, s. 362, 398.

67 Kocabaş, Süleyman, Türkiye’nin İkinci Dünya Harbi Politikası, A.T.B., Gn.Kurm. ATASE 
Yay.Yıl:23, Ağustos 1998, sa: 45, Gn.Kurm. Basımevi, Ankara 1998, s. 120’de Pakt’ın tarihi 
01.06.1941 olarak geçmektedir. s. 121.

68 Koçak, Cemil, Türk-Alman İlişkileri (1923-1939), TTK.Yay., Ankara 1991, s.117, 168, 199, 
Koçak C., Türkiye’de Millî Şef Dönemi (1938-1945), I, Yurt Yayınevi, Ankara 1986, s. 103,ss. 
141-196, 223,265, 272.

69 Kuneralp, Zeki, Sadece Diplomat (Hatırat), İstanbul Aralık 1991, s.  31, 58.
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Bu Konferans’ın akabinde Türkiye Orta Doğu’daki devletlerle bazı ortak 
savunma tedbirleri almaya yönelmişti. Amacı Balkan İttifakı’na benzer bir ittifakı 
doğu ve güneydoğuda yer alan sınır komşularıyla yapmaktı ki (İran ile Irak 
arasındaki sınır anlaşmazlığı düşünülürse)… 8 Temmuz 1937’de Türkiye, İran, 
Irak ve Afganistan arasında Tahran’da Sadabat Sarayı’nda bir Pakt imzalandı.70 
Bu Pakt’ın en önemli gerekçesi aslında yaklaşan yeni bir dünya savaşına karşın 
sınır güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu Pakt aynı zamanda Atatürk’ün dış işleri ile 
ilgili ölmeden önce yaptığı son girişimdir. Nitekim Atatürk’ün sağlığı gittikçe 
kötüleşmektedir.

1937 yılı sonlarına doğru, Atatürk’ün hastalığı daha fazla etkisini göstermeye 
başladı. Ekim 1938’de artık yatağa bağlanmıştı. Bundan dolayı da Türk Hariciye 
Vekaleti tüm Türk elçiliklerine, Atatürk’ün sağlığının ciddiyetini koruduğu ve 
hastalığı yenme ihtimalinin ise çok zayıf olduğu resmen bildirildi. Haberin dış 
basında yer almasından sonra da geçmiş olsun mesajları yollanmaya başladı. 
Çok kısa bir süre sonra da Atatürk tüm çabalara rağmen 10 Kasım 1938 günü 
sabahı saat 09.05’te hayata veda etti. Atatürk’ün ölümü ile ilgili olarak Hükûmet 
resmî bir açıklama yayımladı. TBMM, toplantıya çağırıldı. Açıklama şöyleydi: 
”Türk vatanı büyük yapıcısını, Türk Milleti Ulu Şefi’ni, insanlık büyük evladını 
kaybetti.”71

Atatürk’ün ölüm haberi yurt içinde ve yurt dışında büyük yankı yaptı. 
Cenaze töreninin İstanbul ve Ankara programları hazırlandı. Törene katılacak 
yabancı devlet adamlarının listeleri Türkiye’ye gönderildi. Türkiye’nin Roma 
Büyükelçisi Hüseyin Ragıp Baydur, İtalya’nın Atatürk’ün ölümünden sonraki 
tutumunu izleyip 11 Kasım 1938’de Ankara’ya şöyle rapor etti:” Atatürk’ün vefatı 
dolayısıyla Hariciye Nezareti Protokol Müdür Vekili ziyaretimde bulunarak İtalya 
Hükûmeti’nin taziyelerini beyan etti. Harbiye Nezareti Müsteşarı General Periani 
elçiliğe gelerek defteri imzaladı…”

16 Kasım 1938 günü, Atatürk’ün naaşı, İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda 
ziyarete gelenler tarafından ziyaret edildi. 19 Kasımda, İzmit’e oradan da 
Ankara’ya götürülerek Etnografya Müzesi’nde geçici kabrine konuldu. 1953’te 
Ankara Rasattepe’de Anıtkabir’e nakledildi.72 

İtalya Basını Atatürk’ün hayatına, eserlerine geniş ölçüde yer verdiler. 
Atatürk’e övgülere ve saygın ifadelere de oldukça sık rastlanmaktaydı. Faşist 
İtalya’nın, Hükûmeti’yle, basınıyla Atatürk’e son saygıda dahi kusur etmediği 
görülmektedir ki, Büyükelçi Baydur’da bunu günü gününe rapor ediyordu.73 

70 Kurat, Akdes Nimet, Çaka Bey (İzmir ve civarındaki Adaların İlk Türk Beyi M.S. 1081-1096), 
Türk Kült. Araşt. Enst. Yay. 24, Ankara 1966.

71 Kurat, Yuluğ Tekin, Osmanlı İmparatorluğu’nun Paylaşılması, Ankara 1986.
72 Kurtcephe, İsrafil, Türk-İtalyan İlişileri (1911-1969), Ankara 1955, s. 53 vd. 
73 Kurumahmut, A., Ege Adaları’nın Silahsızlandırılması Sorunu, Gn.Kurm. ATASE Yay., 
105/306, Kasım 1986, Gn.Kurm. Basımevi, Ankara 1986, s. 113.
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İtalya Hükûmeti’nin bu nazik davranışlarının bazı sebepleri vardı: Kasım 
1938’den itibaren yürürlüğe giren ticaret antlaşması, Montreux Antlaşması’na 
katıldığı için Türkiye’nin dostane tutumuna karşılık yine dostça davranma 
hissiyatından kaynaklanmaktadır.74

Atatürk’ün ölümünü takip eden, Türkiye açısından çok önemli dış politika 
olayı 2 Eylül 1938’de Bağımsız olan Hatay Devleti’nin Meclisi’nde aldığı kararla 
29 Haziran 1939’da Anavatana katılmasıdır. Bu Atatürk’ün hasreti olarak kalan 
en önemli işiydi. Ölmeden önce Sancak’ın Bağımsız olduğunu görmüştü, ancak 
asıl isteği Misak-ı Millî sınırları içinde geçmekle beraber Fransa ve Suriye ile olan 
anlaşma dolayısıyla ayrıymış gibi görülmekteydi. Bu da Atatürk’ü çok üzen bir 
meseleydi. İşte bu özlem şimdi sona eriyordu.75

Mart 1938’de Almanya’nın Avusturya’yı işgalinden sonra 29 Eylül 1938’de 
Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere’nin katılmaları ile Münich’te bir konferans 
toplandı. (Nazi Almanyası’nın Anschluss (ilhak etme) Hareketi hem Türkiye’nin 
hem de Avrupa’nın önemli bir sorunu hâline gelmişti ki, bu sebeple de konferans 
toplandı 1938 Avusturya’nın ilhakı Hitler’in “Ein Volk Ein Reich-Tek Millet, 
Tek Devlet-Politikası’nın özüdür.) Çekoslovakya’nın bir parçası olan ve üç 
milyondan fazla Almanın yaşadığı Südetler Bölgesi (Sudetenland) dört merhalede 
Almanya’ya teslim edilecekti; Çekoslovakya’nın Almanya ile sınır batı bölgesi, 
Polonya, Almanya ile birleştiği sınır bölgesi, Almanya’nın Avusturya ile sınır 
kuzeybatı bölgesi. Buna karşılık İngiltere ve Fransa Çekoslovakya’nın sınırlarını 
garanti etmişlerdi. Ancak 15 Mart 1939’da Alman kıtaları Prag’ı işgal ettiler. 
Çekoslovakya böylelikle haritadan silindi. Almanya sekiz gün sonra da Memel’i 
alarak Litvanya’ya da boyun eğdirdi.76 Aynı gün Almanya’nın Romanya’ya âdeta 
bir ültimatom vererek bir ticaret antlaşmasını zorla kabul ettirmesi Türkiye’nin 
Almanya’ya bakışını değiştirmişti.77

7 Nisan 1939’da İtalya’nın Arnavutluk’u işgal etmesiyle Türkiye’de endişeler 
daha da artmıştı. Çünkü bu işgalin Almanya’nın İtalya ile Mihver Devlet 
olmaları dolayısıyla yakından ilgisi vardır. Çünkü yine Çekoslovakya’nın işgali 
ile Hırvatların da Almanya’nın himayesine girdiği söylentileri çıkmıştı. Bu da 
Almanya’nın Adriyatik Kıyılarına ulaşması demekti ve İtalya buna bir çözüm 
bulmalıydı. Almanya’ya da fikrini söyleyerek Arnavutluk işgaline destek sağladı 
ve kendini bir program dâhilinde güvende sandı. Oysa ki Almanya İtalya’nın yalnız 
kalarak kendine yaklaşmasını, Batıdan kopmasını istiyordu ve başardı da. Acaba 
74 Kürkçüoğlu, Ömer, Türk-İngiliz İlişkileri (1919-1926), A.Ü.S. B.F. Yay., Ankara 1978, s. 126 
194,  246.

75 Kürşat, Cengiz “Türkiye’nin Çıkarları Bakımından Nato”, Belgelerle Türk Tarih Dergisi (Dün-
Bugün-Yarın) Ekim 1969, sa: 25, s. 8.

76 Lewis, Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Çev.: Metin Kıratlı, TTK Yay., Ankara 1991, s. 
228, s. 288.

77 Manisalı, Erol, Cumhuriyetimizin Elli Yılında Dış Ekonomik İlişkiler, İ.Ü.İ.F.M., Cilt: 30, 
Ekim 1970-Eylül 1971, No. 1-4, s. 100,  102.
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Mussolini durumun farkında değil miydi, yoksa çıkarları bunu mu gerektiriyordu. 
Bu sorunun cevabı, Atatürk’ün daha önce Musssolini için düşüncelerine bakılırsa 
pek akıllıca olmadığı yönündeydi ve zaman Atatürk’ü haklı çıkaracaktı. Türkiye 
açısından bakıldığında İtalya’nın Arnavutluk’a girmesiyle Doğu Akdeniz ve 
Balkanların durumu ağır bir tehdit altına girmiş oluyordu. 

 Almanya’nın 1939 Şubatında Macaristan’da Anti-Komintern Pakt’a katılarak 
Romanya’yı da ekonomik olarak kontrol altına almak için çaba harcadığı göz önüne 
alınınca, Mihver’in Orta Avrupa’dan doğuya doğru yayılmakta olduğu belirli bir 
şekilde ortaya çıkmaktaydı. Çekoslovakya’nın yok olması karşısında Fransa da 
Romanya da bir tepki gösterememiş ve bunun sonucu olarak da Küçük Antant 
dağılmıştı. İtalya’nın Arnavutluğu işgali ise, Türkiye, Yunanistan ve Romanya 
arasında 1934’te yapılmış olan Balkan Antantı’na ağır bir darbe indirdi.78

Yugoslavya, Batı’nın garantisi yerine Mihver ile iyi geçinmeyi tercih 
ettiğinden Pakt’ta bu şekilde bir parçalanma oluştu. İngiltere ve Fransa 
Yunanistan ve Romanya’ya garanti verdiler, ancak Türkiye sadece karşılıklı 
yardım içerikli bir ittifak yapmayı kabul etmişti. Esasen Batı’nın ne kadar 
garantör olduğu Çekoslovakya örneğinde malûm olduğu üzere Romanya örneğin 
de de görülmektedir. Ancak Türkiye Mihver’in aşikar politikası gereği Batı’nın 
yanında yer alması gerektiğinin farkındadır. Nitekim İkili görüşmelerle bu fikri 
desteklemeyi düşünürken, dışarıda Mihver’in kontrol edilememesinden dolayı 
19 Ekim 1939’da daha önce kararlaştırılan esaslar dâhilinde Türk-Fransız-
İngiliz İttifakı imzalanmıştır. Bu arada Türkiye, Sovyetler Birliği tarafından 
bir güvence sağlamak da istemiştir. Girişimlerden bir sonuç alınamamış, ancak 
Sovyetler Birliği Almanya ile 23 Ağustosta bir Dostluk ve Saldırmazlık Paktı 
imzalamıştır ve bu pakt savaşın çıkmasında en büyük unsur olmuştur. Bloklar 
artık tamamlanmıştır. Daha önce zaten Almanya-Japonya ve İtalya üçlü Mihveri 
oluşturmuşlardı ve zaten 1 Eylül 1939’da Almanya’nın Polonya’ya saldırmasıyla 
II. Dünya Savaşı başlamıştı.79

Türkiye II. Dünya Savaşı’nda coğrafi mevkiinin önemi dolayısıyla, 
müttefiklerin ve mihver devletlerin kendi yanlarında savaşa girmesi için yoğun 
baskılarıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu baskılara karşı Türkiye’nin politikası, 
ülkenin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını hiçbir taviz vermeden muhafaza 
etmek amacına yöneliktir. Türkiye’nin bu politikasında elbette ki I. Dünya 
Savaşı’nın acı tecrübeleri ve Sovyetler Birliği’nden duyulan endişeleri büyük 
etken olmuştur. Atatürk’ün dış politikasını, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesiyle 
özetlemek de mümkündür. Türk milleti ve diplomasisi için bu savaş aynı zamanda 
büyük bir sınav olmuş, Türkiye bu felakete bulaşmadan tarafsızlığını sürdürüp, 
sıcak çatışmadaki iki hasım devleti de idare ederek savaşı atlatmıştır. Oysa, zaman 
78 Maulvault, Lucien, Dünya Savaşı Özeti II, Çev.Nazım Erten, Gn.Kurm. Başk., Askeri Basımevi, 
İstanbul 1947, s. 24.

79 Melek, Abdurrahman, Hatay Nasıl Kurtuldu, TTK yay, Ankara,1986, s. 84.
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zaman Türkiye üzerinde pazarlıklar ve planlar yapılarak harbe girmeye zorlanılmış, 
topraklarının bir kısmını ve Boğazların kontrolü ve hatta ele geçirilmesi yolunda 
özellikle Sovyetler Birliği tarafından hayli siyasi baskı yapılmış, özel girişimlerde 
bulunulmuştur. Türkiye’nin savaşa fiilen katılıp katılmaması da tamamen 
Sovyetler Birliği ile ilgiliydi. İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla uluslararası 
politikanın güç odakları, İngiltere, Fransa’ya karşılık; Sovyet Rusya, Almanya, 
İtalya ve Japonya’dır. ABD ise  bu tablonun dışındadır.80

İngiltere ve Fransa İtalya’nın Balkanlara sızmasını önlemek için Yüksek 
Harp Konseyi kurarak bir Balkan Bloku oluşturmayı hedefledi. Ancak İtalya’nın 
görüşmelere yanaşmak istememesinden dolayı bu fikirden vazgeçilmiştir. Bu 
arada İtalya Yugoslavya’ya da herhangi bir aleyhte girişimde bulunursa Almanya, 
Macaristan ve Bulgaristan ile birlikte Balkanlarda harekete geçeceğini bildirmiştir. 
Tam bu sırada Almanya’nın Fransa’ya saldırması ve İtalya’nın da 10 Haziran 
1940’ta Almanya’nın yanında yer alarak Fransa’ya savaş ilan etmesiyle savaş 
Akdeniz Bölgesi’ne yayıldı.81 Bunun üzerine İngiltere ve Fransa Türkiye’den 
hemen seferberlik ilanı istemişlerdir. Ayrıca Üçlü Antlaşma’nın 2. maddesine 
dayanarak en önemlisi İtalya ile ilişkilerin kesilmesi istenmiştir. Bu durumda 
Türkiye Sovyetler Birliği ile bir ihtilafa düşmek istemediğini de söyleyerek aynı 
şekilde tarafsızlığının devamı edeceğini belirtti. Tabi bu kararın alınmasında 
Mussolini’nin şu sözleri de etkili olmuştur: Mussolini savaşa girerken tüm komşu 
devletlere teminat vermiş, aralarında hiçbiriyle savaşa girmek istemediğini 
söylemişti: “İsviçre, Türkiye, Mısır ve Yunanistan bu sözlerimi kaydetsinler.” 
Gerçi bu teminat ne kadar güvenilir bu kısmı tartışılır. Çünkü Mussolini, daha 
önceleri de özellikle Türkiye için “emniyette” derken aynı zaman da tehditte 
etmekteydi. İngiltere ve Fransa’nın ısrarlarını da Türkiye ikinci protokolün ihtirazi 
kaydını ileri sürerek savaş dışında kaldı.82 (Üçlü Antlaşma’daki 2. Protokol –
İhtirazi Kayıt– Sovyet Çekincesi olarak geçmektedir). 

Çok kısa bir süre sonra da İngiltere ve İtalya sözlerinde durmadılar. İtalya 
Yunanistan’a saldırdı. İngiltere de yardım etmedi. Tabi bu durum Türkiye’yi 
endişelendirdi. Yugoslavya tarafsızlığını ilan etti. Bulgaristan’ın Yunanistan’a 
karşı savaşa girmesi üzerine sınırdaki hareketlenmeyi savaş sebebi sayacağını 
bildirince bu taraf rahatladı. Bundan dolayı da Balkan Antantı’nın bir önemi 
kalmamıştı. İtalya Yunanistan’dan önce Balkanlar’a inmek istediyse de Almanya 
Yunanistan’a 13 Aralıktaki saldırısını İtalya’dan daha önce sonuçlandırdı. Almanya 
artık Ege Denizi’ndeydi. İtalya’nın Yunanistan ile beş aylık savaşı, İngiltere’nin 
80 Memiş, Ekrem, Avrupa’da Meydana Gelen Değişmeler, Anadolu’nun Jeopolitik Konumu 
ve Tarih Boyunca Anadolu’ya Yönelik Dış Tehditler, S. E.B., Gn.Kurm. ATASE Yay., Yıl:32, 
Temmuz 1998, sa: 92, Ankara 1998, s. 135.

81 Meray, Seha L.- Olcay, O., Montreux Boğazlar Konferansı-Tutanakla, Belgeler, A.Ü.S. B.F. 
YAY., Ankara 1976.

82 Milliyet, 31 Mayıs 1928, s. 1.(16), Milliyet, 19 Temmuz 1932, s. 1.(43), Milliyet, 10 Şubat 1934, 
s. 1.
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Süveyş Harekatıyla gaflete düştüğünün göstergesiydi. Çünkü 1941 Martında 
Bingazi’den ayrılmak zorunda kalan İtalya, aynı zamanda İngiltere’nin Mayısta 
Adisebaba’ya girmesiyle Afrika hayallerinin de sonu olmuştur.83 Yugoslavya 4 
ay sonra tarafsızlığını bozarak Mihver’in yanında savaşa girdi.Ancak iç savaş 
sonrası Hükûmet değişince savaş taraftarı olmayan Simoviç Hükûmeti’ne karşı 
bu sefer de Almanya savaş açtı.84

 Hızını alamayan Almanya’nın Türkiye’ye de saldıracağı söylentileri çıkmış 
ve bu Almanya tarafından yalanlanmış ve hatta teminat verilmişti. Türkiye daha 
sonra bu teminatı 18 Haziran 1941’de Türk-Alman Saldırmazlık Paktı’nın 
imzalanmasıyla da somutlaştırmıştır.85 Türkiye’nin böylece savaş sahnesinden 
uzaklaşmasıyla Almanya Sovyetler Birliği ile saldırmazlık imzalamasına rağmen 
Barbarossa Harekatıyla Sovyetler Birliği’ne yanında İtalya, Macaristan, Romanya 
ve Finlandiya olmak üzere saldırdı. Türkiye’de rahat bir nefes aldı.86 Ve hemen 
tarafsızlığını ilan etti. Bu arada 7 Aralıkta Japonya’nın Pearl Harbor Amerikan 
Üssü’ne saldırması üzerine 11 Aralık 1941’de ABD savaşa girdi. Savaşın boyutu 
I.Dünya Savaşı’ndaki gibi değişti. ABD Türkiye’nin dış politikasında önemi 
giderek artan bir unsur halini almaya başladı.87

1942 yılı başlarında Türkiye’ye Yunan Adalarının vaadiyle Mihver’e katılması 
konusunda Almanya’dan ısrarlar başladı, Türkiye bu telkinlere riayet etmeyerek 
tarafsızlığını muhafaza etmeye devam etti. 1943 Ocak ayında İngiltere ve Fransa 
Casablanca’da “Kayıtsız, şartsız teslim” kararı aldılar. Bu karar aynı zamanda 
Mihver’in çökeceği anlamına da gelmektedir. Çünkü, Alman ordusu Rusya’da 
yenilmeye başlamıştı bile. Durum tersine dönmüştü. Bu görüşmede Türkiye’nin 
savaşa girmesi konusu da maddeler arasında geçmekteydi ve Adana’da 30-31 
Ocak 1943 yani Casablanca Konferansı’ndan hemen sonra İngiltere, ABD’yi de 
temsilen Türk Hükûmeti’yle görüştü. Türkiye’nin güya savaşa girmesine yönelik 
değil de güvenlik açısından Türkiye’nin silah ihtiyacının teminine gidilmesi 
gerektiği belirtilmiştir.

Savaş’ın ağırlık merkezi “hassas bölge (point nevralgigue)” denilen Ege 
Denizi’ndeydi. Ama yine de son durum Türkiye’nin tehlikeden kurtulduğunu 
gösteriyordu.88

83 Milliyet Yay., Büyük Savaş (İkinci Dünya Savaşı Tarihi 1939-1945), Çev.: Fikret Arıt Tarih 
Dizisi 33, Milliyet Yay., Mayıs 1974, s. 58,  112,  282, 283,  283.

84 Montreux ve Savaş Öncesi Yılları, ss. 68-78. 
85 Mumcu, Ahmet, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, İstanbul 1979, s. 90, 
173, 174.

86 Nutuk, 2, ss. 770-787 vd., Nutuk 2, s. 906.
87 Ostrogorsky.,George, Bizans Devleti Tarihi, Çev.: Fikret Işıltan, Ankara 1991, ss. 330-333. 
(Venedik Şehir Cumhuriyeti İstanbul ve civarında serbestçe ticaret yapmaktadır.).  

88 Ökçün, A. G.-Ökçün, A. R., Türk Antlaşmaları Rehberi 1920-1973 A.Ü.S. B. F., Yay. Ankara 
1974, No. 372, s. 101.
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İtalya için artık son yaklaşmaya başlamıştı. Çünkü, savaşın tüm yükünü İtalya 
üzerine almıştı. Halk, ordu, ve Kral artık savaşın bitmesini istiyorlardı.

Özellikle de 1943 Baharı’nda Müttefiklerin Kuzey Afrika’daki zaferi 
Mussolini’nin İtalya üzerindeki nüfuzunu sarsmıştı. Müttefikler savaştan 
çekilme çağrısında bulunmuşlardı. Mussolini reddetmişti. Ama bu çağrıya Kral 
olur vermiş ve Mussolini Müttefiklerin Sicilya çıkarmasından sonra Büyük 
Faşist Konseyi’nin kararıyla iktidardan düşürülmüştür. Yeni Hükûmeti Mareşal 
Bodoglio kurdu ve Faşist Parti lağvedildi. Mussolini tutuklanarak Abruzess 
Dağlarında bir otele hapsedildi.13 Eylül 1942’de Almanlar tarafından kaçırılana 
kadar da orada kaldı. Almanların desteğiyle kurulan “Sosyalist Cumhuriyet’in 
yani Salo Cumhuriyeti’nin” başına geçirildi. Yeni İtalya Hükûmeti ile bir 
süre daha savaşa devam etmek için gizli bir Mütareke imzalanmıştı ama taraf 
değiştirerek Almanya’ya savaş ilan etti ve 9 Eylül 1943’te yeni bir Mütareke ile 
teslim oldu. Buna rağmen, Orta İtalya’da Nisan 1945’e kadar Almanlarla savaş 
devam etti. İkinci Mütareke 29 Nisan 1945’te imzalandı ve İtalya böylece savaştan 
çekildi. Artık Türkiye için asıl sorun Almanya idi.89 Bu sıralarda 1943-1945 yılları 
arasında yapılan konferanslarda Türkiye’nin savaşa girmesine yönelik kararlar 
alınmış ve baskılar yapılmıştır. En sonunda da köşeye sıkıştırılmış olarak 4-11 
Şubat 1945’te Kırım-Yalta Konferansı’nda Sovyetler Birliği lehine Boğazlar 
Sözleşmesi üzerinde yapılacak değişiklikler kararının alınması üzerine Türkiye 4 
Ocak 1945’te Almanya’ya, 23 Şubat 1945’te de Japonya’ya savaş ilan etmiştir. Bu 
Konferans kararlarına hukuki olarak uyduğu için de San Francisco Konferansı’na 
davet edilerek Birleşmiş Milletlerin kurucu üyeleri arasında yer almıştır.90

İtalya halkı 1946’da Cumhuriyet lehine karar verinceye kadar Müttefikler 
(oğlu lehine istekleri doğrultusunda tahttan çekilen) İtalya Kralı’nın oğlunun 
krallığını da tanıdılar. Almanya ise 2 Mayıs 1945’te “Kayıtsız –Şartsız” teslim 
olduklarına dair olan belgeyi imzaladılar. Artık ne İtalya ne de Almanya coğrafik 
olarak vardı.91

Japonya’nın da yenilmesi ile savaş 2 Eylül 1945’te resmen sona ermiştir. 
Yalta’dan sonra Boğazlar Meselesi 17 Temmuz- 2 Ağustos 1945 tarihleri arasında 
Potsdam (Berlin) Konferansı’nda görüşüldü. Konferansa Sovyetler Birliği, 
İngiltere, ABD temsilcileri katıldı. Sovyetler Birliği’ nin istekleri 1936 Montreux 
89 Özdalga, Numan, Türk Boğazlarının Tarih İçindeki Önemi, Gn.Kurm. Başk. Deniz K.K., 
Deniz Basımevi, İstanbul 1965, ss. 87-96.

90 Özdoğan, G. G. İkinci Dünya Savaşı Yıllarındaki Türk-Alman İlişkilerinde İç ve Dış Politika 
Aracı Olarak Pan-Türkizm, T.D.P.A., Der.: F. Sönmezoğlu, Der Yay., İstanbul 1994, s. 360.

91 Özgiray, Ahmet, “Türk-İtalyan Siyasi İlişkileri (1921-1930)”, E. Ü. Tarih İncelemeleri Dergisi, 5, 
İzmir 1990, s. 126,  129 vd.,  133, Özgiray, Ahmet, “Atatürk ve Dış Politika”, Üçüncü Uluslararası 
Atatürk Sempozyumu, 3-6 Ekim 1995-Gazi Mağusa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, I, s. 
126,230,236.
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Boğazlar Sözleşmesi’nin kendi lehlerine düzeltilmesiydi ki bu reddedildi. 
Karşılıklı notalaşmalardan sonra araya giren İngiltere ve ABD’nin S. Birliği’ne 
gönderdikleri nota ile Türkiye’nin Boğazları savunan tek ülke olarak kalması 
gerektiğini bildirdiler ve sorun böylece kapanmış oldu.92 Türkiye savaş sonrası 
ancak yeni düzene uyum sağlarken asıl korkusu olan İtalya’da ise Mussolini 28 
Nisan 1945’te idam edilmişti. 21 yıl Süren Faşist rejim sona ermiş ve yerini 1946 
sonrası Cumhuriyete bırakmıştır. İtalya savaş suçlusu olarak işgal ettiği ülkelere 
tazminat ödemek zorunda kalırken 1912’de aldığı On İki Ada’nın durumu 
önemliydi. İtalya’nın Savaş’tan çekilmesi üzerine Almanlar tarafından işgal edilen 
Adalar, Türkiye’ye geri verilmek istenmişse de Türkiye bunu kabul etmemiştir. 
Sonuç olarak bu adalar Yunanistan’a verilmiş ve 10 Şubat 1947 tarihli İtalyan 
Barış Antlaşması’yla da İtalya bunu onaylamıştır.93 Türk Hükûmeti çekimser 
kalmakla birlikte, Yunan hâkimiyeti resmen tanınmıştır. Akdeniz’deki Türkiye’nin 
karasuları sınırı; Türkiye ile İtalya arasında Lausanne Barış Antlaşması’nın 15. 
Maddesi ile İtalya’ya bırakılan Meis Adası ile Anadolu sahilleri arasında çizilen 
sınırdır. On iki Ada’nın Yunanistan’a verilmesinden sonra 12 Nisan 1947’de 
Ankara’da Türk-İtalyan Ticaret Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmanın yürürlük 
süresinin uzatılması için de Ankara’da 30 Nisan 1948’de bir kanun kabul edildi. 
Arkasından 24 Mart 1950’de iki ülke arasında Roma’da Dostluk, Uzlaşma ve Adli 
Tesviye (Yargısal Çözüm) Antlaşması imzalandı. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
iki ülke arasında her on yılda bir, en az iki tane olmak üzere dostluk ve ticaret 
antlaşmaları imzalanmıştır.94

Cumhuriyet İtalyası ile sıcak temaslar kurulması, özellikle de ABD’nin 
yardımlarıyla İtalya’nın yeniden  yapılandırılması sürecinde olması dikkat 
çekicidir. Kuzey Atlantik Paktı’na Türkiye ile Yunanistan alınmazken İtalya. 
Kurucu Üye olarak alınmıştır Bu da Türkiye’nin durumunu nazikleştirmekle 
beraber bir Akdeniz Paktı fikrini de yok ediyordu.

 Türkiye üç yıldır uğraşıp da giremediği NATO’ya girmek için hem Kore 
Savaşı’na katılmış (özellikle İngiltere tasvip etmemekteydi) hem de İngiltere’nin 
de desteğini dikkate alarak Bağdat Paktı’na katılmış ve ABD’ye hava üssü 
vermiştir. Üç yıl sonra NATO’ya 18 Şubat 1952’de üye olmuştur. Pakt’ın 
güneydoğu kanadını oluşturmuştur. Aynı organizasyonda yer aldıkları için de iki 
92 Özgüldür, Yavuz “İki Savaş Arası Dönemde İngiltere ve Almanya’nın Türkiye’deki Siyasi ve 

Askerî Yatırımları”, Beşinci askerî tarih semineri Bildirileri I, s. 491, Özgüldür, Yavuz, 
türk-alman İlişkileri (1923-1945), Gn.Kurm., ATASE. Yay., Gn.Kurm Basımevi, Ankara 
1993, s. 144,  162.

93 Öztürk, Osman Metin, “İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde (1919-1939) Stratejik Açıdan 
Türkiye”, Beşinci askerî tarih semineri Bildirileri I, (değişen dünya dengeleri İçinde 
askeri ve stratejik açıdan türkiye (23-25 ekim 1995 İstanbul), Gn.Kurm.ATASE Yay., 
Ankara 1996, s. 337.

94 Paşakay, Rahmi, İtalya-habeş harbi, Gn.Kurm. ATASE Yay., 56/109, Haziran 1938, Gn.Kurm. 
Basımevi Ankara 1938, ss. 423-447.
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ülke ilişkileri hep bir gelişme ve iyileşme göstermiştir.95 Bu gelişmeler genelde 
kültürel düzeydedir. Artık askerî ve siyasal seyrini sanki tamamlamış gibi 
görünmektedir.

Tarih boyunca Türk-İtalyan ilişkileri, özellikle kültür bağları bakımından ilginç 
bir gelişme göstermiştir. Türklerle İtalyanların tarih sahnesinde karşılaşmaları 
X. yüzyıl’da İtalyanların İstanbul’a gelmeleri ile mümkün olmuştur. Türklerin 
İtalyanlar ile sahne sanatlarına yönelik ilişkileri XVI. yüzyıla kadar uzanmaktadır. 
Türkiye’de de İtalyanların bu sahne sanatlarına Türk sanatçıların da katkıları 
olmuştur. Ayrıca İtalyan sanatçıları Türkiye’de eserler yaratıp sahneye koydukları 
gibi tiyatro binalarının yapılmasına da önayak olmuşlardır. Çeşitli tarihlerde 
tiyatro, müzik, dernekleri kurarak bu sanatların Türkiye’de tanınması için çaba 
göstermişlerdir. Osmanlı tarihi hep konu olarak seçilmiştir.96 İtalyanların Türk 
toplumunu veya coğrafyasını ya da ikisini birden tarihsel içerikle birleştirip 
sahnelemeleri Türkiye’de oldukça beğeni kazanmıştır. Bu sebeple de 1935-
1936 ders yılında Musiki Muallim Mektebi’nde; tiyatro, müzik, opera alanındaki 
çalışmalara hız verilmiştir. Bu okul 1940’da Devlet Konservatuarı’ na 
dönüşmüştür.97

Sahne sanatlarıyla beraber İtalyanlar İstanbul’da okullar açarak kültürlerini 
devam ettirmek de istemişlerdir. Pek çoğu ruhsatsız olarak faaliyet göstermiş 
olup özellikle de Cumhuriyet döneminde tanınmaları Lausanne’a ekli mektuplarla 
olmuştur. Atatürk döneminde (1932-1933) çoğu İstanbul’da olmak üzere İzmir ve 
Edirne’de toplam 13 okul vardı. 1937-1938 yıllarında ise bu sayı 6’ya düşmüştür. 
Sebebi de Türk Hükûmeti’nin 1931’de çıkardığı bir yasa ile Türk çocuklarının bu 
okullara gitmesi yasaklanmıştı. Bugün ise 16 kadar okul vardır.

Türk Hükûmeti, hukuk alanındaki yeniliklerde de, en modern olarak İtalyan 
Ceza Hukuku’nu tercih etti.98

Son olarak Türkiye-İtalya ticari ilişkilerine bakılacak olursa; Türkiye’nin 
ekonomi politikası daha Cumhuriyet’in ilk yıllarında İzmir I. Türk İktisat 
Kongresi’nde belirlenmişti (17 Şubat 1923). Alınan Misak-ı İktisadi kararı 
doğrultusunda da 1923-1933 arası ilk liberal kalkınma modeli uygulandı.99 
1923 Lausanne Barış Antlaşması ile Türkiye gümrük resimleri ile ilgili beş 
yıllık uzatma süresi ekleme hakkı elde etmişti. 1929’da bu süre bittiğinde yeni 

95 Parla, R., (Der.), Belgelerle türkiye Cumhuriyeti’nin Uluslararsı temelleri, Lozan, 
Montrö, türkiye’nin Komşularıyla İmzaladığı Başlıca Belgeler (suriye, Irak, İran, ssCB, 
Bulgaristan, Yunanistan) NatO, aet, avrupa Konseyi, Kıbrıs ege, adalar sevr tehlikesi, 
Özdilek Matb. Ltd. Şti. Lefkoşa Nisan 1987, ss. 117-134.

96 Parlak, Türkmen, ege denizi’nde İlk türk derya Beyleri, İzmir 1979.
97 Pazarcı, Hüseyin, “Lozan Antlaşması’ndan 1974’e Kadar Ege’ye İlişkin Gelişmeler ve 

Yunanistan’ın Ege Politikası”, Üçüncü a.t.s. Bildirileri, s. 32.
98 Perk, Kadri, 1935-1936 İtalya- habeş harbi, İstanbul 1940, s. 7. 
99 Polatkan, Salih, 1. ve 2. dünya savaşları Özeti, Eko Matbaa, İstanbul 1972, s. 208, 213.
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bir gümrük tarifesi kabul edilmişti. Bu sıralarda İngiltere, İtalya, Romanya, 
Yugoslavya, Fransa, Japonya ve Yunanistan’dan bazı mallar ithal edilmekteydi 
ve Millî Sanayi’nin korunması gerekiyordu. Zaten Osmanlı Devleti’nden kalan ve 
gittikçe de artan bir dış ticaret açığı vardı ve bunun çözümlenmesi gerekiyordu. 
Bunun için çeşitli girişimlerde bulunuldu. 1924-1929 yılları arasında İtalya’nın 
Türkiye’nin ihracatındaki payı % 23, ithalatındaki payı ise % 15’ti. Bu yıllar 
arasında İtalya-Türk ticaretinin listesinde ilk sırada yer almaktaydı. Daha öncede 
Türk milliyetçileri ile İtalya arasında Antalya Limanı’ndan canlı bir ticarette 
yapılmaktaydı. İtalya’nın Lausanne Barış Konferansı’nda Türkiye’yi desteklemesi 
de ticaretin gelişmesinde büyük bir rol oynamıştır. Ayrıca da Türkiye’den ayrılıp 
Trieste’ye yerleşen Rum tüccarların buradan ticarete devam etmeleri, ve İtalya’nın 
bu yıllarda Çukurova’daki pamuk üretiminin ticari denetimini ele geçirmek 
Türkiye’nin pamuklu kumaş ithalatını kendine bağlamak için sürdürdüğü çabalar 
da iki ülke ticaretinin gelişmesinde etkili olmuştur.100 

1930’larda Dünya Ekonomik Krizi dolayısıyla liberal ekonomiden devletçi 
politikaya geçiş oldu. Krizden sonra Türkiye kliring(takas) sistemini izlemeye 
başladı. (ithalat yaptığı ülkeye eşdeğerde ihracat yapmak). İlk Kalkınma 
Planı’nın uygulanmaya başlamasıyla aynı zamanda da yurda yabancı sermaye 
de girmeye başlamıştı. Türkiye’nin ekonomik gelişimine sermayesiyle İtalya’da 
katkıda bulunmuştur. Ancak uygulanan ekonomik politika, gelişmede bir hız 
kazandırmamıştır.

1932’de Başvekil İsmet İnönü, Moskova ve Roma’ya gitti. Kredi ve Teknik 
Yardım Antlaşmaları imzaladı. Fakat İtalyan kredisi gerçekleşmedi. İtalya’nın bu 
tutumu elbette ticarette de kendini gösterdi. 1930-1939 yılları arasında İtalya’nın 
ithalat ve ihracatı % 19’dan % 10’a düşmüştü.101

1940-1950 yılları arasında Türkiye’nin İtalya ile ticari ilişkileri çok değişken 
görünmektedir. 1940’da % 16’dan görünen ithalat ve ihracat 1944-1945 yıllarında 
sıfırdır. 1947’de İtalya’nın yeniden yapılanmasıyla birden hız kazanan ticaret 
% 14 ithalat % 11 ihracat şeklindedir. ABD’nin ekonomileri çökmüş devletlere 
yaptığı yardımlardan (Truman ve Marshall) iki ülke de faydalandığı için 1947 
yılındaki hızlı gelişme bu organizasyonun birer parçaları olmalarındandır. Ancak 
1950 yılına gelindiğinde ise yine çok hızlı bir düşüş ile % 5 ve % 6 oranında 
olduğu gözlemlenmektedir. Tabii bunda savaşın etkisi oldukça fazla olmakla 
birlikte İtalya’nın istediği üstünlük arayışına cevap bulamaması da etkendir.102

100 Potyemkin, Vladimir ve Diğerleri, Uluslararası İlişkiler tarihi, 4, Çev.: Atilla Tokatlı, May 
Yay., İstanbul 1980, s. 96,  ss. 202-203, 230, 275,  306,  307, Sagay, R., IX. ve XX. Yüzyıllarda 
Büyük devletlerin Yayılma siyasetleri ve Milletlerarası Önemli Meseleler, İstanbul 1972, s. 
352, ss. 376-378.

101 Sander, Oral, siyasi tarih (1918-1990), İmge Kitabevi, Ankara Şubat 1991, s. 31,  76. 
102 Sarı, Reşat, XIX.Ve XX. Yüzyıllarda Büyük devletlerin Yayılma siyasetleri ve Milletlerarası 

Önemli Meseleler,T.İ.B. Kült. Yay., İstanbul 1972, s. 416.
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Sonuç olarak Türk-İtalyan ilişkileri, başlangıçta ticarete dayalı ve bazı 
devirlerde çatışmalar şeklinde görülmüşse de zamanla gelişerek sosyal ve 
kültürel karşılıklı etkileşmelere kadar varmıştır. 1854 Kırım Savaşı iki toplumun 
çağdaş anlamdaki ilişkilerin başlangıcı sayılabilir. Ancak yoğunluk kazanması 
İtalyanların 1870’de siyasi birliklerini sağlamalarından sonradır. Zira İtalya 
sömürgeleşen diğer güçlü ülkeler gibi gelişmemiş ya da zayıf ülkelere yönelik 
sömürge siyasetine başlamış Türklerle 1911’de ilk büyük çatışmasına başlamıştır. 
Birinci Dünya Savaşı’nın İtalya için galip devletler arasında bulunmakla birlikte 
çok büyük bir hayal kırıklığı olması Milli Mücadelecilere aynı oranda hem siyasi 
hem de ticari açıdan fayda dahi sağlamıştır. Özellikle Lausanne Konferansı’nda 
İtalya’nın Türkiye’nin lehine tutumu ilişkilerde gelişmeyi hızlandırmıştı. 
Mussolini’nin 1922’de iktidara gelmesiyle izlediği siyaset Türkiye’yi İkinci 
Dünya Savaşı sonuçlanana kadar hep tedirgin etmiştir.

Arada sırada yapılan karşılıklı ziyaret ve antlaşmalar dengeyi korumaya 
yönelik olup daima temkinli olmanın da birer ürünüdür. Montreux Boğazlar 
Sözleşmesi’nin de İtalya tarafından geçte olsa 1938’de imzalanması Türkiye’nin 
Hatay Meselesi’nde daha rahat davranmasını sağlamıştır. Atatürk’ün ölümü ile 
savaş öncesi gerginlik tırmanmaktayken Türkiye sınır güvenliğini sağlamak için 
çeşitli paktlar imzalamaya başlamıştır. Bu gerginlik savaş sonrası en asgari düzeye 
inmiştir. Bununla birlikte Yalta görüşmelerinde Türkiye aleyhine gelişmelerin 
ortaya çıkmasıyla Türkiye Almanya ile müttefiklerine savaş ilan etmiş kısa bir süre 
sonra da savaş sona ermiştir. Türkiye 1945’te Birleşmiş Milletler’e üye olmasından 
dolayı Sovyetler Birliği ile karşı karşıya gelmiştir. Dolayısıyla da Batı’ya daha da 
yaklaşmış ABD’nin yardımlarından her iki ülke de faydalanmış bu arada NATO 
içerisinde yer alan İtalya Türkiye’nin bu Pakt’a girmesine yardımcı olmuştur.

Bahsedilen yıllar arasında iki ülke arasında siyasi açıdan çok samimi ilişkiler 
olmamakla birlikte 1944-1945 yılları haricinde yine de belli bir seviyede devam 
etmiştir.1947’de On iki Ada’yı Yunanistan’a vermesine de Türkiye tarafından 
bir müdahale olmamıştır. Neden Olmadı ya da  Olmalı mıydı? Ya da Almanya 
işgal ettiği Adalar’ı Savaş sonrası  Türkiye’ye vermeyi teklif  ettiği halde bu teklif  
Neden Kabul Edilmedi? Soruları ayrı bir değerlendirme konusudur. 1950’lerden 
sonra da Türk-İtalyan İlişkileri Batılı devletlerin İtalya’nın üzerindeki etkisine 
göre ve kendi çıkarları doğrultusunda ender de olsa inişler-çıkışlar yaşamaktadır. 
Türkiye ise ticari ve kültürel alandaki samimi ilişkilerini siyaseti uzak tutmaya 
çalışarak genişletmektedir. Ancak temkinli olma kuralını defaatle bilindiği gibi 
askıya almakla hata ettiğini, milenyumun başında bölücü örgütlerle ilgili gelişen 
olaylarda yaşamıştır. 
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К ДОСТИЖЕНИЮ НЕЗАВИСИМОСТИ БРИТАНСКОЙ 
ИНДИИ: ИНДИАНИЗАЦИЯ КОРОЛЕВСКОЙ

ИНДИЙСКОЙ АРМИИ

CHERESHNEVA, Larisa/ЧЕРЕШНЕВА, Лариса
RUSYA/RUSSIA/ИИИИИИ

ABSTRACT

Towards Independence of British India: The Indianization of The Royal 
Indian Army

The Royal Indian Army was one of the attributes of British India. It’s first 
rejiments were formed in XVIIIth century, when the East-Indian Company 
recruited the Indian soldiers to be trained and commanded by British officers. 
With the help of that army Britain managed to conquer India, but in the XXth 

century began the indianization of it to replace the British officers by the Indians. 
The main aim of the indianization was to prevent mutinies in the army just for 
strengthening of Indian Empire. The first Indian high officers were the sons of 
princes, representatives of matrial castes. The second «wave» – non-kshatrii, 
middle-class. They began to destroy colour-bar between British and Native 
officers, proved their professional skills during the First and the Second World 
Wars. But the result of the indianization appeared to be unexpected for Britain: 
the Royal Indian Army became a national one and by it’s mutinies in the Navy and 
Air Forces in 1946 helped it’s peoples to free India.

Key Words: Royal Indian Army, indianization, politization, independence.

---

Индийская колониальная армия или Королевская индийская армия 
(Royal Indian Army) являлась одним из важнейших атрибутов колониального 
государства на Индостане. Ее формирование начиналось в XVIII веке с 
создания первых сипайских отрядов Английской Ост-Индской компании, 
совершенствование же происходило в течение всего британского завоевания 
и владычества в Индии. Сипаи-наемники обучались и тренировались под 
руководством английских офицеров, согласно европейским стандартам 
воинского искусства. В конце XVIII в., при генерал-губернаторе 
Корнуоллисе (1786-1793), глава колониальной администрации Компании 
стал одновременно и главнокомандующим армией.

 Армия состояла из трех частей, сформированных по территориальному 
и кастовому признакам:
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– Бенгальская армия, контролировавшая северо-восточные, центральные 
и северо-западные регионы Индии; комплектовалась из высших воинских и 
брахманских каст и была самой многочисленной из трех;

– Мадрасская армия, дислоцированная в южных и юго-восточных 
районах;

– Бомбейская армия, контролировавшая западные и юго-западные районы 
Индостана. Мадрасская и Бомбейская армии комплектовались из средних и 
низших каст.

Для того чтобы сохранять контроль над сипаями, Компания считала 
целесообразным поддерживать в войсках отношение числа английских и 
индийских военнослужащих «1:10», хотя на практике получалось «1:7» и 
даже «1:6». По английским официальным данным, в 1857 г. в колониальной 
армии числилось: англичан – 40 тыс. человек, индийских сипаев – 260 тыс. 
человек (The Evolution of India and Pakistan 1858-1947. Select Documents, 
1962; 509). В течение почти двухсот лет индийские солдаты служили за 
жалование, пенсии, земельные участки, награды и привилегии, демонстрируя 
личную преданность английским офицерам и Короне. Колониальная армия 
являлась «несущей конструкцией» британского владычества в Индии, до 
поры сохраняя лояльность.

Восстание 1857-1859 гг. в элитной Бенгальской армии стало полной 
неожиданностью для Компании, в ходе технического перевооружения войск 
недооценившей религиозные чувства сипаев. Однако истинная причина 
возмущения в сипайских частях заключалась в ухудшении их материального 
положения после завершения завоевания Индии, в участившихся случаях 
пренебрежительного и унизительного отношения к ним со стороны 
английских офицеров, в ставшей почти нормой практике направления 
сипаев за границу Индии для выполнения очередных колониальных задач 
Великобритании (См. подр.: Народное восстание в Индии. 1857-1859 гг. 
Сборник статей, 1957).

Англичане учли уроки этого восстания, что выразилось не только в 
упразднении Ост-Индской компании, но и в военной реформе 1860-х гг.

Во-первых, в целях большей стабильности колониального режима было 
изменено соотношение англичан и индийцев в армии с «1: 10» на «1:2», 
позже – «1:3».

В итоге, численность армии на 1867 год составила 181 747 человек,

Из них-англичан-61 747 человек;

Индийцев-120 тыс. человек (The Evolution of India and Pakistan 1858-1947. 
Select Documents, 1962; 509). Таким образом, изменение было достигнуто за 
счет сокращения числа сипаев в колониальной армии.
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Во-вторых, были пересмотрены принципы комплектации и дислокации 
войск на Индостане. Теперь для формирования рядового состава армии 
предпочтение отдавалось выходцам из низших и средних каст, панджабским 
сикхам (не поддержавшим восстание и участвовавшим в его подавлении), 
а также непальским гуркхам. Войска должны были дислоцироваться в 
районах, удаленных от их родных мест, во избежание этнического, кастового 
или кровного родства, с тем, чтобы эффективно действовать в случае 
внутренних беспорядков.

В–третьих, войска княжеств, численность которых вдвое превосходила 
колониальную армию Британской Индии, следовало взять под особый 
контроль центрального правительства. При всей своей многочисленности они 
не обладали современным стрелковым оружием, не имели артиллерийских 
частей и в боеспособности уступали сипаям. Колониальная администрация 
намеревалась поддерживать данный «уровень» боеспособности княжеских 
войск. Исключение составляли только те контингенты, которые, формально 
оставаясь в полном распоряжении князей, фактически переходили под 
контроль британского командования, обучались английскими инструкторами 
и снабжались всем необходимым за счет правительства Британской Индии. 

В результате преобразований, которые были продолжены в ХХ веке, 
англичанам удалось добиться стабильности в колониальной армии, и она 
поддерживала их режим, не проявляя до 1946 г. никаких значительных 
признаков неповиновения.

В годы Первой мировой войны индийские солдаты сражались во Франции 
(только в одной Франции воевало 138 608 индийцев) и Бельгии, на Галлиполи 
и в Салониках, в Палестине, Египте, Судане, Месопотамии, Адене, на 
побережье Красного моря, в Сомали и Камеруне, Южной Персии и Оманском 
заливе, в Восточной Персии и Северном Китае, на северо-восточной и 
северо-западной границах Индии. В Первой мировой войне Индия потеряла 
121598 человек убитыми, ранеными, пропавшими без вести и пленными 
(Справочник по вооруженным силам Индии, 1958; 99). Во время Первой 
мировой войны индийцам впервые пришлось воевать в Европе и обнаружить 
огромную разницу между характером этой войны, открывшей эпоху 
машинных войн и оружия массового уничтожения, и предшествовавшими 
военными кампаниями на Востоке. Они подвергались ранее неведомой 
длительной и мощной артподготовке, воздействию взрывчатых веществ, 
химическим атакам, познали современную позиционную войну, увидели 
войну в воздухе.

 Хотя Первая мировая война произвела сильнейший психологический 
эффект на народы Востока, стимулировала рост националистических 
настроений и разочарование в западной цивилизации, Королевская 
индийская армия по-прежнему сохраняла верность британской Короне и 
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продолжала выполнять стоявшие перед нею задачи охраны государственной 
безопасности Индийской империи от поползновений внешних врагов, 
подавления внутренних беспорядков и мятежей как в провинциях 
Британской Индии, так и в княжествах, а также наблюдения и тренировки 
войск Княжеской Индии.

В межвоенный период начался крайне сложный и затяжной процесс 
индианизации колониальной армии. Собственно о необходимости подобного 
рода реорганизации вооруженных сил на Индостане высказывалась еще 
королева Виктория в Прокламации от 1 ноября 1858 г. Она «повелела» (в 
разгар восстания 1857-1859 гг. – Л.Ч.), чтобы во всех государственных 
структурах Индии, включая армию, «по доброй воле и на равных правах» 
служили и англичане, и индийцы «независимо от расового происхождения и 
вероисповедания», и главным критерием отбора специалистов стали бы «их 
образование и личные способности» (The Evolution of India and Pakistan 
1858-1947. Select Documents, 1962: 518). 

В Меморандуме вице-короля лорда Керзона от 4 июня 1900 г. лейтмотивом 
являлась мысль о необходимости начать курс на индианизацию конкретно 
колониальной армии. Керзон ссылался на «русские методы», согласно 
которым в Российской империи на высокие военные посты успешно 
назначаются представители «азиатской расы и других покоренных народов» 
(The Evolution of India and Pakistan 1858-1947. Select Documents, 1962; 
519-520). Вице-король отдавал себе отчет в возможных издержках и 
побочных результатах индианизации армии, к примеру, не исключал 
падение ее «морального духа» и даже боеспособности, но, тем не менее, 
считал целесообразным начать этот процесс. Он предлагал методы отбора 
«лучших» индийцев для произведения их в офицерские должности:

– Допускать к отбору только лиц аристократического происхождения 
(княжеских сыновей, выходцев из высших каст);

– Разработать правительственную систему профильных испытаний;

– Отдавать предпочтение лицам уравновешенного характера, осторожным, 
со здоровыми амбициями.

Керзон предлагал создать «Имперский кадетский корпус» для 20-30 
«молодых людей из княжеских и аристократических семей» (The Evolution 
of India and Pakistan 1858-1947. Select Documents, 1962: 520). 

В 20-30-е гг. ХХ в. мероприятия по формированию индийского офицерского 
корпуса проводились медленно. Главным центром по подготовке индийских 
офицеров стал учебный центр «Сандхерст», но даже в нем обучалось 
крайне мало курсантов. В 1926 г. комиссия «Сандхерста» рекомендовала 
правительству «увеличить число вакантных мест для индийцев до 20, а к 
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1933 г. – до 38 мест», однако, ее перспективный план «сделать к 1952 г. весь 
офицерский состав армии индийским» при подобных цифрах набора был 
явно невыполнимым (The Evolution of India and Pakistan 1858-1947. Select 
Documents, 1962: 531). Хотя при университетах были открыты кадетские 
корпуса, существовавшие за счет фондов Королевской индийской армии, и 
их выпускники служили на офицерских должностях, заметной индианизации 
среднего и, особенно, высшего офицерского состава не происходило.

Во многом это объяснялось резко отрицательной реакцией на новые 
веяния в армии собственно английских офицеров в Индии, в большинстве 
своем расценивших идею индианизации как вызов. Для них увеличение 
численности индийцев на офицерских должностях означало соответствующее 
сокращение англичан. Кроме того, многие английские офицеры так и 
не могли преодолеть сложившееся расистское мировоззрение, «цветной 
барьер» (colour bar), – качество, не уничтоженное ни под воздействием 
восстания 1857-1859 гг., ни в годы испытаний Первой мировой войны.

 И, наконец, многие английские офицеры были серьезно обеспокоены 
вопросом: способны ли индийцы руководить войсками? Стереотипный 
образ «правильного офицера» уже сформировался: герой, образец для 
подражания, умевший применить всю свою психологическую силу, качества 
лидера, личную храбрость, чтобы повести солдат в гущу сражения. Могли 
ли индийцы соответствовать этому стереотипу? Имперское мышление 
настраивало многих англичан на отрицательный ответ.

 До августа 1947 г. офицерские должности в индийских вооруженных силах 
в подавляющем большинстве занимали англичане. В общей сложности 
в Индии насчитывалось десять тысяч английских офицеров. Армейская 
служба всегда привлекала выходцев из обедневших родовитых семей 
английского общества, рассчитывавших, прежде всего, на повышение в 
Индии своего уровня жизни. Кроме того, там они находили возможность 
повысить свой социальный статус: в мирное время вели светский образ 
жизни, состояли в разного рода клубах, играли в поло, иными словами, вели 
себя как замкнутая элитарная каста общества. Под командованием индийцев 
находились всего шесть бригад. Ни один индийский офицер не командовал 
дивизией, укрепленным районом или одной их дислоцированных на его 
территории частей (The Indian and Pakistan Year Book, 1948: 335).

Первое поколение молодых индийских офицеров, пришедших обучаться, 
в частности, в «Сандхерст» прошло Королевскую комиссию, которая дала 
им право командовать и индийскими, и английскими войсками. Почти 
все они были сыновьями индийских князей, преуспевающих заминдаров, 
фабрикантов или же принадлежали к высшим воинским кастам.



820

По территориальному признаку этот набор не отличался от существовавших 
стандартов комплектации колониальной армии, предпочтение было отдано 
панджабцам и потомственным военным.

 Так, из 83 выпускников «Сандхерста» в 1920-х гг.:
35 – выходцы из Панджаба;
12 – из Бомбея;
 9 – из Соединенных провинций и Бенгалии; 
 5 – из Северо-Западной пограничной провинции;
 6 – из Раджпутаны и Хайдарабада;
 2 – из Бирмы;
 2 – из Курга;

по 2 – из Бихара, Ассама (Посчитано по: Cohen, 1971: 118).

Эта категория индийских офицеров была политически абсолютно 
инертной массой, консервативной группой, готовилась сделать карьеру 
в армии. При этом именно она, неосознанно, самим фактом своего 
существования стала ломать «цветной барьер» на уровне межличностных 
отношений в офицерском корпусе Королевской армии. Но все же прямых 
столкновений на расовой почве было немного, в основном – бытового 
характера (в элитарных клубах, на спортивных площадках и т.п.), так как 
этих индийских высших офицеров было все еще очень мало, и они, как 
правило, были ниже по званию, чем британцы, а для карьерного роста 
требовалось время.

Второе поколение индийских офицеров – тщательно отобранные 
выходцы из невоенных каст, «не–кшатрии», «сынки» новогородской элиты, 
в основном – бенгальцы, мадрасцы, а также боевые индийские младшие 
офицеры. Некоторые из них были относительно бедны, но обладали 
гибким прагматическим умом, предприимчивостью, боевым опытом. Они 
стремились не столько к карьерному росту, сколько желали сохранить свою 
работу. Некоторые видели в армии еще и центр организованного спорта и 
желали оттачивать свое профессиональное мастерство игры в поло и т.п. 

 В политическом отношении эти офицеры отличались от первого 
поколения: многие из них испытывали на себе влияние националистических 
идей. Однако это влияние сказывалось на них по-разному: одни критиковали 
ведущую политическую партию – Индийский национальный конгресс 
(ИНК); другие начинали проникаться националистическими идеями 
и задумываться о своей роли в судьбах страны, невзирая на риск быть 
немедленно уволенными из рядов армии за тайные симпатии или связи с 
Конгрессом. Большинство же были готовы бороться против националистов. 
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Причина подобного неприятия самой авторитетной партии страны 
объяснялась, в первую очередь, отношением ИНК к колониальной армии. 
В этом плане позиция партии была весьма жесткой: «Что представляет 
собой русская армия? Это – национальная армия русских крестьян под 
командованием русских офицеров… Что есть наша армия? … Армия 
наемников, нанятая иностранцами, чтобы покорить своих соотечественников 
и удерживать их под иноземным игом! Ни одна уважающая себя нация не 
станет терпеть такие контингенты!» (Motilal Nehru, 1961; 349-350). Все 
вышеназванные обстоятельства предопределили крайне слабое участие 
армии в освободительном движении в межвоенный период. 

Накануне Второй мировой войны индийская колониальная армия 
обладала следующими характеристиками:

1. Общая численность: 300 тыс. человек, из которых-80 тыс. составляли 
английские военнослужащие.

2. Этно-конфессиональный состав: 95% личного состава индийских 
подразделений армии комплектовалось из числа жителей Панджаба, 
маратхов и гуркхов Непала. Однородных по религиозному составу полков 
практически не было, в каждом полку имелись индусские, сикхские и 
мусульманские роты.

По воспоминаниям майора К.С. Правала, «в армии было лишь несколько 
однородных соединений-Маратхская легкая пехота, Догрский полк, 
Гархвалский стрелковый полк, Кумаонский полк. Чисто мусульманских 
подразделений не было вообще… В конце 1945 г. генерал-лейтенант Ф. 
Тукер предложил разделить армию по религиозному признаку, но вице-
король Уэйвелл и главком Окинлек отвергли эту идею» (Praval, 1987:7). 

3. Структура по родам войск:

– Главную массу армии составляли профессиональные пехотные части 
со старыми традициями, но наступившая эпоха машинных войн требовала 
их срочной модернизации. Людские ресурсы для мобилизации были 
практически неисчерпаемыми, но количество вооружения и снаряжения, а 
также число инструкторов и обученного личного состава, который мог быть 
взят из старых соединений в качестве костяка для формируемых частей, 
ограничивали темпы развертывания армии. 

– Механизированных частей было очень мало, вопросом механизации 
британцы лишь накануне войны начали уделять внимание. Английское 
правительство отпустило на механизацию армии 450 миллионов рупий. В 
1940 г. в армии преобладал гужевой транспорт.

– Немногочисленные танковые и бронеавточасти находились в стадии 
становления. Количество танков, в основном малых и средних, не превышало 
300-400 единиц.
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– Военно-воздушные силы (ВВС) состояли из королевских ВВС, 
индийских ВВС и добровольного резерва (королевского и индийского). В 
королевских ВВС летный состав был полностью английским. Индийцев 
допускали только к вспомогательным работам на военных аэродромах. 
Штаб ВВС располагался в г. Карачи. Кроме того, аэродромы имелись в 
каждом гарнизоне.

Индийские ВВС являлись самостоятельным родом вооруженных сил 
Британской Индии, хотя имели всего одну эскадрилью и около 200 человек 
личного состава (офицеров и рядовых), если не считать резерва. В мае 1940 
г. был опубликован план развертывания ВВС, который предусматривал 
формирование к концу марта 1942 г. четырех эскадрилий по 3 авиаотряда 
в каждой. До начала войны офицеры индийских ВВС обучались в Англии, 
позже – в высшей школе ВВС в Разалпуре.

– Военно-морской флот (ВМФ) Индии в своем составе имел: 5 
сторожевых кораблей, 1 дозорный корабль, 1 гидрографическое судно, 1 
плавбазу и многочисленные мелкие суда. Численность личного состава не 
превышала 2300 человек. Для увеличения ВМФ Великобритания отказалась 
от поучаемых ежегодно 1,5 млн рупий, являвшихся вкладом Британской 
Индии в оборону Содружества. Взамен на это Королевский флот оборонял 
протяженное побережье Индостана. С началом войны Индия приступила 
к строительству быстроходных моторных катеров для патрулирования 
побережья, а также корветов с мощным вооружением для противолодочной 
обороны и тральщиков (РГАСПИ. Ф.495. Оп. 16. Д. 59а Л.71-74; Справочник 
по вооруженным силам Индии, 1958: 61, 80, 97).

С началом Второй мировой войны открылась новая страница в развитии 
индийской колониальной армии. Началась ее перестройка с учетом 
требований современного европейского военного искусства и задач обороны 
Британского Содружества наций. 

Во-первых, специальные программы развертывания армии предполагали 
мобилизацию людских ресурсов и к концу 1941 г. доведение численности 
армии до 1 млн. человек. С этой целью темпы вербовки добровольцев 
возросли до 50 тыс. человек в месяц. В 1939-1941 гг. Индия отправила на 
Запад более 250 тыс. солдат, т.е. больше, чем выставила сама Великобритания 
или любая страна Содружества в этот период (Справочник по вооруженным 
силам Индии, 1958: 62-63).

 Во-вторых, началась реорганизация индийского флота, военно-воздушных 
сил и бронетанковых частей, явно не соответствовавших задачам дня по 
своим качественным и количественным характеристикам. Индийский ВМФ 
был пополнен 3 английскими корветами «Сатледж», «Джамна» и «Нарбада», 
в 1941 г. на воду были спущены первые корабли, построенные на индийских 



823

верфях, «Траванкур» и «Барода», в постройке находились «Агра», «Патна» и 
«Лахор». Корабли для Индии строились и в доминионе Австралия. В портах 
Кочин, Визагапатам, в Бомбее и Калькутте открылись военно-морские базы. 
Личный состав ВМФ к 1941 г. возрос на 600 % и составил 13 800 человек 
(Посчитано по: Справочник по вооруженным силам, 1958: 74-75).

После вступления Японии в войну и начала боевых действий в Южной 
Азии корабельный и личный состав индийского ВМФ увеличился в 20 
раз по сравнению с сентябрем 1939 г. Индийские корабли были заняты 
в эскортировании конвоев, обеспечивали противолодочные дозоры, 
непрерывное траление в Бенгальском заливе. Береговая охрана индийского 
ВМФ показала эффективное взаимодействие с другими рода вооруженных 
сил страны.

Что касается индийских ВВС, то при возникновении угрозы японского 
вторжения в Индию в их рамках было создано 2 новых рода войск: воздушно-
десантные (парашютные) и войска индийской службу опознавания самолетов 
как звено противовоздушной обороны. Материальная часть ВВС была 
пополнена самолетами из Великобритании. Впервые индийские летчики 
приняли участие в боевых действиях против Японии в 1942 г. ВВС занимались 
разведкой и бомбардировками позиций противника, совершали налеты на 
Таиланд в поддержку союзнической китайской армии, наносили штурмовые 
удары по аэродромам и военным складам японцев. В 1944 г. индийские 
летчики сражались на Бирманской фронте, действовали с передовых 
аэродромов Ассама, в том числе и в операциях у Аракана и Импхала (The 
Indian and Pakistan Year Book, 1948: 335). В итоге постоянного усиления 
в годы Второй мировой войны индийская армия превратилась в мощную 
силу, которой, кроме Великобритании, не располагала ни одна страна в 
Британском Содружестве наций.

Победа Антигитлеровской коалиции в войне с фашизмом, разгром 
Японии расценивались колониальной армией как результат общего дела 
со всеми союзными державами, способствовали росту самосознания 
индийских солдат и офицеров. Впервые за все время британского правления 
они защитили и отстояли не только интересы Его Величества Короля 
Великобритании, но свое отечество. Вопреки критическим оценкам 
Конгресса, колониальная армия, – ее индийская составляющая, – огромным 
напряжением сил одержавшая победу над более сильным противником, 
сохранившая и укрепившая в боях этноконфессиональное единство в своих 
рядах, превратилась по своему характеру в армию национальную.

В августе 1945 г. начался постепенный процесс демобилизации армии 
и доведения ее численности до стандартов мирного времени. Сокращение 
коснулось 1 648 772 военнослужащих обоего пола. 
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22 октября 1945 г., от имени правительства Великобритании 
главнокомандующий армией К.Окинлек сделал заявление о дальнейшей 
индианизации вооруженых сил. Согласно документу, «в трех родах 
войск сокращается число постоянных комиссий по отбору индийских 
кадров,… численность английских офицеров будет снижаться, а индийских 
соответственно – возрастать» (The Evolution of India and Pakistan 1858-
1947. Select Documents, 1962; 534). К концу 1945 г. вышли указы о том, что 
английские штабные офицеры в штабах воинских частей заменяются на 
индийских, дослужившихся до высших чинов (The Evolution of India and 
Pakistan 1858-1947. Select Documents, 1962: 534; Praval, 1987: 617).

Итак, в процессе индианизации армии в годы и после Второй мировой 
войны индийцы стали получать высокие офицерские чины и должности, 
тем самым нарушались традиционное «разделение труда» в колониальных 
войсках и замкнутость «белого общества». Соотношение численности 
английских и индийских офицеров изменилось с 10:1 до 4:1. Непрерывное 
развертывание армии в годы войны повлекло за собой существенное 
изменение качественных характеристик и рядового ее состава, которое 
в целом сохранились и после массовой демобилизации. Как известно, 
ранее вербовка распространялась только на представителей воинственных 
племен и народностей. И, хотя в основном рекрутировались по-прежнему 
эти слои населения, особенно сикхи и панджабские мусульмане, вербовку 
распространили на многие другие районы, жители которых прежде 
либо вовсе не служили в армии, либо были представлены недостаточно. 
Части Индийской королевской армии обретали все более смешанный 
этнорелигиозный характер. Накануне независимости в индийской армии 
было: мусульман – 30%, немусульман – 63%, гуркхов – 7%. В ВМФ 
соотношение мусульман и немусульман составляло: 40:60; в ВВС: 20:80 
(The Indian and Pakistan Year Book, 1948: 335).

На волне подъема освободительных движений в странах Востока и 
полевения общественного мнения в послевоенном мире возросла политическая 
активность индийских солдат и офицеров, отразившая соотношение сил 
и основные линии противоборства ведущих националистических партий 
страны. 

Для Индийского национального конгресса армия всегда была объектом 
острой критики. ИНК относился к ней, как к «пособнику британского 
империализма», «армии, оторванной от народа, которая в независимой 
Индии будет расформирована» [Gandhi, 1979: 54). В течение многих лет 
своего существования ИНК был вынужден мириться с тем, что не имеет 
влияния в среде воинских каст. Старейший лидер ИНК, Мохандас Карамчанд 
Ганди высоко ценил дисциплинированность и организованность, присущую 
армии, но в оценках ее характера был предельно критичен: «Индийские 
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солдаты ни в кое мере не являются национальной армией. Они – солдаты 
Индии по профессии. Они с таким же успехом будут сражаться за Японию 
или какую-нибудь другую страну, если она наймет их и будет платить 
жалование» (Gandhi, 1979: 54; Congress and Axis, 1943: 25).

В Аллахабадской резолюции ВКК от 1 мая 1942 г. содержалось 
следующее положение о колониальной армии: «Сегодняшняя индийская 
армия представляет собой придаток британской армии и сохраняется до сих 
пор, главным образом, для того, чтобы удерживать Индию в подчинении 
Великобритании. Она полностью оторвана от народа. Индийцы не считают 
ее своей армией. Как только закончится британское владычество, и наша 
страна станет независимой, эта армия будет немедленно распущена» 
(Constitutional Relations between Britain and India, 1971: 158-160). 

 Даже в разгар англо-индийского политического конфликта по 
конституционной проблеме весной-летом 1942 г., в обстановке реальной 
угрозы японского вторжения, Конгресс заявлял, что для организации 
обороны Индии предполагает «с нуля» (from zero) рекрутировать, 
экипировать и обучить новую армию, которая будет сражаться с агрессором, 
помогая ненасильственному сопротивлению населения во главе с Махатмой 
Ганди. По воспоминаниям генерал-лейтенанта Фазал Муким Хана, в 1942-
1943 гг. в районах Индии, преимущественно населенных индусами, увидев 
на улице проходящих солдат колониальной армии, дети кидали в них камни 
и кричали: «Оставьте Индию!» (Muqeem Khan, 1963: 12).

Старшие офицеры индийской армии, в свою очередь, позволяли себе 
высмеивать конгрессистских лидеров. Махатма Ганди и Джавахарлал Неру 
становились в офицерских спорах мишенью для сарказма, а их портреты, 
взятые из газет, – мишенями в тире (Cohen, 1971; 135). При этом некоторые 
младшие офицеры, по своему социальному и кастовому происхождению, 
более знакомые с проблемами основной массы населения современной им 
Индии, тайно симпатизировали националистам.

Определенный сдвиг в отношении колониальной армии к ИНК произошел 
после судебного процесса над группой офицеров так называемой Индийской 
национальной армии (ИНА). Суд состоялся в Дели, в Красном форте. Перед 
военным трибуналом по обвинению в предательстве и сотрудничестве с 
Японией предстали офицеры Королевской индийской армии, во время войны 
перешедшие на сторону ИНА: генерал-майор Шах Наваз Хан (мусульманин), 
полковник Дхиллон (сикх) и майор Сигхал (индус) (Райков, 1999: 252-256). 
Их ожидала смертная казнь. Огромную роль в предотвращении расправы 
над офицерами ИНА сыграл Конгресс, который сформировал специальный 
комитет из 17 лучших юристов. Джавахарлал Неру, Тедж Бахадур Сапру, К.Н. 
Катджу, Асаф Али и другие авторитетные адвокаты из числа националистов 
выступили на судебном процессе в защиту подсудимых. Суд, длившийся с 
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ноября по конец декабря 1945 г., стал политическим процессом и получил 
широкий резонанс в обществе.

По приговору от 31 декабря 1945 г. офицеры ИНА были признаны 
виновными, подлежали разжалованию и увольнению из армии, лишению 
прав на пенсии и другие выплаты, пожизненной ссылке, но к смертной казни 
приговорены не были. В январе 1946 г. главнокомандующий К. Окинлек, 
который утверждал приговор военного трибунала, отменил и положение 
о ссылке. Это была блестящая победа ИНК, выступившего в авангарде 
индийского общества, в большинстве своем увидевшего в ИНА борцов за 
свободу Индии, представлявших наиболее многочисленные ее религиозные 
общины. Яркая, благоприятно воспринятая в обществе, роль ИНК в ходе 
судебного процесса над офицерами ИНА, была положительно оценена 
значительной частью солдат и офицеров колониальной армии.

Политический оппонент Конгресса, Мусульманская лига (МЛ) 
пользовалась определенным авторитетом в среде военных-мусульман 
из-за искусного использования ее лидером Мохаммадом Али Джинной 
исламской риторики. При этом идея раздела страны и создания отдельного 
исламского государства Пакистан, ставшая официальным курсом МЛ с 1940 
г., долгое время не находила у них положительного отклика. Мусульмане 
в армии в течение двух веков воспитывались английскими офицерами и 
боевыми испытаниями в духе единства с другими индийскими общинами. 
Однако в 1945-1947 гг. их отношение к планам Лиги стало меняться. В 
силу каких причин, в конечном счете, они признали именно МЛ, а не ИНК, 
своей партией и обеспечили ей поддержку в осуществлении сепаратистских 
программных установок? 

Во-первых, многие мусульманские солдаты и офицеры, прошедшие 
войну, осудили позицию Конгресса по отношению к ИНА, так как считали ее 
армией предателей, сражались с ней в 1943-1944 гг., имели боевые ранения. 
Они не понимали, почему Конгресс обличал Королевскую армию Индии, 
четыре года сражавшуюся против фашизма и японского милитаризма в пяти 
частях света, но выступил в защиту сотрудничавших с японцами офицеров 
ИНА и относился к ним, как к национальным героям. Военные-мусульмане 
не проникали в сущность сложной восточно-коллаборационистской 
природы ИНА, – понятной Неру и его окружению, – и Конгресс, без того не 
пользовавшийся у них влиянием, еще больше озлобил их и настроил против 
себя.

Во-вторых, они оказались под сильным психологическим воздействием 
охвативших страну индо-мусульманских погромов и убийств мусульман. 
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Индусская ортодоксальная пропаганда с 1940 г. поощряла антимусульманские 
настроения и не обрушивалась с критикой и обличениями на армию, 
практически всегда привлекаемую властями для наведения порядка и 
предотвращения массовой межобщинной резни.

В-третьих, Мусульманская лига, в отличие от ИНК никогда не 
«шельмовавшая» колониальную армию и не планировавшая ее немедленный 
роспуск по достижении независимости, вела интенсивную агитацию в пользу 
раздела как единственно возможного средства защитить мусульманское 
меньшинство Индии от «хинду раджа».

Процесс политизации в армии усиливался не только в результате 
деятельности националистов. Вернувшиеся с фронтов Второй мировой 
войны, в том числе – из Европы, индийские солдаты и офицеры приобрели 
не только боевой опыт, но и наблюдали иной уровень жизни, права и 
обязанности военнослужащих других армий, возможность карьерного 
роста европейских солдат и офицеров. Они «привезли с собой» новые 
для колониальной армии идеи либеральных свобод и необходимости 
освободиться от иноземного управления (Cohen, 1971; 94-95).

Восстания в авиационных подразделениях и на флоте в 1946 г. ввергли 
в шок имперский политический истэблишмент. В феврале 1946 г. началась 
стачка военных летчиков и персонала аэродрома в Бомбее, которую 
поддержали индийские офицеры ВВС. По разным данным, в акции приняло 
участие более 1500 человек (Дьяков, 1952: 69; Cohen, 1971:96). Движение в 
узком смысле слова не носило политического характера: летчики требовали 
демобилизации тех, кто не служил на постоянной основе, предоставления 
пенсий и пособий семьям индийских летчиков в тех же размерах, что и 
английским. Однако его резонанс в общественно-политической жизни страны 
был очень сильным. Выступление военных летчиков свидетельствовало о 
том, что рушилась главная опора британского владычества на Индостане-
полная лояльность и управляемость Королевской индийской армии. 

Еще более грозным предвестником крушения колониального государства 
стало восстание моряков Королевского индийского флота, вспыхнувшее 
почти одновременно с выступлениями в авиаподразделения. Местом 
восстания также стал Бомбей. Движение началось без видимых политических 
или идеологических причин. Моряки-индийцы были поставлены в худшее 
положение, чем англичане, и выступили за свои человеческие права, 
улучшение условий питания и проживания. Кроме того, их демобилизация 
также проводилась очень медленными темпами, командование не принимало 
никаких мер по трудоустройству демобилизованных моряков и не отвечало 
на их письменные жалобы. Моряки сторожевого судна «Тальвар» («Меч»), 
проходившие обучение в казармах Бомбея, подали жалобу офицеру на 
недоброкачественную пищу, в ответ на что получили оскорбления. 18 
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февраля команда «Тальвара» объявила стачку, и на следующий день к ней 
присоединились моряки в казармах и на 20 кораблях, стоявших на рейде 
Бомбея. В забастовке участвовало около 20 тыс. военных (См. подр.: 
Шаститко, Выхухолев, 1982).

Движение начало приобретать политический характер, появились лозунги 
антибританского содержания: «Оставьте Индию!», «Да здравствует Индия!», 
«Да здравствует революция!», «Индусы и мусульмане, объединяйтесь!». Для 
прекращения движения власти использовали и силу, и метод переговоров. 
Командование двинуло к казармам Бомбея броневики, применяло 
артиллерию для обстрела казарм и мятежных кораблей. Повстанцы отвечали 
огнем бортовых орудий.

Неру и руководство Мусульманской лиги склонялось к проведению 
переговоров со Стачечным комитетом и помогало властям покончить с 
очагом восстания в Бомбее. После того, как некоторые из требований 
бомбейских моряков были удовлетворены, и правительство пообещало им 
«честные слушания» по всем эксцессам, они добровольно сложили оружие. 
Восстание показало, что терроризм, заговоры и насильственное свержение 
власти никогда не были основными и общепризнанными методами борьбы 
в Британской Индии.

 Но английские власти и военное командование усмотрели в нем главный 
урок: британское превосходство в армии кончилось, что означало – пришло 
время уходить из Индии. Боязнь повторения событий 1857-1859 гг., но в более 
широком масштабе, с иной степенью организованности, оперативного опыта 
и технического оснащения, стала одной из основных, – если не главной, – 
причиной принятия британским правительством решения о передаче власти 
индийскому народу.

28 марта 1946 г. главнокомандующий вооруженный силами Индии К. 
Окинлек обратился по радио ко всем индийским и английским офицерам 
индийской армии. В его послании говорилось, что «в ближайшее время 
должно произойти историческое событие в жизни Индии – передача 
власти от англичан к индийцам. Этот переход должен быть мирным… К 
сожалению, в Индии имеются некоторые разрушительные силы и могут 
произойти беспорядки. В таком случае восстановление порядка будет 
обязанностью полиции, а если она не справится, то будут вызваны войска» 
(АВП РФ. Ф.«Досье ТАСС». Оп.9. П.110. Д.161. Л.115). Окинлек призвал 
индийских офицеров сохранять дисциплину в воинских частях, английским 
же офицерам он рекомендовал служить новой Индии «так же преданно», 
как Индии Британской.

На фоне всплеска коммунализма в Панджабе, Восточной Бенгалии, 
Бихаре и актов массового неповиновения в армии вице-король Уэйвелл 
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стал убеждать официальный Лондон в необходимости скорейшего ухода 
англичан из Индии. Для него лично «самым страшным» был начавшийся 
«распад армии»: 

«Я пытаюсь сделать все возможное, но не вижу просвета… Единственно 
правильное решение сейчас вижу в том, чтобы провести операцию, названную 
мной «Сумасшедший дом» («Madhouse»). Смысл ее заключается в том, чтобы 
осуществить переезд всех англичан из Индии на родину. Сначала выедут 
женщины и дети, затем гражданские чиновники и в последнюю очередь – 
английские воинские части» (Constitutional Relations between Britain and 
India, 1980:320; Ziegler, 1985: 383]. Уэйвелл был убежден, что, если его план 
окажется неприемлемым для официального Лондона, то удерживать Индию 
в подчинении в дальнейшем возможно будет только при одном условии: 
«Колониальная армия должна быть пополнена 4 или лучше 5 британскими 
дивизиями» (Constitutional Relations between Britain and India, 1980: 
320). По подсчетам британских газет, для подобных целей требовалась, как 
минимум, 500-тысячная оккупационная армия» (Датт, 1959: 273).

Правительство Великобритании расценило план вице-короля, как 
«пример политики дезертирства, бегства, недостойный великой державы» 
(Constitutional Relations, 1980: 320). Однако это не означало, что оно не 
предложит свой собственный план, который будет учитывать всю сложность 
внутренней ситуации в Индии, стратегические задачи Великобритании 
в Южной Азии и Индийском океане в послевоенное время и, кроме 
того, даст возможность англичанам уйти из Индии, не уронив чести 
правительства Его Величества Короля в глазах мировой общественности. 
В марте 1946 г. в Индию прибыла миссия Петик-Лоуренса для обсуждения 
перспективы конституционного переустройства Британской Индии и 
создания федеративного государства Индийский Союз. Относительно 
Королевской индийской армии миссия предполагала, что, в значительной 
мере индианизированная, она станет национальными вооруженными силами 
Союза.

 Главным итогом работы миссии стало формирование Временного 
правительства Индии во главе с Джавахарлалом Неру, действовавшим как 
Исполнительный совет при вице-короле Так, начался процесс практической 
подготовки передачи власти индийскому народу. Министром обороны в 
правительстве стал Балдев Сингх, крупный землевладелец, продолжительное 
время служивший на высших офицерских должностях в колониальной 
армии, участник Первой мировой войны (РГАСПИ. Отдел внешней 
политики. Ф. 17. Оп. 128. Д. 405. Л. 13). Временное правительство в течение 
переходного периода не могло определять точный оборонный бюджет и 
структуру армии, но все же оно выразило мнение, что ежегодные расходы 
на оборону Индийского Союза могут варьироваться в пределах 1100 млн. 
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рупий. На эти средства должна была осуществляться программа создания 
новой армии независимой Индии. Временное правительство предполагало 
сформировать хорошо оснащенную и мобильную армию численностью в 
200 тыс. человек, с резервом, ВВС из 20 эскадрилий и ВМФ, способным 
решать оперативные задачи местного значения, костяк которого составили 
бы 2 авианосца и 3 легких крейсера (Kavic, 1989: 32). Проблемы внешней 
безопасности и, в частности, охраны северо-западной границы требовали 
сохранения сильной и технически оснащенной армии.

23 ноября 1946 г. Джавахарлал Неру и Балдев Сингх обратились к народу 
Индии с призывом направить в армию лучшую часть молодежи страны. Они 
подчеркнули, что «Индия находится на пороге получения независимости, 
у власти – национальное правительство, и страна должна иметь армию, 
связанную с народом». Неру и Балдев Сингх призывали все политические 
партии «рассматривать армию, как свое детище, и посылать в вооруженные 
силы лучшую молодежь» (АВП РФ. Оп. 9. П. 111. Д. 166. Л. 111). 

 Однако после отъезда миссии Петик-Лоуренса индийская армия была 
задействована для решения внутренних проблем страны: в августе 1946 
г. началась «Калькуттская резня». 16 августа МЛ объявила днем «прямых 
действий» за Пакистан. В Калькутте планировалось провести массовую 
демонстрацию сторонников Лиги против образования Временного 
правительства. Во время демонстрации в Калькутте начались индо-
мусульманские столкновения, переросшие в массовые погромы и резню. 
Точное число убитых и раненых осталось неизвестным, но на заседании 
правительства министр внутренних дел Валлабхаи Патель сообщил, что 
только в Бихаре «количество убитых достигло пятизначной цифры», было 
разгромлено множество индусских и мусульманских лавок, магазинчиков, 
мастерских и жилых домов (АВП РФ. «Досье ТАСС». Оп. 9. П. 111. Д. 166. 
Л.151). Из Калькутты резня перекинулась на Восточную Бенгалию, в округ 
Наокхали, Бихар, Бомбей.

 В Наокхали прибывший туда Неру сам отдал приказ войскам открыть 
огонь по участникам погромов. Однако он категорически опроверг слухи о 
том, что для наведения порядка в стране угрожал задействовать авиацию. 
Напротив, он заявлял, что «получал много писем с мест» и подвергался 
критике со стороны членов правительства за то, что Восточную Бенгалию 
и Бихар «войска не были направлены своевременно» (АВП РФ. Ф. «Досье 
ТАСС». Оп. 9. П. 111. Д. 166. Л. 110, 151). 

В начале 1947 г. колониальные войска участвовали в наведении порядка в 
Панджабе, который охватила волна индо-мусульманских погромов.

Солдаты и офицеры колониальной армии становились свидетелями 
массовых убийств и насилия, вершившихся в силу религиозной 



831

нетерпимости. Процесс политизации Королевской индийской армии 
сопутствовал ее индианизации и неминуемо должен был привести не только 
к резкому росту антибританских настроений, но и к внутриармейским 
противоречиям межиндийского характера. Возникала реальная угроза 
проникновения коммуналистских настроений в поликонфессиональную 
индийскую армию, что могло привести к нарушению субординации и 
дисциплины, к отказу солдат выполнять приказания командиров иной 
религиозной принадлежности и даже внутриармейским столкновениям на 
общинной почве. Таким образом, высокая вероятность утраты контроля над 
армией и развала этой несущей конструкции британского режима в Индии 
стала одной из главных причин полного и окончательного ухода англичан и 
достижения Индией государственной независимости. 

В начале апреля 1947 г., решением вице-короля и Временного правитель-
ства, осуществление дальнейшей индианизации армии было отложено до 
июня 1948 года (Hodson, 1985:257). Это объяснялось подготовкой передачи 
власти и раздела страны по религиозному признаку, при которой необходи-
мость в боеспособной и надежной армии значительно возросла.

Итак, процесс постепенного и полного замещения британских офицеров 
индийскими, шедший с 1920-х гг., временно приостанавливался. Становилось 
очевидным, что продолжать его будут уже в двух новообразующихся после 
раздела страны армиях, по разным программам и различными темпами. 
Перспектива создания единой национальной армии исчезала вместе с 
перспективой создания независимой единой Индии. Однако возникала 
новая реальность: два независимых государства на Индостане с двумя 
национальными армиями. Эпоха колониальных воинских контингентов в 
заморских колониях европейских держав уходила в небытие.
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CAUCASIAN NEWSPAPER IN THE LATE-19TH-CENTURY 
CAIRO: “İTTİhAD GAzETESİ”

CHOCHIEV, Georgi
RUSYA/RUSSIA/ИИИИИИ

ÖZET

XIX. yüzyıl Sonu Kahiresi’nde Bir Kafkas Gazetesi: “İttihad Gazetesi”

Ekim 1899’da İngiliz işgali altında bulunan Mısır’da II. Abdülhamid’in 
feodal mutlakiyetçi rejimine muhalif bir grup aydın tarafından kurulan Cemiyet-i 
İttihadiye-i Çerakise, bir yandan Osmanlı meşrutiyetçi ve hürriyetçi (Jön Türk) 
hareketinin düşüncelerini Yakın ve Orta Doğu’daki Kuzey Kafkas asıllı (Çerkez) 
diaspora ahalisi arasında yaymayı, diğer yandan da soydaşlarını etnik ve kültürel 
açılardan aydınlatmak yoluyla onların ulusal bilinçlerini pekiştirmeyi kendine 
amaç edinmiştir. Cemiyetin yayın organı olan “İttihad Gazetesi”, dikkatini 
esas itibarıyla Babıali’nin Kuzey Kafkasyalı göçmenlere yönelik politikalarının 
eleştirilmesi ve onların Osmanlı topraklarında etnik-ulusal gelişmelerinin 
perspektiflerinin değerlendirilmesi üstüne yoğunlaştırmıştır. 

Gerek cemiyetin ve gerekse gazetenin faaliyet sürelerinin çok kısa olmasına 
karşın, her ikisi de diasporada oluşmuş ve Yakın ve Orta Doğu Çerkeslerinin 
çıkarlarını Osmanlılık doktrini çerçevesinde dile getirmeye çalışan yeni etnik 
aydın kesiminin belirli bir olgunluk düzeyini belgelemişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Kuzey Kafkasya Diasporası, Genç Türk Hareketi, 
Osmanlı İmparatorluğu’nda Çerkez cemiyetleri ve basın. 

ABSTRACT 

The Society of Circassian Unity, established in October 1899 in British-
occupied Egypt by a group of antagonists of the Abdülhamid II’s feudal-absolutist 
regime, set itself as an object, on the one hand, spreading of the ideas of Ottoman 
constitutional-liberal (Young Turk) movement among the North Caucasian 
(Circassians) diaspora population of the Middle East, and, on the other hand, 
consolidating the national identity of its fellow-countrymen through their ethno-
cultural enlightenment. The society’s periodical – “İttihad Gazetesi” – focused 
its attention on criticism of the Porte’s policies regarding the North Caucasian 
immigrants and on appraisal of perspectives of their ethnical development in 
the Ottoman domains. Despite very short duration of the period of activities of 
both the society and the newspaper, they witnessed certain level of maturity of 
new ethnic intelligentsia formed in diaspora that was seeking to articulate the 
interests of Middle Eastern Circassians within the framework of the doctrine of 
Ottomanism. 
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Key Words: North Caucasian diaspora, Young Turk movement, Circassian 
organizations and press in the Ottoman Empire. 

---

Many countries of the Near and Middle East, that formerly constituted parts 
of the Ottoman Empire, became a second homeland for hundreds of thousands 
of Northern Caucasians, who had been compelled to migrate there after the 
completion of the Russo-Caucasian War, mainly in the 1850s-1870s. Remaining 
in ethno-historical respect fractions of the peoples of the North Caucasus, these 
diaspora groups during the past century and a half have accomplished, however, 
their own, rather complicated way of cultural, social and political evolution, the 
objective study and adequate assessment of which require, first of all, involvement 
of a wide scope of Turkish sources, i.e. archival materials, press, autobiographical 
literature, etc. Among these sources a special place is occupied (partially due 
to their relative sparsity) by documents proceeding from the North Caucasians 
directly – collective and individual petitions of the immigrants, publications and 
records of the organizations created by them, memoirs of outstanding members 
of the Circassian1 community and so on, – which reflect the condition of public 
attitudes and ideological aspirations amid the diaspora at every particular stage. 

During the first decades following the settlement of the North Caucasians in 
the sultan’s domains, it were usually the representatives of the traditional feudal-
patriarchal aristocracy who acted as the mouthpieces of their fellow-countrymen, 
quite often emphasizing their own narrow-class interests in their appeals to the 
Porte2; yet, the end of the 19th century witnessed more signs of activity of a new 
elite that was emerging in the diaspora, viz. the Circassian civil and military 
intelligentsia, deeply integrated into the respective strata of the Ottoman-Muslim 
society, but at the same time closely associated by informal ties with their native 
ethnic background. Thus, in the 1880s and 1890s the Circassian intellectuals 
attempted taking certain steps that were clearly of national-cultural orientation. In 
particular, well-known are such facts as publication by the distinguished Ottoman 
writer and public figure Ahmed Midhat Efendi3 of a number of works on the 
‘Caucasian life’ issues and performance of some of them in a metropolitan theatre; 
establishment on the initiative of Ahmed Midhat Efendi and eminent commanders 

1The term “Circassian”, in line with its traditional usage in the Near and Middle East, has been 
used in this text principally in its broader sense implying all indigenous ethnic groups of Northern 
Caucasia, i.e. Adyghes, Ubykhs, Abkhazians, Ossetes, Chechens, Daghestanis, etc. 

2 For details see our article “Some Aspects of Social Adaptation of the North Caucasian Immigrants 
in the Ottoman Empire in the Second Half of the XIXth Century (on the Immigrants’ Applications 
to Authorities)” in forthcoming proceedings of the XVth Turkish Congress of History held in 
September 2006 in Ankara. 

3 Ahmed Midhat Efendi (1844-1913) – a member of the Hagur family of the Adyghes (in the 
maternal line). 
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Fuad Paşa4, Gazi Muhammed Paşa5 et al. of a special committee with the aim 
of writing an extensive work on Caucasian history; development by a career 
bureaucrat Ahmed Cavid Paşa6 together with a group of like-minded persons of an 
Adyghe alphabet based on Arabic characters and its lithographic print in 1897, etc. 
(Aydemir, 1991, pp. 68-69, 88; Aydemir, 1988, pp. 183-184; Berzeg, 1995, pp. 
9-14). All these endeavors, undoubtedly, were indicative of gradual actualization 
amidst the diaspora’s educated sections of a goal of elaborating some concept of 
ethno-national development (or survival) of their compatriots in the drastically 
changed conditions of their existence after the immigration. 

Still, we cannot judge with a sufficient degree of certainty on actual ideological 
and organizational potential of the arising Circassian intelligentsia at the given 
stage, since the period of its formation coincided substantially with the epoch 
of ultimate toughening of the regime of feudal-absolutist dictatorship under 
Abdülhamid II (1876-1909), who did not recognize elementary personal and 
political liberties of his subjects and was extremely suspicious of any manifestations 
of national self-consciousness among the dependent peoples. Suffice it to note 
that the authorities have suppressed all the above-listed efforts of the Circassian 
enlightenment enthusiasts, exposing some of their initiators to police persecution 
(Aydemir, 1991, p. 68; Yıldız, 1977, p. 79). 

Impossibility of carrying out legal ethnically-oriented activities, naturally, 
could not help facilitating among the patriotically disposed section of the 
diaspora intellectual elite (just as the case was with the other Ottoman peoples) 
dissemination of the ideas of the oppositional Young Turk movement, that was 
advocating restoration of the 1876 Constitution abolished by Abdülhamid II. 
It is noteworthy that the afore-mentioned Ahmed Midhat Efendi and Ahmed 
Cavid Paşa maintained close relations with the ideological leader of the Ottoman 
constitutionalists Namık Kemal Bey and other oppositionists and even have 
rendered them certain support in their activities (Berzeg, 1995, pp. 10, 12). 

On the other hand, it is an indisputable fact that the North Caucasians from 
among officers, state employees, students, free professionals and sometimes even 
members of the feudal bureaucracy were actively involved in the ranks of various 
Young Turk groupings acting both inside the empire and in the emigration. For 
example, one of the four students of the İstanbul Army Medical School, who in 
1889 established the first clandestine cell of the Young Turk Society of Union 
and Progress, Mehmed Reşid Bey7, was a Circassian born in Caucasus (Ramsaur, 
1957, p. 15; Shaw & Shaw, 1977, p. 256). 

Later on representatives of the North Caucasian ethnic milieu such as Mehmed 

4 (Deli) Fuad Paşa (1835-1931) – a member of the Thugo family of the Ubykhs. 
5 Gazi Muhammed Paşa (1833?-1903) – an Avar, the middle son of Imam Shamil. 
6 Ahmed Cavid Paşa (1840-1916) – a member of the Therhet family of the Ubykhs.  
7 Mehmed Reşid Bey (1873-1919) – a member of the Hanahe family of the Adyghes. 
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Murad Bey8 (in 1896-1897 the leader of the Geneva branch of the Society of 
Union and Progress and the publisher of one of the major oppositional papers 
‘Mizan’), Ahmed Saib Bey9 (in 1899-1907 the actual leader of the Cairo branch 
of the Society of Union and Progress and the publisher of the influential Young 
Turk paper ‘Sancak’), Mehmed Sabahaddin Bey10 (the ideologist and the leader 
of the ‘decentralist’ trend within the Young Turk movement), Hüseyin Tosun 
Bey11 (an expert conspirator, one of the organizers of the anti-government revolt 
of 1906-1907 in Eastern Anatolia), etc., have also significantly contributed to the 
anti-absolutist movement (Petrosyan, 1971, pp. 178-183, 192-193, 202-212, 225, 
233-236; Berzeg, 1995, pp. 15, 175-176, 184-185, 223, 227-228). 

Circassians’ participation in the Young Turk movement, indubitably, was 
preconditioned primarily by the reasons of general political and ideological 
character and, as a rule, was not attended by making demands for addressing the 
diaspora’s peculiar needs, though one can reasonably assume that a considerable 
portion of the North Caucasians – activists of the constitutional-liberal organizations 
of the turn of the century – possessed advanced ethnic consciousness alongside 
with the state Ottoman (or rather state-communal Ottoman-Muslim) identity 
and, therefore, certain ‘national’ motivation for joining the struggle against the 
dictatorship12. 

It is obvious, however, that at this stage the overwhelming majority of the 
Circassian oppositionists considered liquidation of the feudal-absolutist rule to 
be the key condition for facilitating their compatriots’ ethno-national and social 
progress, which would base on the principles of equality and fraternity of all peoples 
of the empire declared by the Young Turks – i.e. the Ottomanism doctrine, which 
in the whole seemed to be fairly acceptable for the North Caucasian diaspora 
minority devoid of both historical roots and territorial-political aspirations on the 
Ottoman soil.

8 (Mizancı) Mehmed Murad Bey (1854?-1917) – a Dargin born in the village of Urakhi in Daghestan 
as Gadji-Murad Amirov.

9 Ahmed Saib Bey (1859-1920) – a member of the Kaplan family of the Qumyqs. 
10 Mehmed Sabahaddin Bey, better known by the name of Prince Sabahaddin (1877-1948) – a son of 
high-ranking Ottoman dignitary from the Kozba family of the Abkhazians and sister of Abdülhamid 
II. 

11 Hüseyin Tosun Bey (?-1930) – a member of the Şhapli family of the Ubykhs. 
12 In confirmation of this one can refer to the fact that after the Young Turk revolution of 1908 a 
whole number of ethnic North Caucasians – former members of illegal groups of the Ottoman 
constitutionalists –actively joined the organized Circassian socio-cultural and political movement. 
For example, Mehmed Murad in 1908 appeared among the constitutors of the Circassian Unity 
and Mutual Assistance Society; Hüseyin Tosun during 1918-1919 headed the Society of Northern 
Caucasia; Mehmed Reşid also closely collaborated with these and other diaspora organizations. 
The list can be significantly enlarged. 
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Nonetheless, a number of facts indicate that during the period under 
consideration some part of the North Caucasians, involved in the Young Turk 
movement, tended towards ethnic-based unification and collaboration. The most 
demonstrative of it, evidently, is the establishment of the Society of Circassian 
Unity13 (SCU) that presents essentially the subject of this paper. 

Our knowledge of the circumstances of the SCU’s emergence, its goals and 
ideology is primarily based on the materials of the eight-page first issue of its 
press organ, ‘İttihad Gazetesi’ (‘The Unity Newspaper’), which appeared in Cairo 
on October 15, 1899 (3 Teşrin-i evvel 1315 or 9 Cemazi-el-ahir 1317)14. On its 
title page – under the images of traditional North Caucasian attributes (kalpak hat, 
mountaineers’ weapons and accouterments, standard with two crossed arrows and 
three five-pointed stars, et al.), topped with Quranic quotations and backgrounded 
with the sunbeams breaking through black clouds, that probably symbolized the 
struggle against despotism and ignorance, – 

it was proclaimed that the newspaper aimed at “serving the rise of Islam 
through work seeking creation of the conditions for awakening and advancement 
of the Circassian immigrants and the whole Ottoman nation”. As the general 
administrator (müdir-i umumi) of the publication was recorded the retired police 
major Barak Bey Zade Mehmed Emin Bey from a noble Loh (حول)15 family, and 
as its editor-in-chief (ser muharrir) – Mehmed Fazıl Bey, a son of the former vice-
secretary of the Department of the Palace Service (Mabeyn-i Hümayun) certain 
Kudsi Zade Kadri Bey. It was announced that the paper would be published 
weekly and distributed both in the Ottoman territory and beyond its boarders. All 
materials of the issue were written in a good, sometimes fairly rich and ornate 
Ottoman Turkish language, the fact indicative of rather high educational level of 
their authors. 

In an address ‘To the Esteemed Readers’, signed by Mehmed Emin16, the 
necessity of establishing of such a society was grounded and events, that preceded 
this, were briefly stated. As followed from this narration, Mehmed Emin, who 
arrived as a child “in the epoch of the Caucasian migration” to the Ottoman 
domains and settled together with his relatives in the vicinity of İzmit later on, 
in the capacity of the Circassian irregulars detachment commander (during the 
Russo-Turkish War of 1877-1878) and police officer, traveled around European 
and Asian provinces of the empire, everywhere “witnessing disastrous state of the 
13 The original name of the society in Ottoman Turkish is Cem‘iyyet-i İttihadiyye-i Çerakise. 
14 This publication has long ago become a bibliographic rarity, today being available only in some 
private collections. We express our gratitude to Mr. Fahri Huvaj of Ankara for kind putting of a 
copy of the newspaper at our disposal; unfortunately, one page, namely the 5th, is missing. For brief 
information on the society and the newspaper see also: Berzeg, 1996, pp. 2, 94-95. 

15 One can just suppose that this is a form of the Arabic transcription for the name of renowned 
Abazin (Abaza) princely family of Loo (Loov in Russian sources). 

16 Mehmed Emin, Kari’in-i Kirama (İttihad Gazetesi, p. 1). 
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Circassian tribes, rather scattered anyhow and anywhere than settled”. Hardships 
and privations of the compatriots conceived him to undertake some actions to help 
them, but the burden of official functions and the rigidity of the political regime 
had been for a long time preventing him from carrying out these intentions. Still, 
it looks, that his behavior or views arose certain suspicions of the authorities, as 
in 1892 or 1893 he was transferred to Tripolitania (Trablusgarb) vilayet, which 
during the rule of Abdülhamid II served as one of the principal exile places for 
disloyal military and civilian officials. 

It should be noted, however, that the governmental practice of sending 
oppositionists to that province and even appointing some of them to rather 
influential local positions resulted in the second half of the 1890s in a rapid 
numerical growth of the Society of Union and Progress regional branch, members 
of which were actually rather free in propagating their ideas. Also noteworthy 
is that among the well-known Young Turk officers transferred there during the 
discussed period, were several conspicuous Circassians, e.g. the above-mentioned 
Mehmed Reşid Bey, who became the actual leader of the local organization of 
the constitutionalists, Hüseyin Tosun Bey, the key person in their underground 
activities, et al. (Hanioğlu, [1985,] pp. 292-294). Undoubtedly, in this milieu 
Mehmed Emin, who later on took up the position of the chief of the Tripoli prison, 
obtained the opportunity of more active involvement in the Young Turk movement. 
As he himself stressed in the referred address, throughout seven years of his 
stay in Tripolitania “he had applied much efforts to initiate activities that would 
ensure well-being and rise of the Ottoman nation and ill-fated Circassians”. One 
can suppose that such incidents, as secret publication of two anti-governmental 
papers by the imprisoned Young Turks, as well as series of their escapes from 
the jail, that forced the central authorities in 1899 to start a special inquiry, might 
have taken place not without his connivance (Hanioğlu, [1985,] pp. 293-294)17. 
In the same years, Mehmed Emin had apparently attempted to form a narrower, 
ethnically based (i.e. Circassian) grouping of national-liberal type, as well. 
However, since in 1899, having faced the increased threat of repression, Mehmed 
Emin, among a whole number of prominent Tripolitanian oppositionists, had to 
flee to the British-governed Egypt, this activity was continued in the new place. 
There Mehmed Emin Bey and his associates, of whom only Mehmed Fazıl Bey 
is known to us, originally joined the Cairo branch of the Society of Union and 
Progress, appreciably strengthened by the inflow of new members, but soon they 
left this union by reasons not quite clear and legally established in the same year 
an independent organization – the Society of Circassian Unity – with the ‘İttihad 
Gazetesi’ as its official publication (Hanioğlu, [1985,] pp. 333, 633). This is the 
overview of the prehistory of the emergence of both the society and the newspaper, 
according to the report of one of their constitutors and available evidences from 
other sources. 
17 Mehmed Emin Bey was spoken with praise at this time by one of the leading Young Turk papers, 
the “Osmanlı”, published in Geneva (see: Hanioğlu, [1985], p. 334). 
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Of the rest of the issue’s materials, published without signature, the most 
interesting is an extensive and, in a sense, program article under an unpretentious 
title ‘A Couple of Words’18, in which an attempt has been made to assess the state of 
the North Caucasians after their defeat in the Russo-Caucasian War and migration 
to the Ottoman territory. Judging by its content, the leaders of the SCU saw the 
fundamental reason of the military-political and demographical catastrophe that 
had befallen their compatriots in the 19th century, in their civilizational lag from 
the nearest neighbors. It was accentuated that the Circassians, who due to bad 
accessibility of the Caucasus Mountains, and their own valor had been for many 
centuries successfully repelling attacks of more numerous enemies, in modern 
times failed to elude the fate of other societies, which found themselves at the 
periphery of the world progress, and were subdued by a power standing at a 
much higher level of socio-political, economical and technical development, 
i.e. by Russia. In concordance with this conception, the contemporary era was 
characterized by keen and uncompromising rivalry among countries and peoples, 
analogous to competition in the commercial sphere, education – and material 
resources and knowledge about the world, resultant from it – being the condition 
and the fundamental principle of preservation of any nation. Accordingly, lack of 
all these factors was considered to be the major reason for the final collapse of 
the mountaineers’ resistance and – to a certain extent – for their choice in favor of 
migrating to the sultan’s domains. 

Yet, it were the Ottoman authorities primarily, who were blamed for the 
miseries and sorrows endured by Circassians in the course of the immigration 
and settlement. Claims, asserted to them, were brought to three items. The official 
circles were charged, firstly, with extremely inhuman treatment of the North 
Caucasians during their colonization throughout the empire, viz. with assignment 
of deliberately unsuitable and unhealthy lands, inadequate supply with means of 
subsistence, etc. The second, not less grave accusation referred to odious practice 
of selling Circassian children and women (including purportedly quite a number 
of members of free and even noble estates) into servitude, the wide spread of 
which immediately after the immigration was attributed solely to encouragement 
of this trade by the government employees for mercenary purposes. For all that, 
it should be noted that remonstrance of the author (s) of the article was directed 
to the facts of enslavement of freeborn people, as contradicting to the regulations 
of the Muslim law, but not to the very existence of the patriarchal institutions 
of slaveholding and slave trade in the Circassian society. At last, thirdly, it 
was stated, that even after having ultimately settled, the Circassians were still 
subjected to particularly severe exploitation (when paying taxes, performing 
state obligations, et al.) by the authorities, who took advantage of their ignorance 
of the local realities, Turkish language, etc. Grasping and merciless provincial 

18 B Kelimeteyn (İttihad Gazetesi, pp. 2-4).
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functionaries were claimed in the article to be the main culprits of the immigrants’ 
sufferings, however a considerable part of criticism was addressed also to the 
Sublime Porte and the sultan’s milieu (not excepting the numerous stratum of the 
Circassian court bureaucracy), although the padishah himself was not mentioned 
directly. It is noteworthy that, like the majority of the Young Turk groups, the 
SCU members actively supported their claims against the authorities, referring 
to the Islamic doctrine. Thus, peculiar indignation was caused by the fact that 
the Ottoman administration had not duly appreciated the religious zeal of the 
Circassians, who allegedly had left Caucasus firstly because of their yearning to 
take refuge “under the canopy of the Holy Caliphate” (and for this sake even 
had “rejected the favor (!?)… demonstrated by Russia after the conquest”), and 
hence transgressed the order of the Prophet Mohammed to render every possible 
assistance to coreligionist refugees and migrants.

Despite the exceptionally (in times exaggeratedly) negative evaluation of 
the experience of the North Caucasians’ residence in the sultan’s domains, 
characterized – at least in respect to the first post-immigration decades – by 
the term “strange land” (gurbet), it was obvious that the article regarded the 
Ottoman state to be though the secondary and newly-gained, but yet the only 
real homeland of the Circassian diaspora, on which the hopes of their future 
development were pinned. Being, indisputably, the bearers of the super-ethnical 
Ottoman-Muslim patriotism (alongside with the ethnic Circassian), the leaders of 
the SCU with apparent regret stated insufficient, in their opinion, strive of their 
compatriots for assertion of their rights and interests, as well as for the struggle 
for progressive reforms on a countrywide scale, perceiving the reasons of such 
passivity in a grave moral and psychological condition of Circassians due to the 
undergone exodus tragedy; in “sentiments of apathy and submission” passing on 
to them from the local population, exhausted by the centuries-long oppression; 
in ignorance and benightedness of the bulk of the immigrants; and, likewise, in 
their unreserved, blind allegiance to the institutions of sultanate and caliphate. 
Hence, it was declared highly urgent to enlighten the North Caucasians and to 
restore their “inherent qualities”, such as boldness, nobleness, chivalry, readiness 
to self-sacrifice, etc., in order to get them more visibly involved in activities aimed 
at liquidation of the despotic regime, impeding the progress of the peoples of the 
empire. Naturally, the SCU considered it its duty and privilege to carry out proper 
agitation and propaganda among the Circassian population. 

At the same time, the intention to combine the goals of ideological-political 
and ethnonational-cultural enlightenment of the North Caucasian diaspora was 
clearly verbalized. In particular, measures were to be taken in the nearest future “to 
revitalize the Circassian language”. Of interest in this context is an assertion about 
the existence of several versions of the “national” Circassian alphabet (developed, 
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namely, for “Abzah19, Abaza20, Ubuh21 and Kuşha22 dialects”), which allegedly 
formed the basis for preparing for print textbooks on grammar, arithmetic and 
Islamic teachings and history, a collection of the Circassian proverbs and sayings 
and a “Circassian dictionary”. Most likely this statement referred to the activity of 
the afore-mentioned group of Ahmed Cavid Paşa, with whom the members of the 
society probably maintained contact. If the above information reflects the actual 
and not projected situation, it, indubitably, exacts our knowledge of the level of 
Circassian enlightenment, achieved by the end of the 19th century in the Ottoman 
Empire23. In any case, the nature of publications, that were planned by the SCU, 
but, as far as we know, have not seen the light in the period under consideration, 
testifies that certain diaspora intellectuals, connected one way or another with 
the society, had begun in practice a spadework on creation of the foundations of 
national North Caucasian education. 

On the other hand, the article persistently accentuated – probably to prevent 
an adverse reaction to the announced ethnic peculiarity on the part of the leading 
groups of the constitutional movement – the SCU’s unwillingness “to undermine 
in word or deed Islamic and national brotherhood”. On the contrary, it was 
underlined that the goal of its establishment lay in formation of a “strong alliance” 
for the sake of ensuring overall justice and liberty, “the noble Ottomans”, on the 
one hand, and “their brothers Circassians”, on the other, appearing as nearly equal 
partners in this expected union. 

The rest of the articles do not refer directly to the problems of the North 
Caucasians, although they allow for getting more complete notion of the worldview 
and political philosophy of the publishers. Thus, in line with the general Young 
Turk tradition, much attention was paid to substantiation of compatibility of 
the claims for liberal reforms and educating of the population with regulations 
and norms of Islam. In the extensive article ‘Islamic Unity’, as well as in other 
materials, it was noted that, in spite of the widespread “superficial view”, Islam 
by no means impeded social and cultural progress. High level of development of 
science and public institutions in the early-medieval Muslim states was adduced 
as confirmation24. Stressing pre-eminence of the Muslim civilization over the 

19 Abzah (or Abadzekh) – one of the main subgroups (tribes) of the Western Adyghe people. 
20 Abaza – a common designation in Turkish of two closely related peoples: the Abkhazians and the 
Abazins (Abazas proper). 

21 Ubuh (or Ubykh) – a smaller people of the North-West Caucasus, entirely evicted in 1863-1864 
to the Ottoman Empire. 

22 Kuşha – a name of the Ossetes in Adyghe language, occasionally used also in Turkish. 
23 According to the data available at present, the earliest reliable facts of publication of educational 
or other literature in Adyghe and some other North Caucasian languages in the Ottoman Empire, 
date from the period following the revolution of 1908 and are connected with the activities of 
the Circassian Unity and Mutual Assistance Society (see: Aydemir, 1991, passim; Berzeg, 1995, 
passim; Yıldız, 1977, passim). 

24 İttihad-ı İslam (İttihad Gazetesi, pp. 6-8). 
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CHristian one in terms of morality and humanism, the paper, nonetheless, called 
for maximal adoption of the material and technical achievements of the West – the 
result of persistent work and modern knowledge. Pan-Islamist tendencies, though 
obviously of anti-imperialistic trend, were also characteristic for the society’s 
views. Rallying of all Muslim countries and peoples was regarded as a condition 
of their successful counteraction to the Europeans’ expansion, the independent 
Ottoman state and its capital İstanbul, the caliph’s residence, being considered 
as the prospective uniting center of the whole Islam world. Yet, it was stipulated 
that such an idea, “groundless at present”, might become a reality only in case of 
restoration of the constitutional parliamentary regime in the Ottoman Empire. 

In a number of reports and commentaries their writers manifested themselves 
as firm adherents of strengthening of the Ottoman state and maintenance of its 
territorial integrity. So were, for instance, the articles about Albanian congress 
in Macedonia25, plans for division of the Yemen vilayet26, Russian strategy in 
Balkans27, etc. 

In conclusion it is indispensable to touch upon an important SCU program 
document, published in the edition under review – the statute of its external 
members (a’za-i harice)28, i.e. the persons, who were on voluntary basis involved 
by the leaders of the organization in reinforcement of its positions inside the 
empire. As the paragraph 1 of this statute ran, the society set itself as an object 
“to serve progress and prosperity of the Circassians and thereby of the whole 
population of Anatolia, Rumelia and other Ottoman lands through providing them 
with access to the fruits of enlightenment and truth and to take necessary measures 
to ensure observation of their rights and prevention of oppression”. The twofold 
essence of ideological and political guidelines of the society was reaffirmed in the 
paragraph 2, which proclaimed its intention to act for the benefit of “the whole 
Ottoman and Muslim nation (millet)” and to get support from all its members 
alongside with protecting “the nationality (kavmiyyet) of the Circassians”. 
Accordingly, the paragraph 3 allowed of admittance of persons of all nationalities 
to the SCU, but the same paragraph provided for their organizational separation 
into different ethnic – i.e. “Circassian” and “non-Circassian” – branches, that 
can be explained by the objective dissimilarity of national-cultural and general 
political tasks of the society. The remaining paragraphs (4 to 7) regulated, though 
25 Makale-i Mahsusa (İttihad Gazetesi, p. 4).
26 Yemen Vilayetinin Taksimi: İsraf mı? Tasarruf mu? (İttihad Gazetesi, p. 6). 
27 Düşmen Kimdir? (İttihad Gazetesi, p. 8). 
28 Cem‘iyyet-i İttihadiyye-i Çerakisenin İ‘lanı Lazımgelen “A‘za-i Harice” Nizamnamesi (İttihad 
Gazetesi, p. 6). 
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not accurately enough, the rights and responsibilities of various categories of 
“external members”, who, judging by the set of their functions, were obliged 
primarily to carry out clandestine propaganda and explain the society’s views to 
the population of the Ottoman provinces29. 

The ideological and practical-political principles of the SCU, described above, 
quite distinctly testify that its strategic purpose consisted in mobilization and 
organizational unification of the emerging diaspora intelligentsia, coming mainly 
from the commons, with the view of subsequent articulation and assertion of the 
specific interests of the Near and Middle Eastern Circassians in a statewide, though 
initially oppositional, format. In doing so the society, most likely, was expecting 
to secure for itself a special ethnic niche within the Ottoman constitutional 
movement or even to act as a partner of the Young Turks in the struggle against 
the Abdülhamidian despotism, in order to assure the most favorable conditions for 
ethno-nationally – in the first place socially and culturally – oriented activities of 
the Circassian elite after liberalization of the political regime. In this connection 
one cannot but notice the fact, that the SCU has shaped immediately after a proposal 
was put forward in September 1899 by the Cairo branch of the Society of Union 
and Progress to summon the uniting congress of all organizations and groups, 
resisting the absolutist rule; this can be indicative of the Circassian oppositionists’ 
aspiration for being by all means represented as an independent and consolidated 
force at the projected forum, which, however, did not take place at that stage 
(Petrosyan, 1971, pp. 198-199; Karal, 1995, p. 520). 

However, the actual political situation was not conductive to realization of 
the society’s plans. Even laying aside purely practical difficulties caused by the 
regular preventative measures of the authorities30, one should consider that the 
leading Young Turk groups, who, in accordance with the doctrine of Ottomanism, 
had advanced the slogans of unity, equality and brotherhood of all peoples of 
the empire, regarded as acceptable only their joint struggle against the regime 
and sharply condemned any steps taken in this direction on behalf of particular 
nationalities (Petrosyan, 1971, p. 171). Hence, this separate initiative, despite 
numerous and probably quite sincere declarations in the ‘İttihad Gazetesi’ about 
the devotion to “the common Ottoman homeland”, was not met with understanding 

29 Absence of more radical methods of struggle in the functional armory of the SCU is not surprising; 
in the period under review practical activities of the Young Turk organizations, as a rule, did not 
exceed the limits of the movement of political protest against the existing regime, the main form of 
this struggle being print propaganda (Petrosyan, 1971, p. 215). 

30 On October 19, 1899, that is in 4 days after the 1st issue of the “İttihad Gazetesi” appeared in Cairo, 
the competent Ottoman services were instructed to track and suppress attempts of its transporting 
through the state’s boarders (see: Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Dâhiliye Nezareti, Mektubi Kalemi, 
no 2258/65, 13 Cemazi-el-ahir 1317 /information has been kindly provided by Dr. Hilmi Bayraktar 
of the Selçuk University, Konya/). 



844

by other participants of the constitutional movement, some of whom openly 
branded the foundation of the SCU as a “scandalous” act (Hanioğlu, [1985,] pp. 
334, 633). No less serious was the problem of the SCU’s failure to integrate around 
its program representatives of the social stratum, to which it principally appealed, 
i.e. the new educated (predominantly military and bureaucratic) elite of the North 
Caucasian diaspora. It is obvious that the overwhelming majority of the members 
of this milieu, who were opposed to the existing authority, preferred, as they used 
to before, to act in the framework of various factions of the Society of Union 
and Progress and other Ottoman emigrant organizations, probably considering 
it inopportune to bring into the foreground the questions of their compatriots’ 
ethno-national development. Thus, having failed to create in Cairo an efficient 
center of the organization, its leaders, naturally, could not count for successful 
involvement of supporters and activists within the Ottoman borders, to say nothing 
of implementation of ethno-cultural and educational projects. As a result, the SCU 
failed to carry out either of its two closely interconnected tactical tasks: neither 
to occupy any appreciable place within the constitutional-liberal (Young Turk) 
movement, nor to give rise to the ethnic Circassian movement in the country. One 
may suppose with a high degree of confidence that soon after its establishment the 
SCU ceased to exist in practice. Lack of any real evidences of further publication 
of the ‘İttihad Gazetesi’ is also indicative of this assumption31. 

Though it has not left any significant trace in the history of the Ottoman political 
and ideological trends of the period under scrutiny, the SCU and its press organ, 
however, appear to be a rather important and actually the earliest documented 
testimony of a certain maturity of the forming Circassian intelligentsia, reflecting 
a process of origination of ethno-national consciousness among the North 
Caucasian groups under the complex circumstances of the diaspora existence. At 
the same time, despite all the incidentalness of their presence on the political 
scene, both the society and its paper proved to be successful enough in marking 
the guidelines (predominantly in the sphere of enlightenment), that became the 
priority in the activities of more mass Circassian organizations, established in 
the Ottoman Empire after the Young Turk revolution of 1908 and the consequent 
restoration of the constitutional order. 

As for the known founders of the SCU – Mehmed Emin Bey and Mehmed 
Fazıl Bey, – we, unfortunately, have no reliable information on their further 

31 For comparison it can be stated that similar efforts on the part of the intellectuals of some other 
Muslim peoples of the empire (not to mention the non-Muslims), by which the founders of the 
SCU possibly were partially inspired, proved to be more productive. In particular, before 1908 in 
emigration were being issued several periodicals in Arabic, Albanian and Kurdish languages, which, 
alongside with criticism against the Abdülhamidian despotism, upheld the interests of respective 
ethnic groups, some of them even claiming the national autonomy (see: Karal, 1995, p. 513). 
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fate. At least, they never appeared among more or less noticeable figures of the 
Ottoman political parties and groups or the Circassian civic associations neither 
before, nor after 190832. 
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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.
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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 



851

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



859

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. 

BELGELER

Belge 1
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MÜFERRİCÜ’L-KURÛB’A GÖRE
EYYÛBÎ SULTANLARININ ÖRNEK DAVRANIŞLARI

      ÇAKIROĞLU, Hülya*

TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

İbn Vâsıl tarafından kaleme alınan ve Eyyübî devleti açısından oldukça 
önem taşıyan Müferricü’l-Kurûb fî Ahbâr-ı Benî Eyyûb isimli eser, 5 ciltten 
oluşmaktadır. Atabeğler döneminden başlayarak Memlûk Devleti’nin ilk yıllarına 
kadar (661/1262-63) gelen ilk bölümlerde yazar, daha önce yazılmış olan 
eserlerden faydalanmıştır. Fakat yazar adeti üzere bu bölümlerde aynen alıntı 
yapmayarak anlatımda değişiklikler yapmış ve orijinal bilgilere yer vermiştir. 
Eserde, Eyyübî ailesinin birbirleri ile olan mücadelesi yanı sıra haçlı seferleri ve 
haçlılarla ilişkiler, Anadolu Selçuklu sultanları ve mücadeleleri, halife ile olan 
münasebetler, sultanların ve önemli şahısların doğumu –ölümü– evlilikleri, doğal 
afetler, Esediyye, Selahiyye, Kürt ve Türk Emirlerin isimleri, şehir ve köylerin 
isimleri yer almaktadır. Yazar, İslam tarih yazılımına uygun olarak olayları 
anlatırken kronolojik sıra takip etmiş ve her senenin sonunda o sene içerisinde 
doğan ve ölen önemli şahsiyetlere, kültürel, toplumsal ve tabiat olaylarına yer 
vermiştir. Eyyübî tarihçisi olması nedeniyle Eyyübî Sultanlarının biyografileri 
hakkında detaylı bilgileri bu eserden tespit etmek mümkün olmuştur. Eyyübî 
sultanları kendi devletlerini sağlam temeller üzerine oturtmanın yanı sıra İslâm 
dünyasına da büyük hizmetlerde bulunmuşlar, Anadolu Selçuklu sultanlarının 
gerçekleştirmek istedikleri hedefleri gerçekleştirerek Abbasi Halifeliği’nin 
devamlılığını sağlamışlardır. Abbasi Halifeliğinin durumu ve Selçuklu 
sultanlarının Mısır politikasından kısaca bahsedecek olursak Eyyübî Sultanlarının 
Mısır’a hâkim olmalarının önemi ve İslâm dünyasına katkıları daha da iyi 
anlaşılacaktır.   

İslâm dünyasını temsil eden Abbasi Hilafeti IV/X. yüzyılın ikinci yarısında ilk 
dönemlerindeki ihtişamından uzaklaşmış ve Şi’î Büveyhilerin egemenliğini kabul 
etmek zorunda kalmıştı. Büveyhi hükümdarları “Emirü’l-Ümerâ” unvanıyla 
Bağdat’ta oturuyor, ülkesi ile birlikte siyasi ve askeri yetkilerini ellerinden 
aldıkları Abbasi Halifelerini tamamen kontrolleri altında tutuyorlar1 ve onları 
istedikleri yönde kullanıyorlardı. Uyguladıkları baskı ve şiddet politikaları 
Abbasi Halifelerini bir kurtarıcı arar duruma getirmişti. Şüphesiz bu durum 
İslam dünyasının itibarının azalmasına, maddi ve manevi zaafa düşmesine sebep 
olmuştur. Bunun sonucunda, Hristiyan dünyası İslam ülkelerini ve zenginliklerini 

1 Hakkı Dursun Yıldız, “Abbasîler”, DİA, Cilt: I, İstanbul 1988, s. 35.

*Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen-Ed. Fak. Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi, Trabzon/TÜRKİYE. 
e-posta: hulyayarar61@yahoo.com
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ele geçirmek için harekete geçmiş, binlerce mesafelik kara ve deniz yolunu aşarak 
Müslümanlarla savaşmaya ve Kutsal Mekânları ele geçirmeye yönelmişlerdi. 
Yaptıkları seferler sonucunda Antakya, Ruha ve Kudüs gibi önemli merkezlerde 
Haçlı kontlukları kurulmuş, binlerce Müslüman öldürülerek İslam eserleri tahrip 
edilmiştir. Bütün bunlar olurken Müslüman liderler ve halifelik makamı buna 
karşı sessiz kalmıştır.

Bağdat’ta Şi’î Büveyhilerin çıkardığı huzursuzluklar artmış, Sünnî-Şi’î 
mücadelesi şiddetlenmişti. Aynı zamanda Bağdat’ta bulunan eski Türk askerleri 
reisi Arslan Besâsiri2 Selçuklu taraftarı olan halifenin adamlarını dağıtmış, Mısır 
ve Suriye’de hüküm süren Sünnî İslam nizamını yıkmaya çalışan Fatımi Halifesi 
ile birlik olarak Abbasî Hilâfetini kaldırmaya çalışmaktaydı. Selçuklu Sultanı 
Tuğrul Bey, İslâm’ın iç ve dış düşmanlarına karşı cihad yapıyor, hilafet makamına 
daima tazimlerini bildiriyordu. Arslan Besâsirî ve Büveyhî zulmü artınca Halife 
Ka’im Bi’Emrillah Hibetullah b. Muhammed el-Me’mûnî’yi bir mektup ile 
Tuğrul Bey’e göndermiş ve onu ısrarla Bağdat’a davet ederek ondan yardım 
istemişti.3 Tuğrul Bey bu davet üzerine H. 477 (1055) yazında Bağdat’a sefer 
düzenlemiştir. Seferi düzenlemesinin sebebi ise; Şi’î fesâdını ve Mısır Fatımi 
halifeliğini ortadan kaldırmak ve Sünnî halifelik ile Selçuklu saltanatını 
birleştirip İslam dünyasına hâkim olmaktı. Bu kararı hareket etmeden önce 
yazdığı mektuptan da açıkça anlaşılmaktadır. Üzerinde ok ve yay’ın bulunduğu 
“tuğra” adını alan işaretinin bulunduğu mektubunda: “Hazret-i Muhammed’e 
hizmetle şeref kazanmak, takdis edilmek ve bizzat hacca giderek yolları açmak, 
âsîleri tenkil eylemek ve Mısır-Suriye Şaşkınları (Şi’î Fâtımiler) ile savaşmak 
arzusunda” bulunduğunu belirtmiştir.4 Bağdat seferini gerçekleştiren Tuğrul 
Bey’e halife büyük ve ihtişamlı bir karşılama töreni hazırlamış, hutbelerde Tuğrul 
Bey’in ismini okutmuştur. Tuğrul Bey, Bağdat’ta sükûn ve huzuru sağlayarak imar 
faaliyetlerinde bulunmuş ve Bağdat’ta kendi namına para bastırmıştır. Selçuklu 
sultanlığı ve Abbasi Halifeliği’nin birleşmesi ile yeni bir İslâm İmparatorluğu 
kurulmuştu. Tuğrul Bey’in İslam Dünyası’nın lideri olma hedefi gerçekleşmek 
üzere iken Selçuklu şehzadeleri arasındaki mücadeleler ve isyanlar sonucu bu 
hedef zaafa uğramış ve uzun bir süre bu isyanların bastırılması ile uğraşılmıştır. 

2 Fatimî Mustansır’ın taraftarlarındandır. 448 (1056) yılı civarında büyük bir karışıklık çıkardı. 
Vasıt’ı aldı. Halifenin ikamet yeri olan Bağdat’ı istila edip (450/1058) Abbâsi Halifesi Ka’im 
Bi’emrillah’ı (422-467/1030-1074) Bağdat’tan uzaklaştırarak onun adını hutbeden çıkarttı. Fatımi 
Mustansır adına hutbe okuttu. Alevilerin işareti olan beyaz bayrakları Abbasi bayrağının yerine 
koydu. Minberlerde Ali ve evladını övmelerini emretti. Ezan’a Hz. Ali’nin adını koydu. Fakat daha 
sonra Abbasi Halifesi, Selçuklu Tuğrul Bey’in yardımıyla Besasiri’yi Bağdat’tan çıkarttı. Besasiri 
451/1059 yılında öldürüldü. (Bkz.: Kerimüddîn Mahmud-i Aksarayi, Müsameretü’l-Ahbar, Trc, 
Mürsel Öztürk, Ankara 2000, s. 10, İbnü’l Adîm, Buğyetü’t-Taleb fî Tarihi Haleb, trc.: Ali 
Sevim Ankara 1989, s. 1-11.)

3 Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti, İstanbul 2005, s. 132. 
4 İbnü’l-Esîr, El-Kâmil Fi’t-Târih, Trc, Abdülkerim Özaydın, C, IX, İstabul 1987, s. 211-212; 
Abu’l Farac, Cilt: I, s. 306; Osman Turan, age, s. 132; Salim Koca, Dandanakan’dan Malazgirte, 
Giresun 1997, s. 102. 
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Tuğrul Bey 8 Ramazan 455 (Eylül 1063)’de 70 yaşında iken Mısır Fethi’ni 
gerçekleştiremeden vefat etmiştir.5

Tuğrul Bey’den sonra Selçuklu sultanı olan Alp Arslan’ın ilk hedefi de Mısır 
Fatımileri idi. Bizanslıların hücumu ve Fatımîlerin tahrikleri sonucunda Halep 
emiri ve Mısır veziri Alp Arslan’a elçi gönderip ona Mısır’ı teslim edeceğini 
bildirmiştir.6 Alp Arslan için de burada gelişen olaylar nedeni ile Mısır seferi büyük 
önem taşımaktaydı.7 Alp Arslan’ın Mısır’a yöneldiği sırada Bizans İmparatoru 
elçisi ile bir mektup göndererek, Malazgirt, Ahlat, Erciş ve Menbic şehirlerinden 
çıkmasını istemesi ve aksi takdirde büyük bir ordu ile hareket edeceğini yazması 
üzerine sultan en seçkin orduları ile birlikte Suriye-Mısır yolundan dönmüş ve 
kalan ordusunun Halep emiri Mahmud ile birlikte Fatımîlere karşı sefere devam 
etmesini emretmiştir. Emirlere verilen Mısır’ın ele geçirilmesi görevi başarısızlıkla 
sonuçlanmıştır.8 Daha sonra Selçuklu sultanı olan Melikşah’ın hedefi de Tuğrul 
Bey ve Alp Arslan’ın hedefleri ile aynı doğrultudadır. O da; İslam dünyası için 
daima bir fesad ocağı ve Bâtıniliğin yuvası olan Mısır’ı fethetmek, Fatımi 
Şi’î Halifeliği’ne son vermek istemekteydi. Bu gaye ile sultan Mısırlılara ve 
Bizanslılara karşı mücadele eden Türk Beyleri; Tutuş, Ak-Sungur, Bozan ve 
Çubuk’u Bağdat’a davet etmiştir.9 Melikşah ve veziri Nizâmü’l-Mülk’ün kurduğu 
Türk-İslâm nizâmı ve yükselişi onların bir ay ara ile ölümleri ile dağılmış, iç 
savaşlar, haçlı saldırıları, gizli bir güç olarak ortaya çıkan Bâtınîlik10 ve aşırı Şi’î 
teşekküllerine bağlı suikast ve cinayetler sebebiyle mevcut düzen bozulmuştur. 
Selçuklu sultanlarının ortak hedefleri arasında bulunan Mısır’ın alınması ve Fatimî 
Devleti’ne son verilmesi ileride kurulacak olan Eyyûbî Devleti’ne nasip olmuştur. 

532/1137-1138 yıllarında Dovin’den Tikrit’e gelip daha sonra Musul’da 
Nureddîn Zengî’nin yanına yerleşen Eyyûbî ailesi, İslam birliğini sağlamak ve 
Haçlılara karşı mücadele ruhuna sahip kişilerden oluşmaktaydı.11 Necmeddîn 
Eyyüb ve kardeşi Esedüddîn Şirkuh haçlılara karşı başlattıkları mücadele gruba 
sonradan katılacak olan ve İslam topraklarını Haçlılardan temizleyerek İslam 
birliğini kurmayı başaran Selahaddîn Eyyûbî’ye örnek olmuştur. Onun kişiliğinin 
oluşumunda ve başarılarında önemli katkılar sağlamışlardır. Babası ve amcasının 
sahip olduğu kararlılık, azim, cesaret ve iyi bir savaşçı olma yetenekleri toplu 
bir şekilde Selahaddîn’de bulunmaktaydı. Ailenin hedeflerini gerçekleştirmesi 

5 Abbasi Halifeleri ve Selçuklu Devleti ilişkileri için bkz.: Hasan Hüseyin Adalıoğlu, Büyük 
Selçuklu Devleti ile Abbasi Halifeliği Münasebetleri, Marmara Üniversitesi Türkiyât 
Araştırmaları  Enstitüsü Orta Çağ Bilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul 1996.

6 Osman Turan, age. s. 169.
7 İbnü’l Esir, Cilt: X, s. 20.
8 Bkz.: Salim Koca, Malazgirt’ten Miryokefalon’a, Cilt: II, Çorum 2003, s. 37-38.
9 Osman Turan, age, s. 212.
10 Batınîliğin tarihçesi hakkında bkz.: Abdülkerim Özaydın, Sultan Muhammed Tapar Devri 
Selçuklu Tarihi, Ankara 1990, s. 72-89.

11 Eyyübî ailesi ve soy şeceresi için bkz.: İbn Vâsıl, Müferricu’l-Kurub fî Ahbar-ı Beni Eyyüb, 
Neş.: Cemalüddîn eş- Şeyyâl, Kahire 1953, Cilt: I, s. 3-6.
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ve aynı zamanda Nureddîn’in haçlılara karşı yaptığı mücadeleyi başarı ile 
sonuçlandırabilmesi için kilit isim Selahaddîn’di. Bu nedenle hem aile hem de 
Nureddîn tarafından desteklenen Selahaddîn İslam dünyasının lideri konumuna 
ulaşmış ve hedefleri tek tek gerçekleştirmiştir. O henüz Dımaşk’ta sıradan bir 
emir iken, şair Arkale’ye şöyle der; “Bir gün Mısır’a sahip olursam sana bin dinar 
vereceğim.” Bu sözden yıllar sonra Mısır’ı ele geçirdiğinde şair bu sözü hatırlatır 
ve ona bu kıssayı hatırlatan bir şiir yazar.12

Selahaddîn Eyyübî İslam dünyası üzerine çöken karanlık bulutları dağıtmış, 
sağlam temeller üzerine kurduğu devleti ile İslâm’ın kurtuluşu olmuştur. Selçuklu 
sultanlarının gerçekleştirmek istedikleri fakat gerçekleştiremedikleri İslam 
birliğini kurmuş ve haçlılara karşı başarılı mücadeleler vermiştir. Doğulu ve batılı 
kaynaklar tarafından ortak bir şekilde övgüye layık görülen Selahaddîn Eyyûbî 
kendisinden sonra devlet idaresini devralacak olan hanedan üyelerini de aynı 
hedef doğrultusunda etkilemiş, devletin sınırlarını güven altına alarak genişleme 
ve haçlılarla mücadele onların öncelikli hedefleri olmuştur.

Eyyübîlerin tarihteki ilk önemli rolleri 559-564 (1164-1169) yılları arasında 
yapılan Mısır seferidir. Bu sefer sonucunda Selahaddîn tarihin önemli şahsiyetleri 
arasına girmiştir. 25 Cemaziyelâhir 564 (26 Mart 1169) tarihinde Halife Âdıd-
Lidînillâh tarafından Fatimi veziri ve aynı zamanda Nureddîn Zengî’nin Mısır 
ordusu başkomutanı olmuştur. Gösterdiği üstün gayretler sonucunda Nureddîn’in 
komutanları ortak karar alarak Selahaddîn’i Mısır’a vezir yapmışlardı. Selahaddîn 
Mısır’da saltanatını yerleştirmek ve kendi kararlarını uygulamaya koymak için 
iki politika uygulamıştır. Birincisi; Mısır halkına yaklaşarak onların destek 
ve dostluklarını kazanmak, ikincisi; Fatimi Devleti’ni ve onun yandaşlarını 
zayıflatıp etkisiz hâle getirmekti. Selahaddîn’in halk tabakasını razı etmesi 
ve vergi yükümlülüklerini azaltması Eyyübîlerin Mısır’daki  hedeflerini  
gerçekleştirmelerinde  olumlu  sonuçlar  doğurmuş, içeride isyancılara, dışarıda 
ise Haçlılara karşı vermiş olduğu başarılı mücadeleler Eyyübî Devleti için dönüm 
noktası olmuştur. Mısırlılar Selahaddîn’e güven duyarak onun etrafında toplanmış, 
daha sonra uyguladığı siyaset onlar tarafından tereddütsüz kabul görmüştür. 
Eyyübî ailesi tamamen Mısır’a yerleşmiş, Haçlılar başarısız saldırılar sonucunda 
Mısır’ın işlerine karışmaktan vazgeçmiştir. Haçlıları Dimyat’tan çıkardıktan sonra 
Mısır’ın doğu sınırlarını güven altına almak için 1170 yılında Gazze’ye saldırmış, 
aynı yıl Hicaz yolu üzerinde bulunan Eyle’yi ele geçirerek Müslümanların Hicaz 
yolunu güven altına almıştır.

12 Yazılan şiir şu şekildedir: 
 – Yavaş olun ey Şam hırsızları! Sizlere birkaç nasihatim var.
 – Güzellik ve kudret sahibi Yusuf peygamberin adaşından sakının.
 – O, kadınların ellerini keserdi bu ise erkeklerin ellerini keser. (Bkz.: Ebu Şame, age, s. 100; 
Hanbelî, age, s. 16.)
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O, her zaman ülkesini düşünmüş ve gelecekle ilgili planlar yapmıştır. İbnü’l-
Esir, onun ölmeden kısa süre önce yapmak istedikleri ile ilgili şunları aktarmaktadır; 
“Hastalanmadan önce oğlu el-Efdâl Ali ve kardeşi el-Melikü’l-Âdil Ebû Bekir’i 
yanına çağırarak onlarla istişare etti ve: “Haçlılarla işimiz bitti. Bu bölgede bizi 
meşgul edecek bir şey yoktur. Şimdi hangi tarafa gideceğiz?” dedi. Kardeşi El-Âdil 
ona Ahlat üzerine yürümesini tavsiye etti; çünkü sultan burayı ona söz vermişti. 
Eğer Ahlat’ı alırsa ona teslim edecekti. Oğlu el-Efdâl ise Kılıç Arslan’ın elindeki 
Anadolu’ya yürümesini tavsiye ederek: “Anadolu’da daha çok şehir, asker ve para 
vardır ve daha çabuk alınabilir. Burası kara yoluyla gelecek haçlıların güzergâhı 
üzerindedir. Eğer Anadolu’yu ele geçirirsek onların buradan geçmelerine de mani 
oluruz.” dedi; bunun üzerine Selahaddîn: “İkinizin görüşü de hatalı ve eksiktir. 
Ben Bizans topraklarına gitmek isterim.” dedi, kardeşine de: “sen çocuklarımdan 
biriyle bir miktar asker alır Ahlat üzerine yürürsün. Ben Anadolu’daki işlerimi 
hallettikten sonra sizin yanınıza gelirim. Oradan hep beraber Âzerbaycan’a geçer 
ve İran şehirlerine komşu oluruz. Orada bize mani olacak kimse yoktur.” diyerek 
El-Âdil’in Kerek’e gitmesine izin vermiş, El-Âdil Kerek’e gidince hastalanmış ve 
o dönmeden önce ölmüştür.13

Selahaddîn Eyyûbî zamanının tamamını ilim, cihad ya da devlet işleriyle 
geçirmişti. İyi bir dil eğitimi almış, hadis öğrenmiş ve bunları başkalarına da 
öğretmiştir. Verdiği sözde durarak, insanî duyguları ön planda tutmuş, hataları 
affetmiş14 ve insanlara karşı her yönden cömert davranmıştır. Mısır’daki Fatimî 
Devleti yıkılınca sayılamayacak kadar çok ve muhtelif zahire ele geçirilmiş 
fakat bunların tamamını halka dağıtmıştır. Yanında çalışanlara karşı emredici 
olmaktan ziyade arkadaş gibi davranmış, dindar ve samimi bir kişiliğe sahip 
olmuştur.15 Kimseye karşı kibirlenmemiş, büyüklük taslamamıştır. Fakir ve 
dervişleri etrafında toplayarak onlar için sema merasimleri düzenlediği, birisi 
sema veya raksa kalksa onunda ayağa kalktığı ve derviş raksı tamamlayıncaya 
kadar ayakta kaldığı anlatılmaktadır. Onun ölümü bütün dünyayı üzmüş, herkesi 
yasa boğmuştur. Tarih yazarları onun ölümü ile ilgili olarak kimsenin ölümüne bu 
kadar üzülmemişti sözünde birleşmektedir. Kendisinden sonra oğulları ve kardeşi 

13 İbnü’l-Esîri, XII, s. 88.
14 Sultan bir defasında hastalanmış ve öldüğüne dair şayialar çıkmıştı. Hastalıktan kurtulup iyileşince 
hamama Götürdüler. Su çok sıcaktı, soğuk su istedi. Hizmetçisi suyu getirirken suyun yarısını 
döktü, kalan kısmı sultana verdi. Sultan hizmetçinin zayıflığından müteessir oldu. Daha sonra 
tekrar soğuk su istedi. Hizmetçi su getirirken su kabı elinden düştü ve suyun hepsi sultanın üzerine 
döküldü. Sultan az kalsın ölecekti fakat buna rağmen gulâma; “ Eğer beni öldürmek istiyorsan 
haber ver” dedi, başka bir şey söylemedi. Hizmetçi özür diledi ve Sultan da ses çıkarmadı.                                   
(İbnü’l-Esîr, XII, s. 88.) 

15 Sıbt, Miratü’z-Zaman, 654/1256, Haydarabad, Cilt: VIII, Dairetü’l-Maârifi’l Osmaniye, 
Haydarabad 1952, s. 439; Ramazan Şeşen, Selahaddîn Devrinde Eyyûbîler Devleti,Yayımlanmış 
Doçentlik Tezi, İstanbul 1983, s. 92-97; İbnü’l-Esîr, XII, s. 88.
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El-Âdil döneminde onun başarıları ve istikrarı yakalanamamış, kurmuş olduğu 
devlet zayıflamış ve dağılmıştır.16 

Necmeddîn Eyyüb’ün altı oğlundan biri ve aynı zamanda Selahaddîn’in kardeşi 
olan El-Âdil geniş devlet tecrübesine sahipti. Ağırbaşlı ve terbiyeli davranışları ile 
Selahaddîn’in güven ve sevgisini kazanmıştı. Mısır seferine çıkarken Selahaddîn 
beraberinde kardeşi El-Âdil’i de götürmüş,17 pek çok mühim meselelerde onun 
yardımına başvurmuştur. Sultan Zengî devleti hükümdarı Nureddîn Mahmud’un 
vefatından sonra sık sık çıkmış olduğu Suriye seferlerinde Mısır’ın idaresini tam 
yetki ile kardeşi El-Âdil’e bırakmıştır. El-Âdil sahip olduğu meziyetler sayesinde 
ülkeyi çok iyi bir şekilde idare etmiş, istediği takdirde abisi Selahaddîn’e asker, 
mühimmat ve erzak göndermiştir. Kerek hâkimi Renaud de Chatillon Akâbe 
Körfezi’nde oluşturduğu haçlı filosu ile Müslümanlara büyük zarar verirken              
El-Âdil, Hüsâmeddîn Lû’lû komutasında bir donanma göndererek bu haçlı 
filosunu yok ettirmiştir (578/1183).18 Bunun sonucunda Kızıldeniz ticaret yolu 
ve Hicaz büyük bir tehlikeden kurtarılmış, Eyle üzerindeki Frenk kuşatması 
kaldırılmıştır. Selahaddîn Haçlılarla mücadele ederken herhangi bir saldırıya 
karşı Mısır’da naib olarak kardeş El-Âdil’i bırakmıştır. El-Âdil’in Mısır’ı haçlı 
saldırılarından korumak için Frenk hudutlarında almış olduğu idâri ve askerî 
tedbirler El-Kâzi’l-Fâzıl tarafından sultana yazılan mektuplarda övülmüştür.19 
Aynı şekilde Frenklerin Kudüs’ü geri alma girişimlerinde ordunun sol kanadına 
komuta eden El-Âdil oldukça başarılı bir mücadele vermiş ve haçlılara zayiat 
verdirerek geri çekilmelerini sağlamıştır. Selahaddîn tarafından Hilâfet Divanı’na 
gönderilen bir mektupta, Arsûf muharebesi şu satırlarla anlatılmaktadır. “Muzaffer 
kalp düşmanının önünden çekilenlere sığınak oldu. Kardeşim El-Âdil… Onların 
üzerine hamle yaptı. Onları püskürttü. Düşmandan büyük bir kontu ve çok kişiyi 
öldürdü… Bu kontun adı Sir Jeaque idi…..İngiltere kralı onun öldürülmesine çok 
üzüldü…”20 

Savaşlarda göstermiş olduğu cesaret ve başarının yanı sıra üstün bir zekaya 
sahip olan El-Âdil politik yönden de pek çok devlet meselesinin çözümü ve 
anlaşmazlıkların giderilmesinde etkili olmuştur. Askalan muharebesi sırasında 
ordu içerisinde çıkan anlaşmazlık El-Âdil sayesinde çözülmüş ve orduda tekrar 
birlik sağlanmıştır.21 Selahaddîn Haçlılarla yapılacak müzakerelerde kendi adına 

16 Selahaddîn’in ölümü ve sonrası olaylar için bkz.: Kadı Bahaeddîn İbn Şeddâd, (ö. H.632/1234-
1235), Kitâbu Sîreti Selahaddîn Eyyüb, thk.: Tacüddîn Şahenşâh İbn Eyyüb, Mısır 1317, s. 
308-310.

17 Ramazan Şeşen, “El-Melikü’l Âdil I”, DİA, Cilt: 29 İstanbul 2000, s. 59-60.
18 R. Şeşen, a.g.e, s. 71; Faruk Sümer, agm, s. 13.
19 R. Şeşen, a.g.e, s. 66.
20 R. Şeşen, a.g.e, s. 86.
21 R. Şeşen, a.g.e, s. 87.
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karar verme yetkisiyle kardeşi El-Âdil’i görevlendirmiştir. El-Âdil’in izlediği 
siyaset haçlı komutanlar tarafından da takdir edilmiş, savaştan çok barışçı 
yönü onları etkilemiştir. İngiltere Kralı Richard Batılıların Saphadin olarak 
adlandırdıkları El-Âdil’e hayranlığını gizlememiş, onun bütün Filistin’in hâkimi 
olarak kızkardeşi Joanna ile evlenmesini istemiş, çeyiz olarak’ta Askalan dâhil 
tüm sahil şeridini vermeyi teklif etmiştir. 22 El-Âdil haçlılarla olan münasebetlerde 
barışçı yol izlemiş, ülkesini zenginleştirmek için onlarla antlaşma yoluna giderek 
Venediklilerle ticari ilişkiler kurmuştur.23 

El-Âdil, olayların sonuçlarını önceden görebilen çok akıllı bir kişiydi. O 
devleti ve İslam dünyasının geleceğini düşünerek hareket etmiş ve bunun 
gereklerini yerine getirmiştir. Sonuçlarından bazı insanlar zarar görse de, İslâm’ın 
ve memleketin selameti için tehlikeden uzak durmasını bilmiştir. Bununla 
ilgili olarak İbn Vâsıl eserinde şu olayı anlatır; “El-Âdil’e Frenklerin Akka’da 
toplandığı haberi ulaştığı zaman İslam şehirleri için korktu ve Mısır askerleriyle 
birlikte Mısır’dan çıktı. Remle’ye sonra oradan Lidde’ye ulaştı. Frenklerin büyük 
bir toplulukla Akka’dan yola çıktıkları haberi gelmişti. El-Âdil Nablus’a sonra 
Frenklerin yöneldiği Beysân’a geldi. El-Âdil yanında bulunan İslam askerlerinin 
yeterli olmamasından dolayı, onlarla karşılaşmaktan, yenilmekten ve bundan 
sonra İslâm’ın ayakta kalamamasından korkarak, onların elinden kurtulup daha 
iyi bir sonuç elde etmek için, Şam’a yakın çevrelerden asker toplayarak onlarla 
karşılaşmak istedi. 

“Beysân halkı ve etrafındakiler, onu kendileri için gönderilmiş bir kişi olarak 
görür ve ona çok güvenirlerdi. Bundan dolayı kaçmadılar ve El-Âdil yola çıktığı 
zaman Frenkler onlara saldırdı, onların hepsini kılıçtan geçirdi. Müslümanların 
mallarını ve hayvanlarını aldılar. Beysân ile Bânyâs arasındaki her şeye saldırdılar. 
Geçtikleri köylerde her şeyi dağıttılar. Hasefîn ve Sevâd şehirlerinden Hasefîn 
ve Kurâ’ya saldırdılar. Frenkler Bânyâs’a indiler ve orada 3 gün kaldılar. Sonra 
esirler ve hayvanlarla birlikte Akkâ çayırlığına döndüler. Onların hepsini kestiler, 
öldürdüler. 

Bu olaylar gerçekleştiğinde, El-Âdil Merci’s-Suffer’e doğru gitmekteydi. 
Yolda sırtında bir şeyler taşıyan bir adam gördü. Bazen istirahat ediyor bazen de 
acele acele yürüyordu ve ona şöyle söyledi: “Ey Şeyh acele etme, kendi canına 
acı.” Adam onu tanıdı ve şöyle cevap verdi: “Ey Müslümanların sultanı, sen 
acele etme, biz seni memleketimize doğru gelirken gördüğümüz için yerimizden 
ayrılmadık. Sen ise bizi düşmanlara terk edip gittin, biz acele etmezsek kim 
acele edecek?” (El-Melik El-Âdil’in gözlerinden yaş aktı, onu yanına aldı ve 

22 Steven Runciman, A History of the Crusades, Cambridge at the Universıty Pres 1951 (türkçeye 
Çev.: Fikret Işıltan, Haçlı Seferleri Tarihi, Cilt: III, TTK. Yay., Ankara 1998, s. 52.).

23 S. Runcıman, a.g.e, s. 101.
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ona 300 dinar vererek Dımaşk’a götürdü.) El-Âdil, Mürci’s-suffer’e yaklaştığı 
zaman bir kıt’a askerle birlikte oğlu El-Mua’zzam’ı Frenkleri Mukaddes evden 
uzaklaştırması için Nablus’a gönderdi.)”24  

Selahaddîn Eyyûbî’nin vefatından sonra ülkenin idaresini eline geçiren                        
El-Melikü’l-Âdil, Selahaddîn döneminde olduğu gibi ülkeyi kendi çocukları 
arasında paylaştırmış ve Eyyübilerde var olan feodal yapıyı devam ettirmiştir.25 
Oğlu El-Kâmil’i naibi olarak Mısır’a, El-Muazzâm’ı Şam’a, El-Eşref’i 
El- Cezire’ye ve oğlunun oğlu El-Mesu’d’u Yemen’e tayin etti.26Uzun ve mutlu bir 
hayat geçiren El-Âdil, Nuriyye ve Selahiyye devletinden sonra raiyeti tarafından en 
fazla sevilen kişi olmuştur. 17 çocuğa sahipti.27 El-Kâmil, El-Muazzam, El-Eşref, 
El-Sâlih, El-Evhad ve Meyyâfârikîn sahibi Şehabüddîn Gâzî onun çocuklarından 
bazılarıdır.

El-Âdil imar faaliyetlerine önem vermiş, ilim adamlarını korumuştur. H. 609 
senesinde Tur dağı üzerinde bir kale yaptırmış, haçlı saldırıları sırasında kalenin 
harap olması üzerine her şehirden ustalar getirterek kaleyi onartmıştır. Kale 
onarımı ve taş naklinde bütün askerler, emirler ve 500 güvenilir işçi çalıştırılmış ve 
kendisi de bina tamamlanıncaya kadar burada kalmıştır. Tûr kalesinin onarımını 
Kemâleddîn b. El-Nebiye El-Mısriyye Kasidesi’nde anlatmıştır.28 İbn Kesir onun 
imâr faaliyetleri ile ilgili olarak; “H. 612 senesinde el-Melikü’l- Âdil, Dımaşk’ta 
büyük El-Âdiliyye Mederesesi’nin inşâsına başladı.29 El- Melikü’l-Âdil Ebû 
Bekir b. Eyyüb 7 Cemaziyelâhir Cuma günü Âlikîn30 köyünde vefat ettiğinde 
önce El-Mansûr kalesine defnedildi ve bir müddet sonra El-Âdiliyye Medresesi 
tamamlanınca oraya nakledildiğini anlatır. 

El-Âdil vefat ettiğinde çocuklarının her biri babalarının taksim ettiği 
ve kendilerine verdiği şehirlere hâkim olmuş ve buralarda yönetimlerini 
sürdürmüşlerdir. İbn Vâsıl ve İbnü’l Esîr’in anlatımlarına göre her hükümdar 
vefatından sonra çocuklar arasında adet hâline gelen anlaşmazlıklar ve ihtilaflar, 

24 İbn Vâsıl, Müferricu’l Kurub fî Ahbar-ı Beni Eyyüb, Neş.: Cemalüddîn Eş-Şeyyâl, Cilt: III, 
Kahire 1960, s. 215-216.

25 A. N. Poliak, The Ayyubid Feodalism, JRAS, 1939, s. 428-432.
26 En-Nuaymî, Ed-Darisü fî Tarihi’l-Medâris, Cilt: 2, s. 359-360; Sıbt İbn Cevzî, age, s. 597; 
Ramazan Şeşen, agm, s. 59.

27 İbn Vâsıl, El-Âdil’in 15 erkek ve 1 kız olmak üzere 16 çocuğundan bahseder. (Bkz.: İbn Vâsıl, 
age, III, s. 273.)

28 Kaside için bkz.: İbn Vâsıl, III, s. 216.
29 Dımaşk’ta bulunan bu medrese ilk olarak Nureddîn Mahmûd b. Zengî tarafından yaptırılmaya 
başlandı. O  öldüğü zaman henüz tamamlanmamıştır. Daha sonra El-Âdil zamanında yapımına 
devam edildi. El-Âdil de bu cami bitmeden vefat etti. Cami El-Melikü’l Muazzam tarafından 
tamamlandı. El-Âdil’in mezarı vefat ettiği Dımaşk yakınlarındaki Âlikîn’de bir kaleye defnedilmişti. 
Medresenin tamamlanmasının ardından buraya nakledildi. Medresede Şam’da kâdıyü’l kûdât 
görevinde bulunan önemli alimler tarafından ders verilmiştir. (Bkz.: Nuaymî, age, s. 359; İbn 
Şeddâd, el-alâkû’l-Hatîre, s. 240-241.) 

30 Havran’da bir köy.
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El-Âdil’in çocukları arasında yaşanmamıştır. Aynen tek kişi imiş gibi aralarında 
büyük bir ittifak oluşturmuşlar ve her türlü zorlukta bir araya gelmesini ve 
yardımlaşmasını bilmişlerdir. Bundan dolayı hükümranlıkları süresince düzenli 
bir yönetim sergilenmişti ve bu yönetimi ve hükümdarlığı babalarından 
öğrenmişlerdi.31

Selahaddîn Eyyübî’den sonra saltanatı devralan çocukları iyi yetiştirilmiş, 
ilim sahibi kişilerdi. Fakat devlet yönetimi konusunda tecrübeye sahip değillerdi. 
Çocuklarının en büyüğü olan melik Efdâl, Selahaddîn zamanında en önemli 
merkezlerden olan Dımaşk naipliğine getirilmiş ve sürekli babasının yanında 
bulunmuştur. Selahaddin’in en büyük oğlu olması nedeniyle eğitimine özel bir 
önem verilmiş; İskenderiye, Kahire ve Suriye’de imam Ez-Zuhrî, İbnu’l-Berrî 
ve Ali es-Sülemî gibi dönemin değerli âlimlerinden dersler almıştır.32 Ömrünün 
son günlerini kitap istinsah etmekle geçirmiştir. İbnü’l-Esîr onun yazılarını 
görmüş ve beğenmiştir.33 Selahaddîn kendisinden sonra büyük oğlu melik 
Efdâl’in sultan olmasını istemiş ve yanındakilere bunu söylemiştir.34 Dönemin 
kaynakları Melik Efdal’in insanî vasıflarının üstün düzeyde olduğu fakat devlet 
yönetiminde aynı vasıflara sahip olmadığı yönünde hemfikirdir.35 Devlet’in ileri 
gelenleri melik Efdâl’in elinde bulunan Dımaşk’ta idi ve ona çeşitli konularda 
hizmet sunuyorlardı.36 Fakat El-Efdâl’in devlet yönetiminde tecrübesizliği ve 
veziri Ziyâüddîn İbnü’l-Esîr’in etkisiyle babasının arkadaşları olan ve devlet 
idaresinde önemli rol oynayan şahısları zamanla kendisinden uzaklaştırmış ve 
sonuçta bu kişiler Mısır’da bulunan kardeşi El-Âziz’in yanında yer almışlardı.                                   
El-Efdâl, aynı zamanda askerî güçleri de elinde tutamamış, Selâhiye ve Esediye’yi 
idare eden önemli emirler de ondan uzaklaşarak gücünü azaltmışlardı. El-Efdâl, 
Dımaşk’ta kalan İmâdüddîn Kâtip El-İsfahâni’nin uyarılarını dikkate almayarak 
davranışlarını devam ettirmişti.37 

El-Efdâl halkı tarafından son derece sevilen, gayet iyi ve mükemmel 
hükümdarlardan birisi olmuştur. Hayır sever, adil, fazilet sahibi, yumuşak huylu 
cömert bir kişi olup hiç kimseyi işlediği bir suçtan dolayı cezalandırmamıştır. 
Affetmeyi seven ve kendisinden istenileni yapma konusunda aceleci davranan bir 

31 İbn Vâsıl Eyyûbî ailesinin tarihçisi olmasından dolayı böyle söylemiştir. Gerçekte El-Âdil’in 
çocukları arasında Haçlılarla mücadele sırasında bir birliktelik olmuş fakat, kardeşler arasında taht 
mücadeleleri ve savaşlar da yaşanmıştır.

32 İbn Hallikan, El-Vefeyat, III, s. 419.
33 İbnü’l-Esîr, XII, s. 388.
34 İbnü’l-Esîr, XII, 89; İbn Kesir, XIII, 70.
35 İbnü’n-Nazif, Tarihu’l-Mansurî, (Neşr.:  Ebu’l-İyd Dudu), Cezayir 1981, s. 111; Ebu’l-Ferec, 
II, 518.

36 İbn Vâsıl, III, s. 11-13.
37 İbn Vâsıl, III, s. 12; F. J. Dahlmanns, Al-Malik Al-Adil Agypten und der Vordere Orient in den 
Jahren  588/1193 bis 615/1218, Grevenbrück 1975, s. 47.
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kişi olması yanı sıra, iyi bir üslûba sahip, güzel yazı yazan iyi bir hattat olmuştur. 
Sultan öldüğü zaman (Allah Rahmet Eylesin! El-Melik El-Efdâl El-İmâm                
El-Nâsırü’d-dînillah emîrü’l-mû’minîn’e şu mektubu yazdı:38 

“Kul bu halka hizmeti ilan etti ve meşru bir vekâletle ona başladı. Onun 
kalbi temiz ve zengin, eli dua ile niyazda bulunmak için gökyüzüne açıktır. Dili 
şükreder, kalbi korku ve sevgi arasında korku ve rica üzeredir. Utanma sahibidir. O 
yeryüzünde onu isteyenler tarafından kabul gördü, sakindir ve yaptığı hizmetlerle 
kendine yakın olanların (diğer saltanat adaylarının) önüne geçti. Biriktirdiklerini 
bu zamanlar için kullandı. İslâmî ilimlerle kendisini kuşatmış, mübarek, dürüst, 
hayatı boyunca ve ölünceye kadar şirkten uzak duran, cihâd görevini yerine 
getirirken fedakârlıkta atalarına bağlı kalan babası gibi müstenimdir.”39 

İbnü’l Esîr tarafından da onun üslûbu methedilir ve onun Dımaşk elinden 
alındığı zaman arkadaşlarından birine yazdığı mektubun bazı bölümleri nakledilir. 
Mektup şöyledir; “Dımaşk’taki arkadaşlarımıza gelince, onların hiçbirisinin 
akıbeti hakkında bir bilgim yoktur. Bunun sebebine gelince: Sorup soruşturduğum 
her dost, zillet içinde veya vatandaki viraneler altında kaybolup gitmiş, hâlini 
hatırını sorduğum her dost ve düşman için de hiç de hoşa gitmeyecek şeyler 
işittim. İşte bundan dolayı onları sorup soruşturmayı bıraktım.” Buda cömertliğin 
ve dost hakkında soru sormayı bırakmak için söylenecek en güzel özürdür.40 

El-Efdâl’in kardeşi olan ve saltanatta hak iddia eden El-Melikü’l Âziz ise;          
El-Efdâl’e göre daha tecrübeli, babasının arkadaşlarına, devleti idare eden güçlü 
emirlere ve askerlere saygılı ve onların görüşünde hareket etmesini bilen bir sultan 
olmuştur. Bundan dolayı, El-Efdâl’in uzaklaştırdığı pek çok âlim ve devlet adamı 
El-Âziz’in yanında yer almışlardır. El-Âziz Dımaşk’ı ele geçirdiği zaman şehirde 
adalet yayılmış, zulüm ortadan kalkmıştı. İnsanlar onun cömertliğine ve adaletine 
güvenmişlerdir. Gayet güzel yüzlü, cömert ve adildi. Halkı onun dostu olmuş ve 
ona ihsanda bulunmuştur. Amcası El-Âdil ve kardeşi El-Efdâl ona saldırıp Bilbis’i 
kuşattıkları zaman halkı kendi malını El-Âziz’e verip paraya ihtiyaç duyduğu bu 
zamanda onun sıkıntısını gidermişti. Onu çok severlerdi. Ölümünden dolayı çok 
üzüldüler.41

Bu konuda şöyle anlatılır; Onun El-Kâdî El-Fâzıl’dan borç alması söylenmişti. 
Onun malı çoktu ve muhtaç değildi. El-Âziz, El-Kâdî El-Fâzıl’a bunu söylemeye 
çekindi. Ona bir elçi göndererek yardıma çağırdı. O geldiğinde El-Âziz vezirlik 
makamındaki yol üzerinde bekliyordu. El-Kâdî El-Fâzıl’ı gördüğü zaman onu 
38 Bkz.: İbn Vâsıl, III, s. 5-6; Bu mektup Ebû Şâme tarafından el-İ‘mâd’dan nakledilmiştir. (Ebû 
Şâme, El- Ravzateyn, Cilt: 2, s. 225).

39 Müstenim; (Nevm’den) Uyumadığı hâlde uyur gibi görünen. 
40 İbnü’l-Esîr, XII, s. 389.
41 İbn Vâsıl, III, s. 74-75.
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iyi karşıladı, onun malından konuşmaya utandı ve evine girdi. Emirler El-Âziz’i 
çağırarak onun El-Kâdî El-Fâzıl’dan yardım istemesi için desteklediler. Şöyle 
söyledi: “Emirler beni sıkıştırdığında ve benim malım olmadığı zaman senin 
malınla ve görüşlerinle işlerimizi düzeltmen güzel olur.”

El-Kâdî El-Fâzıl şöyle cevap verdi: “Bunların hepsi senin nimetindir. Ne zaman 
mala ihtiyacın olursa o senindir” diyerek sahip olduğu malları El-Âziz’e verdi. 
O da bu malları ihtiyaç sahiplerine ve emirlere dağıtarak memleketi rahatlattı. 
El-Âziz, 27 Muharrem 595’te vefat etti. Onun meliklik süresi 6 senedir. Öldüğü 
zaman 27 yaşındaydı. 42 

Selahaddîn Eyyûbî’nin ve kardeşi El-Melikü’l Âdil’in çocukları atalarından 
aldıkları mirası devam ettirmek için uğraşmışlardı. Bir taraftan devletin sınırlarını 
korumak ve İslâm devletinin şanını yüceltmek için haçlılarla mücadele etmiş 
diğer taraftan taht kavgaları nedeni ile birbirleri ile mücadele etmişlerdi. Eyyûbî 
sultanlarının hemen hepsi iyi eğitim almış, âlimleri korumuş aynı zamanda 
kendileri ilimle uğraşmış ve çeşitli eserler meydana getirmişlerdir. Sünnî âlimlerin 
yanlarından ve meclislerinden ayrılmamış, özellikle Sünnî akidenin teşvik ettiği 
hadis, tefsir ve fıkıh ilmine alaka göstermişlerdir. El-Melikü’l-Muazzam İsâ b.    
El-Melikü’l-Âdil âlim seviyesinde bir kişiydi. Fıkıh ilminin yanı sıra nahiv ilmiyle 
uğraşmış ve uzmanlaşmıştı.43 Âlimlere gösterdiği hürmetten dolayı dünyanın 
dört bir yanında bulunan âlimler Dımaşk’a gelmiş, El-Muazzâm bu âlimlerin 
meclisinde bulunarak ve onları gözetmiştir. Onun her Cuma günü babasının 
türbesine gittiği, orada biraz oturduktan sonra amcası Selahaddîn’in türbesine 
giderek Cuma namazını burada kıldığı anlatılır. Vefat etmeden önce beyaz bir bez 
ile kefenlenmesini ve kefeninin yanında kesinlikle altın ihtiva eden her hangi bir 
şeyin olmamasını ve mezarının çok sade yapılmasını vasiyet etmiştir.44 Cesareti 
ile tanınan El-Muazzâm, büyük kahramanlık gösterdiği Dimyat savaşından sonra 
şöyle söylemiştir: “Dimyat Savaşı’nı kendim için bir dayanak olarak saklıyorum. 
Umarım ki Rabbim beni bu savaş nedeniyle bağışlar ve bana merhamet eder.” 
Bu sözleri ile dünyada yapılan faydalı ve güzel işlerin öldükten sonra bize tekrar 
güzellikler olarak döneceğine inandığını göstermiştir. 

42 El-Âziz öldüğü zaman El-Âdil Mardin kuşatmasındaydı. El-Fâzıl’dan ona bir taziye mektubu 
geldi. Bu baş sağlığı mektubunda şunlar yazılıydı: “…Cenâb-ı Allah Melik Âziz’in ölümünü 
mukadder kıldığına göre onun hayatı zorlaşmış ve bulanmıştı. Sıkıntılı idi ve durumu belirsizdi. 
Eceli gelince de büyük bir musibetle karşılaşıldı. Onun ölümü elem verici ve istenilmeyen bir durum 
oldu. Yüzünün güzellikleri kayboldu. O güzel yüzünde toprak izleri görüldü. Feyyum’a döndükten 
sonra iki hafta hasta yattı. Muharremin 21. gecesi saat 7.00’de kalp ve beden hastalığından vefat 
etti...”(Bkz.: İbn Kesir, XIII, s. 93.)

43 İbn Vâsıl, IV, s. 286.
44 İbnü’l-Esîr, XII, s. 435; İbn Kesir, El-Bidâye ve’n-Nihâye, (terc.: Mehmet Keskin), XIII, 
İstanbul 1995, s. 248.
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El-Âdil’in diğer oğlu El-Melikü’l Eşref’te hadis âlimlerine özel bir alaka 
göstermiş ve onların meclislerinde bulunmuştur. Sıbt’ın anlattığına göre; Kur’an 
okumada büyük şöhret kazanan Zeradü’d-Dımeşkî Melik Eşref’in meclisinde 
bulunmuştu. El-Eşref kendisine içki ikramında bulunur, Zeradüd-Dımeşkî 
önce reddeder fakat daha sonra onun ısrarına dayanamayarak içkiyi kabul eder. 
Bunun üzerine El-Eşref sinirlenerek “Allah’ın bu kadar emrini ve 114 suresini 
ezberlediğin hâlde nasıl olurda böyle bir şey yaparsın? Şayet bana mülküm ile 
Kur’an arasında bir tercih yapmam teklif edilse ben ikincisini tercih ederdim.” 
demiştir. Bu olaydan sonra El-Eşref’in bu âlime olan alakası azaldığından 
Zeradü’d-Dımeşkî Ahlat’tan Dımaşk’a dönmüştür.45 

El-Melikü’l Eşref tarafından Eşrefiye darülhadisi, Tevbe camii ve Cerrah 
camii, Kasb camii ve Dârüssaade camii’ni yaptırılmıştır.46 Melikü’l Eşref Musa 
çok iffetli, idaresi çok güzel, kalbi temiz bir kişi olmuş, kendi kadınlarından 
ve cariyelerinden başka kimseye bakmamıştır. Sıbt47 onun kendisine şunları 
anlattığını nakleder: “Bir gün Ahlat’ta sarayın balkonunda otururken hizmetçi 
içeri girdi ve ‘kapıda içeri girmek isteyen bir kadın var.’ dedi. İzin verildi, kadın 
içeri girdi. Çok güzel bir yüzü vardı. O kadar güzel bir kadın görmemiştim. Sonra 
onun benden önceki Ahlat melikinin kızı olduğunu anladım. Kadın köyünün istila 
edildiğini ve barınacak kiralık bir eve ihtiyacı olduğunu, geçimini kadınlara nakış 
işleyerek sağladığını söyledi. Bunun üzerine, el konulan köyünün iade edileceğini 
ve barınacak bir evinde kendisine verileceğini söyledim. İçeri girdiğinde kendisi 
için ayağa kalktım. Önümde oturttum, yüzü açıldığından yüzünü örtmesini 
emrettim. Yanında yaşlı bir kadın vardı. İşi görülünce ‘Hadi yüce Allah’ın adıyla 
kalk git.’ dedim. Yanındaki yaşlı kadın, ‘Ey hükümdar! Bu kadın bu gece sana 
hizmet etme şansına ermek için buraya geldi.’ deyince ben, ‘Allah’a sığınırım; 
böyle bir şey asla olamaz.’ dedim. Ve o anda kendi kızımın da böyle bir duruma 
düşebileceği zihnimden geçti. Kadın kalktı, Ermenice, ‘Sen nasıl beni muhafaza 
ettinse, Allah’ta seni öyle muhafaza etsin.’ diyerek dua etti. Kendisine “Her 
ne ihtiyacın olursa bana bildir. İhtiyacını karşılarım.” dedim. Bana dua ederek 
yanımdan çıkıp gitti. Nefsim bana, ‘Helal dairesinde haramdan kurtuluş vardır. 
Bu kadınla evlen’ dedi. Ben de, ‘Hayır vallahi bu asla olmaz. Hani nerede kaldı 
haya, nerede kaldı âlicenaplık, nerede kaldı mürüvvet?!’ dedim.”48 Bu olay onun 
her ne kadar içkiye düşkünlüğü olsa da manevi değerlere bağlılığını, hayâ ve iffet 
sahibi olduğunu göstermektedir.

45 Önder Kaya, Selahaddîn Sonrası Dönemde Anadolu’da Eyyûbîler, İstanbul 2007, s. 258.
46 İbn Kesir, XIII, s. 285.
47 Melik Eşref’in değer verdiği âlimlerden olan Sıbt b. Cevzî, Miratü’z-Zeman isimli tarih kitabının 
sahibidir. Melik Eşref Sıbt’ın Emeviye Camii’nde verdiği vaazlara bizzat katılırdı. Bu âlimin 
çıkmış olduğu seyahatlerden sonra Dımaşk’a dönmesi esnasında zaman zaman onu karşılamaya 
çıkardı. (Önder Kaya,  age, s. 259.)

48 İbn Kesir, XIII, s. 286.
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El-Âdil’in diğer oğlu olan El-Melik El-Kâmil’de diğer melikler gibi âlimleri 
sever ve onlara zor sorular sorardı. Sahih-i Müslim’e dair güzel sözleri vardır. 
Zeki, heybetli, güçlü, kuvvetli ve adaletli bir kişiydi. Mısır’a hâkim olduğu 
yıllarda adalet ve güvenlik sağlamıştır. Onun korkusundan kimse kimseye 
zulmetmemiş. Amid’de bir çiftçinin bir miktar arpasını gasbeden askerleri idam 
ettirmiştir. Haçlılara karşı mücadelede büyük başarılar elde etmiş Dimyat’ı tekrar 
Müslümanlara kazandırmak için 4 sene Haçlılara karşı direnmiş ve nihayet 
zafer elde etmiştir. Diğer meliklerde olduğu gibi El-Kâmil de şiir söylemede 
yetenek sahibiydi.49 Dimyat’ın kurtarılışı sırasında kardeşi El-Eşref’i yanına şiirle 
çağırmıştır. Bu şiir şöyledir: 

“Ey yardımcım! Eğer gerçekten yardımcım isen hiçbir kayda bağlı olmaksızın 
ve  durmaksızın yola koyul.

Menzilleri ve diyarları dürüp katla, hiç mola verme,
Sadece melik Eşref’in kapısında mola ver.
Onun elini öp, var olasın.
Benim adıma ona letafetle ve şefkatle de ki:
Öz kardeşin yakında ölecek,
Keskin kılıçlarla mızraklar arasında onu göreceksin.
Ya da gecikir ona yardım edemezsen,
Ancak kıyamette mahşer meydanında onunla buluşursun!”

Eyyübî Sultanları ve hanedan üyelerinde ortak olan meziyetler; onların Sünnî 
akideye ve âlimlere olan bağlılıkları, adaletli davranarak halkı rahat ettirmek 
konusunda gösterdikleri gayretleri, haçlılara karşı mücadelede hiç bitmek 
tükenmek bilmeyen azim ve gayretleri, yaşantılarındaki sadelik, alçakgönüllü 
ve mütevazi davranışlar, iyilik ve hayırseverlikte yarış, dârü’l-hadis, camii ve 
medrese yapımında birbirleriyle yarışır olmalarıdır. Bütün bu güzel meziyetlerin 
yanı sıra şiir, edebiyat, fıkıh, hadis ve tefsir ilminde kendilerini yetiştirmeleri, 
halkı âlimlerin vaazlarıyla aydınlatmaları ve bu meclislerde bizzat bulunarak 
âlimlere şevk ve cesaret vermeleri onların herkes tarafından sevilip sayılmalarını 
ve uzun bir süre devletlerini devam ettirmelerini sağlamıştır. 

Eyyûbî Sultanlarının adaletli ve hoşgörülü yaklaşımları nedeni ile pek çok şehir 
savaş yapılmadan kendilerine teslim edilmiş50 veya şehri teslim etmek için elçiler 

49 El-Melikü’l Emced, El-Melik El-Muzaffer Takiyyüddîn Ömer, Hama sahibi El-Melik El-Mansûr 
b. El Melikü’l- Muzaffer’e ait divan şiirleri mevcuttur. (Bkz.: İbn Vâsıl, IV, s. 286; İbn Hallikân, 
El-efeyat, I, s. 150.) 

50 El-Âdil Mardin’i kuşattı, kaledekilerle savaşa girdi. Şehrin hakimi Hüsameddîn Yavlak Arslan b. 
İlgâzi b. Alpı b. Temürtaş b. İlgâzi idi. Bunların hepsi Mardin hakimi olmuştu. Hüsameddîn küçük 
olduğu için şehri ve devleti babasının memlûkü en-Nizâm Yarankuş idare ediyordu. Hüsameddîn’in 
onun yanında  hiç sözü geçmezdi. El-Âdil şehri muhasara ederken halktan biri onunla gizlice anlaşarak 
şehrin varoşlarını El-Âdil’e teslim etti. (Bkz.: İbn Vâsıl, III, s. 80; İbnü’l-Esîr, XII, s. 123.) 
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gönderilmiştir. Doğulu kaynaklar tarafından üstün meziyetlerinin anlatılmasının 
yanı sıra haçlı seferleri nedeniyle irtibatta oldukları Batılılar tarafından da övgü 
ile anlatılmıştır. Batılı tarihçiler tarafından pek çok Eyyübî Sultanı’nın biyografisi 
çalışılmıştır.51 Eyyûbî Sultanları örnek şahsiyetleri sayesinde Müslümanların 
koruyuculuğunu ve Abbasi Hilafeti’nin devamlılığını sağlamışlardır.

51 F. J. Dahlmanns, Al-Malik Al-Adil Agypten und der Vordere Orient in den Jahren 588/1193 bis  
615/1218, Grevenbrück 1975; Jirjis ibn al – Amid Makin – Anne Marie, Chronigue des Ayyubides 
(602/1205- 658/1259), Paris 1994; Richard Stephen Humphreys, The Ayyubids of Damascus 
(589/1193-658/1260), Michigan 1969; J. L. La. Monte, Takiad-Din Prince of Hama, Muslim 
World 1941; H. L. Gottschalk, Al-Melik Al-Kâmil von Egypten und seine Zeit, Weisbaden 
1958; Angelica Hartmann, “Al-Melik Al-Mansur (gest. 617/1220) ein Ayyubidischer Regent und 
Geschictschreiber”, Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, 1986.
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NİKOMEDİA (İZMİT) ARKEOLOJİ ÇALIŞMALARI 
VE KENTİN VİZYONU

ÇALIK ROSS, Ayşe 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET
Nikomedia, antik Bithinya’nın önemli başkenti, Türkiye’nin kuzey batısında 

hergün biraz daha yoğunlaşan endüstri kenti İzmit’in altında dinlenmektedir. 
Değişik yönetimlerce yüzyıllar boyunca yaptırılan ve kenti donatmış eserleri hala 
yerleşim yerinin her yerini kaplamış durumdadır. 

Nikomedia Körfezi dünyaya açılan bir kapı idi ve şehir ününü bir anlamda 
doğal olarak korunaklı limanına borçludur. Kentin statüsünü yükselten ve sesini 
bütün dünyaya duyuran en önemli özelliği ekonomik zenginliği ve stratejik 
önemi olmuştur. Kent Hellenistik Bithynia Krallığı’nın, Roma Bithynia-Pontus 
Eyaleti’nin ve Doğu Roma İmparatorluğu’nun başkentliğini yapmıştır. Her 
dönemde imparatorlara ve tanınmış kutsal kişilere layık baş döndürücü binalar 
inşa edilmiştir. Yerleşim alanının ve binalarının kalitesi kilometrelerce uzanan 
su kemerlerinde, antik limanında ve dünyada en büyük örneği olan kazılmayı 
bekleyen antik tiyatrosuyla açıkça ortadadır.

Bu bildiri bugünkü İzmit’in ne yazık ki unutulan antik mirasını ve bir 
zamanların şahane şehrinin potansiyelini geri getirerek gözler önüne sermeyi 
amaçlayan bir çalışmadır.

Anahtar Kelimeler: Nikomedia, Bithynia, İzmit, Kocaeli, arkeoloji.

ABSTRACT
Nicomedia, the distinguished capital of ancient Bithynia, rests patiently under 

the bustling industrial city of Izmit, North West Turkey. It flourished for centuries 
under different ruling powers, and even today remnants of this glorious past stand 
strong throughout the city. 

Nikomedia established its reputation primarily thanks to its natural harbour, 
protected by the natural environment. The Gulf of Nicomedia was an opening to 
the whole world. The economic and strategic opportunities that Nikomedia offered 
were the main reasons for the city’s fame and status. It served as the capital of 
the Hellenistic Kingdom of Bithynia, the Roman Province of Bithynia & Pontus 
and the Eastern Roman Empire. In each period, Nicomedia was embellished with 
dazzling monuments, making it a city fit for Emperors and revered Saints. Its 
quality is still perceptible: on the hillsides of Izmit lies potentially the largest 
theatre ever to be excavated, whilst the city is also home to an ancient harbour and 
mile-long aqueducts.
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This paper provides an overview of the unfortunately neglected ancient 
heritage of today’s Izmit and indicates what is being done to retrieve something of 
the city’s former magnificence.

Key Words: Nicomedia, Bithynia, İzmit, Kocaeli, archaeology.

GİRİŞ

Kendi adını taşıyan körfezin doğu kıyısında kurulan bugünkü Kocaeli ilinin 
merkez ilçesi olan İzmit, Marmara’nın Anadolu yakasında bir kıyı kentidir. Kent 
coğrafi konum olarak 40°-41° kuzey paralelleri ile 29°-31° doğu meridyenleri 
arasında, güneyde İzmit Körfezi, kuzeyde ise dik yamaçlarla Karadeniz’e 
uzanmaktadır. Marmara bölgesinde 1999 depremiyle Dünya’nın gündemine 
oturan İzmit, Türkiye’de zaten sanayinin kalbinin attığı yer olarak çok iyi tanınır 
ve antik dünyada ise Antik Bithynia bölgesinin en önemli antik kenti Nikomedia 
olarak ününü tarih sayfalarına yazdırmıştır. 

Bu çalışma içerisinde, Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde, depreme karşı tarih 
boyunca ayakta kalmak için direnmiş kentin, Nikomedia/İzmit’in büyük kısmı 
toprak altında kalmış kültür varlıklarının araştırılıp, coğrafi ve jeopolitik yönden 
geçirdiği aşamalar kronolojik olarak ele alınırken, dünyada arkeolojik olarak 
ender konuma ve kültür varlıkları elemanlarına sahip kentin, bu potansiyeli ile 
değerlendirildiği takdirde hem kent vizyonunun değişimi hem de genel olarak 
Türkiye’deki turizm potansiyeline katkıları tartışılacaktır. 

İzmit Çevresinin Tanıtımı ve Arkeolojik Potansiyeli

Doğu’yu ve Batı’yı birbirine bağlayan özel bir konumu nedeniyle zengin bir 
kültür mirasını bünyesinde barındıran Anadolu; tarihsel süreç içinde kültürlerin 
birbirinden etkilenmesine ve birbirini etkilemesine sahne olan bir coğrafyada yer 
alır. Anadolu jeopolitik konumu itibarıyla Balkan Yarımadası, Yunan Adaları, 
Orta Avrupa, Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz ülkelerine giden deniz ya da kara 
yolunun en önemli bağlantı noktasında yer alırken, İzmit’in içinde bulunduğu 
antik Bithynia bölgesi bu noktada korunaklı limanı ve karayolunu birleştiren tek 
güvenli geçiş noktası veya belki de tek kapı konumundadır. Bithynia Bölgesi, bu 
bağlantı veya geçiş noktasında tarih boyunca sahip olduğu stratejik avantajından 
dolayı  birçok önemli üstünlük elde etmiştir.

Bugün Türkiye’nin kuzeybatısında yer alan Kocaeli bölgesi kimya sanayii, 
kağıt fabrikası, petrol rafineri, ticaret ve gemi bazlı tesisler dâhil olmak üzere önde 
gelen birçok sanayii sektörüne hizmet etmek üzere yoğun olarak geliştirilmiş bir 
bölgedir. Kocaeli’nin merkez ilçesi olan İzmit, bölgede bu faaliyetlerin merkezini 
oluşturur ve Türkiye’nin başta gelen sanayi bölgesi olarak tanınır.

Kocaeli İli, merkez ilçe ile birlikte yedi ilçeden oluşmaktadır: İzmit, Gebze, 
Körfez, Derince, Kandıra, Gölcük, ve Karamürsel (Knowledge, Economy 
and Management Congress, 2006). Bir taraftan merkez ilçe İzmit bu bildiride 
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ilgi odağımızı oluştururken, diğer taraftan merkez İzmit, yani Nikomedia’nın 
territoryumunda kalan bugünkü ilçelerinde, bu görkemli kentin kucağında kaldığı 
gözlemlenir. Batıdan başlayıp bu ilçelerin kültürel potansiyellerine bir göz atacak 
olursak:

Kocaeli İlinin en batısındaki ilçe Gebze’dir. Antik Çağ Gebzesi’nin yeri 
kesinlikle bilinmemekle beraber, Dakibyza ve Libyssa adında yerleşmelerin üzerine 
kurulduğu savunulur. İstanbul’un arka bahçesindeki büyük sanayi fabrikaları ile 
tanınan ilçenin aslında önemli tarihi ve doğal güzellikleri vardır. Tarihte Gebze 
daha çok Kartacalı komutan Hannibal’ın Romalıların eline düşmektense kendini 
öldürmesinin ardından gömüldüğü yer olarak bilinir. Bundan dolayı ilçede 
Hannibal’a atfedilen sembolik bir mezar bulunur. 

İlçenin sit tarihi ve doğal sit alanı potansiyeli oluşturan alanları ise Tavşancıl 
Beldesi, Yahya Kaptan Mahallesi, Limantepe Mevkii, Eskihisar 1. Derece doğal 
sit alanı dışında kalan alan, Eskihisar Kalesi’nin kuzeyinde TCDD kamulaştırma 
sınırına kadar uzanan alan, Dilovası Deresi, Eskihisar Köyü kalenin doğusundaki 
kıyı, Arpalık Mevkii, Eskihisar Köyü, Eskihisar Vadisi Osman Hamdi Bey 
Korusu’nu çevreleyen ağaçlık, Eskihisar (Dakibyza ?) Kalesi ve çevresi, Tavşancıl 
Beldesi, Balıklaya Koyu Kanyonu, S. Orhan Camii Civarı, Dilovası Ballı Kayalar, 
Çoban M. Paşa Camii çevresi, Eskihisar Köy 1. ve 3. derece doğal sit ve kentsel 
sit alanı dışında kalan alan, Tavşanlı Köyü’ndeki 1,5 km. uzunluğunda, 40-80 m 
genişliğindeki Ballıkayalar Vadisi şimdiye kadar bilinenlerdir. 

Gebze’nin doğusunda, topraklarında birçok sanayi kuruluşunu barındırmaya 
devam eden Körfez uzanır. Körfez’in halı dokuma geleneğiyle dünyaca tanınan 
beldesi Hereke (Kharaks) halıları ile ünlüdür. İlçenin sit alanları: Kutluca 
Köyü’ndeki mezarlık alanı, İlimtepe’deki mezarlar, Hereke Beldesi sınırları 
içinde kalan kale ve kuzeyde yer alan arkeolojik sit alanları olarak sınırlanabilir.

Biraz içeride merkeze doğru, Körfez ve İzmit arasında, küçük bir bölge olan 
Derince bulunur. Osmanlı Devleti zamanında Çınarlı Köyü olarak adlandırılan 
Derince, ormanlarıyla ünlüdür ve ilçenin kuzeyinde bulunan Çene Dağı yörenin 
en yüksek dağıdır. Kocaeli’nin ünlü Çene Suyu bu dağın kuzeyindeki bir vadiden 
kaynaklanmaktadır, bölgenin her yerine içme suyu sağlayan bir kaynak olarak 
bilinir. İlçenin kuzey kısmında kalan yeni tarihsel sit alanları tespit edilmiştir. 

İzmit Körfezi’nin kuzeyinde, merkez ilçenin kuzeyinde kalan Karadeniz 
sahilindeki ilçe Kandıra’dır. İlçe’nin sınırlarını, kuzeyde Karadeniz, doğuda da 
Sakarya iline bağlı Kaynarca ilçesi, batı sınırında İstanbul’un Şile İlçesi, Ağva 
kasabası ile komşu, güney sınırını il merkezine bağlı olan köyler oluşturur. İzmit’e 
45 km uzaklıktadır. 

İzmit’in kuzeyini kaplayan Kandıra Bölgesi erken dönemlerden beri gemi 
yapımında kullanılan ormanlık alanları ile tanınır. Kandıra’nın bir kasabası olan 
Kerpe, Roma, Bizans ve Ceneviz gemileri için önemli bir liman olarak bilinir. 
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Kocaeli Kandıra ilçesine 10 km uzaklıktaki Kerpe Köyü’nde bulunan liman ilin 
Karadeniz kıyısındaki doğal limanıdır. Buradaki kayalıklar dalga gücü ile oyulmuş 
ve kıyıda ilgi çekici doğal görünümler oluşturmuştur. Kocaeli Kandıra ilçesine 
20 km uzaklıktaki Kefken veya Kerpe adası olarak bilinen ada, ilin Karadeniz 
kıyısındaki tek adasıdır, aynı zamanda Karadeniz’de üzerinde yaşam olan tek ada 
olarak da bilinir. İlçenin arkeolojik ve turizm potansiyeli yüksek olan sit alanları: 
Kerpe, Kıncıllı Kerpe, Cebeci Köyü, Kefken Adası, Kefken Yöresi Vizne Burnu 
ile Bıyıklık Kumluğu arasındaki alanlar olarak tespit ve tescil edilmiştir. 

Günümüzde bir garnizon şehri olan Gölcük, İzmit Körfezi’nin güney kıyısında 
yer alır ve güneyinde Samanlı dağlarıyla sınırlıdır. Gölcük, İzmit Körfezi’nin 
güney kıyılarında ve körfezin doğusuna doğru genişliği 2 km’ye varan bir yay 
üzerinde kurulmuştur. Samanlı Dağları’nın kuzey yamaçlarına kadar sınırları 
genişlemiştir. İlçenin sit alanları olarak bilinen yerler: Saraylı Köyü Eski Mezarlığı, 
Değirmendere Beldesi, Eski Yalı Mahallesi’dir.

Karamürsel, İzmit Körfezi’nin güneybatısına uzanan Yalova sınırındaki ilçedir. 
Osmanlı Dönemi’nde tersanesiyle ünlüdür. Sonrasında ise yerleşim büyümüş ve 
zamanla kasabaya dönüşmüştür (Wikipedia, 2007). Yalakdere Köyü, Semtler 
Köyü, Valide Köprü Höyüğü, Yalakdere Beldesi, Ereğli gibi mevkiileri arkeolojik 
sit olan yerlerdir. 

Merkez ilçe İzmit haricinde yukarda sıraladığımız, ilçelerde gördüğümüz 
tarihi doğal ve korumaya yönelik sit alanları veya sit potansiyeli olan yerler göz 
önüne alındığında Nikomedia kentinin sadece merkezinde değil, aynı zamanda 
territoryumunda da dikkate alınması gereken önemli kültür değerleri olduğunu 
görmekteyiz. Bu noktada dikkatleri bir noktaya daha çevirmekte yarar vardır. Bu 
sıralamalar bölgede herhangi bir arkeolojik yüzey araştırması veya arkeolojik kazı 
yapılmamış hâliyle ortaya çıkan veriler olarak karşımıza çıkmaktadır. Şayet bu 
çalışmalara bir de bilimsel ekipler, yani konunun uzmanları tarafından yapılacak 
olan çalışmalar eklenecek olursa belirtilen potansiyelin gözler önüne serilecek 
tablosu şimdiden çizilebilir. 

Nikomedia/İzmit’in Tarihî Coğrafyasına Genel Bakış

Antik dönemlerde bölgenin merkezi bugünde olduğu gibi İzmit’tir. İzmit’in 
kendine has özellikleri ve oldukça geniş çevresi, onun tarih boyunca elverişli bir 
bölge olarak tanınmasını sağlar. Kaşiflerin Anadolu’yu çok gezdiği dönemlerdeki 
gibi, değişik dönemlerden birçok yazar ve seyyah onun yükselişi ve düşüşünü 
yazarken, bazıları da onun zenginliğinden etkilenip, manzarası ve doğal 
güzelliklerinden yararlanmak için kente yerleşme arzusuna kapılırlar. Örneğin, 
Romalı tarihçi Ammianus Marcellinus (MS 325/330-391) Roma Tarihi adlı 
kitabında Nikomedia hakkında şöyle der (Amm.Marc, Roman History V. II, 
Bkz.: 20-26; 22.9.3)



883

“Sonra Boğazları aşıp, Kalkhedon ve Libyssa’yı geçerek, Nikomedia’ya, 
Kartacalı Hannibal’ın gömüldüğü yere geldi; şanını çok eskiden almış bir şehir, ve 
daha önceki imparatorların yaptığı muazzam harcamalarla öylesine donatılmış ki, 
umumî ve özel binaların çokluğundan iyi hâkimler ona ebedi şehrin merkeziymiş 
gibi bakarlardı.”

İzmit, antik adıyla Nikomedia, arkeolojik kanıtlarla tarih öncesi dönemlere 
kadar uzanan ve ardından Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı 
Dönemleri’nde devamlı yerleşim gören zengin bir tarihe sahiptir. Birçok yıkıcı 
depremin şehri yerle bir etmesine rağmen kent, sahip olduğu politik, dinsel, 
ekonomik, ticari ve stratejik avantajlı konumundan dolayı sürekli aynı yerde tekrar 
tekrar inşa edilerek kurulur (Dereboy, 2007).1 Günümüzde bile, 1999 depremi 
gibi yıkıcı depremlerin ardından İzmit’in sanayii ve ticaretteki önemli rolü şehrin 
acilen imar edilmesini adeta zorunlu kılar.

Antik Çağ’da Nikomedia kenti Bithynia Bölgesi’nde bulunuyordu. Plinius, 
Naturalis Historia adlı eserinde Nikomedia’yı Roma’nın da bulunduğu 6. 
bölge’ye koyar. (6 2). Ptolemaios, Geographikası’nda Nikomedia’nın konumunu 
57° 30’ doğu, 42° 30’ kuzey olarak verir. (V 1, 3). Nikomedia, batıda Yelkenkaya 
(Promontorium Leucatas=Levkatas Burnu) Tuzla’ya kadar uzanıyordu. Yani 
Astakos körfezi Nikomedia’ya aitti. Kentin doğuda Sangarios’a, (=Sakarya 
Nehri), kuzeyde Karadeniz’e kadar uzandığı kanıtlanmıştır. Güneyde ise Nikaia 
(=İznik) ile sınırı olduğu kesin değildir. Sınırın Astakos (=Gölcük) ve Kios Körfezi 
üzerinde sudan geçtiği kabul edilebilir. Kent, batıda Kalkhedon (Kadıköy) ile 
komşudur ve Libyssa (=Diliskelesi ?) Nikomedia’ya bağlı bir sınır kenti olarak 
kaynaklarda geçer. Hemen yakınındaki Dakibyza (=Gebze) ise Kalkhedon’a aittir.

Kentin bulunduğu Bithynia Bölgesi’nin, kökende Kalkhedon yarımadasına 
ait olduğu kabul edilmiştir. Ancak daha sonraları bölge, Herakleia Pontika’yı 
da içine alarak daha doğuda Pontos, güneyde Propontis (Marmara Denizi) ve 
Mysia’nın Olympos Dağı’na, güney sınırını belirleyen Phrygia ve Galatia’ya 
kadar genişlemiştir.

MÖ 5. yy. coğrafyacısı Pseudo Skylaks Bithynia’nın tarihi coğrafyasından 
şöyle bahseder:

“Bithynialılar. Mariandynalılardan sonra Thrakialı Bithynialılar gelir. 
Sonra Sangarios Nehri, sonra bir başka nehir Artanes ve Thynias Adası (Onu 
Herakleialılar iskân etmiştir) ve Rhebas Nehri vardır. Daha sonra direkt olarak 
geçit ve daha önce belirtilmiş olan Pontos’un ağzındaki tapınak, bundan sonra 
Thrakia kökenli Khalkedon, ondan sonra da Olbianos Körfezi. Mariandyna’dan 
Olbianos Körfezi’ne kadar (buraya kadar Bithynialıların Thrakiasıdır) olan deniz 
yolculuğu 3 gün sürer. Pontos’un ağzından Maiotis Gölü’nün ağzına kadar olan 
Avrupa ve Asia arasındaki deniz yolculuğu da aşağı yukarı aynıdır.” (Skylaks 92)

1 İzmit ve İznik’in stratejik olarak oynadığı rolü tartışır.
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Strabon Geographikası’nda: “Bithynia Bölgesi doğuda, Paphlagonialılar ve 
Mariandynler, Epiktetonlar kuzeyde, Sangarios Irmağı’nın döküldüğü yerden 
Byzantion ve Khalkhedon Denizi’nin ağzına kadar Pontos Denizi; batıda, 
Propontis; güneye doğru Mysia ve Hellespontos Phrygia’sı olarak da adlandırılan 
Phrygia Epiktetos ile sınırlanmıştır.” der (12.4.1) ve ayrıca Bithynia’nın güney 
sınırlarını belirtmenin zor olduğunu ekler (12.4.4).

MÖ 74 yılında Roma eyaleti hâline getirilen Bithynia, MÖ. 63 yılında Pontos 
Bölgesi ile birleştirilerek Pontos-Bithynia adıyla tek eyalet hâline getirilmiştir.

Bithynia’daki başlıca kentler şunlardır: Kalkhedon (Kadıköy), Khrysopolis 
(Üsküdar), Libyssa (Diliskelesi), Nikomedeia (İzmit), Olbia (Başiskele), Astakos 
(Gölcük), Kios-Prusias (Gemlik), Apameia (Mudanya), Prusa (Bursa), Kyzikos 
(Kapıdağ Yarımadasındaki kent), Nikaia (İznik), Bithynion-Klaudiopolis (Bolu), 
Dia-Diospolis (Akçakoca), Teion-Tieion-Tion (Filyos/Hisarönü), Herakleia 
Pontica (Karadeniz Ereğlisi), Otroia (Yenişehir), Iuliopolis (Çayırhan’ın 
güneyinde).

Antik dönem Fizikî coğrafyasına giren: Mysia Olympos’u (Uludağ), Astakos 
(Samanlı Dağları), Sophon (Kartepe) Bithynia Bölgesi’nde bulunan dağlardır. 
Bölgede Sangarios (=Sakarya Nehri), Aisepos (=Gönen Çayı), Makestos 
(=Susurluk-Simav Çayı), Parthenios (=Bartın Çayı), Siberis (=Aladağ Çayı) 
nehirleri bulunmaktadır. Askania (=İznik Gölü), Sophon /Sunensis (=Sapanca 
Gölü), Apolyont (=Ulubat Gölü) bölgedeki göllerdir.

İzmit’te internet kayıtlarına girmiş sit alanları ise aşağıdaki gibi sıralanmıştır: 
Kocaeli İl merkezi İzmit’te bugüne kadar belirlenen sit arkeolojik ve doğal 
alanları: Arızlı ve Kabaoğlu Köy Sınırları, Merkez İlçe Durhasan Köyü Mezarlığı, 
Demiryolu hattına paralel Hürriyet ve Cengiz Topel Caddesi iki yanı, İç Kale 
ve Yakın Çevresi, Yenidoğan Mahallesi, Yenidoğan Mahallesi Manastır Bayırı 
Mevkii, Çınarlı köyü Çenedağ Mevkii, Serdar Mahallesi, Merkez İlçe Çukurbağ 
Mahallesi, Terzi Bayırı Mevkii, İçkaleden güneye doğru inen ve İstanbul Caddesi 
ile kentsel sit Rasathane Caddesi ile sınırlı, Yenidoğan ve Kozluk Mahallesi, 
Gültepe Mevkii, Hacıhızır Mahallesi, Sapanca Gölü ve Çevresi, Merkez İlçe 
Çukurbağ Mahallesi Terzi Bayırı Mevkii, Turgut Mahallesi Şahintepesi Mevkii 
(15. Kolordu Komutanlığı Lojmanlarının Bulunduğu Alan, Değirmendere 
Beldesi, Kabaoğlu Köyü Aytepe Mevkii, Kabaoğlu-Üçtepeler Köyü, Saraybahçe 
Belediyesi Orhan ve Cedit Mahalleleri, Kullar Belediyesi Paşadağ Mevkii, Kullar 
Belediyesi, Başiskele Mevkii, Saraybahçe Belediyesi Orhan Mahallesi, Yuvacık-
Bahçecik Beş Kayalar.

Yukarıda tamamı olmasa bile ulaşılabilen kayıtlar doğrultusunda sıralamaya 
çalıştığımız tarihi sit alanlarının, neden bu derecelenmeye tabi olduğunu, bölgenin 
tarihine nasıl ışık tuttuklarını şimdide bu yerleşimlerin kısa tarihçesine toplu 
olarak bir göz atarak bulmaya çalışalım.
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Kentin Kısa Tarihçesi

Çok önemli bir geçiş noktasına kurularak tarih boyunca önemini hiç 
kaybetmeden koruyan tarihî İzmit kenti, antik Nikomedia, Antik Bithynia 
bölgesinin başkentiydi. Bölgenin en önemli kentlerinden birisi olması yanında, 
Anadolu’nun Hellenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı tarihinde oynadığı rolle 
başkent olma niteliğini hiç kaybetmemiştir.

Bithinyalı I. Nikomedes MÖ 264 yılında, yerle bir olmuş eski kent Astakos 
(Başiskele) yerine onun 6 km kuzeybatısında yeni kent Nikomedia’yı günümüz 
İzmit kentinin yerine kurar. MÖ. 74’te III. Nikomedes, bölgede huzur ve düzeni 
sağlamak adına ölmeden önce krallığını Roma’ya bahşeder. Böylece Nikomedia 
bir Roma eyaleti olan Bithynia’nın başkenti olur ve ünlü antik limanıyla Roma 
donanma filosunun deniz üssü hâline gelir. MS 284’te Diokletianus Nikomedia’da 
imparator ilan edildikten sonra Nikomedia’yı Doğu Roma İmparatorluğunun 
başkenti yapmıştır. Roma döneminde kentin çok büyük antik doğal limanı 
ve tersanesi vardır ve burası donanma üssü olarak kullanılmıştır. Kent, Doğu 
ile Batı’yı birleştiren Avrupa-Asya karayolu üzerinde bulunup, aynı zamanda 
korunaklı limanıyla uzak denizlere açılıyor. 

Nikomedia’nın Kaderi Depremler 

Kent değişik zamanlarda büyük depremler geçirse de önemli bir geçiş 
noktasında olduğundan dolayı toparlanması kısa sürmüş ve tarih sahnesinde 
uzun yıllar önemli bir kent olarak yerini korumuştur. Yaşadığı özellikle MS 358 
depremi gibi ağır depremlere rağmen tekrar tekrar ayağa kaldırılmıştır. Her Roma 
imparatoru kentin onarımı için imparatorluk hazinesinden para ayırtmış ve yıkılan 
yapıları yeniden onartmışlardır. Bu da kentin stratejik öneminden kaynaklanıyor, 
batıdan doğuya ya da doğudan batıya geçen her imparator muhakkak Nikomedia’da 
kalıyor ve yıkılan kenti sürekli onartıyor. 

Sayısız doğal afetler ve fetihlerle yerle bir edilen kentin ve bölgenin aslında 
XVII. yüzyıldan itibaren araştırmacılar ve gezginler tarafından dikkat çekmeye 
başladığı ve imparatorların mükemmel mimari yapılar hâlinde inşa ettiği yapılar 
dikkat çekmeye başlamıştı.

Nikomedia Araştırma Tarihi

Nikomedia antik kenti üzerine en erken tanımlamaları ve bilgileri, diğer 
Anadolu şehirlerinde olduğu gibi, XVII. yüzyıldan sonra başlayan Avrupalı 
gezginlerin anlatımlarından öğrenebilmekteyiz. 

Özellikle XVIII. yy. gezginlerinden R. Pococke (1743), F. Murhard (1807), 
Graf Stephan Széchenyi (1818-1819), Nikomedia üzerine kısa bilgiler aktarmıştır. 
Anadolu’nun erken yerleşimleri üzerine bilgiler verenlerden bir diğeri olan 
Fransız gezgin Ch. Texier (1862), Bithynia bölgesi ve Nikomedia antik kentini, 
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erken dönem yazarlarının anlattıkları bilgiler ile birleştirerek gözlemlerini ve bazı 
görülebilir kalıntıları anlatmıştır.

Bu erken gezginlerin verdiği bilgiler sonrasında yeni gelen gezginler antik 
materyali daha sistemli toparlama üzerine çalışmaya yönelmişlerdir. Bunlardan 
biri olan ve Nikomedia ve çevresindeki yazıtları toparlamaya çalışan G. Perrot ile 
E. Guillaume (1867, 1872), Nikomedia arkeolojik malzemesinin değerlendirildiği 
ilk çalışmaları yapmışlardır. 1897’de P. D. Pogodin ve D. F. Wulff, Nikomedia 
bölgesi ile de ilgilenilmiş ve kentin bir planını şematik de olsa hazırlamaya 
çalışmışlardır.

1900’ların ardından bilimsel arkeolojiye doğru gidilen yolda, Nikomedia 
kentinde de yüzey buluntuları bilimsel zeminde değerlendirilmeye başlanmıştır. 
Daha sonraki birçok çalışmaya temel oluşturan W. Ruge (1936, 1896), Nikomedia 
antik dokusunun bilimsel bir tabana oturmasını sağlayan çalışmalar yapmıştır. 
Ardından bölgeye yönelen ilgi ile etraftaki antik malzeme birçok bilimsel yayına 
konu oluşturmaya başlamıştır.

Cumhuriyet sonrası gelişmeler ve 1930’lardan sonra Kocaeli’nin gelişen 
sanayisi ile paralel ortaya çıkan antik kent dokusu, İstanbul Arkeoloji Müzesi 
ve İstanbul Alman Arkeoloji iş birliğinde yürütülen birçok acil ve hızlı kurtarma 
kazısı ile korunmaya ve kurtarılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmalarda özellikle İzmit 
Kâğıt ve Selüloz Fabrikası (SEKA) arazisi hafriyatında ortaya çıkarılan antik 
Nikomedia kentinin limanı ve agorası önemli malzemeler vererek, kentin erken 
tarihine ışık tutacak  birçok kanıt sağlamıştır. K. Bittel (1939), A.M. Schneider, 
F. K. Dörner (1941, 1972), Seka arazisi kazı çalışmalarında çıkarılan malzemeleri 
yayınlanmışlardır. Arkasından ardı ardına yapılan kazı çalışmaları ve yayınlar 
ile kentin antik tarihi ve buluntuları üzerine bilgiler ve kataloglar oluşturulmaya 
çalışılmıştır. Bunların içinde Dörner’in yayınları kazı sonuçları ve bölgeden gelen 
epigrafik malzemenin toparlanıp yayınlandığı önemli bir çalışma olmuştur.

İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin bölgedeki çalışmaları ve SEKA arazisinden 
gelen malzemelerin kısa değerlendirmelerini R. Duyuran (1951), yayınlanmıştır. 
Ardından N. Fıratlı, (1953, 1960, 1971) çalışmaları ile Nikomedia ve Bithynia 
çalışmalarına toplu bir bakış getirmiştir. 1960’larla beraber Nikomedia ve 
çevresinde modern kentin genişlemesi ile ortaya çıkan tümülüs ve önemli mezar 
gruplarında yapılan çalışmalar dâhil olarak antik kentin kalıntılarının tespiti 
sayıca artmıştır. Nikomedia kentinin doğu nekropol alanında 1967 yılında yapılan 
çalışmalar da Y. Meriçboyu ile S. Atasoy kurtarma kazısı olarak yürütmüş ve 
yayınlamışlardır. A. M. Mansel (1968) bölgenin Trak kültürleri ile ilişkilerini 
incelemiştir.

1980 sonrası çalışmalar da özellikle M. Özdoğan (1985, 1995), Anadolu’nun 
Kuzeybatısı ve Nikomedia Körfezi çevresindeki prehistorik ve protohistorik 
yerleşimlerin varlığının kanıtlanması için çalışmalar yürütmüş, fakat özellikle 
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bu iki dönem üzerine Nikomedia körfezinde değerlendirilebilir bir kanıta 
rastlamamıştır.

1990’lı yıllarda Kocaeli Arkeoloji Müzesinin kurtarma amaçlı bölgede 
yürüttüğü kısa süreli çalışmalardan özellikle, Kınalı- Sakarya yolu üzerindeki 
Nekropol kazısı dikkate değerdir. Bunun dışında Kocaeli Üçtepeler Köyüne de 
adını veren Üçtepeler Tümülüslerinin yol yapımı sırasında zarar görmesi üzerine 
1995 ve 1996 yıllarında araştırma ve kurtarma kazısı A. Erdoğan, ve O. Gündoğdu, 
tarafından yapılmıştır.

Nikomedia antik malzemelerinin geçen yüzyıl içinde hem kurtarma kazıları 
hem de bölgeden gelen buluntular ile çoğalması sonrasında, daha özgün konular 
çalışılmıştır. Özellikle ilk çalışmalarını Dörner’in çalıştığı epigrafik malzeme, 
S. Şahin tarafından yapılan doktora çalışması ve sonrasında yapılan yayınlar 
ile Nikomedia yazıtları bilim dünyasına önemli ölçüde tanıtılmıştır. Nikomedia 
heykellerinden hem İstanbul Arkeoloji Müzeleri hem de Kocaeli Arkeoloji 
müzesinde yer alanların önemli bir kısmının SEKA arazisi kazısında bulunanları 
sonra M.İ. Tunay (1971) tarafından yayımlanmıştır. Nikomedia antik kentinin 
bugünkü modern şehir içinde ve çevresinde yüzeyde görülebilen mimari kalıntıları 
erken dönemlerden beri kısa bilgiler hâlinde aktarılmasının yanı sıra özellikle 
kentin sur duvarları üzerine toplu bir monograf yazan C. Foss (1996, 2002) 
daha sonra yapılacak çalışmalara önemli bir kaynak oluşturmuştur. Yine SEKA 
kazısında ele geçen sikke definesini İ. Ebcioğlu (1967), katologlamış ve sikke 
buluntuları üzerinden Nikomedia tarihinin özellikle geç döneminin aydınlanması 
için önemli açılımlar sunmuştur. Nikomedia kentine hem Hellenistik hem de 
Roma döneminde su sağlanması için yapılmış yapıların kalıntıları üzerine 
yayınlar yapılmıştır. T. Aksoy (2000) ve M. Ünal (2003) özellikle Roma dönemi 
su kemerlerinin mevcut kalıntılarını çalışmalarında çizimler ile destekleyerek 
yayımlamışlar ancak, bu yayınların yeni basımlarına ihtiyaç vardır. 

Günümüzde Arkeolojik Çalışmalar

Antik dünyanın dört önemli kentinden biri olarak kabul edilen ve yapılarıyla 
görkemli bir başkent olan antik kentte şimdiye kadar hiç bilimsel kazı 
yapılmamıştır. Keza kaçak kazıların antik Nikomedia üzerinde yaptığı tahribat da 
göz önünde bulundurulursa, kentin tarihî dokusunun ve kayda değer geçmişinin 
ayağa kaldırılmasında acil adımların atılması gerekmektedir.

İzmit’te 2005 yılına kadar İzmit Arkeoloji Müzesi’nin yaptığı birkaç kurtarma 
kazısı dışında herhangi bir Arkeolojik çalışma yapılmamıştır. 2004 yılında 
Kocaeli Üniversitesi’nde Arkeoloji Bölümünün kurulmasıyla birlikte Arkeolojik 
çalışmalar başlatılmıştır.

Kocaeli Üniversitesi bünyesinde 2004 yılında Doç. Dr. Ayşe Çalık Ross 
tarafından kurulan Arkeoloji Bölümü, ekip başkanlığını yaptığı İzmit’teki 
Arkeoloji çalışmaları ivme kazanmıştır. 2005 yılı itibariyle Kültür ve Turizm 
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Bakanlığı izniyle, Kocaeli ili ve ilçelerinde Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 
başlatılmış, aynı zamanda Nikomedia’nın ihtişamlı kalıntıları hızla belgelenmeye 
başlanmıştır. Dini yapılar, suyolları ve kemerleri, antik yollar ve köprüler gibi  
birçok yapı ve arkeolojik doku belgelenmiştir. 

Kocaeli ili ve ilçeleri yüzey araştırmalarından edindiğiniz bilgiler?          
2005- 2007 yılları arasında toplamda altı ay kadar yapılan çalışmalarda sonuçlar 
ve raporlar Kültür Bakanlığı’na iletilmiştir. Çalışmalarımız sırasında daha fazla 
Roma dönemine ait olmak üzere çok kültür varlığı kayıtlara geçilmiştir. Ve 
bunların içinde de en fazla mezarlar, antik yollar, su dağıtım sistemine ait kanallar, 
kemerler, çeşme binası, tapınak, henüz tam olarak fonksiyonunu bilemediğimiz 
mimari yapılar, sayısız miktarda seramik, mimari parçalar ve zaman zaman da 
sikkeler yer almıştır. Bu çalışmalardan elde edilen bulguların desteği ile 2007 
yılında “Antik İzmit, Nikomedia” Türkçe ve “Ancient İzmit, Nikomedia” İngilizce 
olarak çalışan ekip başkanlığında Ayşe Çalık Ross tarafından yayımlanmıştır.

Kentin Vizyonunun Değişmesi için Nikomedia Neden Araştırılmalı?

Başlıca ve önemli nedenler kısaca şöyle sayılabilir. Antik kent Anadolu’da 
bilimsel olarak kazısı yapılmakta olan 208 kentin % 96’sından daha büyük, 
çoğundan daha görkemli ve birçoğundan daha gizemlidir. Nikomedia, sanatın 
görkemini yaşamış Hellenistik Krallık ve Doğu Roma İmparatorluğu’na 
başkentlik etme onuruna sahip olmasına rağmen, aydınlatılmamış tarihî yapılarıyla 
karanlıklardan çıkarılıp aydınlığa kavuşturulmayı beklemektedir. Modern kentin 
altında yatan bu görkemli tarih her gün biraz daha yok edilmektedir. Bugüne kadar 
kentte hiç bilimsel arkeolojik çalışma yapılmamıştır.

Biraz daha detaylı konu incelenirse her şeyden önce Kocaeli (İzmit), Tarihî 
Kentler Birliği’ne2 üye olan bir kenttir. Bu birliğe girebilme şartları belirli kriterler 
ile kısıtlandırılmıştır ve üye olma şartları zordur. Bu kriterlere Tarihî Kentler 
Birliği’nin web sitesine bir göz atılırsa İzmit’in önemi bir kez daha göz önüne 
serilir.

Tarihî Kentler Birliği’ne Üyelik Kriterleri

1. Tarihî ve doğal çevre korumasında, Yerel Yönetim politikalarında önem 
ve ağırlık verilen kentler; bu konuda kent kültürünü, sivil toplum katılımını ve 
toplumsal duyarlılığı geliştirme çabaları içindeki kentler. 

2. Yerleşme dokusunun önemli ve etkin bir kesimi “kentsel sit, arkeolojik sit, 
tarihsel sit ve doğal sit” olarak tescil edilmiş kentler. 
2 7-8 Ekim 1999 tarihinde Strazburg kentinde kuruluş toplantısını yapan “Avrupa Tarihî Kentler 
Birliği”ne Türkiye de davet edildi. 22 Temmuz 2000 tarihinde Bursa’da kuruluş toplantısına davet 
edilen 54 tarihi kent Belediyesi, Birlik Tüzüğü’nü kabul etti ve “Tarihî Kentler Birliği Kuruluş 
Bildirgesi”nin altına imza attı.
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3. güçlü ve önemli anıtsal yapıları bulunan ve özellikle bu yapılarıyla tanınan 
kentler. 

4. Bir yada birkaç antik kentle üst üste ve iç içe yaşayan kentler. 
5. Diğer ülkelerdeki tarihî kentlerle “Kardeş Şehir” ilişkisi kurmuş tarihî 

kentler. 
6. Önemli, tarihsel olayların cereyan ettiği tarihsel kentler. 
7. Geçmiş uygarlıklara başkentlik yapan kentler. 
8. UNESCO’nun Dünya Mirası listesine girmiş kültür değerlerinin bulunduğu 

kentler. 
9. Tarihsel metropoller 

olarak sıralanmıştır. Merkez İzmit/Nikomedia ve onun territoryumu/Kocaeli 
sınırları içinde kalan bütün kültürel değerler bu kriterlere “biçilmiş kaftan gibi” 
giymekte, hatta bu özelliği ile de tarihî kentler sıralamasında ilk sıraları almaktadır. 
Bir tarihî kent olarak Kocaeli birlik üyesi olan kentler arasında en talihsiz en ilgisiz 
olan kent olarak da karşımıza çıkmaktadır. İzmit, tarihî dokuları mükemmel olan 
bir kent olmasına rağmen, nasıl bu kadar talan edilebilmiş sorusunun yanıtını 
bulmaya çalışmaktadır.

 Kentte Arkeolojik Çalışmalar Nasıl Yapılmalıdır? Kentte yapılacak 
Arkeolojik çalışmaların temelini ‘Nikomedia Arkeo-Joedezik Bilgi Sistemi 
Projesi’ oluşturmaktadır. Bu proje kentte yapılan yüzey araştırmaları paralelinde 
ve Nikomedia Kazılarına hazırlık olarak düşünülen ve herhangi bir antik kent 
araştırılmadan önce mutlaka geliştirilmesi ve uygulanması gereken bir projedir. 
Günümüzde ulaşılan teknolojik olanaklar sayesinde; veriler çok hızlı, yoğun ve 
ekonomik bir biçimde elde edilebilmektedir. Buna karşın bu verilerin, büyük 
ya da küçük, herhangi bir ölçekte hazırlanan yatırım projelerine temel altlık 
oluşturabilecek çözünürlük ve kalitede üretilmesi aşamasında önemli sorunlarla 
karşılaşılmaktadır. Bilimsel ya da uygulama amaçlı benzeri yatırımlarda; doğru, 
tutarlı ve isabetli kararlara varabilmek için; güvenilir ve yüksek doğruluklu konum 
bilgileri içeren jeodezik altyapı sistemleri kurulmalıdır. Bu durumda; kentsel 
planlama ve kalkınmaya yönelik bilimsel, sosyal ya da mühendislik amaçlı tüm 
çalışmalar için geliştirilen altyapı sistemlerinin ortak bir standartta üretilmesi ve 
aynı zamanda da ulusal jeodezik altyapı sistemlerine dayandırılması gerekmektedir. 
Aynı zamanda Antik Nikomedia kentinin üzerinde yer alan Kocaeli ili ve çevresi 
jeodinamik yapısı gereği, büyük depremler üretebilecek gerilimlere sahip olup, 
yılda 1-2 cm gibi önemli miktarlarda yerkabuğu hareketleri üretebilmektedir. Bu 
nedenle, büyük ölçekli mühendislik projelerinin uygulanması ve güncel konum 
değişikliklerinin izlenebilmesine yönelik Jeodezik altyapı tesislerinin kurulması 
ve yaşatılması önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. 

Öte yandan, kültürel miraslarımızdan birisi olan Nikomedia kentinin Arkeolojik 
kazılarla kalıcı ve güvenilir bir biçimde ortaya çıkartılabilmesi de böyle bir 
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Jeodezik Alt Yapı Sistemi’ne dayalı Arkeo-Jeodezik Kontrol Ağı ile olanaklıdır. 
Bu biçimiyle antik Nikomedia kazısı sürecinde elde edilen ve üretilen her türlü 
mekânsal bilgi, ulusal değişim formatında derlenebilecek ve farklı amaçlarla 
üretilebilecek her türden bilgi sistemine de temel bir altlık oluşturabilecektir. Böyle 
bir sistemin kurulmasıyla da; bölgemizde beklenen depremlerden önce, deprem 
sırasında ve sonrasında Nikomedia Antik Kenti ve eserleri üzerinde oluşacak 
yatay ve düşey yönlerdeki yerkabuğu hareketleri ve heyelanlar nedeniyle ortaya 
çıkan hasarlar belirlenebilecek, arkeolojik eserler üzerinde gerekli onarımlar 
yapılabilecek ve böylece güvenli bir kurtarma ve yaşatma süreci sağlanabilecektir. 

Kültür ve Tabiat Varlıklarına İlişkin Yasal Düzenlemelere Rağmen İzmit

Bir ülkenin coğrafi zenginliklerinin, tarihî ve kültürel değerlerinin başında, 
kültür ve tabiat varlıkları gelir. Bunların korunması ve sonraki nesillere aktarılması 
için devletlere, özel ve tüzel kişilere büyük görevler düşmektedir. Bu amaçla, 
tüm çağdaş hukuk sistemlerinde olduğu gibi hukukumuzda da bu konu üzerinde 
gittikçe artan bir hassasiyetle durulmuş, birbirlerini izleyen çeşitli yasalar ve 
tüzükler çıkarılmıştır. Bunlardan ilki, 10.4.1322 (29 Sefer 1324) tarihinde 
kabul edilen Asarı Atika Nizamnamesi’dir. Söz konusu Nizamname’nin 4. 
maddesinde; her türlü abideler, menkul ve gayrimenkul asarı atika hükümet malı 
sayılmış, gayrimenkul niteliğindeki asarı atikaların kullanılmaları kesin olarak 
yasaklanmıştır. Ancak, sit alanları hakkında herhangi bir hüküm getirilmemiştir.

Adı geçen Nizamname’yi yürürlükten kaldıran 25.4.1973 tarih ve 1710 
Sayılı Eski Eserler Kanunu’nun 1. maddesi ise; sitleri taşınmaz eski eserler 
arasında saymış, 3. maddesinde; bütün taşınır ve taşınmaz eski eserlerin devletin 
malı olduğunu bildirmiştir. Aynı Kanun’un 10. maddesi ile de: “Korunmaları 
lüzumu tesbit ve ilan olunan her çeşit eski eser tarihî ve tabii anıtlar ile bunlara ait 
korunma sınırları dâhilindeki emlak ve araziye yeniden imar ihya hakkı tanınmaz 
ve tapu verilmez.” kuralı kabul edilmiş, bu kurala paralel bir hüküm içeren 15. 
maddede ise önceki zilyetlik hakları korunmuştur.

Hemen belirtmek gerekir ki, gerek Asarı Atika Nizamnamesi’nde, gerekse 
Eski Eserler Kanunu’nda, kültür ve tabiat varlıkları ve bunların koruma alanları 
ile sit alanlarının kesin bir ayrımı yapılmamış, statüleri belirlenmemiştir.

21.7.1983 tarih ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu ise, bu yönde çıkarılan tüm kanunları yürürlükten kaldırmış, 3. 
maddesiyle yeni kavramlar ortaya koymuş, sit alanları ile kültür ve tabiat varlıkları 
ve bunların koruma alanlarını tarif ederek kesin ayrımlarını yapmıştır. 27/07/2004 
tarih ve 25535 S., R.G’de yayımlanan 14.07.2004 kabul tarihli ve 5226 Sayılı 
Kanun’un 1. maddesi ile 2863 Sayılı Kanun’un 3. maddesinin a bendinin 1. alt 
bendinde yer alan “kültür varlıkları” kavramı ile 3. alt bendinde yer alan “sit” 
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kavramı yeniden tanımlanmış olup, 6 ila 12. alt bentlerde de; “Değerlendirme”, 
“Ören yeri”, “Koruma amaçlı imar plânı”, “Çevre düzenleme projesi”, “Yönetim 
alanı”, “Yönetim plânı”, “Bağlantı noktası” kavramları ilk kez tanımlanmıştır. 5. 
maddesinde, taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını Devlet malı saymış, 
11. maddesinde, bu varlıklar ile koruma alanlarınızın zilyetlik yoluyla iktisap 
edilemeyeceklerini hükme bağlamıştır.

Bilindiği üzere Anadolu, tarih boyunca çok çeşitli medeniyetlere sahne olmuş, 
doğal, arkeolojik, jeolojik güzellikler ve zenginliklerle doludur. Bu nedenle “sit” 
alanları geniş sahaları kapsamakta, bazı bölgelerde oldukça uzun zaman önce kurulan 
yerleşim yerlerini hatta kentleri içerisine almaktadır. Kültür ve tabiat varlıkları 
ve bunların koruma alanları ise genellikle daha küçük alanlarda kalmaktadır. Bu 
itibarla “sit” alanlarında zilyetlikle mülk edinme yolunun kapanması, toplumun 
ihtiyaçlarına, yurdun gerçeklerine tamamen ters düşmektedir. O hâlde, bir yandan 
geçmişten günümüze intikal eden bizlerin de gelecek nesillere aynen devretmesi 
gereken ve yerine yenisinin konması imkânsız olan bu doğal ve tarihi servetin, 
diğer yandan da bunlara zarar vermeyecek zilyetliğin korunması zorunluluğu 
vardır. Nitekim bu hususları göz önünde bulunduran yasa koyucu koruma 
alanlarının aksine sit alanların da zilyetlikle mülk edinmeyi yasaklamamıştır. 
Yargıtay İçtihatları, özellikle Hukuk Genel Kurulu’nun 30.6.1993 tarih, 1993/16-
139 esas, 1993/487; yine 1995/7-211 E-318 sayılı kararlarında da sit alanlarında 
kalan bir taşınmazın kazandırıcı zamanaşımı yoluyla veya diğer bir mülkiyet 
belgesi ile mülk edinilebileceği kural olarak benimsenmiş, ancak zilyetliğin sit 
alanının bütünlüğüne ve bünyesine zarar vermemesi gerektiğine işaret olunmuştur. 
(1) Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin 25.02.2004 gün ve 2004/1052E.-2004/1764K. 
Sayılı içtihadı.

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun bildiri 
konumuzla ilgili olarak özellikle Birinci Bölümü: Genel Hükümler; İkinci 
Bölümü: Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları; Üçüncü 
Bölümü: Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları; Dördüncü 
Bölümü: Araştırma, Sondaj, Kazı ve Define Arama; Beşinci Bölümü: Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ile Koruma Kurulları; Altıncı Bölümü: 
İkramiye ve Cezalar:” ile ilgili hükümleri dikkat çekmektedir. Özellikle 65 ila 
75. maddeler arasında yer alan hem özgürlüğü bağlayıcı hem de para cezalarına 
yönelik yaptırımlar, sonuçları gözetildiğinde çok ağır yaptırımlar olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu bağlamda hemen 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 
“Tutuklama Nedenleri” başlıklı 100/3-e maddesinde ‘21.7.1983 tarihli ve 2863 
Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 68 ve 74’üncü 
maddelerinde tanımlanan suçlara da yer verilmesi yasa koyucunun bu konudaki 
duyarlılığını açıkça ortaya koymaktadır. 

Ne var ki, bütün bu yasal düzenlemelere rağmen kentin antik dokusunun 
tahrip edilmesine birçok nedenle engel olunamadığı gibi siyasal ve ekonomik 
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saik ve kaygılarla, var olan kültür ve tabiat varlıklarının ortaya çıkarılması da 
engellenmektedir.

Kentin Vizyonunu Etkileyen Tarihi Yapılar

Yüzey araştırmaları sırasında ortaya çıkan mimari yapılar arasında birçok 
önemli arkeolojik değer keşfetmemize rağmen son zamanlarda basında yer alan 
Orhan Mahallesi’nde 1995 yılında tescil edilen tiyatro birden ön plana çıkarıldı. 
2006 yüzey araştırmalarında 23 tane su kemerini tespit ettiğimiz Paşasuyu su taşıma 
sistemi üzerinde çalıştık ve su kanallarıyla, su kemerleriyle Paşasuyu’ndan kentin 
içine inanılmaz bir roma mimarlık örneğiyle kentin su ihtiyacının karşılandığını 
gördük. Bu da kent açısından çok önemli bir veridir, çünkü bu kemerler hala 
ayakta duruyor. Kentte en az tiyatro kadar önemli, görülmesi gereken antik yapılar 
var. Çok önemli ana hatları oluşturan antik yollar keşfedildi. Daha önce eksik 
ve yetersiz birtakım çalışmalar yapılmış ama artık günümüzde teknolojiyi de 
kullanarak çok daha detaylı çalışmalar yapabiliyoruz.

Bu yapıların arasında Antik Nikomedia kentinin tiyatrosu keşfedilmiş, plan 
çalışması yapılmış ve mevcut kalıntıların Efes Antik Tiyatro’dan daha büyük 
dünyanın en büyük tiyatrosu olması müjdesini verdiği görülmüştür. Bunun üzerine 
çalışmalar şimdilik tiyatroda yoğunlaştırılmıştır.

Kent Vizyonunda Antik Tiyatro

Hem Hellenistik hem de Roma döneminde başkentlik yapmış olan 
antik Nikomedia’nın tiyatrosunun varlığı şimdiye kadar bilinmemekteydi. 
Nikomedia’nın her ne kadar antik dönemin en önemli başkentlerinden birisi 
olduğu bilinse de modern yerleşmenin antik kent dokusunun üzerini kaplaması 
nedeniyle olması gereken tiyatro binası antik kentin diğer önemli yapılarının 
kaderini paylaşarak üzerindeki yükün altında kaybolup gitmiştir. Antik dönemde 
tiyatrolar bir kentin olmazsa olmaz yapılarından biridir. Her türlü önemli sosyal 
olaylar tiyatrolarda gerçekleştirilirdi. Tiyatrolar planlı olarak yapılan kentin 
doğa manzaralarına hâkim yerlerinde şehrin ana mimari anıtı olarak yükselirdi. 
Bilindiği gibi Hellenistik dönem tiyatroları bir yamaca yaslanarak inşa edilirlerdi. 
Sanatın her dalında en görkemli eserlerin yapıldığı Hellenistik Dönemde 
Bythinya Krallığına başkentlik yapmış Nikomedia’nın tiyatrosunun da bir yamaca 
yaslanarak yapılmış olması gerekiyordu. Olması gereken Hellenistik tiyatro 2005 
yılında gerçekleştirilen “Kocaeli İli ve İlçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırması” 
sırasında İzmit Kent Merkezi’nde, Orhan Mahallesi’nde bulundu. 2005 yılı Aralık 
ayında yapılan çalışmada tiyatronun daha çok doğu tarafındaki duvarlarının ve 
tonozlarının ayakta kaldığı tespit edildi. Tiyatronun konumu itibarıyla bütün şehrin 
manzarasına hâkim bir yamaca yaslanmasından dolayı Hellenistik bir tiyatro 
olması gerekiyordu. Bunun yanı sıra, ayakta kalabilen mimari kalıntılar Roma 
İmparatorluk döneminde ilavelerle yükseltilen kısımlarıyla Roma İmparatorluk 
tiyatrosu olduğunu göstermiştir. Tiyatronun duvarlarının tamamen kireç taşından 
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yapılmış büyük bloklardan ve harç kullanılmadan örüldüğü anlaşılmıştır. Mevcut 
ayakta kalabilen yapının tonozlar hâlinde, birisi batıda olmak üzere 7 adet girişi 
tespit edilmiştir. Oturma sıralarının ana kayaya oyularak yapıldığı ve sahne 
binasının ise büyük bir olasılıkla yaklaşık 5-10 m derinliğinde toprak altında 
kaldığı öngörülmüştür.

Tiyatro alanı 1995 yılında İç Kale olarak Anıtlar Kurulu tarafından 1. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. İç Kale olarak tanınan sur duvarlarının 
aslında bazısının tiyatronun duvarları olduğu, diğerlerinin ise tiyatronun taşları 
alınarak yapıldığı fark edilmemiştir. Aslında tiyatro, Bizans döneminde taşları 
alınarak surlarda kullanılmasından dolayı hem görsel hem de fonksiyonel olarak 
Roma döneminden itibaren önemini kaybetmiştir. Bizans döneminde üzerinde 
yükselen surlardan dolayı seyyahların ve geç dönem tarihçilerinin ise gözünden 
kaçmıştır.

2006 yılı ‘Kocaeli İli ve İlçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırması’ çalışmalarında 
tiyatronun ölçüleri alınarak planını çıkartılmıştır. Tiyatronun bazı kısımlarının 
binalar ve bitki örtüsüyle kaplanmış olmasına rağmen mevcut kalıntılarının 
ölçüleri birleştirilmiştir. Yalaşık olarak 164x50 m ebatlarında olduğu ortaya 
çıkmıştır.

Bu ölçüler doğrultusunda karşılaşılan yapının şimdiye kadar antik dünyanın 
en büyük tiyatrosu (amphi tiyatro değil) olarak bilinen Efes Antik Tiyatrosundan 
daha büyük olduğu tespit edilmiştir.

Ancak Nikomedia Tiyatrosu 1. derece sit sahası olduğu hâlde üzerinde 
evler olan ve hala iskana devam edilen bir tepe olarak dikkat çekmektedir. 
Tiyatro’nun bulunduğu Orhan Mahallesi’ndeki vatandaşlarımızın sit sahası 
üzerinde oturduklarını bilmektedirler. Sit alanı üzerinde oturmanın birtakım yasal 
yükümlülükleri de beraberinde getirdiği açıktır. Hatırlatma anlamında ‘2863 sayılı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 9. maddesi der ki; “İzinsiz 
müdahale ve kullanma yasağı: Madde 9: Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları 
çerçevesinde koruma bölge kurullarınca alınan kararlara aykırı olarak, korunması 
gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit alanlarında 
inşai ve fizikî müdahalede bulunulamaz, bunlar yeniden kullanıma açılamaz veya 
kullanımları değiştirilemez. Esaslı onarım, inşaat, tesisat, sondaj, kısmen veya 
tamamen yıkma, yakma, kazı veya benzerî işler inşai ve fizikî müdahale sayılır.” 
Kanun’un 9. maddesine aykırı hareket edenler, “Sit alanlarında geçiş dönemi 
koruma esasları ve kullanma şartlarına, koruma amaçlı imar planlarına ve koruma 
bölge kurullarınca belirlenen koruma alanlarında öngörülen şartlara aykırı izinsiz 
inşaî ve fizikî müdahale yapanlar veya yaptıranlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis 
ve beş milyar liradan on milyar liraya kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.” 
hükmü gayet açık ifade edilmiştir. 
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Nitekim Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 0.4.2002 gün ve 2002/2252 E, 2002/3082 
K. Sayılı “…Sanığın Bergama ilçesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında 
kentsel-arkeolojik sit olarak tescil olunan alan içinde kalan T.... Mahallesi, 451 
ada, 9 parseldeki taşınmazı üzerine yerin niteliğini bilerek, iki taraflı yarım metre 
eninde 2.20 m. yüksekliğinde duvar örmek, sıvasını yapmak ve arasına demir 
kapı taktırmak şeklindeki faaliyetlerinin 2863 Sayılı Kanun’un 9. Maddesinde 
gösterilen inşai nitelikte müdahale olduğu sonradan yıkılıp yok edilmesinin 
oluşan suçu ortadan kaldırmayacağı, yapılan duvarların temelsiz olmasının suçu 
etkilemeyeceği gözetilmeden mahkumiyeti yerine bilirkişinin isabetsiz görüşü 
esas, alınarak beraatine kadar verilmesi, kanuna aykırı olduğundan hükmün bu 
sebepden dolayı (BOZULMASINA), 10.4.2002 gününde oy birliği ile karar 
verildi.” Şeklindeki kararından da yargının olaya nasıl baktığını net olarak 
görmekteyiz.

Neden Tiyatro Çalışmaları?

Her şeyden önce, kentin ortasındaki bir tepede 50 metre yüksekliğinde, 164 
metre boyunda, devasa boyutlarda, muhteşem bir antik yapıdır. Kentin en büyük ve 
görkemli yapılarından birisidir. Modern yerleşimin en seyrek olduğu dolayısıyla 
da antik olana en kolay ulaşılabilecek olan bölgelerden birisinde yer almaktadır. 
Tiyatro kentin hemen hemen her yerine hâkim ve kentin büyük bir kısmından 
görülebilecek bir konumdadır. Herkese Kocaeli’nde antik bir kent bulunduğuna, 
büyük yapılardan ve fabrikalardan ibaret bir kent olmadığına dair bir kanıt olacak 
en çarpıcı yapıdır.

Nikomedia kenti neden şimdiye kadar ortaya çıkarılamamış? Nasıl Nikomedia 
gibi bir kent ortaya çıkarılmıyor? Neden İzmit’teki bu ciddi potansiyel 
görmezlikten geliniyor? Aşırı tahribat nedeniyle ortada antik kente ait hiçbir 
kalıntı görünmüyor. Olanlar da gereken ilgiyi görmüyorlar. Bilim adamları 
şimdiye kadar kentin arkeolojik potansiyelini halkla buluşturacak ortamlar 
bulamamışlar. Kentte yaşayan insanlara bu konuda gerekli bilgi aktarılamamış ve 
dolaysıyla yeterli bilinç oluşmamış. Bu nedenle farklı çevrelerin yönlendirmesine 
açık hale gelip bu çevrelerin istediği biçimde davranış eğilimi gösterilebiliyor. 
Oysaki el birliği ile özellikle uzmanlarca doğru bilgiler aktarılarak kişilerin kendi 
kültürlerinin mirasına sahip çıkmaları sağlanarak antik kentin ortaya çıkarılması 
gerçekleştirilebilir.

Bu Antik Kentin En Önemli Sorunu Nedir? Sorun Nasıl Çözülür?

Bu kentte bilimsel, arkeolojik çalışmaların yapılması için çok geç kalınmış, 
kalınmasaydı, kentte arkeolojik bilinç oluşturulması yolunda çok önemli adımlar 
atılmış olunurdu. Çok geç kalınmazdı. Bu kentin en büyük problemi antik kentin 
modern yerleşimin altında kalmış olmasıdır. Arkeolojik olarak çok önemli bir kent 
örneğini irdeliyoruz. Dünyadaki benzer önemli kentleri ele alalım. Örneğin, bir 
Londra, bir Atina, bir Roma antik dokusunu nasıl değerlendirmiş, turizme açmış, 
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bütün dünyadaki insanlar kilometrelerce uzaktan kalkıp bu kentleri görmek için 
geliyorsa, neden İzmit böyle bir şey yapamasın. 

Çözümü tamamen devletimizin kültürel politikaları doğrultusunda yönetim 
kademelerinin siyasal kararlarına bağlı olmakla birlikte, biraz önce bahsettiğimiz 
gibi işe öncelikle kentin tarihi dokusunun ortaya çıkarılmasının öneminin 
anlatılmasıyla başlanmalı. Türkiye’nin tarihi kentleri Ankara, İstanbul, Antalya 
gibi İzmit te Tarihi Kentler Birliği üyesi. Bir an önce Tarihî Doku Üzerinde 
Yaşayan İnsanların Mağduriyetine Neden Olunmadan gerekenin yapılması ve 
kente sahip çıkılması gerekiyor. Bu anlamda gerek Valilik gerekse Belediye’nin 
bütçesinden bir miktar paranın ayrılıp, bu kent antik dokusunun ortaya çıkarılması 
için harcanması gerekiyor. Tarihi dokusu bilinen bu kente, bu anlamda ne kadar 
harcama yapılıyor? Antik bir kent yeni yapılan kavşaklar, park ve bahçelerden 
ibaret değildir. Şayet ibaretse nasıl antik kent özelliğini taşıyor da Tarihî Kentler 
Birliği’ne üye oluyor?

Kazılar Bilime ve Kocaeli’ye Ne Kazandıracaktır?

Bilim dünyasında Nikomedia’yı gizemli bir efsane olmaktan çıkarıp 
gözler önüne serecektir. Hellenistik dönem tarihinde karanlıkta kalan kesitler 
aydınlatılacaktır. Roma dönemi Batı Anadolu’sunun şehirciliği hakkında önemli 
bilgiler elde edilecektir. Bu görkemli kenti oluşturan kişiler ve kurumlar üzerine 
daha bilimsel, daha ayrıntılı bilgi elde edilecektir. Kentin, neden birçok büyük 
depremlerle yıkılıp, ısrarla bu noktaya tekrar kurulduğu anlaşılmaya çalışılacaktır. 
Önemli kara ve deniz yolları üzerinde kurulan kent, aynı zamanda bu yolları 
birleştiren bir noktada bulunuyor bundan dolayı hem antik dönemde hem 
günümüzde bir ticaret merkezi konumunu hiç kaybetmemiş. Yine buna bağlı olarak 
antik dönemde bir Darphaneye sahip. Önemli heykeltıraşlar yetiştirmiş, birçok 
sanat dalının okulunun olması gereken bir kent ve günümüze antik dönemlerin 
bütün bu sanatsal potansiyelini toplu olarak sunabilecek nadir örneklerden biridir. 
Kentin günümüzdeki sanayi kenti imajına kültürel ve tarihi anlamda geliştirici bir 
katkısı olacaktır.

Türkiye’de antik dokusu bulunan şehirlere, yalnızca antik dokusu için 
turistler akın etmekteyken Kocaeli’ne nerdeyse hiç turist uğramamaktadır, bu 
bağlamda kazılar kente kültür turizmi açısından oldukça büyük bir potansiyel 
kazandıracaktır. Bütün bu arkeolojik çalışmalar Kocaeli’ne kültürel ve tarihi bir 
kimlik kazandıracaktır.
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FRANSIZLARIN ADANA VE ÇEVRESİNDE BÖL VE YÖNET 
GAYESİYLE KURDURDUĞU CEMİYETLER

 ÇELİK, Kemal      
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Böl ve Yönet Politikası; büyük, güçlü devletlerin, rakiplerini bölüp 
parçalayarak zayıflatmak sömürmek amacı ile uyguladıkları bir politik metottur. 
Yazımızda, tarihin ilk zamanlarında başlayıp yaşadığımız dönemde devam eden 
bu uygulamaya ait bazı örneklere yer verdik.

Birinci Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesi ile birlikte, Osmanlı halkı 
bölünmüş, topraklarında cetvelle çizilen sınırlarla yeni ülkeler ortaya çıkarılmış, 
ülke parçalanmıştı. Türkiye de işgal edilmişti. Adana çevresini işgal eden 
Fransızlar, bölgede kalıcı olmak, sömürü ortamını gerçekleştirmek için, Adana ve 
çevresindeki bazı topluluklara baskıyla, zorla ayrılıkçı cemiyetler kurdurmuşlardı.

Çok yakın dönemde, Orta Doğu, Avrasya ve Türkiye üzerinde Afganistan ve 
Irak’ta olduğu gibi, İran’da da yeni böl ve yönet projeleri ortaya atılmaktadır. ABD, 
Büyük Orta Doğu Projesi ile Orta Doğu ve Avrasya’da, Çin ve Rusya’ya karşı, 
enerji kaynaklarını kontrole çalışırken, ABD’nin bazı sivil ve askerî yetkilileri, 
Türkiye’yi hedef almaya, Orta Doğu’da cetvelle çizdikleri yeni sınırlarla, Türkiye 
topraklarının bir kısmını başka devletlere aitmiş gibi göstermişlerdir. AB ülkeleri 
de, PKK’yı terörist ilân etmekle birlikte, gizlice destek vermektedirler. Türk halkı 
bu oyunları bozacaktır.

Anahtar Kelimeler: Fransa, Böl ve Yönet Politikası, cemiyetler.

ABSTRACT

“Divide and Rule Policy” is a political method used by great and powerful 
states in order to make their rivals weaker, and to colonize them. In our article, we 
gave some examples of this application which had started during the earlier period 
of history and is stil going on.

After the First World War was over and Mondros Armistice was signed, the 
Otoman Empire was divided, and new nations were established on its soil with 
borders drawn with a ruler, and thus the country was devastated. Anatolia was 
invaded by the French forces, which occupied the Adana region, made some 
communities inhabiting in that area establish separatist organizations by exerting 
pressure and force.
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Nowadays new “divide and rule” projects are on the agenda in Iran, as they 
are in the Middle East, Euroasia, Afganistan and Iraq. While the US are trying 
to control oil resources in the Middle East and Euroasia, some civil and military 
American authorities have targeted Turkey, and showed some parts of it as if they 
belonged to other nations by drawing new borders with a ruler. On the other hand, 
EU countries are supporting PKK secretly, they had, however, declared it to be a 
terrorist organization. The Turkish people will certainly destroy these intrigues.

Key Words: France, Divide and Rule Policy, communities.

A. Böl ve Yönet Politikası Nedir? Bu Uygulamanın Bazı Örnekleri

Böl ve Yönet Politikası; genel olarak büyük, güçlü devletlerin veya büyük güç 
olmak isteyen devletlerin, rakiplerini bölüp parçalayarak ya da bölünmüş hâlde 
tutarak zayıf, güçsüz hale getirmek ve onlara egemen olarak sömürmek gayesi 
ile uyguladıkları bir politik metottur. Böl ve yönet deyimi, personel yönetimi 
ve pazarlama yöntemleri için de kullanılmaktadır. Biz bu yazımızda, milletleri 
veya toplumları bölüp, parçalayarak yöneten veya yönetmek isteyen sömürücü 
emperyalist Batılı güçlü devletlerin bu yöndeki faaliyetleri ile ilgili bazı kısa 
örnekler verdikten sonra; asıl olarak Fransızların Adana ve çevresindeki Böl ve 
Yönet Metodu’nun uygulaması hakkında bilgi vereceğiz.

Tarihin ilk çağlarından yakın dönemlere doğru böl ve yönet uygulamasının 
bazı örneklerine baktığımızda, güçlü devletlerin, o dönemde önem taşıyan bazı 
değerli maddelerin ticaretini yapmak ve daha güçsüzler üzerinde egemenlik 
kurmak düşüncesiyle, kara ve deniz yoluyla gittikleri yerlerde sömürü kolonileri 
oluşturdukları veya savaşlar yaparak isteklerini elde etme yoluna gittikleri 
görülmektedir.

Tarihin Milât öncesinde Makedonyalı İskender’e Büyük İskender denilmesinin 
nedeni Hindistan’a kadar sefer düzenlemesi ve gittiği yerlerde egemen olmasıdır. 
Roma İmparatorluğuna da Büyük Roma unvanı İtalya’dan yola çıkıp Balkanlar, 
Anadolu, Kuzey Afrika, Mısır, Suriye ve İran’a kadar ki topraklara egemen olması 
sebebiyle verilmiş olmalıdır. Bu gidilen yerlerden şüphesiz birtakım çıkarlar 
sağlamışlardır. 

Avrupa toplumlarının Haçlı Seferleri’ni düzenlemesinin sadece dinî nedenlere 
bağlı olmadığını, aynı zamanda, o dönemde ilim, kültür ve maddî yönden zenginlik 
içindeki Türk ve İslâm ülkelerini ele geçirip sömürmek gayesine dayandığını 
söyleyebiliriz.

Biz Türkler açısından, böl ve yönet anlayışının olumsuz ve fakat önemli bir 
adımı, Altınordu İmparatorluğu’nun son dönemlerinde, XV. yüzyılın ikinci 
yarısında yükselişe geçen Çarlık Rusyası’nın, Orta Asya’da yayılma politikasını 
geçen yüzyıllar içinde uygularken; Türk Hanlıkları’ndan biri ile birleşip diğerini 
egemenliği altına alması, sonra daha önce ittifak kurduğu hanlığı yenerek zaman 
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içinde Orta Asya’da tamamen egemen hâle gelmesidir. Rusya’da, Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde ise; Türk boyları için 
kullanılan ‘Tatar’ sözü yerine; siyasî gayelerle her Türk boyunun kendi adını 
kullanması ilkesi benimsenmiş, böylece Orta Asya Türklerinin; Başkurt, Kazak, 
Kırgız, Özbek, Türkmen, Uygur, Karaçay, Balkar ve Azerî adı verilen farklı 
milletler hâline getirilmesine, böylece bu Türkler üzerinde egemenlik ve sömürü 
düzeninin devam ettirilmesine çalışılmıştır (Temir, 2001: 521 vd.).

Ama, Avrupalı büyük devletlerin asıl anlamda sömürü anlayışı ve düzeni 
1500’lü yıllardan itibaren coğrafî keşiflerle başlamıştır. Keşfedilen yeni 
topraklarda yaşayan toplumların altın, gümüş, elmas gibi değerli madenlerine 
el koyarak kendi ülkelerine taşıyan sözde kâşifler, mevcut maden ocakları ve 
arazilerde yerli halkı kırbaç altında ölesiye çalıştırmış, üretilen madenler ve tarım 
ürünleri yanında, ele geçirdikleri yerlerin halkını da gemilere doldurup kendi 
ülkelerine götürerek, burada da maden ocakları ve arazilerde köle olarak ölesiye 
çalıştırmışlardır. Bu gerçekler coğrafî keşifler ve sonrasındaki yüzyıllara bakılarak 
değerlendirilirse madalyonun diğer ve kanlı yüzü görülebilmektedir (Aydal, 2007: 
11-184). 

Bu şekilde, üretim fazlasını değerlendirmek bakımından önce tarıma dayalı 
sanayilerini geliştiren Avrupalı devletler, sanayiin daha gelişmesi sonucunda XIX. 
yüzyıl sonlarına doğru hammadde bulma ve sömürgecilik yarışına emperyalist 
arzularını da kattılar. Kendileri arasında büyük bir rekabet başlatırken, 
sömürecekleri toplumları bölmek ve yönetmek girişimlerine hız verdiler. 

Afrika’ya baktığımız zaman, Dünya haritası üzerindeki bazı devletlerin 
sınırlarını cetvelle çizmiş olan emperyalist sömürgeci Batılı devletler, 1884 
Berlin Konferansı’nı takiben, Afrika’yı emperyalist sömürünün yeni alanı 
olarak belirlediler. Altın, gümüş, elmas, kömür gibi değerli madenler ve doğal 
zenginlikleri nedeniyle İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika ve Hollanda’nın 
Afrika’da yerleşmeye başlamaları ile birlikte, Afrikalı köle ticareti de artmaya 
başladı. Artık, Afrika sömürü düzeninin yerleştiği bir ülke olmuştu. 1890’larda, 
Almanya Hutu ülkesi olan Ruanda’yı himayesine almıştı. Brundi ise Tutsilerin 
ülkesiydi. Birinci Dünya Savaşı sonunda Raunda Belçika’ya bırakıldı. İkinci 
Dünya Savaşı sonrasında Afrika’da özgürlük hareketleri yayılınca, 1959’da 
ayaklanan Hutular, Tutsi Hükûmetini devirdiler. Önceleri kız alıp vererek 
birbirlerine karışmış olan bölge insanları, Batılı emperyalist güçler tarafından, 
yüz ve kafa yapılarına göre kaba ve ince yüz yapılı, oturdukları bölgelere göre de 
kıyıda oturanlar ve kıyıda oturmayanlar şeklinde etnik bölünmeye tabi tutuldular. 
1960’lardan 1990’lara kadar süren Hutu-Tutsi savaşında yüzbinlerce insan öldü. 
Orta Afrika’da önce Kongo ve Brundi topraklarına sıçrayan iç savaş, daha sonra 
Eritre-Etiyopya, Sudan, Angola ve Kongo’ya kadar yayıldı. Bu arada, Afrika’nın 
altın, gümüş, elmas vb. madenleri sömürüldü ve hâlen sömürülmektedir. 
Dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand ise: “O ülkelerde bir 
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soykırım yaşanması o kadar da önemli değil.” şeklinde görüş belirtmiştir (Aydal, 
2007: 51-72).

Sömürgeci Batılı emperyalist devletlerin 20. yüzyıldaki Şark Meselesi ile 
ilgili plânları Osmanlı Devleti’nin Anadolu’daki topraklarını da ele geçirmek, 
kendi aralarında paylaşmaktı. Göz dikmiş oldukları Balkanlar’da ve Osmanlı 
Devleti’nin zengin petrol yataklarına sahip Orta Doğu topraklarındaki Araplar 
arasında milliyetçilik fikirlerini yayarak ve onların sömürdüğünü ileri sürerek, 
bu toplumları Osmanlı Devleti’nden ayırdılar. Masa üzerinde cetvelle çizdikleri 
sınırlarla yeni devletçikler oluşturdular (Fromkin, 1994: birçok yerde). Böylece, 
kendilerine karşı koyamayacak kadar küçük bu devletçiklere egemen olarak, sahip 
oldukları petrolü kendileri üretmeye, kullanmaya ve satmaya başladılar.

Bu sömürücü ve emperyalist Avrupalı devletlerden İngiltere, Fransa ve İtalya, 
Osmanlı Devleti’nin Anadolu’daki topraklarına da göz diktiler. Birinci Dünya 
Savaşı sırasında İngiltere ve Fransa’nın, gizli antlaşmalarla Osmanlı topraklarını 
paylaşma projesi gereği, 3 Ocak 1916’da M. Sykes-G. Picot Sözleşmesi ve 
daha sonra 9-16 Mayıs 1916’da yine M. Sykes-G. Picot Antlaşması’nda Güney 
Anadolu ve Arap topraklarının geleceği belirlenmişti (Adamoff, 1926: 23).; 
(Evans, 1972; 16).; (Uçarol, 1985: 398). Mondros Mütarekesi’ni takiben, bu gizli 
antlaşmalara dayanan Fransa’nın; hem Suriye ve kuzey dağlık kesimde (Kilikya 
olarak adlandırdığı sınırı belirsiz bir bölgeye dâhil ederek) Adana, Antakya 
Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş taraflarını, askerî açıdan Suriye’yi 
savunmak için doğal bir bölge olarak görmesi; hem de zengin Çukurova toprakları 
ile birlikte Ergani bakır ve Divriği demir madenlerinin yer aldığı bu bölgeyi elinde 
tutmak istediği anlaşılmaktadır. Bir diğer neden de, Fransa’nın, Haçlı Seferleri 
döneminde bölge üzerinde kurulmuş olan Urfa ve Antakya Haçlı Kontlukları 
nedeniyle tarihî hakları olduğu gerekçesiyle, bölge üzerinde ilgisini sürdürmesidir 
(Brémond, 1921: 76; Redan, 1921: 114-138; Saral, 1966: 37; Akyüz, 1988: 175-
177; Akbıyık, 1966: 57-60).

Mondros Mütarekesi’ni takiben, Türkiye’nin büyük bir bölümü, İngiliz, 
Fransız, İtalyan ve Yunan işgali altına girmişti. Bu dönemde, Böl ve Yönet 
Metodu’nun uygulamasının, toplumları nasıl esir ve hatta yok etmek aşamasına 
getiren etkili bir yöntem olduğu Fransızların, Birinci Dünya Savaşı sonunda işgal 
ettikleri Adana ve çevresinde egemen olmak amacıyla; yörede yaşayan toplumlara 
çeşitli cemiyetler kurdurarak Böl ve Yönet Metodunu uygulamaya koymasıyla 
görülmüştür. 11 Aralık 1918’de Dörtyol’u işgal edip, 17 Aralık 1918’de İngilizlerle 
birlikte Mersin’de karaya çıkan Fransız askerleri, Yarbay Romieu komutasında 19 
Aralık 1918’de Tarsus’u, 21 Aralık 1918’de Adana’yı, işgal ettiler. Bir süre sonra, 
Adana çevresinde M. sykes-G. Picot antlaşması’na uyulmadığı gerekçesiyle 
Fransız kamuoyu, askerî yetkiyi İngilizler’e bırakan Hükûmeti’ni eleştirdi. 
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Bunun üzerine; İngiltere ve Fransa, Dörtler Konseyi görüşmeleri sonunda, 
1 Kasım 1919’da, İngilizler’in Adana ve çevresi ile Suriye’den çekilmesi, sivil 
yönetimin Osmanlılar’da, askerî otoritenin Fransızlar’da kalması şartını taşıyan 
Suriye İtilâfnâmesi’ni imzaladılar. Fakat, geçen zaman içinde, Fransızlar’ın 
Adana çevresine yeni kuvvetler getirerek, askerî yönetim yanında mülkî yönetimi 
de üstlendikleri, yerli Ermeniler yanında Ermeni göçmenlere her türlü yardım ve 
kolaylığı göstermesi bir tarafa, Türkler’e karşı sert tavırları ve bunun ötesinde 
yöreyi elde tutmak ve sömürmek gayesiyle Böl ve Yönet Politikası güderek, 
etnik farklılıkları öne çıkarmaya, Adana ve çevresinde cemaatleri zorlayarak veya 
bazılarına çıkarlar sağlayarak kurulmasını teşvik ettikleri Arap Cemiyeti, Kürt 
Cemiyeti, Çerkez Cemiyeti, Boşnak Cemiyeti, Süryanî (Keldanî veya Geldanî 
vb.) adlar taşıyan cemiyetler yoluyla, Türkleri ve diğer toplumları karşı karşıya 
getirerek, çatıştırmaya çalıştıkları görülmektedir. Böylece, kendi vatan toprakları 
olan Adana’da Türkleri azınlık hâline getirmek istemişlerdir (Arıkoğlu, 1961: 78, 
79; Uçarol, 1985: 398; Çelik, 1999: 53-124).

Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milleti için (Atatürk. 1995; 10). “…Türk’ün 
haysiyeti, gururu ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir 
yaşamaktansa yok olsun daha iyidir!... O hâlde; ya istiklâl ya ölüm!” parolasıyla 
Millî Mücadeleyi başlatmış ve başarılı olarak sömürgeci emperyalistlerin 
hesaplarını boşa çıkarmıştır.

Şimdi, özellikle, geniş bilgilere sahip olduğumuz ve o dönemde Adana’ya bağlı 
olan Mersin’de kurulmuş olan bu cemiyetleri tanıtalım.

B. Adana ve Çevresinde Fransızlar Tarafından Kurdurulan Cemiyetler

a. İslâm Hayır Cemiyeti’nin Kuruluşu ve Çalışmaları

Bu cemiyet, Türkler tarafından kurulmakla birlikte, Fransızlar’ın, Türk adının 
anılmasını bile hoş karşılamadıkları dikkate alınmış, Müslümanların da cemiyete 
katılmalarını sağlamak ve kuruluş izni almak gayesiyle, cemiyetin, “Türk 
Hayır Cemiyeti” olan adı önce “Cemiyyetü’l-İslâmiyyetü’l-Hayriyye” olarak 
belirlenmiş, bir süre sonra da, “İslâm Hayır Cemiyeti” şeklinde değiştirilmişti. 
Bu değişiklikleri takiben, cemiyetin ilk yönetim kurulunda yer alan kimseler 
şunlardır: Yönetim Kurulu Başkanı: Müftü Abdullah Sıddık Efendi. İkinci 
Başkan: Galip Hasip Bey. Kaymakamlık Temsilcisi: Hacı Yakup Ağazâde Hacı 
Ömer Lütfi (Kutay) Bey. Köylerin Temsilcisi: Hıdırzâde Ali Efendi. Üyeler: Nüfus 
Müdürü Ziya (Yalaz), Belediye Doktoru Hayri (Tolunay) ve Hacı Yusuf Ağazâde 
Tahsin Beyler idi. Toplantı yerleri: Hayır işleri için Yenicami imâm odası, siyasî 
konularda ise, Eskicami İmâmı Ahmet (Ergelen) Efendi’nin yazıhanesi ve bazı 
değişik yerlerdi. Mersin Jandarma Taburu ile anlaşma sağlanarak, Gizli Teşkilât 
kurulduktan sonra, İslâm Hayır Cemiyeti, toplantılarını Tarsuslu Hancı (Palancı) 
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Mahmut’un kiralamış olduğu Kayıkçı Emmi Nur’un evinde yapmıştır (Genç, 1965: 
10; İçel, 1971: 46). 

Nesillerin değişmesiyle Türkleşmiş olan Suriyeli Araplar’ın bir kısmı ile özbe 
öz Türk oldukları kanaatindeki bir kısım yerli halk1 İslâm Hayır Cemiyeti’ne 

1 Adana ve çevresindeki yerli halkın bir kısmı, kendilerinin Arap asıllı olduklarını iddia etmelerine 
rağmen, bunların Horasan taraflarından gelerek Halife Harun Reşid’in Hassa Ordusu’nu 
oluşturan ve bu Halife zamanında bölgeye yerleştirilen Türkmenler oldukları tarihen sabittir. Bir 
kısmı da Halife el-Me’mûn (813-833) ve Halife el-Mûtasım (833-842) dönemlerinde Abbasiler 
tarafından ve daha sonraki yıllarda Moğol tehdidine karşı Eyyübiler tarafından Mısır’a ücretli 
asker olarak getirilen ve askerî muhafız kıtalarını oluşturan Kuman-Kıpçak Türkleri, Oğuzlar 
ve Çerkezlerdir. Bunlar, Harun Reşid zamanında olduğu gibi, birlikte yaşadıkları için Türkçeyi 
unutmamış, zekâ ve yetenekleri sayesinde Mısır’da devletin önemli askerî ve idarî görevlerine 
atanmışlardı. Bunu takiben, Kuman-Kıpçak Türkmen Kıtaları Komutanı Aybek, nüfuz ve gücüyle 
Eyyübiler Hanedanı’na son vererek, 1250 yılında Mısır’da Kölemenler (daha sonra Memlûkler) 
Devleti’ni kurmuştur. Mısır’da çoğunluğu oluşturan Kuman-Kıpçak kuvvetleri, Hükümdarları 
Baybars Komutası’nda Suriye’nin Ayn-ı Calut Mevkii’nde Hülâgü Han Komutası’ndaki 
Moğollar’ı büyük bir yenilgiye uğratarak Mısır’ı Moğol istilasından kurtarmış, Mısır ve Suriye’yi 
birleştirmiştir. Kölemen (Memlûk) adı Mısır’da esir siyah ve beyazlar için köle, uşak anlamında 
kullanılmaktaydı. Ücretli askerlik yapan bu Türkler’e de yanlışlıkla köle, uşak anlamında Kölemen 
(Memlûk) denilmiştir. Öte yandan, daha önce Doğu kesimde egemen olan ve İhşîdler Devleti’ni 
yıkarak 2 Temmuz 969’da Mısır, Hicaz, Yemen ve Suriye’yi ele geçiren Şiî Fatımî Halifesi, 
merkez olarak Mısır’ı seçmiş ve yerleşmişti. Mısır’da, Fatımîler Devleti 1171’de çöktüğü ve 
yönetim tekrar Eyyübiler eline geçtiği hâlde, Şiî Fatımî Halifeliği varlığını sürdürmüştü. Şiî batınî 
(gizli) ibadet şekli özellikle Suriye ve Mısır’da taraftar bulmuştu. İşte, batınî (gizli) ibadet şekli 
Kuman-Kıpçaklar ve buralara gelip İslâmiyetle yeni tanışan Türkler üzerinde etkili olmuştur. 
Adana ve çevresi uzun süre Kölemenler (Memlûkler) hakimiyetinde kaldığından, daha önce 
Horasan’dan köle olarak getirilip, askerî talim ve terbiye verilerek Halife Ordusu’na alınan ve 
yaşlanınca emekliye ayrılan Türklerle, Kölemenler (Memlûkler) hizmetinde bulunup sonraları 
Adana ve çevresine gelerek yerleşen Türkler, işte bu Arap uşağı olarak anılan Türklerdir. Mısır’da, 
Kölemenler (Memlûkler) Devleti’ni kurarak uzun süre egemen olan, Nizip’te Osmanlı Ordusu’nu 
yenen, Hafız Paşa’yı hezimete uğratan Kavalalı Mehmet Ali Paşa oğlu İbrahim Paşa’nın 
ordusunu oluşturanlar bu Kuman-Kıpçak Türkleri, Oğuz ve Çerkez çocuklarıdır. Günümüzde de 
hizmet erbabına uşak demekteyiz. Güney illerimizde yaşayan bu Türkler, Mısır çiftçisi (fellah) 
değil, Halife ve Mısır Ordusu’na ücretli hizmet veren Arapuşaklarıdır. Yüzyıllar içinde, Arapça 
konuşmayı öğrenmekle birlikte, (kendilerini Arap sananlar dışında) biz Arap’ız demezler. 
Mustafa Kemal Atatürk tarafından ve daha sonra bazı kaynaklarda Eti (Hitit) Türkleri olarak 
adlandırılmışlardır. Yüzyıllar süren birlikte yaşam sırasında, Araplarla evlilikler de söz konusu 
olmuştur. Bu durum Osmanlı Türkleri için de bir gerçektir. Tarihî geçmişten habersiz bir kısmı 
da kimlik arayışı içindedirler. Kendilerinin yanlış şekilde fellah olarak adlandırılmasından 
hoşlanmazlar ve hakaret sayarlar. Yakın dönemde çiftlik ve bahçe işleriyle uğraştıkları hâlde fellah 
olarak tanıtılmaktan hoşlanmama nedenleri, bu adlandırmayı kabul ettikleri takdirde, Mısır’dan 
gelme Arap olduklarını zımnen kabul etmiş görünecekleri düşüncesidir. Batınî akaid gereği gizli 
ibadet etmeleri nedeniyle, bunu anlamayan bazılarının ifade ettiği veya yazdığı gibi dinsiz veya 
Hrıstiyan değil, İslâm ve Kur’an’ı Kerim ehlidirler. Kendi ad ve soyadları ile yerleşim yerlerinin 
adları da Türkçe ve Müslüman adlarıdır. Daha geniş bilgi için bkz.: (Kurat, 1972: 99; Karal, 1983: 
126-140; Kopraman, 1987: 194-221 Şeşen, 1987: 305-392).; “... Horasan’dan köle olarak alınan bu 
Türk çocukları, askerî talim ve terbiye gördükten sonra... Halife Ordusu’na alınırdı. ihtiyarlığında 
tekaüde sevkedilen bu Türkler’e, Arapuşağı adı verilirdi. Bugün de memleketimizde genç hizmet 
erbabına ‘uşak’ adını veririz. işte, güney illerimizde yaşayan bugün Arapuşağı dediğimiz Türkler 
de, Halîfe Ordusu’nda askerlik eden kimselerden başkaları değildir... Kendilerine Arap demezler, 
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katılarak, Türklerle kader birliği yapmışlardı. Faaliyetlerinin diğer cemiyetler 
tarafından baltalanması ve çeşitli engeller çıkarılarak işlerinin aksatılması 
gayretlerine karşılık, İslâm Hayır Cemiyeti bütün güçlüklere göğüs gererek, 
çalışmalarını sürdürmüştür (Genç, 1965: 10; İçel, 1971: 46, 47).

İslâm Hayır Cemiyeti, işgal günlerinde jandarma taburu ile iş birliği yapmış, 
Mersin Jandarma Taburu Komutan vekili Yüzbaşı Haydar, Seyyar Bölük 
Komutanı Galip Tekin, Jandarma Kâtibi Ali Rıza, İslâm Hayır Cemiyeti’nden 
Ziya (Yalaz) ve Doktor Hayri (Tolunay) ile halktan Palancı Mahmut Ağa’nın 
gayret ve faaliyetleri sonucu, bir Gizli Teşkilât kurulmuştu. Bu Gizli Teşkilât, 
Türk gençlerini bir araya getirmiş, bunları silâhlandırmak gayesiyle, jandarma 
gönüllüleri arasına katılmalarını sağlamıştı. İslâm Hayır Cemiyeti ayrıca, Fransız 
ve Ermeni vahşetine, bunların baskılarına ve baskınlarına karşı koymaya çalışmış, 
kent ve köyler arasındaki irtibatı sağlamış, halkı bir kurtuluş mücadelesine 
hazırlamış, yoksul, şehit ve asker ailelerinin ihtiyaçlarını gidermeye çalışmıştı. 
Savaş bittikten sonra, deniz yoluyla Mersin’e gelen esirlerin iâşelerini ve yol 
paralarını sağlayarak, bunları memleketlerine göndermişti. İç düşmanların, 
işgal birliklerindeki Müslüman askerlere Türkler aleyhinde yalan ve yanlış 
bilgiler vererek, şiddeti arttırmaya yönelik çabalarını önlemekte de başarılı olan 
cemiyet, köylere karşı girişilebilecek muhtemel baskınlar için, köylüleri uyararak, 
gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamıştı. İslâm Hayır Cemiyeti-Gizli Teşkilât iş 
birliği ile Toroslar’da, Fransızlar’a karşı direniş hazırlıkları kendini göstermeye 
başlamıştı. Bu faaliyetler esnasında, düşmanın baskısı, zulüm ve işkenceleri, ölüm 
tehditleri de giderek artmıştı. Bununla birlikte, evlere ve köylere verilen baskınlar, 
tutuklamalar, hapsedilmeler, memuriyetten atılma ve Kilikya dışına sürgün edilme 
işlemleri Türkleri yıldıramamıştır (Genç, 1965: 10; İçel, 1971: 47). 

b. Şii İslâm Hayır Cemiyeti 

Bu Cemiyet’in ilk adı Cemiyyetü’l-Arabiyyetü’l-Hayriyyetü’l-Şiîye idi. 
Arapuşağı veya Fellah olarak da adlandırılan bir kısım yerli halk tarafından 
kurulmuştu. İçlerinden bazılarının itirazı üzerine, uzun tartışmalar sonunda, 

Arapuşağı derler... Köylerinin adı Büyük Oba, Küçük Oba, Yalmanlı ve soyadları Boğa,... oğlu 
gibi isimlerdir... Osmanlı Ordusu’nu Nizip’de bozan ve Hafız Paşa’yı hezimete uğratan İbrahim 
Paşa ordusunu teşkil edenler, Mısır’da devlet kuran ve uzun zaman hüküm süren Türk ve Çerkez 
çocukları Kölemenler’dir... Bu insanlar, ana lisanlarını kaybetmiş, Arapça konuşmuşlardır.... 
Tarsuslu Kâmil Paşa’nın oğlu Selâmi Beyle bir arada askerlik yapıyorduk. imzasını Çerkezzâde 
Selâmi şeklinde kullanması dikkat nazarımı çekti. Bu soyadı size nereden geliyor? diye sordum.. 
Mazinin derinliklerinden dedi. Anlaşılıyor ki, Kâmil Paşa’nın ecdadı, İbrahim Paşa askerlerinin 
arasında gelen ve Tarsus’a yerleşen bir Çerkez olması hakikate daha uygundur. Mısrizâde soyadı 
sonradan takılma bir isimdir... Fellah dediğiniz zaman bu sözü hakaret sayar... Bizzât kendileri 
çiftçi, bahçeci...insanlar oldukları hâlde, bu fellah kelimesine niçin kızarlar? Sebebi gayet basittir... 
Bu unvanı kabul ettikleri takdirde, kendilerinin de Mısır’dan gelme Arap olduklarını zımnen kabul 
etmiş olacaklardır ki, işte bunu istemezler ve hakaret sayarlar...”. Burada kısmen bahis konusu 
ettiğimiz bu yerli halk hakkında daha geniş bilgi için bkz.:  (Arıkoğlu, 1961: 11-14; Ener, 1990: 
113-297; İçel, 1971: 46-49).
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cemiyetin adındaki “el-Arabiyye”, “Arabiyyetü’l” ibareleri çıkarılmış, cemiyetin 
adı “Cemiyyetü’l-Hayriyyetü’l İslâmiyyetü’l-Şiîye” şeklinde değiştirilmişti. Bu 
cemiyetin yöneticileri ve mensupları arasında Fransızlar ile iş birliği yapan ve 
aleyhimizde çalışanlar olduğu kadar, Türkler’e yapılacak fenalığa karşı çıkanlar, 
cemiyetten ayrılıp tarafsız kalanlar ve Türklerle birlikte, düşmana karşı verilen 
mücadelelerde büyük yararlıklar göstererek İstiklâl Madalyası almaya hak 
kazanan vatanseverler de vardı (Genç, 1965: 10, 11; İçel, 1971: 48, 49).

c. İslâm Araplar Hayır Cemiyeti 

İslâm sünnî Araplar tarafından kurulmuş olan bu cemiyetin diğer adı 
Cemiyyetü’l-İslâmiyyetü’l-Arabiyyetü’l-Hayriyye idi. Bu cemiyet ve bazı 
mensupları, Türk’e ihanette çok ileri gitmişlerdi. Bu cemiyet mensupları, 
yalnız Fransızlarla değil, Fransızlarn işbirlikçisi Ermeniler ve Rumlarla da iş 
birliği yapmışlardı. Aralarında Türklere ve Türk bayrağına saldıranlar, yırtanlar 
olmuştu. Evlerine ve ticarethanelerine Fransız, Ermeni ve Suriye bayrakları 
asanlar vardı. Cemiyetin gayesi, kuruluş hâlindeki bağımsız Suriye’nin sınırlarını 
Amanoslar’a, Toroslar’a ve hattâ Kayseri’ye kadar genişletmekti. Bunun için 
de, Fransız, Ermeni ve Rumlarla iş birliğine giderek, Türklerin amansız düşmanı 
hâline gelmişlerdi. Kaymakam Anfré’yi, Türklere karşı kışkırtmış, Ermenilere 
yardımlarda bulunmuş, Afrikalı Müslüman sömürge askerleri arasında, kavm-i 
necip Arapların elinden halîfeliği zorla alan Türklerin, Müslüman değil, katli 
caiz kâfirler olduklarını yaymaya çalışmışlardı. Türkler’e karşı nefret ve hakaret 
hisleriyle davranmış, çeşitli iftiralarla askerî mahkemelerde süründürmüşlerdir. 
Mahkemelerde yalancı tanıklık yapmışlar, sahte imzalar atarak düzenledikleri 
sahte senet ve belgelerle, birtakım gayrı menkullerin haksız şekilde Ermenilerin 
eline geçmesini sağlamışlardı (Genç, 1965: 12; İçel, 1971: 48).

d. Birleşik Ermeni Cemiyeti (Ermeni Cemiyet-i Müttehidesi) 

Ermeni Taşnak, Hınçak ve Hoybun cemaatleri, ayrı birer cemiyete ve yönetim 
kurullarına sahip oldukları hâlde, Fransızlar’ın isteği üzerine, aralarındaki 
anlaşmazlıkları gidermişler ve Türklere karşı birleşerek, Ermeni Cemiyet-i 
Müttehidesi’ni kurmuşlardı. Toplantı yerleri Ermeni kilisesi idi. Bu cemiyetin, 
çeşitli danışma, karar ve uygulama organları da mevcuttu. Silifke’nin Kırobası 
(Mağara, Mara) Bucağı’nda gizlice faaliyete geçirdikleri cemiyete ait bir şube 
vasıtası ile bağımsız bir liva durumundaki Silifke’nin, merkezi ve ilçeleriyle 
irtibat kurmayı başarmış, Rumlarla birleştikten sonra, bu gizli şubeyi casusluk 
faaliyetlerine yöneltmişlerdi. Böylece, Osmanlı Hükûmeti ile Kuva-yı Milliye’nin 
faaliyetlerini takip edebiliyorlardı. Paris’deki, Ermeni Cemiyetleri Genel Merkezi 
ile de irtibatları vardı. Ermeniler, bu cemiyet vasıtasıyla, Mersin Sancağı’nın idari 
kuruluşlarındaki önemli denetim görevlerini ve Emniyet Teşkilâtı’nı hemen hemen 
ele geçirmişlerdi. Mersin Jandarma Taburu gönüllü teşkilâtına da, bölük ve takım 
komutanları, yedeksubaylar, erbaş ve erler yerleştirmişlerdi. Birleşik Ermeni 
Cemiyeti, işgal öncesinde ve işgali takiben, kalabalık topluluklar hâlinde göçüp 
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gelen Ermeniler’den bir kısmını Mersin’e yerleştirmiş, onlara sermaye vererek 
iş sahibi yapmaya çalışmıştır. Başka yerlere gitmek isteyenler de ihtiyaçları 
giderilerek gidecekleri yerlere gönderilmişlerdir. Ermeniler, tehcirde terkettikleri 
binalarına tekrar sahip olmuşlardı. Mallarından bir kısmını da çeşitli yollarla geri 
almışlardı. Satılan ticarî malları için, Türkler’e, tazminat ödetmişlerdi. Tehcir 
suçlularının bulunması ve cezalandırılması için çalışmış, Legion Armenian’daki 
intikamcı askerlerden bir taburun Mersin’de kalmasını sağlamış, bunlardan 
faydalanarak, gönüllü fedâilerden oluşan Ermeni milisleri silâhlandırmışlardı. 
Mersin’de ve bağlı köylerinde Türklere karşı düzenledikleri saldırılar dehşet 
yaratmıştı. Ermeniler’in, Kilikya’da merkezi Haçin (Saimbeyli) olmak üzere, bir 
Ermeni Krallığı kurmak gayesi yolunda, Birleşik Ermeni Cemiyeti teşkilâtı da 
büyük gayret göstermişti (Genç, 1965: 12; İçel, 1971: 49).

e. Rum Cemiyeti 

Mersin’deki Rumlar, uzun yıllardır iç ve dış ticarette Türkleri sömürmüş, 
Türk köylüsünün güvenini kazanmış ve refah içinde yaşamışlardı. Buna 
rağmen, Fransızların isteğine uyarak, bir cemiyet kurduktan sonra diğer düşman 
cemiyetler gibi, hemen nankörlüklerini gösterdiler. Rum Cemiyeti’nin toplantı 
yeri kilise idi. 15 Mayıs 1919’da, İzmir’in, Yunanlılar tarafından işgalini takiben, 
Ermenilerle iş birliği yapmış, onları maddî ve mânevî yönlerden desteklemiş 
ve zararlı faaliyetlerinin artmasında büyük rol oynamışlardı. Mersinli Rumlar, 
Yunan güçlerine de yardım sağlayan ayrı bir kuruluş oluşturmuşlardı. Cemiyet 
yöneticilerinden bazıları, Fransızlar’ın milis ve emniyet teşkilâtına komiser 
muavini olarak katılmış, ticaret mahkemelerinde Ermeniler hesabına yalancı 
tanıklık yapmış, Amerikan Heyeti geldiğinde de Fransızları desteklemişlerdi. 
Bu arada, Kurudere’deki hızar fabrikası anlaşmazlığı nedeniyle, Arslanoğlu 
Corci’nin, Arslanköy (Efrenk)’ü cezalandırmak gayesiyle, köyü yakmak ve 
köylüleri imha etmek üzere, hazırlamayı planladığı Ermeni fedâi çetesinin 
kurulmasını destekleyen ve baskına gönderenler de Rum Cemiyeti yetkilileri idi 
(Genç, 1965: 10; İçel, 1971: 51).

f. Hristiyan Araplar Cemiyeti 

Bunların arasında, Türkler’e aşırı kin besleyenler olduğu kadar; tarafsız, 
iyi niyetli aileler de bulunuyordu. Marunî, Katolik ve Ortodokslar’ın ayrı ayrı 
cemiyetleri vardı. Ortodoks Hristiyan Araplar Cemiyeti’nin Kaymakamlık 
Temsilcisi ve Cemaat Muhtarı Tannus Faris, işgalin kara günlerinde tam bir Türk 
gibi davranmış, Kaymakamlık’da, Türk temsilcisinin bulunmadığı toplantılardaki 
gizli görüşmeler sırasında, Fransızlar tarafından Türklere karşı verilen emir ve 
direktiflerle, diğer cemaatlerin Türkler aleyhindeki düşünce ve plânlarını, Nüfus 
Müdürü Ziya (Yalaz) Bey aracılığıyla Türk İslâm Hayır Cemiyeti’ne duyurmuştur. 
Amerikan Heyeti’nin yaptığı halk oylamasında, bazı Hristiyanlardan Türkler 
lehinde topladığı oyları Türk İslâm Hayır Cemiyeti’ne veren Tannus Faris, Türk 
kadınlarının yıkandığı bir sırada, Ermenilerin, Büyük Hamam’a düzenlemeyi 
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tasarladıkları baskını önceden haber vererek bir fâciayı önlemişti. Tannus Faris, 
işgal süresince bir Türk ajanı gibi çalışmıştır. Marunî Hristiyanlar ile Katolik 
Hristiyan Cemiyet mensupları arasında da, tarafsız kalan ve Türklerle iyi 
geçinmeye çalışan bazı kimseler bulunmaktaydı (Genç, 1965: 11; İçel, 1971: 51, 
52).

g. Mûsevî Cemiyeti 

Fransızların, cemiyet kurmaları yolundaki teklifine karşılık, Mûsevîler, 
havrada kendi hayır cemiyetleri olduğunu, fakirlere yapılması düşünülen yardımın 
buraya verilmesini bildirmiş, Fransızların, ayrı bir cemiyet kurmaları yolundaki 
isteğine uymamışlardı. Fransızlar, dinî işlerine karışmayacaklarını ısrarla 
belirttikleri ve cemiyetin bir an önce kurulmasını istedikleri hâlde, Mûsevîlerin, 
bu isteği reddetmesi üzerine, Kaymakam Anfré, Mûsevîlerin, Kaymakamlık’daki 
temsilcisini yanına çağırtarak böyle davranmanın kendisi ve cemaati için 
iyi olmayacağını, bildirmişti. Mûsevîler, Amerikan Heyeti’nin yaptığı halk 
oylamasında, Türkler lehinde oy kullanmışlardı. Fransız İşgal Yöneticilerinin 
raporlarında da Mûsevîler, Türk taraftarı olarak gösterilmiştir (Genç. 1965: 11; 
İçel, 1971: 51, 52).

h. Kürt Yardım Cemiyeti 

Fransız İşgal Makamları’nın izlediği sömürü politikası, Türk unsuru arasına 
ayrılık tohumları saçmak hedefini güttüğünden, 1919 yılı Ağustos ayında, 
büyük bir kısmı aslen Harput ve çevresi Türklerinden olan bu vatandaşları 
da sıkıştırarak, bir cemiyet kurmalarını sağlamışlardı. Bunlar, Fransızlar’ın 
baskısından kurtulmak, Ermeniler’in de zulüm ve vahşetlerinden korunmak için, 
Kürt Yardım Cemiyeti’ni kurmuşlardı. Türk İslâm Hayır Cemiyeti de, Kürt Yardım 
Cemiyeti’nin kurulmasını uygun görmüş ve bu kuruluşun dengeli bir biçimde 
gerçekleşmesine katkıda bulunmuştur. Bu cemiyet, Fransız ve Ermeniler’in 
beklediğinin aksi yönde faaliyet gösterdi. Tarsus’da faaliyet gösteren Kürt Dostluk 
Cemiyeti ve İstanbul’daki Kürt Teâlî Cemiyeti ile bir ilgileri yoktu. Kürt Yardım 
Cemiyeti, Kurtuluş Mücadelesi sırasında, Türk İslâm Hayır Cemiyeti başkanıyla 
bazı üyelerinin Kilikya dışına sürgün edilmesi, bazılarının da Kuva-yı Milliye’ye 
katılmaları üzerine, ayrılanların görevlerini yürütmüş, Kızılay Cemiyeti (Hilâl-ı 
Ahmer)’nin yeni bir şubesini kurmuş, Fransızlar’ın elinde Mersin’de esir tutulan 
Türklere büyük yardımlar yapmış ve kaçmalarını kolaylaştırmıştı (Genç. 1965; 
10).; (İçel. 1971; 52, 53).

SONUÇ

Sonuç olarak, Fransızlar, sözde fakirlere yardım gayesiyle, gerçekte ise, 
ayrılıkçı fikirleri geliştirip, yaymak ve diğer azınlık cemiyetlerini silâhlandırarak 
kendi çıkarları için, Türklere karşı kullanmak istemişler, fakat umduklarını 
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bulamamışlardır. Batılı sömürücü emperyalistler, hazırlamış oldukları Türkiye’yi 
bölüp parçalayan, 10 Ağustos 1920 tarihli Sevr Antlaşması’nı da yürürlüğe 
koyamadan, Türkiye’yi terk etmeye zorlanmışlardı.

Öte yandan; emperyalist devletlerin XIX. yüzyıl sonları ile 20. yüzyıl 
başlarındaki sömürü arzuları ile Böl ve Yönet Politikaları, 20. yüzyıl sonları 
ile 21. yüzyıl başlarında yeniden kendini göstermiştir. Özellikle, 1990’dan 
itibaren Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin çökmesi ve Soğuk Savaş 
Dönemi’nin sona ermesi, dünya güç dengelerini değiştirmiştir. Tek süper güç 
olarak kalan ABD, 1990 yılından beri Orta Doğu ve Avrasya’da saldırgan, 
sömürücü ve emperyalist bir politika izlemektedir.

ABD’nin yakın geçmişte ortaya attığı Büyük Orta Doğu Projesi (BOP) 
veya Genişletilmiş Büyük Orta Doğu Projesi, böl ve yönet politikasının son 
örneği olarak dikkati çekmektedir. Bazı politik yorumcular, durumu askerî açıdan 
değerlendirerek Orta Doğu’nun askerî, stratejik konumunu öne sürseler de, son 
dönemde ABD’nin, Orta Doğu ve Avrasya’da, Sovyetler dönemindeki kadar 
yoğun bir askerî tehdit altında olmadığı kesindir. 

ABD’nin, Orta Doğu ve Asya’da, Irak, İran ve Kuzey Kore gibi kendi 
gücünün altındaki ülkelere karşı bölgede asker bulundurmasının asıl nedeni, 
ABD’nin petrol, doğalgaz, değerli bazı maden ve maddelerin varlığı nedeniyle 
bölgeyi kontrol altında tutmak, rakipsiz olduğu petrol ve enerji piyasasındaki 
hâkimiyetini sürdürmektir. ABD’nin amacı, kendisi için rekâbet oluşturabilecek 
AB ve çevresindeki güçle, Çin ve Rusya’nın yanında yer alabilecek yeni güçleri 
kontrolü altında tutmaktır. ABD, Çin ve Rusya’ya enerji satabilecek ve rakiplerinin 
pazarı hâline gelebilecek, onları güçlü kılabilecek ülkelerin bulunduğu coğrafyayı 
onlardan önce kontrol ederek; bağımsız hareket etmelerini önlemeye, mevcut 
ekonomik dengelerin devamını sağlamaya çalışmaktadır 

Afganistan’dan sonra, demokrasi vaadiyle girdiği Irak’ta, halkı Arap, Kürt, 
Türkmen vb. şekilde ırklara bölen, sünni, şii diye ayırıp çatıştırarak Irak petrolüne 
el koyan ABD, İran’ı da aynı yolla etkisiz hale getirmek istemektedir. Bütün 
bunların sonucunda ABD’nin hazırlamış olduğu BOP, özellikle Orta Doğu’da 
sınırları cetvelle çizilmiş yeni ülkeler de yaratmak peşindedir. Bu anlamda, Kuzey 
Irak Kürtleri’ne destek vererek bölgelerinde etkin hale getiren sözde müttefikimiz 
ABD’nin, bir kısım sivil ve askerî personeli tarafından çizilen haritalarda 
Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesi’nden bir kesimi oluşmasını düşündükleri 
Kürdistan toprakları içinde gösterme gayretleri ortadadır. Aynı şekilde, PKK’yi 
terör örgütü olarak göstermekle birlikte; bazı AB ülkeleri de, geçmişte yürürlüğe 
koyamadıkları Sevrés Antlaşması’nı çağrıştıracak şekilde, yeni Türkiye haritaları 
çizmeyi, kendilerince yeniden maşa, piyon olarak kullanmayı düşündükleri 
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Ermenilere veya Kürtlere, Türkiye topraklarından pay çıkarmaya çalışmaktadırlar. 
Türkiye’yi ve Türk halkını bölmek ve yönetmek gayesiyle son yıllarda ortaya 
atılan; Türk halkı mozaik bir yapıdadır. Kürt kimliği tanınmalıdır, söylemleri 
yanında, alevî-sünnî, lâik-anti lâik tartışmaları da dikkati çekmektedir.

İyice bilinmesi gereken şudur ki; güçlü Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkı, bu 
girişimlerin bilincinde olarak, bugün veya gelecekte bunlara meydan vermeyecek, 
birlik ve beraberlik içinde ülkesine sahip çıkacaktır.
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İBN HALDUN’DA MEMLÛK ASKERÎ TEŞKİLÂTI
ÇETİN, Altan*

       TÜRKİYE/ТУРЦИЯ
ÖZET
İslâm Medeniyeti’nin en büyük müelliflerinden olan İbn Haldun bir 

medeniyetin nabzını tutuş denilebilecek Mukaddimesi’nde kendisinden sonraki 
devirlere çok değerli bilgiler aktarmıştır. Memlûkler devrinin bizzat şahidi olan ve 
Memlûk Devleti’nde Maliki Baş Kadılığı görevini de deruhte eden İbn Haldun’un 
Mukaddimesi’nde konumuz olan Memlûk askerî teşkilatıyla ilgili kıymetli ve 
birinci elden olarak nitelenebilecek malzeme bulunmaktadır. Çalışmaya konu 
olan bilgilere bazen doğrudan, bazen dolaylı atıflarla değinilmektedir. İbn Haldun, 
Memlûk Teşkilât Tarihi bakımından son derece önemli bilgiler vermesine rağmen, 
onun bu yönü yeterince bilinmemektedir. İbn Haldun’da tespit edilebilen askerî 
teşkilâta dair bilgiler, devlet ve Memlûk sistemi, savaş düzeni, okçuluk, bayrak, 
sancak, askerî bando başlıkları altında ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İbn Haldun, Memlûkler, askerî teşkilât, Mukkadime.
ABSTRACT
The Mamluks’ Martial Organization on Ibn Khaldun
Ibn Khaldun, one of the greatest authors of Islamic civilization, carried 

very valuable information over the next periods, in his Mukaddima [The 
Introduction] which can be considered as a great reflection of a civilization. Due 
to the fact that Ibn Khaldun personally witnessed the Mamluk’s era and was a Qadi 
(Muslim judge) in the same period, it is possible to find first-hand knowledge and 
material in his Mukaddima [The Introduction], concerning Mamluk’s Martial 
Organization. The information has been a subject to a great deal of researches and 
maintained its value as a vital reference. Even though Ibn Khaldun gives alot of 
profoundly significant information on the Mamluk’s Martial Organization, this 
fact is not very well-known. The information regarding the martial organization 
is formed under the following chapters: State and Mamluk System, battle array, 
archery, flag, sanjak/banner and military band.

Key Words: Ibn Khaldun, The Mamluk’s, martial organization, Muqqadima.

GİRİŞ

Tarihî anlama ve tenkitte çağını aşarak günümüze kadar tazeliğini koruyan 
İbn Haldun (1332/1406) eserine yazdığı “Mukaddime”de pek çok ilme temas 

* Prof. Dr., Gazi Üniversitesi., Fen-Ed. Fakültesi, Tarih Bölümü, Ankara/TÜRKİYE. e-posta: 
altan@gazi.edu.tr
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etmiştir. Bu cümleden olarak tarihe de değinmiş ve tarihte anlama, açıklama 
ve tenkit gibi pek çok unsuru içeren asırları kapsayan/aşan bir metod ortaya 
koymuştur. İbn Haldun’un bu çalışmada temas edilmeye çalışılan ve yukarıda bir 
nebze işaret edilen tarihi tahlil ve tenkit konusunda çok ehemmiyetli mülahazaları 
bulunmaktadır. Bu mülahazalar genelde tarihçilik özelde ise Orta Çağ tarihçiliği 
için fevkalade önemlidir. Çünkü o devirlerin tarihleri ve tarihçilerine tahlili ve 
tenkidi nokta-i nazardan bakacaklar için bir Orta Çağ müellifi olarak mühim 
tespitlerde bulunmuştur. Onun zamanına kadar tarih yazarlığı, genellikle olayları 
toplayıp düzenlemekten veya abartılarla dolu bir destan meydana getirmekten 
ibaret görülüyorken İbn Haldun, meselelere vâki olaylar nazarı ile bakmanın 
ötesine geçerek olaylar arasında illiyet bağı kurulması gerektiğini ifade etmiştir. 
Orta Çağlara ait pek çok hususun tahlil ve tenkidini yapmış bulunan İbn 
Haldun bu devirleri inceleyecek olanlar için çok önemli bilgileri geleceğe miras 
bırakmıştır İbn Haldun genel olarak İslâm tarihi/tarihçiliği ve medeniyetinin 
özelde ise bugüne kadar pek temas edilmemekle beraber idrak ettiği Memlûkler 
devrinin anlaşılmasında çok önemli bir yere sahiptir.. Memlûkler devri mevzu 
bahis olduğunda müellifin o devri idrak etmiş olması hasebiyle bu bilgilerin 
ehemmiyeti daha da tebarüz edecektir. Ülkemizde bu bakımdan İbn Haldun’un 
henüz yeterinde değerlendirilmediği kanaatini de burada ifade etmek istiyoruz. 
Biz burada bahsedilecek olan müesseselerin genel bir tanımını verecek değiliz. Bir 
makalenin sınırlarını aşacak bu teşebbüsten ziyade İbn Haldun’un zaviyesinden 
Memlûk askerî teşkilâtıyla alâkalı kurumlar tespite çalışılacaktır. 

Çağının nabzını tutuş denilebilecek “mukaddime” kendisinden sonraki 
devirlere çok değerli bir üslup/usul/telakki olarak intikal etmiştir. Buna rağmen 
İbn Haldun, Kitab el-’İber adlı eserinde, devrinin klasik tarih yazımı üslûbu 
sınırlarının dışına çıkamamıştır. Timur ile görüşen ve Memlûk Devleti’nde Maliki 
Baş Kadılığı görevi de deruhte eden İbn Haldun’un Mukaddime’sinde konumuz 
olan askerî teşkilatla ilgili kıymetli ve birinci elden olarak nitelenebilecek malzeme 
bulunmaktadır.1 İbn Haldun’un Memlûkler devri olaylarına şahitlik etmesi ve bu 
meyanda teşkilâta dair bilgiler vermesi bakımından son derece büyük bir şans 
olmuştur. İbn Haldun’a ait fevkalade kıymetli yorumlar bir yönüyle bu devre 
ait olayların değerlendirilmesi mahiyetindedir. Çalışmaya konu olan bilgilere 
1 İbn Haldun, Veliyy ed-Dîn Abdurrahman b. Muhammed el-Hadramî el-Magrıbî, Tarih İbn Haldun, 
Kitâb el-‘İber ve Divân el-Mübtedâ ve el-Haber fi Eyyâm el-‘Arab ve el-‘Acem ve el-Berber 
ve men asarahum min zev es-Sultân el-Ekber, 7 Cild, Beyrut, 1971; Mukaddime, (Ter.: Zakir 
Kadiri Ugan), İstanbul, 1990; Şemseddin Günaltay, İslam Tarihinin Kaynakları, İstanbul, 1991, 
s. 336; Little, Donald P., An Introduction to Mamluk Historiography: an Analysis of Arabic 
Analistic and Geographical Sources for the Reign of al-Malik an-Nasir Muhammad b. 
Qala‘un, Montreal: McGill-Queens University Press, 1970, s. 433; Şehabeddin Tekindağ, Berkuk 
Devrinde Memlûk Sultanlığı, İstanbul, 1961, s. 5; Alfred Bel, “İbn Haldun”, İslâm Ansiklopedisi 
(MEB), Cilt: 5-II, İstanbul, 1993, s. 743-744; Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya 
Yazıcılığı, İstanbul, 1998, s. 257-258; İsmail Yiğit, “Memlûkler”, Siyasî, Dini, Kültürel, Sosyal 
İslâm Tarihi, Cilt: 7, İstanbul, 1991, s. 341.
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bazen doğrudan, bazen dolaylı atıflarla değinilmektedir. Memlûk Teşkilât Tarihi 
bakımından son derece önemli bilgiler vermiş olan İbn Haldun’un bu yönü henüz 
yeterince aydınlatılmış değildir. İbn Haldun’da tespit edilebilen askerî teşkilâta 
dair bilgiler şu başlıklar altında tasnif edilmiştir:

Devlet ve Memlûk Sistemi
İbn Haldun, Memlûk Devleti’nin insan unsurunun esasını ve teşkilâtın nüvesini 

oluşturan “memlûk sistemi”ni anlamaya yardımcı olacak ve sistemin analizini 
yapmamızı sağlayacak çok değerli tespitlerde bulunmuştur. O sadece sistemin 
kuru bir tasvirinin ötesine geçerek sistemin iç ve dış yönlerine/dinamiklerine 
dair önemli tahlillerde bulunmuştur. İbn Haldun eski ve istikrar kazanmış olan 
herhangi bir devletin ihtiyarlama ve dağılma çağı başladığında, yeni bir devletin 
doğuşu ve yeni baştan kuruluşu iki şekilde olur demektedir: Biri: O devletin ve 
ülkenin uzak bölgelerindeki valileri, devletin ihtiyarlama çağı gelip uzaktaki 
bölgeleri koruyamadığı için her biri kendi kavmi ve kendisinden sonra yerine 
geçecek olan hanedanı için bir devlet kurar, bu sülaleden gelenlerin oğulları 
veyahut hükümdarın azatlıları (gulam veya memlûk) o devleti birbirinden tevarüs 
ederler. Bunların devletleri yavaş yavaş büyür ve şevket kazanır. Bu valilerin, 
devleti ele geçirmek üzere birbirini sıkıştırmaları ve devleti paylaşmak ve onu 
kendilerine tahsis üzere mücadele etmeleri mümkündür demektedir. Bunlardan 
hangisinin kudreti daha fazlaysa o, kendisiyle mücadele edenleri yenerek devlete 
sahip olur. İbn Haldun’a göre diğer bir yol ise hariçten gelen bir topluluğun eski 
devletin toprakları ve ahalisine boyun eğdirerek idareyi ele geçirmesidir. Buna 
örnek olarak Selçukluların Gaznelileri yenmesi örnek verilmektedir.2 Ancak 
devlet olmakla beylik olarak kalmak arasındaki sınırı da İbn Haldun şöyle izah 
etmiştir: “Devletin mahiyetini anlatırken yurdundaki diğer bütün asabiyetleri 
yenerek, onları idaresi altına alamayan ve yurdunda her muhalif kudreti ortadan 
kaldıramayan ve kendi hâkimiyeti üzerinde başka bir kuvvet ve hâkimiyet 
bulunan hükümdar dahi tam bir hükümdar olamaz ve gerçek hükümdarlık onda 
mevcut değildir. Bunlar memleketin etrafında hükûmet süren emîr/bey ve etrafın 
başkanları olup, başka devletin hükmü altında toplanmışlardır demektedir”.3

Orta Çağlar boyunca, Türk-İslâm Devletleri ordularında, köle statüsündeki 
unsurlar ve bunlar arasında Türkler büyük ölçüde istihdam edildikleri için mesela 
Selçuklu ordusundaki hür Türkmenlerin yerini zamanla gulâmların4 alması 
2 İbn Haldun, Mukaddime, (Ter.: Zakir Kadiri Ugan), Cilt: 2, İstanbul, 1989, s. 105-114.
3 İbn Haldun, Mukaddime, Cilt: 1, s. 473-474.
4 Sadr ed-Dîn Ebû el-Hasan Ali b. Nâsır b. Ali el-Hüseynî, Ahbâr ed-Devlet es-Selcukiyye, (Ter.: 
Necati Lügal), Ankara, 1999, s. 107; el-Hüseyin b. Muhammed b. Ali el-Caferi er-Rudegi İbn Bibi, 
el-Evâmiru’l-Alaiye fî Umuri’l-Ala’iye, (ter.: Mürsel Öztürk), Cilt: 1, Ankara, 1996, s. 55, 61, 
227, 237, 252, 279, 292, 390; Cilt: 2, 25, 27, 34, 93, 99, 105, 117, 123, 125, 129, 138, 139, 248; 
Mahmud b. Muhammed Aksarayî, Müsâmeret el-Ahbâr ve Müsâyeret el-Ahyâr, (tah.: Osman 
Turan), İntişârât-ı Esâtir, Tahran, 1362, s. 17, 86, 188, 325. 
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Büyük Selçuklu Devleti’nin tekamül ederek klasik bir Türk-İslâm devleti5 hâline 
gelmesinin tabii neticesi olarak değerlendirilmektedir.6 Bilindiği kadarıyla gulâm 
düzeni Selçuklulara Sâmânîlerden geçmiştir.7 Büyük Selçuklu devletinde 
gulâmlıktan yetişmiş, sarayda veya orduda muayyen bir rütbeye ve dereceye 
ulaşmış askerî erkân görev almıştır. Bunlar devletin ve hükümdarın dayandığı 
başlıca kuvvetlerdi. Bu itibarla hazerde ve seferde onların oynadıkları roller pek 
büyüktü.8 Büyük Selçuklu ordusunun üç ana kısmından birini gulamân-ı saray 
denen bu grup oluşturuyordu.9 Selçukluların siyasî ve kültürel bakımdan devamı 
olan diğer tâbi devletlerde de gulâm sistemi görülmektedir. Meselâ, Kirman 
Selçuklu Devleti’nde ordunun ikinci büyük kısmını gulâmlar teşkil ediyordu. 
Bu gulâmların Türk kölelerinden satın alınıp Horasan yoluyla Orta Asya’dan 
getirildiği sanılmaktadır.10 Yine Selçuklular Anadolu’ya girdiklerinde bu gulâm 
(memlûk) sistemini beraberlerinde getirmiş ve uygulamışlardı.11 Aslında tarihte 
kaynakların dili, kavramların da dili olmaktadır. Menşe ve muhteva olarak aynı 
olan kavram ve müesseseler farklı dillerdeki kaynaklarda değişik tezahürlerle 
karşımıza çıkmaktadır. Selçuklulardan ileri doğru gelişen teşkilat devamında bu 
durum çoğunlukla olmaktadır. 

İbn Haldun‘un ‘Sülale ve şahıslara intisap edenler ancak onlara nisbet 
olunurlar, yalnız o devlet (ve şahıs)’in himaye ve terbiyesi ile şeref, asalet ve 
kudret kazanırlar’12 mülahazaları bu devirdeki isimlendirme ve nisbe telâkkisine 
çok geniş bir yorum getirmektedir. Memlûkler ilk olarak getirildiklerinde 
5 İbn Haldun, bu durumu bütün açıklığı ile hiçbir izaha veya tefsire gerek bırakmadan şöyle tespit 
etmiştir; “Devletin başında bulunan kimse kendi akraba ve toplulukları olan kavminin ve kendisine 
arka olanların kuvvet ve yardımlarıyla devlet kurabilir. Bu devletin ilk devresidir. Devlet ikinci 
devresinde onları istibdadı altına alarak, hükümdar ululuğu ancak kendi şahsında topladıktan ve 
onları (akraba ve topluluklar) devlet işlerinde ortak olmaktan uzaklaştırdıktan sonra devleti kuran 
bu kişiler, hükümdarın düşmanı olurlar. Hükümdar bunların kuvvetini kırarak devlet idaresinden 
uzaklaştırmak için kendi neslinden olmayan yardımcılar aramağa mecbur olur. Gerçek şeref ve 
asaleti ancak asabiyet erbabına, yani arkalarında kendilerine yardım edecek kuvvet ve şevket sahibi 
uruğ ve akrabaları olanlara mahsustur. Arkalarında kudretli uruğ ve akrabaları olan şeref ve asalet 
sahipleri kendi kavimlerinden olmayanları kendi terbiye ve hizmetlerine kabul eder veyahut onlara 
yardım etmeyi ve himaye etmeyi üzerlerine alırlar, yahut esir ederek ve satın alarak onlara sahip 
olurlar, yahut azad ederek bunları kendilerine intisap ettirirler. Bu intisab edenlerin intisapları 
akrabalık yerini tutar. Mensup oldukları kişilere yardım ve arka olmak hususunda, sahiplerinin 
neseplerine mensup olanlar gibi sayılırlar.”, İbn Haldun, Mukaddime, Cilt: 1, s. 342, 460.

6 Mehmet Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Cilt: 3, Ankara, 1992, s. 236.
7 Nizâm el-Mülk, Siyasetname, (haz.: M.Altay Köymen), Ankara, 1982, s. 134.
8 Köymen, age, s. 249-250.
9 Coşkun Alptekin, “Selçuklu Devletinin Askerî Teşkilâtının Eyyubi Askerî Teşkilâtına Tesiri”, 
Belleten, Cilt: LIV, s. 209, 1990, s. 117.

10 Erdoğan Merçil, “Kirman Selçukluları”, Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, Cilt: 7, 
İstanbul, 1989, s. 281-282.

11 Speros Vryonis, “Selçuklu Gulâmları ve Osmanlı Devşirmeleri”, (ter.: Tuncay Birkan), Cogito, 
S. 29, Güz-2001, s. 93-113.

12 İbn Haldun, Mukaddime, Cilt: 1, s. 345.
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onlara Türkçe bir isim13 veriliyor veya ismi değiştiriliyordu.14 Buna sıfat olarak 
bağlı bulundukları millet vs. yazılıyordu. Bunun yanında bağlı oldukları emir 
de yazılırdı. Meselâ, (Sultan) Aybek‘in adı “Aybek et-Türkmanî” idi. Bağlı 
bulunduğu Necmed-Dîn Sâlih’e izafetle es-Sâlihî nisbesi adına ekleniyordu.15 Bu 
devirde, Türkler ad verirlerken gördükleri, bildikleri kuvvetli şeylerin adlarını 
seçerlerdi.16 

İbn Haldun’un: “Asabiyetten maksad olan korunma ve kuvvetle üstün 
gelme ancak neseb ve kardeşlik vasıtasıyla elde edilir. İntisabla husûle gelen 
ülfet ve birbirine alışkanlık, koruma ve uzun zaman beraber çalışmak, terbiye 
gibi bağlarla husûle gelen bir hâlettir. İhsaniyle birini yetiştiren kişi ile, onun 
ihsaniyle yetişen kişi arasında hususi bir bağlanış husûle gelir”17 ifadeleri bu 
devre şekil veren zihniyet hakkında ip uçları vermektedir. Bu, son tahlilde bir 

13 “Arıktay, Akboğa, Aktemür, Aksungur, Aktay, Aktuvan (Akdoğan?), Akkuş, Altınboğa, 
Aybek, Ayıtmış, Aydoğdu, Aydoğmuş, Aydemir”, İbn Hacer, Dürer, Cilt: 1, s. 462-521; “Bâkiş, 
Barsbuğa, Bozlar, Bezevcî, Beştâk, Boğa, Bukâ, Bektâş, Begdemir, Bektût, Beklemüş, Balât, 
Balabân, Bahadır, Baybars, Beyboğa, Beyboğa Rus, Baydara, Beydemir, Beykara, Beykacâr, 
Beysak, Beygut, Binboğa, Canıbek, Canbolat, Canım, Çeribaş, Cağnus, Çakmak, Cekem, Çerkes, 
Çeriktemür, Cengay, Culban, Dokmak, Demürdaş, Dolatbay(Devletbay), Esenboğa, Esendemür, 
Işıktemür, Eslem, Hoşkadem, Hoşgeldi, Hayırbek, Kalavun, Kanıbay, Kanberdi, Kanıbek, 
Kansuh, Kanım, Karaboğa, Karatemürtaş, Karasungur, Karacın, Kartay, Kaştemür, Kayıtbay, 
Kocacık, Kaçkar, Kaçak, Kaçmas, Karatenbek, Karaca, Karakoca, Kıclıs, Korkmas, Kurmuş, 
Kutuz, Kırımhoca, Kustay, Keray, Kuştoğdu, Kuştemur, Kutuc, Kutlubay, Kutluboğa, Kutlubek, 
Kutluhoca, Kutluktemür, Kutluca, Kumarî, Kalmatay, Kuzu, Kayt, Kurtbay, Güzel, Kesbay, 
Kemişboğa, Laçin, Mamış, Moğoltay, Meliktemür, Mintaş, Mengliboğa, Nevruz, Oğuzlu, Özdemir, 
Sencer, Sudun, Sunboğa, Sibay, Şâdbek, Şahin, Sungurşah, Sâlâr, Sülelmiş, Sârûcâ, Sargıtmuş, 
Tâcâr, Tâsırık, Tınıbek, Tanberk, Takberkuk, Tarcây, Turcî, Turgây, Temrâz, Temürbay, Tenem, 
Tanbek, Toruntây, Taşboğa, Taştemur, Tugây, Tugaytemür, Toktay, Taybars, Tayboğa, Taynal, 
Yeşbek, Yelbay, Yelboğa, Yelhoca, Yeltemür”, es-Sehâvî, Şems ed-Dîn Ebû el-Hayr Muhammed 
b. Abdurrahman, ed-Dav’el-Lâmi’ li-Ehl el-Karn et-Tâsi’, Cilt: 3, Tarihsiz, s. 332-350, Cilt: 4, s. 
302-316, Cilt: 6 s. 169-188; İbn Hacer Askalanî, ed-Durer el-Kâmine fî A’yan mi’e es-Sâmine, 
(tah.: Muhammed Seyyid Câd el-Hakk), Cilt: 3, Kahire, 1965, s. 328-364; Cilt: 2, s. 333-335; 
Cilt: 5, s. 122-125, s. 128-129, 134, 136; Bu konuda bkz.: Jean Sauvaget, “Noms et Surnoms de 
Mamelouks”, Journal Asiatic, Vol. 238, 1950, s. 31-58; William Popper, Egypt and Syrıa under 
the Circassian Sultans, 1382-1468, Systematic Notes to Ibn Taghrî Birdî’s Chronicles of Egypt 
(Continued), Berkeley-Los Angeles, 1957, s. 19-23. 

14 “Meselâ, (Sultan) Berkuk, Hoca Osman tarafından Mısır’a getirilmişti. İsmi Altınboğa idi. Sudun 
olduğu da söylenmektedir. Onu satın alan Atabek Yelboğa el-Ömerî el-Hâssekî ona ‘Berkuk’ 
adını vermişti.”, İbn Tagrîbirdî, el-Menhel es-Sâfî ve el-Müstevfî ba’d el-Vâfî, (tah.: Nebil 
Muhammed Abdulaziz), Cilt: 3, Kahire, 1986, 1988, s. 285.

15 El-Makrizî, Takiyy ed-Dîn Ahmed b. Ali, Kitâb es-Sulûk li Marifet-i Duvel el- Mulûk, (tah.: 
M. Mustafa Ziyade- Said Abdulfettah Aşûr), Cilt: 1, K. 2, Kahire, 1934,1958, s. 368-369.

16 “En çok tercih edilen isimlerden biri ‘Boğa” idi Çok defa bunun başına bir ‘hayvan’ adı ilave 
ederlerdi: Tayboğa gibi. Bu ‘boğa kelimesinin başına bazen bir’ maden adını da kullanırlardı. 
Altınboğa, Gümüşboğa ve Demirboğa gibi. Boğa yerine “Demir”i de kullanırlardı: Beydemir, 
Taydemir gibi. Her zaman böyle çift ad kullanılmazdı: “Demir, Arslan, Deniz” gibi tek adlar da 
kullanırlardı.”, El-Kalkaşandî, Ebu El-Abbâs Ahmed b. Ali, Subh El-‘Aşâ fi Sinâ’at El-İnşâ, (Tah.: 
Muhammed Hüseyin Şems ed-Dîn), Cilt: 5, Beyrut,1987, s. 401.

17 İbn Haldun, Mukaddime, Cilt: 1, s. 463.
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Orta Çağ toplumunun kendi iç dinamiklerinin de arka planıdır. İbn Haldun‘un bu 
konudaki diğer tespitleri de devrin telâkkileri açısında açıklayıcıdır;” Abbâsiler 
Devleti’nde Türk köle ve azatlıların ve onlardan önce Abbâsilere intikal etmiş 
olan Bermek ve Nevbaht oğullarının hal ve durumları böyle idi. Bunların hepsi 
uzun zaman (es-Seffâh devrinden [750-754] er-Reşid [786-809] çağına kadar) 
Abbâsilerin hizmetlerinde ve himayelerinde bulunmak suretiyle onlara intisap 
ederek şeref ve asalet kazandılar”18 Memlûk Devleti’nde bir önceki sultanın 
emîrlerinin nüfuzunun kırılıp, yeni sultanın kendi hoşdâşları ve memlûkleriyle 
yeni bir hâkimiyet grubu oluşturması aynı zamanda yeni bir asabiyye (iktidar) 
inşası olarak değerlendirilirdi.19 Bir emîrin hoşdâşlarının sayıca çokluğu ona güç 
katar ve saltanata namzet bir duruma getirirdi. Aktay, Aybek‘e hoşdâşlarından 
aldığı güçle karşı çıkabilmişti.20 Zira, memlûk ordusunda dağılım belirli görev 
ve hizmet bağlılıklarının ötesinde, belli bir efendiye olan bağlılığa dayanırdı. 
Memlûk onu satın alan ve azâd eden efendisine (üstâzına) karşı nasıl sadakat ve 
dayanışma borçluysa, kölelik ve azâdlık dönemi arkadaşlarına karşı da sorumlu 
idi. Bu dayanışma ve bağlılık efendinin ölümü veya istifasından sonra dahi sürer 
ve hatta onun oğluna karşı da geçerli olurdu.21 Memlûk toplumunda bir aile 
yakınlığı ve meslektaş iş birliği vardı. 

Savaş Düzeni

Savaş insanlığın varolan bilgiler dâhilinde değişmez bir hakikatidir. Orta 
Çağlarda savaşın rengine bulanan bir devir olmaktan azade değildir. Memlûkler 
devri de bu zaman diliminde önemli savaşların şahidi olmuştur. İbn Haldun devri 
bizzat müşahade eden biri olarak dahiyane uslubuyla savaş konusunda da önemli 
belirlemelerde bulunmuştur. İbn Haldun: “Yaratılıştan beri insanlar arasında 
cereyan eden savaşlar iki şekilde olmuştur. Biri saflar22 tertip ederek hucum ediş, 
diğeri saldırış ve saldırdıktan sonra kaçar gibi geriye çekiliş suretiyle icra edilir.”23 
demektedir. Memlûk ordusu savaşlarında bu iki usûlu de uygulâmıştır. Memlûk 
ordusu geri çekilme taktiğiyle, ağırlıklarını bırakarak, düşmanı aldatıyor, düşman 
buna inanıp yağmaya dalınca düşmana saldırıyordu.24 ‘Ayn-ı Câlût Savaşı’nda 

18 İbn Haldun, Mukaddime, Cilt: 1, s. 344.
19 İbn İlyas, Zeyn ed-Dîn Muhammed b. Ahmed, Bedai ez-Zuhûr fi Vekâi ed-Duhûr, (tah.: 
Muhammed Mustafa), Cilt: 1/1, Kahire, 1982, s. 303; “Daha önce de ifade edildiği gibi Memlûk 
sultanları tevazu ve eşitlik alameti olarak hoşdâşlarıyla yazışırken “memlûk” sıfatını kullanırlardı.”, 
el-Makrizî, es-Sulûk, Cilt: 1, K.3, s. 665.

20 el-Makrizî, es-Sulûk, Cilt: 1, K.2, s. 389.
21 David Ayalon, “Memlûk Devletinde Kölelik Sistemi”, (Ter.: Samira Kortantamer), Tarih 
İncemeleri Dergisi, IV, 1988, s. 213.7

22 Kur’an’da “Allah, kendi yolunda kenetlenmiş bir yapı (bünye) gibi saf bağlayarak savaşanları 
sever.”, (Kur’an: Saff, 4) ifadesi saflar hâlinde savaşa doğrudan temas etmiştir.

23 İbn Haldun, Mukaddime, Cilt: 2, s. 38; Corci Zeydan, Medeniyyet-i İslâmiyye Tarihi, (ter.: 
Zeki Megamiz), İstanbul, 1328, s. 174.

24 Mufaddal b. Ebi’l-Fedâil, en-Nehc es-Sedîd ve ed-Durr el-Ferîd fimâ Ba’d Tarih İbn ‘Amid, 
(tah.: E. Blochet), Cilt: 2, Belçika, 1983, s. 92.
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ordunun hareketli kısmı öne çıkarılıp ana kuvvetleri çevredeki tepelere yerleştirilip 
düşman dar alana çekilerek mağlup edilmiştir.25 Joinville hatıralarında bu taktiği 
hissettiren bilgiler kaydetmiştir: “Atlı Müslümanlar hızla yaklaştılar, ancak bizim 
yaya askerlerimize hücum etmeye cesaret edemediler. Onlar bunu iki üç kere 
yaptılar.”26 Memlûk ordusunun düşmana geceleri baskın ve taciz saldırılarında 
bulunduğu da görülmektedir.27 Memlûk ordusunun aynı anda kuşatma ve meydan 
savaşı yapabildiği de kayıtlardan anlaşılmaktadır.28

İbn Haldun: “Eski devletlerin savaşlarda istifade ettikleri sığınaklardan 
biri de hendeklerdir. Bunlar ordugâhlarının etrafını hendeklerle çevirirlerdi. 
Onlar ordugâhları düşmana yakın iken, düşmanın geceleri ansızın üzerlerine 
saldırmasından sakınarak hendekler kazarlardı.” demektedir.29 Dimyat’a gelen 
Haçlı birlikleri arasında yer alan Joinville bu hususa şöyle işaret etmektedir: 
“Bu çok sayıdaki Türk’ün içerisinden çok iyi silâhlanmış ve yaya olan sekiz 
emîr, yontulmuş taşlardan bir set oluşturdular ve bu sebeple bizim okçularımız 
onları vuramıyordu. Bu sekiz emir Müslüman oldukları yerden bizim ordugâhı 
ok yağmuruna tuttular ve burada çok sayıda adamımız ve atımız yaralandı.”30 
Bu hendeklere, ilerleyen dönemlerde toplar da konulmuştur. Sultan Tumanbay 
Osmanlılarla savaş maksadıyla Hanikîn kasabasında Adilîyye çevresinde 
hendekler kazdırıp, buralara toplar yerleştirmiş ve Frenk topçuları buralara 
yerleştirmiş idi.31

İbn Haldun, “Saflar teşkil etmekten maksat tertip ve nizamın korunmasıdır. Bu 
şekilde savaşanlar daha ziyade dayanırlar ve daha şiddetli bir surette savaşırlar, o 
nispette de düşmanı korkuturlar. Çünkü bu saflar uzun duvara, yüksek ve yapılışı 
sağlam olan saraya benzer ki bunları yerlerinden koparıp atmak ümit edilemez.32 

25 Steven Runciman, Haçlı Seferleri Tarihi, (ter.: Fikret Işıltan), Cilt: 3, Ankara, 1987, s. 266; 
Muhammed Fettâh eş-Şair, Misr Kahiret el-Moğol fi ‘Ayn Câlût, Munûfîyye, 1995, s. 60.

26 De Joinville, Jean, Joinville’in Haçlı Hatıraları, (Basılmamış tercüme, İng. ter.: Cüneyt 
Kanat)/Bir Haçlının Hatıraları, (Ter.: Cüneyt Kanat), Ankara, 2002, s. 60.

27 De Joinville, Jean, Joinville’in Haçlı Hatıraları, s. 46-47.
28 “Şam askeri iki kısıma ayrıldı. Bir kısmı şehri kuşatmakla, diğeri Moğollarla savaşmakla meşgul 
oldu”, Aziz b. Erdeşir-i Esterbâdî, Bezm u Rezm, (ter.: Mürsel Öztürk), Ankara, 1990, s. 329.

29 İbn Haldun, Mukaddime, Cilt: 2, s. 48.
30 Joinville, Joinville’in Haçlı Hatıraları, s. 60.
31 Hoca Sadeddin Efendi, Tâc et-Tevârih, Cilt: 4, s. 310; “Haleb şehri valisi Karaca Paşa Ahmed 
Bey’e giden fetihnâme’de, ‘Şehirde olan topların ve tüfeklerin ihzâr idüb şehr-i Misr’ın önünde 
Reydâniyye nâm mahalde kurub hendekler kazub ve metrisler idüb Firengistan’dan topçular ve 
tüfekçiler getirdüb ve sair âlât-ı harbler hâzır ve müheyya eyleyüp’ denilmektedir.”, İdrîsi-i Bidlîsî, 
Selim Şah-Nâme, (ter.: Hicabi Kırlangıç), Ankara, 2001, s. 337, 344; Kayhan Atik, Lütfi Paşa ve 
Tevârih-i Âl-i Osman, Ankara, 2001, s. 233.

32 İbn Haldun, Mukaddime, Cilt: 2, s. 38-39; Kur’an’da, “Ey İman edenler! Tedbirinizi alın; bölük 
bölük savaşa çıkın, yahut gerektiğinde top yekün savaşın” (Kur’an: Nisâ, 71) ayetiyle bu duruma 
işaret bulunmaktadır; Corci Zeydan, Medeniyyet-i İslâmiyye Tarihi, (ter.: Zeki Megamiz), 
İstanbul, 1328., s. 174.
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demektedir. Memlûk ordusu daha önce ifade edildiği gibi saflar hâlinde de savaşa 
girmiştir. Bu düzen tulb adını almaktaydı. Bu kelime, bilindiği kadarıyla, ıstılah 
olarak Selâh ed-Din Eyyûbî devrinde ortaya çıkmıştır.33 İbn Haldun bu konuda 
ayrıca şunları kaydetmiştir: “Ülkeleri büyük ve yurtları geniş olan eski devletler, 
ordu ve askerlerini tabur tabur teşkil ederlerdi. Bu taburlara da “kürdüs” ki 
çoğulu “kerâdis” adını verirlerdi. Taburlar demektir. Bu taburdan saflar teşkilinin 
sebebi; askerîn sayısı son derece çoğaldıktan sonra bu devletlerin, askerlerini 
yurtlarının her tarafından getirterek bir araya toplamasıdır. Yurdun her tarafından 
toplanan bu askerler birbirleriyle karıştırıldığı takdirde, savaşlarda düşmanla 
kılıçla vuruşmaya ve süngüleşmeye başladıklarında birbirlerini tanımadıkları için 
kendi arkadaşlarını öldürmeleri mümkündür.”34

Okçuluk

İbn Haldun, “Bize haber verdiklerine göre, Türk kavimleri çağımızda oklar 
atarak savaşmaktadırlar. Onların tâbiye usûlleri saflar teşkil ederek savaşmaktır. 
Onlar, biri diğerinin arkasında olmak üzere üç saf teşkil ederler, atlarından 
inerek oklarını önlerine yere dökerler. Oturdukları hâlde atışmaya başlarlar. Her 
saf önündeki safları düşman baskınından korumaya çalışır ve iki taraftan biri 
gelinceye kadar savaşırlar. Bu tâbiye garip olmakla beraber, sağlam bir tâbiye 
usûlüdür.”35 demektedir. Okçuluk ve ona dair faaliyetler memlûkler devrinde son 
derece gelişmiştir. Bu konuda furusiyye kitapları cümlesinde olmak üzere eserler 
de yazılmıştır. Ok ve yay ve de okçuluk devletin ve furusyiyye geleneğinin en 
öneli konularından birini teşkil etmekteydi.

 Bayrak, Sancak, Askerî Bando 

 İbn Haldun, “Keten, yün ve pamuktan imal edilmiş kumaşlarla üzerlerini 
örterek muhteşem çadır, otak ve gölgelikler yapmak hükümdarlığın alâmetlerinden 
olup, hükümdarlar sefer esnasında bu çadırların büyük ve küçüklerini ve her 
çeşit renklerini kullanmakla iftihar ederler. Hükümdarlar bu çadır, otak ve 
gölgelikleri devletlerinin serveti nisbetinde muhteşem bir surette yaptırır ve sefer 
esnasında kullanırlar.”36 diyerek en genel ifadesiyle çağının ordugâh telâkkisine 
temas etmiştir. İbn Haldun Memlûklerde kullanılan bayrakları şu şekilde tasnif 
etmiştir; “Doğuda (Şam ve Mısır‘da) hüküm süren Türk devletine (Memlûkler) 
gelince, bunlar ilk önce baş tarafında bir tutam kıl bulunan büyük bir bayrak(tuğ) 

33 İbn Tagrîbirdî, Ebû el-Mehâsin Cemal ed-Dîn Yûsuf, en-Nucûm ez-Zâhire fi Mulûk Misr ve 
el-Kahire, (tah.: Muhammed Hüseyin Şemseddin), Cilt: 12, Kahire, 1963, s. 9.

34 İbn Haldun, Mukaddime, s. 41.
35 İbn Haldun, Mukaddime, Cilt: 2, s. 47-48.
36 İbn Haldun, Mukaddime, Cilt: 2, s. 29.
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yaparlar ve bunu “şalış” veya “çetir”37 adıyla anarlar, bu bayrak sultana mahsustur 
ve onun alametidir. Bunun arkasından diğer bayraklar gelir. Bu Türkler bu 
bayrakları “sancak” adıyla anarlar. Sancak onların dilinde Arapçadaki “râye”nin 
mukabilidir.”38

İbn Haldun: “Hükümdarlığın alâmetlerinden biri de sancak ve bayraklar 
çekmek, davul ve borular (nekkâre39) çaldırmaktır. Hükümdarlar seyrü 
seferlerinde kullanmak üzere bu gibi aletler yaptırırlar. Aristo, kendine nispet 
edilen (siyaset) kitabında bu aletleri kullanmaktan maksadın savaşlarda düşmanı 
korkutmak olduğunu söyler. Çünkü korkunç seslerin kalplerde korku yaratmaktaki 
tesirleri büyüktür. Gerçekten de bunların tesirleri vicdani ve ruhani bir hâl olup 
savaş saflarında hazır bulunanlar kalplerinde bu tesirlerin husûle geldiğini tasdik 
ederler. Bunun yanında, bu aletleri (davul-boru) kullanmakta hakiki sebep, musikî 
nağmesi ve güzel sesler işitildiğinde kalplerde sevinç ve neşe husûle gelmesi ve 
bu yolla insanların ağır olan işleri kolay telâkki etmeleri ve yapmak istedikleri 
işleri yapmak üzere canlarını feda etmek duygusunun husûle gelmesidir. Güzel 
sesleri işittiklerinde ruhlarında sevinç ve neşe husule gelir. Bunlar (Memlûkler) 
pek çok davul kullanır, bunlara kösât adını verirler.”40 diyerek muasır olduğu 
çağda askerî musikî ve buna bağlı telâkkiyi çok fazla tefsire ihtiyaç bırakmayacak 
şekilde izah etmektedir.
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TÜRK HEYKEL SANATININ GELİŞİM AŞAMASINDA 
ABDÜLAZİZ DÖNEMİ (1861-1876) ETKİNLİKLERİ

                       ÇETİNTAŞ, Vildan
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Abdülaziz Dönemi (1861-1876), Osmanlı İmparatorluğu’nun içte ve dışta 
yoğun problemlerin yaşandığı, siyasi çalkantılarla dolu bir devreye rastlamasına 
rağmen, Türk plastik sanatlarında yeniliklerin yaşandığı ve bu alanda gerçekten 
cesur adımların atıldığı bir zaman dilimidir. 

Kendisi de resim yapan Sultan Abdülaziz’in, Saray koleksiyonunun 
gelişmesinde önemli bir rolü vardır. Döneminde açılan birçok sergiye destek 
olmuştur. Sanata ve sanatçılara ilgili olmasının yanı sıra, Osmanlı Padişahları 
içinde kendi heykelini yaptıran ilk ve tek sultandır. Bugün bilinen iki büstü ve at 
üzerinde bir heykeli bulunmaktadır. 

Sultan Abdülaziz sadece kendi heykellerini yaptırmakla kalmamış, döneminde 
İstanbul saray ve bahçelerini süslemek üzere Fransa’dan birçok hayvan figürü 
getirtmiştir. XIX. yüzyıl Avrupası’nda heykel sanatına damgasını vurmuş olan 
Romantizm Akımı’na göre biçimlendirilmiş olan hayvan figürleri bugün; başta 
Beylerbeyi Sarayı teras bahçeleri olmak üzere, Sabancı Köşkü, Yıldız Parkı, 
Kadıköy Altıyol gibi alanlarda yer almaktadır.

Abdülaziz Dönemi’nin yeniliği olan bu eserler, çok uzun süre figürlü plastikten 
uzak kalmış olan Osmanlı İmparatorluğu’nun sanatta Batı’ya açılış döneminin ilk 
heykel örnekleri olması açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Heykel, Sultan Abdülaziz, gelişim.

ABSTRACT

The Abdulaziz Period (1861-1876) is a period when improvements in the 
Turkish plastic arts took place and really brave steps were taken in this field 
although it coincided with an era of political turmoil with intense problems both 
inside and outside of the Ottoman Empire.

Sultan Abdülaziz, a painter himself too, had great contributions to the 
development of the collection of the Palace. He provided support to many 
exhibitions opened during his rule. Apart from being interested in art and artists, 
he is the first and only one among the Ottoman sultans who had his own statute 
built. Today there are two busts of him and one statute depicting him over a horse.
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He not only had his own statutes built but also brought many animal figures 
from France to decorate the palaces and gardens of Istanbul. These animal figures 
were shaped in accordance with the Romantism movement and now can be found in 
areas like Beylerbeyi Palace, Sabancı Mansion, Yıldız Park, Kadıköy and Altıyol. 
These works of art are an innovation of the Abdulaziz Period and important for 
being the first sculpture examples of the westernization of the Ottoman Empire in 
the field of art.

Key Words: Sculpture, Sultan Abdülaziz, development.

GİRİŞ

Ülkemizde diğer sanat dalları ile kıyaslandığında “heykel”in geçmişinin 
çok yeni ve halk tarafından en az tanınanı olduğu bilinmektedir. Bunun nedeni; 
Figürlü plastiğin Orta Asya Türk Kültürü’nde önemli bir yeri olmasına karşın, 
İslamiyet’in kabulünden sonra günah sayılması ve tasvirin yasaklanmasıdır. 
Bununla beraber Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçukluları dönemlerinde üç 
boyutlu plastikten uzaklaşılmakla birlikte; heykel tamamen ortadan kalkmamış; 
cami, kümbet, kervansaray, han, kale, gibi yapılarla mezar taşları üzerinde alçak 
ve yüksek kabartmalar biçiminde varlığını sürdürmüştür. Osmanlı Dönemi’nde ise 
Devlet’in kuruluşundan XIX. yüzyıla kadar figürlü plastiğe hiç yer verilmemiştir.

Osmanlı İmparatorluğu üç kıtaya hâkim olmanın verdiği özgüvenle, başta 
matbaa gibi yenilikleri reddederek kendi içine dönük kapalı bir toplum olarak 
varlığını sürdürürken XVIII. yüzyıldan itibaren Avrupa’da bilimsel ve teknolojik 
araştırmaların ardından yaşanan Sanayi Devrimi sonucunda hızlı bir değişim süreci 
başlamıştır. Batılı toplumlar her türlü gelişme ve ilerlemeye açık olan bu dönem 
içinde sosyo-ekonomik oluşumlara bağlı olarak yeni arayışlara yönelmişlerdir. 
Bu bağlamda başta Fransa olmak üzere Batılı ülkeler siyasi ve ticari çıkarlarını 
arttırabilmek amacıyla Osmanlı ile sıkı ilişkiler kurma yoluna girmişlerdir.

Öte yandan, Karlofça ve Pasarofça Antlaşmaları ile Avrupa’da ilk kez toprak 
kaybına uğrayan ve Batı’nın gerisinde kaldıklarını anlayan Osmanlı yöneticileri 
ise aradaki açığı kapatabilmek amacıyla Avrupa ile ilişkilerini gözden geçirip 
Batılılaşmaya yönelmişlerdir.

Lale Devri’nden itibaren dönemin padişahları önderliğinde askerî, sosyal ve 
kültürel alanlarda yapılan reformlara sanatta batılılaşma girişimleri de eklenmiştir.1 
Plastik sanatlar alanında “Batı anlayışına uygun sanat eğilimleri; III. Selim’in 
büyük bir gizlilik içinde kendi portrelerini yaptırıp Avrupa’daki devlet büyüklerine 
göndermesi ile başlar (Renda, 1996: 139). Daha sonra Padişah olan II. Mahmut’un 
Paris’e yolladığı Rupen Manas’a yağlıboya portresini yaptırıp Avrupa’daki 
örnekleri gibi resmî dairelere astırması da bu anlamdaki çabaların göstergesidir. 
Ayrıca II. Mahmut ve I. Abdülmecid zamanlarında yabancı ressamların İstanbul’a 

1 Daha geniş bilgi için bkz.:  Cezar, M. 1971.
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gelişlerinin arttığı ve Pera’da sanatçı gruplarının oluştuğu bilinmektedir. 1834-
1835’te açılan Harbiye’i Şahane’de perpektifli resim derslerine yer verilmeye 
başlanması, saray tiyatrosunun açılması, sahne dekorları yapılması, tavan ve 
duvar resimlerindeki yenilikler, sanatta batılılaşmaya hız kazandırmıştır.

Abdülaziz Dönemi (1861-1876) ve Plastik Sanatlar

Sultan Abdülaziz Dönemi, sanatta Batılılaşma alanında kendisinden önce 
hazırlanmış olan alt yapı üzerine olumlu gelişmelerin eklenerek, Türk Plastik 
Sanatları özellikle heykel sanatı açısından yeni bir anlayışın temellerinin atıldığı bir 
zaman dilimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Resim Sanatına ilgisi şehzadeliğinden 
beri çizdiği desen ve krokilerden de anlaşılan Abdülaziz; denize, av hayvanlarına 
ve atlara düşkünlüğü ile de tanınmıştır. Hükümdarlık ettiği yıllarda devletin 
ekonomik sıkıntılar içinde bulunması, ordu ve donanmayı istediği seviyeye 
çıkarabilme arzusunu engellemiştir. Yine de yeterli eğitim alamamış olmasına 
karşın zeki ve yetenekli bir insan olan Abdülaziz; ticaret gemilerinin sayısını 
arttırmış, demiryolları inşa ettirmiş ve sanayi kalkınmasına öncelik verdirmiştir. 
Zamanında, sayıları 10’u bulan yeni okul açılmış ve askerî okulların yanı sıra 
buralarda da resim eğitimine, dönemi içindeki kültür ve sanata yönelik hareketler 
yaygınlaşmaya başlamıştır. 

1849 yılında Harbiye İdadisi öğrencilerinin yıl sonu sergisi ile başlayan (Cezar, 
1992: 46) plastik sanat sergileri; etkinlik kazanmıştır. Bu bağlamda 1863 yılında 
“Sergi-i Osmani” adı altında tarım, sanayi ve kuyumculuk üzerine açılan serginin 
küçük bir bölümünde de olsa halka açık bir resim sergisi gerçekleştirilmiştir. Bu 
sergide resim teşhir edildiğini, 1279 Ceride-i Havadis gazetesinden anlamaktayız 
(Cezar, 1971: 383). Ayrıca 1871, 1872, 1873 yıllarında da okul sergileri açılmıştır2. 

1873 yılında kıdemli yüzbaşı Ahmet Ali Bey’in3 yoğun çabaları sonucu 
İstanbul’da Türk ressamlarının da katılımı ile bir karma sergi düzenlenmiş ve 
oldukça ses getirmiştir. Dolayısı ile “Türkiye’de gerçek anlamda bir sergi fikrinin 
olgunlaşıp toplumsal boyut kazanarak gerçekleşmesi için Sultan Abdülaziz 
Dönemi’nin son yıllarında, 1873 tarihi önemli bir başlangıç noktası olmuştur” 
(Öner, 1992: 62). Bu büyük karma sergi; katılan Türk vatandaşlarının sayısının 
yüksekliği ile de dikkat çekicidir. Sergiye profesyonel yabancı ressamlar, Levanten 
ve azınlıklarla birlikte, eserleriyle katılan Türk sanatçılardan bazıları Ahmet Ali 
Bey, Mesut Bey, İzzet Efendi, Sait Efendi, Naim Bey, Yusuf Bahattin Efendi ve 
Ali Bey’dir (Cezar, 1971: 399-400).

Aynı şekilde 1875 yılında otuz sanatçının katılımı ile ikinci karma sergi 
düzenlenmiştir. Saray’ın olumlu yaklaşımı yanı sıra bu ve daha sonraki sergilerin 
2 Ayrıntılı bilgi için bkz.: (Çetintaş, 2000: 457-467).
3 Daha sonraları “Şeker Ahmet Paşa” olarak resim sanatımızda yer edecek olan Ahmet Ali Bey, o 
dönemde bir anlamda Abdülaziz’in Sanat Danışmanlığı’nı da üstlenmiştir
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açılmasında ve İstanbul’da bir sanat ortamının oluşmasında asker ressamların, 
Levanten ve azınlıkların hayli etkili oldukları anlaşılmaktadır.

 1845 yılından itibaren Batılı sanatçılar; elçilikler ve bazı sanatçılar aracılılığı ile 
Sultanlar’a takdim için resimler göndererek ya da bizzat gelerek eserlerini saraya 
pazarlama yoluna gitmişlerdir. Tablo satın alınmasına aracılık eden sanatçılardan 
biri de oryantalist ressam Jean-Leon Gérome’dur.4 Böylelikle Saray’da genellikle 
oryantalist tablolardan oluşan bir küçük koleksiyon meydana gelmiştir. Ancak 
Saray-ı Hümayun için bilinçli bir tablo koleksiyonu oluşturma düşüncesi yine 
Abdülaziz Dönemi’nde gerçekleşmiştir.

 Ülkemizdeki ilk resmî sanat kurumu olan Sanayi Nefise Mektebi’nin kuruluşu 
için gerekli ortam da yine bu dönemde hazırlanmıştır.

 Osmanlı Dönemi’nde 1846’da kurulan resmî nitelikteki ilk müzeye Abdülaziz 
döneminde 1869 yılında Müze-i Hümayun5 adı verilmiş ve Aya İrini Kilisesi’nde 
depo niteliğindeki bu müzenin başına İngiliz uyruklu Goold müdür olarak 
atanmıştır. Dönem’in Maarif Nazırı Saffet Paşa, müzeye eser kazandırmak için 
büyük çaba harcamıştır. Daha sonra Avusturyalı Teranziyo ve onun ardından 
1872’de müzeye müdür olarak Alman Dethier atanmış, 1876’da Aya İrini’deki 
eserler Çinili köşke taşınarak Müze-i Hümayun ziyarete açılmıştır.6 

Dethier; Goold zamanındaki 160 olan eser sayısını 650’ye yükseltmiş ve 
1874’te pek tatmin edici olmamakla beraber ilk Asar-ı Atika Nizamnamesi’ni 
çıkarmıştır (Pasinli, 1992: 148).

Öner’e göre (1995: 17) Sultan Abdülaziz Dönemi O’nun sanatçı kişiliği ile de 
bütünleşen, sanat olaylarındaki öncülük, hareketlilik ve çok yönlülük açısından 
ayrıcalıklıdır.

Gerçekten de Sultan Abdülaziz’in bu çok yönlü bakış açısını birçok alanda 
izlemek olasıdır. Abdülaziz; Osmanlı hanedanı içinde gezi ve gözlem amacıyla 
yurt dışına çıkan ilk padişahtır. 1863 yılında Mısır’ı, 1867’de de Lyon, Paris, 
Londra ve Viyana’yı ziyaret etmiştir. Buralarda sarayları ve resim sergilerini 
gezmiş, Avrupalıların sanat yapıtlarını, yaşayış biçimlerini yerlerinde görmüştür. 

1867’de Osman Hamdi Bey gibi Osmanlı Sanatçılarının da katıldığı Paris 
Uluslararası Sergisi’nin açılışında bulunan Abdülaziz’in bir İslam ülkesi yöneticisi 
olarak böyle bir ortamda bulunması, dönemi için oldukça cesur ve çağdaşlaşma 
yolunda ileri bir adımdır. 

Abdülaziz’in 15 yıllık hükümdarlığı süresince Batı ile ilişkilerini sıcak tuttuğu 
4 Jean-Leon Gérome; Fransız ressamı 19. yüzyılın ikinci yarısı boyunca Fransa’da olduğu kadar 
Avrupa ve Amerikada da oryantalizmin en önde gelen temsilcisi olarak tanınmıştı.Paris’te Osman 
Hamdi Bey’in de hocası olmuştur (Germaner, 1992: 105).

5 İmparatorluk Müzesi.
6 Ayrıntılı bilgi için bkz.: (Pasinli, 1992).
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yabancı ülke yöneticilerinin ziyaretlerinden de anlaşılmaktadır. 1867’de Fransa 
İmparatoriçesi Eugénie, 1869’da Avusturya-Macaristan İmparatoru Joseph, 
1874’te Karadağ Prensi Nikola, 1874’te Çar II. Alexandr’ın temsilcisi olarak 
Grandük Nikola İstanbul’a gelmiştir.

Sultan’ın sadece yabancı ülke yöneticilerini değil, birçok sanatçıyı da İstanbul’a 
davet ettiği ve sanatçılara banilik yaptığı da bilinmektedir. Bu sanatçılardan 
Abdülaziz’in resimlerini yapmak üzere Fransa’dan gelerek İstanbul’a yerleşen 
Ressam Pierre Desire Guillemet (1827-1878) Sultan’ın yakın çevresinde görev 
yapmış ve Saray için  birçok resim üretmiştir. 1874 yılında Pera’da özel bir sanat 
atölyesi açmış ve burada ilk kişisel sergiyi gerçekleştirmiştir.

Guillemet, Abdülaziz döneminde plastik sanatlar alanında akademik eğitime 
geçilmesinde yapıcı katkıları olan oryantalist bir sanatçıdır. Eşi ile birlikte ders 
verdiği özel atölyesinde 1876 yılında öğrencileri ile birlikte bir karma sergi açmıştır. 
Guillemet atelyesi; batı anlamında resim ve heykelin tanıtılıp yerleşmesine büyük 
önem veren Abdülaziz tarafından da desteklenmiştir (Germaner-İnankur 1989: 
121). Bu bağlamda 1865-1875 yılları arasında İstanbul’a davet edilen sanatçılar 
arasında Stanislavs von Chelebovski ve İvan Kostantinoviç Aivazovsky de 
bulunmaktadır.

Bu dönemde şehrin imarı konusunda da bir hayli çalışmaların yapıldığı, 
İstanbul’un park ve bahçelerle süslendiği görülmektedir. Fidan’a göre; (1987: 
71) şehir içinde bahçe ve parklar meydana getirilmesi Abdülaziz devrinde başlar. 
Nitekim Taksim’de 1871’de Tepebaşı’nda halkın faydalanması için bahçeler 
yapıldığı, 3 Recep 1287. No: 174, Basiret gazetesi haberinden anlaşılmaktadır. 

Abdülaziz; başta Beylerbeyi Sarayı teras bahçeleri olmak üzere, İstanbul’un 
saray ve köşk bahçelerinin Batı’daki kentlerde olduğu gibi heykellerle 
süslenmesine özen göstermiştir. Ancak bu heykellerin tasvir yasağı endişesi ile 
insan figürlerinden değil, dönemin sanat anlayışına uygun hayvan figürlerinden 
seçilmesine dikkat edilmiştir.

 Padişah’ın bu uygulamasına paralel olarak şehrin varlıklı aileleri de 
malikanelerinin bahçelerini hayvan figürleri ile süslemeye başlamışlardır. Osmanlı-
Fransız kültürel ilişkilerinin yoğunlaştığı Pera’da azınlık ve Levantenlerin 
oturduğu bazı bina cephelerinde ise insan başlarının da bulunduğu figüratif 
plastiklere de yer verildiği görülmektedir. 

XIX. yüzyıl boyunca, Saray için devlet kademelerinde görev alan azınlıkların 
bu kültür alışverişinde etkili oldukları anlaşılmaktadır.

Abdülaziz Dönemi’nde, İstanbul saray bahçeleri için Fransa’dan getirtilen 
figürler; XIX. yüzyılın heykel sanatına hâkim olan Neo Klasik üsluba bir tepki 
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olarak doğan romantizm anlayışına göre biçimlendirilmiştir. Bu anlayışla 
gerçekleştirilen heykellerin konuları; tarih, edebiyat ve av sahneleri ile vahşi 
hayvanlardır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Batı’ya açılış döneminin İstanbul’daki ilk heykel 
örnekleri7 olması açısından önemli olan bu hayvan figürleri, genellikle küçük 
orijinallerin büyütülerek çoğaltılmak yolu ile yapılmıştır. Heykellerin bazıları 
bronz döküm, bazıları da mermerdir. Bronz heykellerden bazılarının kaidelerinde, 
sanatçı ve dökümcülerin isimleri yer almaktadır.

Örneğin daha önceleri Kadıköy Şehreminliği binası önünde iken bugün 
Kadıköy Altıyol Kavşağı’ndaki meydanda yer alan Boğa heykeli8 ile Beylerbeyi 
Sarayı üst bahçesi Sarı köşk önünde yer alan Boğa heykeli9 İsidore J. Bonheur 
imzalıdır.10 (Figür 1, 2; bkz.: s. 1015) 

Sanatçının bir dergide rastlanan 1864 tarihli eserlerin benzer modellerini   
39-40 cm yüksekliğinde çalıştığı görülmektedir (Figür 3, bkz.: s. 1016). Son 
derecede natüralist ve anatomik kaygılarla betimlenen bu boğa figürlerinin küçük 
orijinallerinden büyütülerek bronza döküldüğü anlaşılmaktadır.

Diğer bir figür, Abdülaziz’in kendi atının model olduğu rivayet edilen 
Beylerbeyi Sarayı üst bahçesi Ahır Köşkü önünde yer alan at heykelidir. 1864 
tarihlidir ve P. Rouillard11 imzalıdır. Heykelin kaidesinde dökümcü Thiebaut12 ile 
Louis Je Toulon yazısı okunmaktadır (Figür 4, bkz.: s. 1016).

Saray’ın Harem Bahçesi’nde yer alan dişi geyik ve yavrusundan oluşan 
kompozisyon da P. Rouillard imzasını taşımaktadır (Figür 5, bkz.: s. 1017). 
Bunların dışında farklı geyik figürleri bronz döküm olarak Beylerbeyi Sarayı 
Bahçelerini süslemektedir (Figür 6, bkz.: s. 1017). 

Bahçelerdeki bronz döküm heykellerin hepsinin de 1864 tarihli olup hemen 
hemen aynı atölye ve sanatçıların işleri olduğu görülmektedir. Ancak Teiser, E. 
7 Osmanlı İmparatorluğu toprakları içindeki en önemli eyaletlerden olan Mısır’da Anıt heykel 
yapımı Türkiye’den önce gerçekleşmiştir. 1867 yılında Abdülaziz tarafından Hıdiv unvanı verilen 
Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın torunu İsmail Paşa, Dedesi Kavalalı Mehmet Ali Paşa ile Babası 
İbrahim Paşa’nın anıt heykellerini yaptırmıştır. (Cezar, 1995: 151), (Renda, 2002: 141).

8 Bu heykelin 1889 yılında İstanbul’a gelen Almanya İmparatoru, Prusya Kralı II. Wilhelm 
tarafından 1917 yılında İstanbul’a yollandığı rivayet edilmektedir. Ancak heykelin yapım tarihinin 
1864 olması Abdülaziz Dönemi’ni işaret etmektedir.

9 Bu heykelin üzerindeki tarih 1804 olmasına karşın Müze uzmanı Sema Öner tarafından diğer 
figürler ile birlikte 1864’te geldiği ifade edilmiştir.

10 İsidore Jules Bonheur (1827-1901)Bordeaux (Gironde) doğumlu Fransız sanatçı daha çok hayvan 
figürleri konusunda ün yapmıştır (Bénézıt, 1976: 149).

11 Pierre Louis Rouillard (1820-1881) Paris doğumlu Fransız heykeltraş, hayvan figürleri alanında 
uzmanlaşmıştır (Bénézıt, 1976: 130).

12 Thiebaut (-1899) Fransız heykeltraş, döküm ustası (Bénézıt, 1976: 621).
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Delabrierre13 gibi farklı isimlere de rastlanmıştır. Bazı heykellerin kaidelerinde 
tek ismin yer alması döküm ustası ile heykeltraşın aynı kişi olabileceğini 
düşündürmektedir. Çünkü dönem içinde sanat ve zanaatın iç içe geçtiği yaratıcılıkla 
ustalığın kaynaştığı bilinmektedir.

Saray’ın değişik yerlerindeki mermer heykeller ise yine 1864 tarihli olup hepsi 
de aslan figürlerinden oluşmaktadır. (Figür 7, bkz.: s. 1018). Alçı modellerinden 
büyütülerek çoğaltıldığı düşünülen bu heykellerden Selamlık Bahçesi’ndeki dişi 
aslanın kaidesinde de Heizler14 ve P. Rouillard imzası okunmaktadır.

Bunlardan Saray’ın Mermer köşk önündeki yavrulu aslan figürü de natüralist 
anlayışla gerçekleştirilmiş olup, dişi aslan ve yavrularına gösterdiği şefkat vahşi 
hayvanların romantizmini gözler önüne sermektedir (Figür 8, bkz.: s. 1018).

I. set bahçesindeki erkek aslan figürlerinden oluşan heykellerin kaidelerinde 
J. Leboeuf15 ile yine P. Rouillard 1864 yazısı bulunmaktadır. Saray’ın Harem 
Girişi’nde iki, Selamlık Girişi’nde iki olmak üzere karşılıklı yerleştirilmiş dört 
erkek aslan heykeli (Figür 9, bkz.: s. 1019). daha vardır. Bunlarda da P. Rouillard 
1864 yazıları görülmektedir. 

Abdülaziz’in Fransa’daki atölyelere heykel siparişi sadece ülkemizde değil, 
Batı’da da ilgi çekmiştir. Nitekim bu konuda dönemin önemli dergilerinden 
birinde olumlu eleştiriler16 yayımlanmıştır.

Abdülaziz Dönemi’nde getirtilen heykeller sadece Beylerbeyi Sarayı ile 
sınırlı değildir. Gerek eski sarayların bahçelerinde gerekse özel mülkiyete ait 
malikanelerde döneme ait heykeller bulunmaktadır. 

Bu özel mülklerden en iyi korunanlardan biri bugün Sabancı Üniversitesi Sakıp 
Sabancı Müzesi bahçesinde bulunan at figürüdür. 1864 tarihli bu figürün heykeltraşı 
Louis Daumas17 olup eser, yine Theibault tarafından bronza dökülmüştür. 
13 Paul Edouard Delabrierre (1918-1922), Paris doğumlu Fransız heykeltraş, yapıtları 1848 ve 1882 
Salon sergilerinde yer almıştır.

14 Hippolyte Heizler (1828-1871) Paris doğumlu Fransız heykeltraş, 1846 ve 1871 Salon Sergilerine 
katılmıştır  (Bénézıt, 1976: 625).

15 Louis Joseph Leboeuf (-1867) Fransız heykeltraş 1857 Salon Sergisi’ne katılmıştır. Ölünceye 
kadar çalışmıştır. (Bénézıt, 1976: 507).

16 Fransa’daki atölyelere sipariş edilen bu heykeller için Sultanı öven L’Illustration dergisindeki 
yazıda bu hareketin öteki Avrupalı hükümdarlara örnek olması dilenmiştir (Kreiser, 1997: 109-110; 
Renda, 2002: 142).

17 Louis Joseph Daumas (1801-1887) Toulon doğumlu Fransız heykeltraş, Ecolle des Beaux Arts’da 
eğitim almış,1868 yılında Légion d’honneur nişanı sahibi sanatçının eserleri Fransız Müzelerinde 
ve meydanlarında yer almıştır (Bénézıt, 1976: 376).
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Heykelin ilk durağı Büyükdere’deki Abraham Paşa’ya ait Bilezikçi Çiftliği 
olup daha sonra satılarak Moda’daki Mahmud Muhtar Paşa’nın Mermer Konağı’na 
götürülmüştür.18 

En son olarak 1957 yılında Hacı Ömer Sabancı tarafından satın alınarak bugün 
müze olarak hizmet veren Emirgan’daki Sabancı Köşkü’ne getirilmiştir. Bu at 
heykeli dolayısı ile köşkün adı “Atlı köşk” olarak anılır olmuştur.

Söz konusu olan figürlerin dışında Taksimde Divan Pastanesi önünde ve Yıldız 
Parkı Beşiktaş girişinde yer alan geyik figürlerinin imza ve tarihleri olmamakla 
birlikte, aynı sanatçı ve atölyelerin işleri olduğu anlaşılmaktadır.

Abdülaziz, yerli ve yabancı birçok sanatçı tarafından gerçekleştirilen 
portrelerinin yanı sıra Osmanlı padişahları içinde kendi heykelini diktiren ilk ve 
tek Sultandır. Cezar’a göre; Abdülaziz Avrupa’da büyük adamların heykellerinin 
yapıldığını görmüştü, memlekete dönünce kendi heykelinin yapılmasını arzuladı, 
kendi heykelini yaptırdığı takdirde, memlekette tutucu zümrenin heykele karşı 
duyabileceği taasubu kırmakta önderlik etmiş olacaktı (1971: 149-151). Sultan’ın 
1868 tarihli 58x76 cm ölçülerinde Gustave Garnier19 imzalı mermer yontu tekniği 
ile çalışılmış büstüne bir müzayede kataloğunda rastlamıştır (Sothebys, 1998: 
30), (Figür 10, bkz.: s. 1019). Abdülaziz’in Garnier’ye modellik edip etmediğine 
ve bu yontunun İstanbul’da çalışıldığına dair bir bilgi bulunamamıştır. Ancak 
Abdülaziz’in C. Fuller20 adlı İngiliz heykeltraşı İstanbul’a getirttiği ve ona bir 
büst ve bir atlı heykel sipariş ettiği bilinmektedir. 

Bugün 1872 tarihli Fuller’in yaptığı mermer Abdülaziz büstü (Figür 11, bkz.: 
s. 1020) Topkapı Sarayı Resim Galerisi’nde, 17-608 envanter numarasıyla kayıtlı 
olup Prenses Dürrüşehvar tarafından müzeye armağan edilmiştir (Yıldız, 1987: 
18-19). 

Beylerbeyi Sarayı Havuzlu Salon’da yer alan heykel Fuller tarafından yapılmış 
olup; Sultan’ı at üzerinde durur vaziyette betimlemektedir. Normal boyutlardan 
küçük çalışılmış olan alçı heykel, 1871 yılında Floransa’da tamamlanmıştır. 
Bu heykeli beğenen Abdülaziz eserin bronza dökülmesini istemiştir. Döküm 
18 Bilezikçi Çiftliği’nin bahçesinde Bronz döküm at, boğa ve geyik heykellerinin bulunduğu çiftliği 
satın alan Mahmud Muhtar Paşa’nın bunlardan bir kısmını Moda’daki köşküne taşıdığı (Bir 
Kuruluşun Öyküsü 2002: 46)’da (Ayaşlı, 1975:111-112)’dan aktarılmaktadır. 

19 Gustave-Alexsandre Garnier; 1834 doğumlu Fransız heykeltraş Ecole des Beaux-Arts’da eğitim 
almış 1859 Paris Salon Sergisi’ne katılmış, Muse de Dieppe’de eserleri yer almıştır. (Bénézıt, 1976: 
621).

20 Charles Fuller (1830-1875) İngiliz heykeltraş “C. Fuller üzerine ayrıntılı bir araştırma yapan 
Kreiseir’e göre;1869’da İstanbul’a geldiği sanılan sanatçıya önce padişahın büstü sipariş edilmiş, 
ancak Valide Sultan’ın Padişahın heykeltraşa modellik etmesini onaylamaması üzerine, padişahı 
her görüşte düzelterek alçı model üzerinde çalışmak suretiyle eseri gerçekleştirdiği aktarılmaktadır” 
(Renda, 2002: 141).
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ustası Miller tarafından Münih’te dökülerek İstanbul’a getirilen eser21 Belki de 
tepki çekmemek üzere açık alana değil, Beylerbeyi Sarayı Havuzlu Salon’a 
yerleştirilmiştir (Figür 12, bkz.: s. 1020).  

Abdülaziz’in tahttan indirilmesinden sonra heykel, Topkapı Sarayı’na 
getirilmiştir. Abdülaziz’in oğlu Abdülmecid Efendi22 1922 yılında Halife ilan 
edilince babasının heykelini Topkapı Sarayı’ndan aldırıp Üsküdar Bağlarbaşı’ndaki 
özel köşküne götürmüştür. Cumhuriyet’in ilanından sonra ise heykel, tekrar 
Topkapı Saray Müzesi’ne konmuştur (Cezar, 1971: 151). Günümüzde atlı 
Abdülaziz heykeli, en son olarak tekrar ilk dikildiği yerde Beylerbeyi Sarayı 
Havuzlu Salon’da bulunmaktadır.

Abdülaziz’e ait gerek Garnier gerekse Fuller’in yapmış olduğu mermer yontular 
ile atlı bronz heykel dönemin sanat anlayışına uygun natüralist çalışmalar olup, 
Padişahı başında fesi tören giysileri içinde betimlemişlerdir. Eserlerde padişahın 
tinsel portresi de vakur ve düşünceli olarak başarıyla yansıtılabilmiştir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Abdülaziz’in yönetimde kaldığı 1861-1876 yılları; Osmanlı İmparatorluğu’nun 
Tanzimat sonrası siyasi, sosyal ve ekonomik problemler ile savaş gibi ciddi 
sorunlarla boğuştuğu sancılı bir dönem olmasına karşın çağdaşlaşma ve Batı 
anlayışına dönük sanat alanında aşamaların kaydedildiği bir süreç olmuştur.

Bu kısa süre içinde Padişah’ın sanata ve sanatçıya bakış açısı ile de ilintili 
olarak plastik sanatlar alanında  birçok ilke imza atılmıştır.

Bu ilklerden biri de heykel alanında olmuş, Türk halkı XIX. yüzyılın ikinci 
yarısında figürlü plastikle karşılaşmıştır. XIX. yüzyıl Avrupası’nda heykel 
konuları arasında büyük yaygınlık kazanmış olan bu figürlerin sanatçıları 
kendi beğenilerinden çok, iş veren istekleri doğrultusunda çalışmak zorunda 
olduklarından bir anlamda yaratıcılık yönleri kısıtlanmıştır. Bununla beraber 
günün anlayışına uygun anatomik etüdlere sıkı sıkıya bağlı bu natüralist çalışmalar, 
ifadecilikleri yönünden başarı ile yorumlanmışlardır. 

Sultan Abdülaziz döneminin bir yeniliği olarak Fransa’dan getirtilen bu 
figürler, sanat şaheserleri değildir ancak bir döneme tanıklık etmeleri ve yakın 
tarihimizin bir parçası olmaları sebebiyle korunmaları gereklidir.

Günümüzde Beylerbeyi Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı bahçelerinde, Ihlamur 
Kasrı’nda ve Sabancı Müzesi’de yer alan heykeller ile Taksim’de Divan Pastanesi 
önünde yer alan geyik figürü çok iyi korunmuş olmasına rağmen, ne yazık ki 
kamuya ait park ve bahçelerdeki figürler hakkında aynı şeyi söylemek mümkün 
21 “Dökümcü Miller’in aktarımına göre, bronz heykel gemiyle İstanbul’a vardığında, Valide Sultan 
heykelin gemiden atılmasını istemiş ancak  heykel kurtarılmıştır” (Renda, 2002: 141).

22 Ressam Şehzade Abdülmecid Efendi.
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değildir. Emirgan Korusu, Yıldız Parkı, Saraçhane Parkı, Taksim Gezisi gibi 
alanlardaki döneme ait figürler yok olmuştur. 

En son Emirgan Korusu güvenlik elemanlarından alınan bilgiye göre bronz 
heykeller son yıllarda çalınmış, on yıl kadar önce sayıları daha fazla olan Yıldız 
Parkı’ndakilerden ise sadece boynuzu kırılmış tek bir geyik figürü kalmıştır. 
Saraçhane Parkı içindeki Aslan Figürlerinin nereye gittiği belli değildir. Kadıköy 
Meydanı’ndaki Boğa ise üzerine çıkıp fotoğraf çektirenler için bir İstanbul 
Hatırası sembolü konumuna gelmiştir. Sanat eserlerini korumak, sanatı sevmek 
ve sevdirmekle sağlanabilir. Bir şeyi sevebilmenin yolu ise bilmek ve tanımaktan 
geçer. Dolayısı ile kültür ve sanatımıza sahip çıkabilmek için tarihimizi, 
kültürümüzü genç nesillere daha iyi tanıtmak görevimiz olmalıdır. 
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OSMANLI KIBRISI’NDA MÜSLİM-GAYRİMÜSLİM İLİŞKİLERİ 
VE İHTİDÂ MESELESİ (1746-1801)

   ÇEVİKEL, Nuri
     KUZEY KIBRIS/NORTH CYPRUS/СЕВЕРНЫЙ КИПР

ÖZET
Kıbrıs’ta 1571-1878 döneminde yönetim Türklerin elindeydi. Fetih’ten 

sonra Ortodoks Rumlar ve diğer azınlıklar geleneksel Osmanlı millet anlayışı 
çerçevesinde “millet” kabul edildiler ve Ortodoks Başpiskoposları Rumların dinî, 
siyasi ve ekonomik liderleri ve İstanbul nezdinde temsilcileri durumuna getirildiler. 
Kendilerine her alanda geniş imtiyazlar tanındı. Müslümanlarla Gayrimüslimler 
arasında hayatın her alanında çok yakın ilişkilere şahit olundu. Bu cemaatler arası 
ilişkilerin önemli bir boyutunu ise ihtidâ olayları oluşturmuştu. İhtidâlar bugüne 
kadar Türk, Rum ve diğer milletlerden ilim adamlarının üzerinde durdukları en 
dikkat çekici tartışma konularından birisi olmuştur. Bu tebliğde KKTC Vakıflar 
Genel Müdürlüğü (Lefkoşa) ve KKTC Millî Arşiv ve Araştırma Dairesi’nde 
(Girne) muhafaza edilmekte olan 1746-1801 (H.1159-1213) dönemine ait Kıbrıs 
Şer’iye Sicilleri’ne göre Osmanlı Kıbrısı’nda tecrübe edilmiş olan ihtidâlar 
incelenecek ve değerlendirmelerde bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: XVIII. yüzyıl Osmanlı Kıbrıs’ı, Müslim-Gayrimüslim 
ilişkileri, Kıbrıs Şer’i Mahkeme Sicilleri, ihtidâ.

ABSTRACT
Muslim-Non-Muslim Relations and The Conversion Issue in The Ottoman 

Cyprus (1746-1801)
During the period of 1571-1878 Cyprus was under the Turkish rule. After the 

conquest the Orthodox Greeks and the other minorities were accepted “millet” 
within the framework of traditional Ottoman millet system understanding, and 
the Orthodox Archbishops were promoted to the Greeks’ religious, political and 
economic leadership and made their representatives in İstanbul. The Greeks 
were granted large priviliges in every field. Between the muslims and the non-
muslims very close relations had been witnessed in every aspect of life. The 
conversions constituted an important dimension of the inter-communal relations. 
The conversion issue became one of the most attractive subject matters insisted 
on by the Greek-Turkish researchers and the scholars of other nationalities. In this 
paper, the conversions experienced in the Otttoman Cyprus are to be examined 
and evaluated according to the Cyprus Sher’i Court Registers of 1159-1213 
of Hicrah (1746-1801) preserved in the Archive of TRNC General Directorate 
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of Foundadions (KKTC Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Lefkoşa) and TRNC 
National Archive and Research Office (KKTC Millî Arşiv ve Araştırma Dairesi, 
Girne).

Key Words: The Eighteenth Century Ottoman Cyprus, Muslim-non-Muslim 
relations, the Cyprus Sher’i Court Registers, conversions.

GİRİŞ
Kıbrıs Adası XVI. yüzyılın ikinci yarısında bazı siyasi, askerî, ekonomik ve 

dinî şartların zorlaması sonucu Osmanlı Devleti tarafından fethedildi (Çevikel, 
2007: 159-178). Ada bu dönemde Venedik Cumhuriyeti’nin bir askerî kolonisi 
durumunda ve yerli halkı oluşturan Ortodoks Rumlar ise toprağa bağlı köle 
(parici=serf) idi. Fetihle birlikte Kıbrıs Beylerbeyiliği oluşturulmuştu. Ada’da 
klasik Osmanlı düzeninin bütün kurumlarının tesisiyle yetinilmeyip, yeni 
oluşturulan eyâlet idaresine sahip çıkmak ve Ada’yı “yurt” edinmek üzere özellikle 
1571-1580 döneminde uygulanan iskân politikası çerçevesinde Anadolu’dan 
önemli miktarda çoğunluğu Müslüman olan nüfus Kıbrıs’a taşınmıştı. Böylelikle 
Gayrimüslimlerin yanına Müslümanların da taşınmasıyla Ada’da günümüze kadar 
devam edecek olan ve genellikle Rumların ekseriyetini oluşturacağı bir toplumsal 
yapısının temeli atılmış oluyordu (Çevikel, 2006b: 53-86).

Kıbrıs’ta 1571’de fethin ardından gerçekleştirilen birçok reformla ikili bir 
toplum yapısı ve idari mekanizma oluşturulmuştu. Bu yeni düzen 1878’de Ada 
idaresinin İngilizlere devredilmesine kadar sürecekti. 300 yıldan fazla süren 
bu dönemde Ada’da Müslümanlar ve çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu 
Gayrimüsimler arasında hayatın her safhasında değişik boyutlarda ilişkiler 
yaşanmıştır. Kültürlerarası etkileşim olmuştur. Evlilikler yoluyla cemaâtler arası 
kan bağları kurulmuştur (Jennings, 1993a: 155-167). Bununla birlikte Kıbrıs’ta 
günümüze kadar, önceleri Müslüman-Hristiyan, sonraları ise Türk-Rum şeklinde 
ifâde edilen kimlik ayrımı, farklılığı süre gelmiştir. Aynı rejim altında üç 
yüzyılda oluşturulan ortak hafıza ırkı, dili ve dini farklı iki milleti tek bir millete 
dönüştürmemiştir. 

Müslüman Türkler Hristiyan Rumlara göre nüfus olarak çoğu zaman azınlıkta 
kalmalarına rağmen yönetimin Osmanlıların, yani Anadolu Türklerinin elinde 
olmasının bu konuda etkisi büyük olmuştur. Çoğunluk olmalarına rağmen 
Rumlardan bir kısmı evlilikler ve ihtidâ olayları nedeniyle Türkleşmiştir. 
1878’den sonra Türklerin Ada’da kontrolü kaybetmelerinden itibaren 1974’e 
kadar devam eden süreçte, Kıbrıs Türkleri Helen ve İngiliz kültürlerinin etkisi 
ve baskısı altında ve sahipsiz kalmalarına rağmen, özellikle yirminci yüzyılın ilk 
yarısında görülen kısmi dejenerasyon ya da “Rumlaşma” olayı bir yana (Altan, 
2000: 7), genel olarak kendi kimliklerini koruyabilmişlerdir. Dolaysı ile 1570-
2007 arasında hiçbir şekilde ve hiçbir zaman, bazılarının arzularını düşünce 
zannederek gerçekleşmesini istedikleri ve bu yönde Ada tarihini bazı zorlamalarla 
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tahrif ederek temellendirmeye çalıştıkları “Kıbrıslılık” şeklinde bir tarihî olgu 
Kıbrıs’ta meydana gelmemiştir. 

Aşağıda ele alınacak noktalar ve ortaya konulacak tespitler bu tarihî gerçekliğin 
ortaya konmasında aydınlatıcı olacaktır. Önce XVIII. yüzyıla kadar Ada’da devam 
edecek olan idari ve toplumsal yapının oluşturulması süreci ve XVIII. yüzyıldaki 
durumu üzerinde durulacaktır. Daha sonra da, ilgili dönemde (1750-1800) 
yaşanılan ihtidâ olayları incelenecektir. Bu konuda dönemsel kıyaslamalarda da 
bulunulacaktır.

I. Kıbrıs’ta İdari ve Toplumsal Yapı
A. İdari Yapıda Değişim
XVI. yüzyılın ikinci yarısında birçok siyasal, askerî ve ekonomik faktörün 

zorlaması sonucunda, feodal bir düzenin takipçisi olan Venedik Cumhuriyeti’nin 
kontrolü altında bulunmakta olan Kıbrıs Adası Türkler tarafından büyük maddi 
ve manevi zayiatlar göze alınarak fethedilmişti (Çevikel, 1997a: 39-68; Çevikel, 
1997b: 357-399). Fetihle birlikte Kıbrıs ayrı bir “Beylerbeyilik” yapılıp, 9 Ekim 
1571’de Anadolu’dan Alâiye, Karaman’dan İç-il, Zülkadir’den Sis ve Halep’ten 
Tarsus Sancakları buraya bağlanmıştı (Md 12: 413/811, 447/865; Refik, 1926: 
60-61, No: 49). Lefkoşa, Beylerbeyliğin Paşa Sancağı, Mağusa, Girne ve Baf 
Kazâları ise Sancağa çevrilerek toplam 8 Sancak’tan oluşan Kıbrıs Beylerbeyiliği 
ya da Kıbrıs Eyâleti teşkil olunmuştu. Bu arada idari, askerî, malî, hukuki ve 
emniyet müesseseleri de ihdâs edilmişti (Hill, 1952/IV: 10-13; Alasya, 1977: 87-
88). 

Bu şekilde yapılandırılmış olan Kıbrıs Beylerbeyiliği’nin müstakil 
Beylerbeyilik statüsü 1670 yılına kadar devam etmiştir. Bu tarihte ise, Kaptan 
Paşa’nın uhdesinde olan Cezâ’ir-i Bahr-i Sefîd Beylerbeyiliği’ne bir sancak 
(paşalık) olarak bağlandığı kaydedilmektedir (Luke, 1969: 31; Gazioğlu, 1994: 
327). 

Kıbrıs 1703 yılında,1 Hill’e (1952/IV: 73-75) göre, Veziriazam’a “hass” olarak 
verilecek ve yönetimi, Veziriazam’dan Kıbrıs’ın vergilerini toplama hakkını 
iltizam yoluyla satın alacak olan “muhassıl” isimli bir görevlinin eline geçecekti2. 
Bu şekilde Ada’nın bütün idari işleri ve her türlü vergi toplama işlemi şimdi tek 
bir kişinin elinde toplanmıştı. Bu şekilde başlayan muhassıllık idaresi, 1745-1748 
yılları arasındaki bir vezirin yönettiği bağımsız bir vâlilik dönemi hariç, 1785 
yılına, hatta Tanzimat’a kadar devam etmiştir (Çiçek, 1992: 58).

1785 yılında, Türklerin (KBM: 1/40; KBŞ: 1/35) ve özellikle Ada’da bu 
tarihe kadar gittikçe güçlenmiş olan zimmîlerin temsilcileri (re’âyâ vekilleri) 

1 Luke (1969: 36) adanın Veziriazam’a “hass” kılınma tarihini 1702 olarak vermektedir.
2 Tabakoğlu (1985: 47-48) ise, daha farklı bir görüş ortaya konmaktadır. Yazara göre, 1718 yılında 

adanın sancak veya paşalığına son verilmiş ve “hass”a çevrilmişti. 1721 yılında ise tekrar bir vezir 
tayin edilerek sancak (paşalık) yapılmıştı. 
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durumundaki Ortodoks Başpiskoposu, üç metropoliti ve Sarây (Dîvân) 
Tercümânı’nın şikâyetleri üzerine (KBŞ: 1/22, 1197 H.), yapılan tahkikat 
neticesinde “Muhassıl-ı Emvâl” El-hâc Abdülbâki Ağa görevden alınmıştı (KBŞ: 
1/29, 31; Hill, 1952/IV: 98-99). 

1785’te yapılan bir düzenlemeyle Ada Veziriazam’ın “hass”ı olmaktan 
çıkarılıp, yani doğrudan onun kontrolü altında bulunan bir muhassılın elinden 
alınıp, “Cezâ’ir-i Bahr-i Sefîd” Beylerbeyi de olan Kaptan Paşa’nın teklifi ve 
Dîvân-ı Hümâyûn’un tayini ile göreve gelecek bir muhassılın idaresine verilmişti. 
Kısaca, inisiyatif Kaptan Paşa’ya geçmişti (Çevikel, 2006a: 167-168). 

1750-1800 yılları arasında Kıbrıs’ta Lefkoşa Kazâsı sancak merkezi idi. 
Ada, Lefkoşa Kazâsı ve ona bağlı 15 kazâya (toplam 16 kazâ) ayrılmıştı (KBŞ: 
1/17, 27, 32, 38, 40, 46, 58; KBM: 1/9, 50-51)ı: Lefkoşa (Dağ ve Değirmenlik 
Nâhiyeleri), Mesariye, Mağusa, Karpas, Baf, Hrisofi, Kukla, Evdim, Tuzla, 
Leymosun, Piskobi, Gilan, Gerine, Lefke, Omorfa, Pendaye. 

İlgili dönem ve öncesinde Ada’da cari olan idari yapı kısaca ele alındıktan 
sonra, yine aynı dönemde, Türkler tarafından oluşturulmuş olan toplumsal yapı 
üzerinde de bir parça durmak yararlı olacaktır.

B. Kıbrıs’ta Nüfus Durumu ve Dağılımı

Venedik idaresinin baskı rejimi ve 1570-1571 yıllarındaki savaş sebebiyle 
Ada nüfusu bir hayli azalmıştı. Bu durum, Ada’daki çok geniş ekilebilir arazilerin 
metruk ve muattal kalmasına neden olmuştu (Gazioğlu, 1994: 100). Çünkü, 
Savaş’ın bitiminden hemen sonra, yani 1572 yılında hazırlanmış olan Tahrîr 
Defteri’ne göre, geçimi çoğunlukla ziraata dayanan kimselerin yaşamakta olduğu 
sadece Meserya ve Mazoto Bölgelerinde 76 köyün tamamen terk edilmiş olduğu 
tespit edilmişti (İnalcık, 1969: 7; Orhonlu, 1971: 93; Jennings, 1986: 177). 
Ada’dan kaçıp dağılmış olan yerli halkın geri dönmelerini sağlamak için, onlara, 
eski yerlerine döndükleri hâlde her türlü haklarının iade ve garanti edileceğine 
ve bunun için gerekli hazırlıkların yapıldığına dair umumi bir çağrı yapılmıştı. 
Yerli halkın çoğu eski yerlerine dönmeyince, boş kalmış topraklar tam olarak 
iskân edilememiştir. Ayrıca, yeni fethedilen bu topraklarda kurulacak olan Türk 
idaresinin, emniyetli ve istikrarlı bir şekilde devam edebilmesi, burada yeterli 
ölçüde Müslüman Türk unsurunun varlığına bağlıydı. Bu nedenlerden dolayı, 22 
Eylül 1572 (13 Cemaziyü’l-evvel 980) tarihinde, Anadolu, Karaman, Rum (Sivas, 
Tokat ve Amasya) ve Zülkadriye Kadıları’na hitaben yazılmış bir “Sürgün 
Hükmü” (MD 19: 335-337) hazırlanmıştı. 

Çıkarılan sürgün hükmü çerçevesinde Kasım 1572’de Mübâşir Meğri Kadısı 
Hüseyin Çavuş, Ilgın Müvellâsı Ali bin Mehmed ve Aksaray Müvellâsı Nurullah 
bin Ali’nin başkanlığında bir sürgün defteri hazırlanıp, bir nüshası İstanbul’a 
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gönderildi.3 İstanbul’a gönderilen defterden anlaşıldığına göre, sürgünler, 
Beyşehir, Seydişehir, Aksaray, Anduğu (Niğde), Develikarahisar, Ürgüp, 
Koçhisar, Niğde, Bor, Ilgın, Ishaklı (Sultandağı) ve Akşehir’den yazılmıştı. 
Daha sonra Akdağ ve Bozok’tan da sürgün deftere yazılmıştı (Orhonlu, 1971: 
94). Böylece, Anadolu’nun belli yerlerinden önemli miktarda Müslüman Türk 
unsuru ihraç edilip, Sultan II. Selim’in de istediği gibi (Refik, 1926: 60-61, No: 
32) Ada’yı “ma’mûr ve âbâdan” kılmak üzere, Kıbrıs’ta uygun şekilde iskân 
edilmişti.

1572’den itibaren Ada’ya sevkedilen Müslüman Türkler, çoğunluğu çiftçi 
olduğu için Meserya ve Mazoto gibi bölgelerdeki köylere yerleştirilmişti. Esnaf, 
zanaatkâr ve tüccâr olanlardan çoğu da Lefkoşa ve Mağusa gibi büyük yerleşim 
yerlerinde iskân edilmişlerdi. Buralarda, Rum ve Ermenilere ait mahallelerin 
yanında Müslüman mahalleleri teşkil edildi. 1698-1726 yıllarına ait şer’iye 
sicillerine (Çiçek, 1992: 228) göre, Arap Ahmed Paşa, Kale Ardı, Çatalhurma, 
Abdi Çavuş, Ömeriye, Tahte’l-kale, Tophane ve Kızılkule Lefkoşa’da kurulmuş 
olup, Türklerin çoğunluk teşkîl ettiği mahallelerden bazılarıydı. Kısaca, 1572 
yılından itibaren Kıbrıs’ta uygulanan iskân politikası sonucu, Ada’da bugüne 
kadar varlığını devam ettirmiş olan Kıbrıs Türk toplumunun temeli atılmıştı.

Ada’da nüfus reorganizasyonu yapılırken Müslim-Gayrimüslim ayırımı 
yapılmamış veya yapılmaya çalışılmamıştır (Çiçek, 1992: 64). Yani, zamanın 
Türk idaresi, Lefkoşa başta olmak üzere, özellikle büyük şehirlerde Müslim ve 
Gayrimüslim unsurları, mümkün olduğu kadar dengeli şekilde yerleştirmeye, 
grupları birbirine entegre etmeye çalışmıştır. Yalnız, güvenlik açısından sakıncalı 
(muhâtaralı) olduğu için, önce Lefkoşa Kalesi (MD 17: 277/129, 17 Şevvâl 979 
H.), sonra da Mağusa Kalesi (MD 21: 135/54, 24 Ramazan 980; 300/123, 20 
Şevvâl 980; 374/152, 8 Zi’l-ka’de 980) içerisindeki Hristiyanlar, “ehl-i sanat” 
olanlar müstesnâ olmak üzere, evleri o zamanki değeri üzerinden Müslümanlarca 
satın alınıp, kale dışına çıkarılmışlar ve “varoş”larda iskân edilmişlerdi. 

Lefkoşa mahallelerinin hepsinde de Rum-Türk karışımı söz konusuydu. 
Yalnız bazı mahallelerde Türkler, bazılarında Rumlar ve bazılarında da Ermeniler 
çoğunlukta bulunmaktaydı. Örneğin, Ermeni ve Karamanîzâde mahallelerinde 
Ermeniler, bir Ermeni Kilisesi etrafında toplanıp, ekseriyet teşkil etmişlerdi 
(Çevikel, 1999: 180-181). Türklerin çoğunlukta olduğu mahallelerin isimleri de 
genellikle Türkçe idi (Yorgancıoğlu, 1996: 267). 

Nüfus yerleşimi konusunda köylerdeki duruma baktığımızda, daha fetihten 
hemen sonra, Paşaköy, Topçuköy, Murat Ağa, Hamitköy, Dizdarköy gibi yeni 
Türk köyleri teşkil edilmiş olduğu gibi, Rum-Türk karışık oturulan köylerin 
de meydana geldiği görülmektedir. Bazı köylerde de Rumlar ekseriyette 
bulunmaktaydı (Gazioğlu, 1994: 110). Örneğin, Şer’iye Sicillerine göre, on 

3 BOa, Kamil Kepeci Tasnifi, No 2551’de bulunan bu defter Orhonlu (1971) tarafından incelenmiştir.
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XVIII. yüzyıl başlarında, Lefkoşa civarında 71 tane, Hristiyan nüfusa sahip köy 
mevcuttu. Aslında Rum-Türk karışımı söz konusu olan Ada’nın diğer yerleşim 
yerlerinin çoğunda da ekseriyeti Rumlar oluşturmaktaydı (Çiçek, 1992: 65).

XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Ada nüfusunu şu etnik ve dinî gruplar 
oluşturmaktaydı: Türkler, Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler (KŞS 20: 118/1), 
Venedikliler (KŞS 21: 2/2), Hristiyan Araplar (KŞS 21: 192/2; KŞS 22: 1/2), 
Fransızlar (KŞS 22: 4/3), Kıbtîler ve “Zanta reâyâsı” (KŞS 21: 179/2). Mısır’dan 
(KŞS 20: 156/3) ve Kafkaslardan (KŞS 20: 52/2; KŞS 21: 256/1) getirilen ve 
Ada’da satılan erkek ve dişi Arap (Zencîyi’l-asl) ve Gürcü köleleri de bunlara 
ilâve etmek gerekir. 

Jennings (1993: 148-149), XVII. yüzyılın ilk yarısında Ada’da “Marûnî” 
denilen insanların da bulunduğuna dâir, fazla bilgi ihtivâ etmeyen birkaç kayda 
rastladığını belirtmektedir. Bu dönemde ise Sicillerde onlarla ilgili hiçbir kayıt 
bulunamamıştır. 

Yahudilerin de Ada’da varlıkları şüphesizdi. Fakat, kendilerinin veya 
başkalarının hareketleri için Osmanlı Devleti’nin herhangi bir kısıtlaması söz 
konusu olmamasına rağmen (Jennings, 1993: 165) Ada’da ücra köşelerde dağınık 
hâlde bulunmaktaydılar. Dolayısı ile ne bunların, ne de diğer ehl-i zimmet 
unsurların teker teker Ada’da ne kadar nüfusa sahip bulunduklarını tespit etmek 
mümkün gözükmüyor. 

Ada nüfusunu oluşturan küçük unsurlar hakkında detaylı bilgi edinilememekle 
birlikte, Kıbrıs Eyâleti’nin 1750-1800 döneminde sahip olduğu toplam nüfus 
hakkında dönemin arşiv kayıtlarında bir hayli aydınlatıcı bilgiye rastlamak mümkün 
olmuştur. 1777 yılı için en önemli kaynaklardan birisi zamanın Kıbrıslı Hristiyan 
din adamlarından ve aynı zamanda bir tarihçi olan Cyprianos’tur (Cobham, 
1908: 366-367). Ona göre, bu tarihte toplam Hristiyanlar 37.000, Müslümanlar 
ise 47.000 idi. Toplam Ada nüfusu da 84.000 idi. Dönemin Ada nüfusu hakkında 
belgelere dayalı olarak yaptığımız hesaplamaları içeren bir çalışmamızda (Çevikel, 
2000) toplam Ada nüfusu 1790 yılı için 115.724 (Müslümanlar 67.000, Zimmîler 
48.724); 1793 yılı için 114.616 (Müslümanlar 67.000, Zimmîler 47.616) ve 1800 
yılı için 97.524 (Müslümanlar 67.000, Zimmîler 30.524) olarak hesaplanmıştır.

Ada’da 1750-1800 döneminde söz konusu olan nüfusun Ada çapında dağılımına 
gelince, yapılan araştırmalar sonucunda şu gibi tespitlerde bulunulmuştur: Zimmî 
nüfus daha çok Mağusa, Mesariye, Leymosun, Piskobi, Baf ve Kukla’da ve 
bunlara oranla daha az olmak üzere Lefkoşa, Gerine, Tuzla, Hırsofi, Gilan, Evdim 
ve Değirmenlik’te yoğunlaşmıştı. Büyük ihtimâlle bu bölgelerde Türk nüfusu 
yoğundu. Zimmîlerin en az bulundukları yer Lefkoşa ve en yoğun bulundukları 
yer ise Mesariya olması durumu bir parça göstermektedir. Çünkü Ada’nın merkezi 
olan Lefkoşa ve civarı Türklerin en yoğun bulundukları yerdir. Belki de bu nedenle, 
Şer’iye Sicillerinde Türklerle ilgili kayıtların çoğu Lefkoşa Kazası’na aitti. 
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Bunu, dönemin kayıtlarında yer alan Türklerle ilgili toplam 12 boşanma olayının 
10 tanesinin Lefkoşa mahallelerinde meydana gelmesi ve Türklerin ilgilendiği 
kölelerle ilgili 11 kaydın hepsinin Lefkoşa ile ilgili olması göstermektedir. İlgili 
dönemde Ada’da meydana gelmiş olan 12 boşanma olayından ikisinin de Mağusa 
ve Tuzla Merkez mahallelerinde gerçekleşmesi ayrıca, Türklerin bu kazalarda 
çoğunlukla merkezde, yani kale içlerinde ikamet etmekte olduklarının bir 
göstergesi sayılabilir.

Nüfus dağılımı konusunda, genel olarak Osmanlı Devleti’nin bir ayrım 
politikası gütmediği anlaşılmaktadır. Bilakis baştan beri bir nevi otokontrol 
sistemi oluşturmak üzere nüfusun Ada’da dengeli bir şekilde yerleşmesini istediği 
de anlaşılmaktadır. Bunu, bu dönem için, en azından, hepsi Türklerden veya 
hepsi Rumlardan oluşan kaza veya köye rastlanılmamış olması göstermektedir. 
Devlet’in, öyle bir politikası olsaydı, bunu uygulamaya, yani halkı istediği şekilde 
yerleştirmeye yetecek gücü vardı. Meselâ fetihten sonra, güvenlik açısından 
sakıncalı olduğu için, önce Lefkoşa Kalesi (MD 17: 277/129, 17 Şevvâl 979 H.), 
sonra da Mağusa Kalesi (MD 21: 135/54, 24 Ramazan 980; 300/123, 20 Şevvâl 
980: 374/152, 8 Zi’l-ka’de 980) içerisindeki Hristiyanlar, “ehl-i sanat” olanlar 
müstesna olmak üzere, evleri o zamanki değeri üzerinden Müslümanlarca satın 
alınıp, kale dışına çıkarılmışlar ve “varoş”larda iskân edilmişlerdi.

Kaza ve nahiye merkezlerinde mahallelerin bir kısmında bir cemaât, bir 
kısmında ise başka bir cemaâtin yoğun bulunduğu anlaşılmıştır. Tespitlerimize 
göre, Ada merkezi Lefkoşa’da toplam 25 mahalleden4 9 tanesinde –Çatalhurma, 
Manastır, Aya Kaşano, Aya Sava, Baş, Çakmaklı, Ermeni, Aya Luka ve Kafesli 
Kenisa– zimmîler nüfus hâkimiyetine sahipti. Bunların çoğunda az da olsa 
Müslümanların da yaşadığına dâir kayıtlar bulunmaktadır. Tam tersi de vâki 
idi. İmparatorluk genelinde olduğu gibi, meselâ Lefkoşa mahallerinde de her 
cemaât kendi mahallesinde kendi kilise, câmi veya mescidi etrafında toplanmıştı. 
Bununla birlikte, her iki büyük cemaât mensupları köylerde yan yana tarlalara, 
kasaba ve kazâ merkezlerindeki çarşı, pazar ve hanlarda yan yana dükkânlara 
veya imâlathanelere sahip olabilmişlerdi. Elbette ki bu durum, iki cemaât arasında 
sık sık karşılıklı ilişkilerin kurulmasını âdeta bir zorunluluk hâline getirmişti. 

II. Müslim-Gayrimüslim İlişkileri
XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Kıbrıs toplumunu meydana getiren iki temel 

grup olan Müslümanlar ve ehl-i zimmet reâyâ arasında yaşanmış olan ilişkileri 
zirai, ticari ve sosyal konular olmak üzere üç alanda incelemek mümkündür. 
Hemen belirtilmelidir ki, bu üç alanda da iki cemaât arasında sık ve yakın ilişkiler 
4 Bu mahalleler şunlardı: Debbâğhâne, Câmî’-i cedîd, Ömeriyye, Karamânîzâde, İbrahim Paşa, 
Arab Ahmed Paşa, Mahmud Paşa, Çatalhurma, Manastır, Aya Kaşano, Abu Kavuk, Ayasofya, 
Tahte’l-kal’a, Aya Sava, Baş, Abdi Çavuş, Karaboya, Korkud Efendi, Çakmaklı, Nevbethâne, 
Ermeni, Aya Luka, Kızılkule, Kafesli Knisa, Tophâne (Çevikel, 2000: 341-342). 
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kurulabilmişti. Yalnız bu ilişkiler sonucunda ister istemez her toplumda normal 
olarak zuhûr edebilecek olumsuzluklar da yaşanmış ve genelde sicillere ve 
merkeze yazılmış olan şikayet dilekçelerine (Çevikel, 2006c) bu negatif yönde 
olanlar yansımıştı. Mantıken de anlamak mümkündür ki, kişiler ve gruplar 
arasında değişik konularda problemler çıkıyorsa orada karşılıklı temaslar söz 
konusu demektir. Gruplar arasında kesin bir bölünme veya ayrım olsaydı birçok 
araştırmaya konu olan onca toplumsal ilişkinin meydana gelmesi mümkün 
olmazdı.

İlgili dönemde Kıbrıs’ta yaşanan cemaatlerarası ilişkiler en yoğun olarak kırsal 
kesimde tarla sınırları, ziraâtçı-sahib-i arz (dirlik sahibi) arasında vergi sorunları, 
akarsulardan faydalanma konusu veya su kuyusu açma meseleleri gibi zirai 
konularla ilgiliydi. Çünkü İmparatorluk genelinde olduğu gibi Ada’da da zirai 
bir toplum yapısı söz konusuydu. Halkın çoğunluğunun en önemli gelir kaynağı 
ziraâtçilikti. Şehirlerde, yani kazâ merkezlerinde ise farklı cemaât mensuplarının 
ilişkiye girdikleri konular daha çok sıradan alacak verecek işleri, mal transferleri, 
borç alış-verişi, asayiş meseleleriydi (Çevikel, 1999: 428-437).

Farklı cemaat mensupları aynı dönemde ve zeminde her zaman yukarıda 
belirtilen konularda karşı karşıya gelmemekteydiler. Çoğu zaman olumlu 
sonuçlanan iş birliği de yapmışlardı. Ticari ortaklıkların yanında, hayatlarını da 
birleştirmişler, yani evlilikler gerçekleştirmişlerdi. Evlilikler daha çok müslüman 
erkek-Hristiyan kadın evliliği şeklindeydi. İslâm hukukuna göre tersi mümkün 
olamazdı. Evliliğin olduğu yerde boşanmalar da yaşanmıştı. Cemaâtler arası 
ilişkilerin en önemli bir boyutu da ihtidâ olaylarıydı. Farklı zaman ve mekânlarda 
farklı cinsiyetlerden, yaş gruplarından, din ve mezheplerden bazı Gayrimüslimler 
değişik nedenlerle dinlerini terk edip Müslümanlığı seçmişlerdi (Çevikel, 2000: 
224-252). Bu çalışmanın esas konusunu oluşturacak olan Kıbrıs’ta ihtidâ meselesi 
aşağıda ele alınacaktır.

III. Kıbrıs’ta İhtidâ Olayları

XVIII. yüzyılın ikinci yarısında yaşanmış onca çalkantılı hâdiselere rağmen, 
toplum tabanında gruplararası ilişkilerin yoğun seyrettiğinin bir göstergesi de, 
Gayrimüslimlerin İslâm dinine girmelerini ifade eden (Jennings, 2006: 372) 
ihtidâ olaylarıdır. Bu olay uzun zamandır Rum, Türk ve diğer milletlerden Kıbrıs 
tarihiyle ilgilenen araştırmacıların değinmeden geçemediği bir tartışma konusu 
olmuştur.

İhtidâlar konusunun önemli bir tartışma konusu hâline gelmesi, Rum tarihçi 
Theodore Papadopoullas’ın eserinde (1965: 32), herhangi bir belgeye istinat 
etmeksizin (İnalcık, 1971: XII) 1965 yılında “bugün Ada’da yaşamakta olan Kıbrıs 
Türkleri geçmiş dönemlerde Müslüman olmuş Hristiyan Rumlardan oluşmuştur” 
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şeklinde bir iddiayı öne sürmesiyle başlamıştı.5 Kıbrıslı Türk araştırmacı Vergi 
Bedevi’nin 1969 yılında (1971: 139-148) söz konusu iddiaya bir bildiri ile cevap 
vermesiyle tartışmanın karşı tarafı da oluşmuş oluyordu.

A. Konuyla İlgili Araştırmalar

Papadopoullas ve Bedevi’den sonra Kıbrıs’ta ihtidâlar konusunda birçok 
araştırmacı çalışma yapmıştır. Her birisi belli bir dönemi araştırıken Kıbrıs 
Şer’iye Sicilleri’nde karşılaştıkları ihtidâ kayıtlarını değerlendirmişlerdir. Bu 
araştırmacılardan bazıları ihtidâ olaylarını çalışmalarında bir alt başlıkta veya 
toplumsal ilişkiler çerçevesinde ele almışlar, bazıları da müstakil araştırma konusu 
yapmışlardır. Bu araştırmaları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

1. Jennings, R. C., (1993), Christians and Muslims in Ottoman Cyprus and 
the Mediterranean World, 1570-1640. New York.

2. Çiçek, K., (1992), “Zimmis (Non-muslims) of Cyprus in the Sharia Court, 
1110/39 A. H./1698-1726 A. D.” (Unpublished Ph. D. Thesis). Birmingham: 
University of Birmingham.

3. Dündar, R., (1998), “Kıbrıs Beylerbeyiliği (1571-1670)”, (Yayımlanmamış 
Doktora Tezi). Kayseri: İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

4. Erdoğru, M. A. (1999), “Osmanlı Kıbrısı’nda İhtidâ Meselesi (1580-1640)”, 
Prof. Dr. İsmail Aka Armağanı, İstanbul: Beta Basım Yayın, 163-170.

5. Çevikel, N., (2000), Kıbrıs Eyâleti: Yönetim, Kilise, Ayan ve Halk 
(1750-1800)/Bir Değişim Döneminin Anatomisi, Gazimağusa: Doğu Akdeniz 
Üniversitesi Basımevi.

6. Özkul, A. E., (2006), “XVIII. Yüzyılda Kıbrıs Adası’nda İhtidâ Hareketleri”, 
XVth Congress of Turkish History, 11-15 September 2006-Ankara, Ankara: 
T.C. Atatürk Kültür ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu. (Basılacak)

7. Erdönmez, C., (2007), “Tanzimat Çaği’nda Kıbrıs’da Toplumlararası 
İlişkilerin Dinî Boyutu: İhtidâ”, (Yayımlanmak üzere gönderilmiş, fakat henüz 
yayımlanmamış makale).

Bedevi (1971) de dâhil olmak üzere bu araştırmalarda ihtidâlar konusunda 
elde edilen rakamsal sonuçları aşağıdaki gibi bir tabloda (Tablo: 1) toplamak 
mümkündür. Bu bize aşağıda detaylı şakilde ortaya koyacağımız değerlerle bir 
mukayese yapma imkânı verecektir. Jennings (1993) ihtidâlar konusunda birçok 
tartışmaya açık fikir öne sürmüş olmakla birlikte eserinde ihtidâlarla ilgili kesin 
5 Bu iddanın bir eleştirisi için bkz.: Erdoğru, 1997: 82.
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rakamlara rastlanmamaktadır.6 Fakat onun çalıştığı dönemle ilgili olarak aynı 
dönemi inceleyen Dündar (1998) ve Erdoğru (1999)’da rakamlar vardır.

Tablo 1: Dönemlere Göre İhtidâ Sayıları ve Oranları
Araştırmacı  Dönem İhtidâ Sayısı Süre Yıllara Oranı
Çiçek (1992) 1698-1726 13 28 0.46
Dündar (1998) 15 93-1595 12 2 6*

Erdoğru (1999) 1580-1640 66 60 1.1
Çevikel (2000) 1756-1800 121 44 3.02
Özkul (2006) 1726-1751 63 25 2.52
Erdönmez (2007) 1839-1856 48 17 2.82

* Bu rakama dikkatle bakmak gerekir. 2 yılda 12 ihtidâ gerçekleşmiş, fakat uzun yıllar hiç ihtidâ 
gerçekleşmemiş olabilir. Bir dönemi yansıtmıyor. Genel hesaplamada ihmal edilebilir.

Genel Rakamlar
Bedevi (1971) 1571-1878 400 308 1.30
Yeni proje 2007** 1571-1878 400’den biraz fazla 308 1.30 +

** KKTC Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kıbrıs Şer‘iye Sicilleri’nin transkripsiyonu için anlaşmış 
ve projeyi tamamlamak üzere olan Tüm Arşivciler Derneği (İstanbul/Türkiye) yöneticileri 
kesin olmayan sonuçlara göre toplam ihtidâ saysının 309 yılda 400’ün biraz üzerinde olacağını 
belirtmişlerdir (Özkul, 2006: 5 no’lu dipnot).

B. Araştırmaya Konu Olan Arşiv Kaynakları

Daha önce 1999’da hazırladığım doktora tezinde incelediğim şer’iye sicillerine 
göre 1769-1800 döneminde 67 kişinin ihtidâ ettiğini tespit etmiştim. Devam eden 
araştırmalarım sonucunda KKTC Millî Arşivi’nde (Girne) bütün (KSŞ 18’in 
fotokopisi) ve parçalar hâlinde bulduğum sicillerde ve buralarda karşılaştığım 
ihtidâ kayıtlarına göre 1756-1800 Dönemi’nde ihtidâ edenlerin sayısı 121’e çıkmış 
ve bu tespitimi yayımladığım bir çalışmamda (Çevikel, 2000; 170) belirtmiştim. 
Konu üzerindeki araştırmalarım devam etmiş ve başka Sicilleri de tarayarak 
1746-1801 Dönemi’nde kayıtlara yansıyan ihtidâları tespit ettim. Bu tespitlerim 
aşağıda ayrıntılı şekilde ele alınacaktır.
6 Daha önce yaptığım çalışmamda (Çevikel, 2000: 132) Jennings’in (1993: 137) çalışmasında 1580-
1637 döneminde 102 kişinin ihtidâ etmiş olduğu yönünde bir not vardır. Bu tespitin bir yanlış an-
lamadan ya da dikkatsizlikten kaynaklandığını söylemek mümkündür. Çünkü, Jennings’in burada 
verdiği rakamlar birçok nedenden dolayı mahkemeye giden Müslümanların ve onlara vekalet eden 
babalarına aittir ki, Jennings, sayıları 102 olan bu kişilerin 32’sinin mühtedi olduğunu belirtmek-
tedir. Bu arada baba adları “Abdullah” olan Müslümanların mühtedi olduğu varsayımına dayanan 
bu görüş ve tespitin de tartışma konusu olduğunu belirtmek gerekir. Çünkü, bilindiği üzere Hz. 
Aişe’den nakledilen bir hadiste Hz. Peygamber: “Allahu Teâlâ’nın en çok sevdiği isimler Abdullah 
ve Abdurrahman’dır” demiştir  (30. 4. 2007), “Çocuğa İsim Koymanın Adabı”, www.kucukyaka-
li.de/html.php/modul/forum /op/show_thread/tid/483/fstartpos/0).  Dolayısıyla Abdullah ismi 
Müslümanlar arasında İslâm tarihinin en başlarından beridir en yaygın şekilde kullanılan isimlerin 
başında gelmiştir.
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1746-1801 döneminde Osmanlı Kıbrısı’nda meydana gelen ihtidâ kayıtları 
aşağıdaki kaynaklardan elde edilmiştir:

KŞS 16 (1158-1164/1745-46 – 1750-51)

KŞS 18 (1170-1198/1756-57 – 1783-84)

KŞs 19 (1180-1183/1766-67 – 1769-70)

KŞS 21 (1198-1212/1783-84 – 1797-98)

KŞS 22 (1213-1215/1798-99 – 1800-1801) 

KKtC-Ma, Şs: 10/1 2 (1212-1213/1797-98 – 1798-99): Bu KKTC Millî 
Arşiv ve Araştırma Dairesi’nde (Girne) “Geçici Kayıt No: 10/1” künyesi ile 
kayıtlı Kıbrıs Şer’iye Sicili parçasıdır.7

İncelediğimiz bu Sicillerde yer alan ihtidâ kayıtlarının en erken tarihlisi 29 Zâ 
(Zi’l-ka’de) 1159/13. 12. 1746 tarihini taşımaktadır (KŞS 16: 1/7). En geç ihtidâ 
kaydı da 9 L (Şevvâl) 1215/23. 02. 1801 tarihlidir (KKTC-MA, ŞS: 10/1, Varak 
No: 4, Sayfa No: 5).8 

Burada Kıbrıs Şer’iye Sicilleri hakkında bazı hususlara değinmekte fayda 
vardır. Sicillerin üzerinde birçok referans numaraları vardır. Bu numaralarla 
defterlerin içerdiği kayıtların tarihleri arasında önemli ölçüde tutarsızlıklar vardır. 
Tam bir kronolojik düzen söz konusu değildir. Bu defterler yeniden içerikleri 
gözden geçirilerek yeniden numaralandırılmalıdır. Defterlerde kayıtlar arasında 
da kronolojik bir sıra bazen bulunmamaktadır. Bu durum, defterleri tutan 
görevlilerden de (kadı) kaynaklanmıştır. Zaman zaman deftere kaydedilmesi 
gereken bir durum çıktığında ellerindeki defterlerden herhangi birisindeki bir 
boşluğu kullanabilmekteydiler. Özellikle ihtidâ kayıtları ve değişik mallara 
uygulanan günlük narhlar gibi. Bu nedenle ihtidâ kayıtlarının çoğu defterlerdeki 
kayıtların arasında ve sonunda sonradan eklendiği belli olacak şekilde kaleme 
alınmıştır ve ihtidâ tarihi ile diğer kayıt tarihleri arasında uygunsuzluklar 
oluşmuştur. Dolayısıyla bazı defterlerde hiç ihtidâ kaydına rastlanmamıştır: 
Meselâ 1183-1196/1769-70-1781-82 yıllarına ait kayıtları içeren KŞS 20 gibi.

Söz konusu defterlerle ilgili dönemde ihtidâ eden bütün Gayrimüslimlerin 
kaydedildiklerini söylemek de doğru değildir. Çünkü İslâm’ı seçmek isteyen birisi 
için Kadı’ya gelip deftere kaydolmak zorunlu değildi (Erdoğru, 1999: 164). En az 
iki güvenilir Müslümanın yanında ihtidâ da edilebiliyordu. Mühtedi ihtidâ ettiğini 
ve yeni aldığı ismini isterse daha sonra gidip kaydettirebilmekteydiler (KŞs 19: 
148/1). 

7 KKTC Arşivler ve KKTC Millî Arşivi’ndeki bütün ve parçalar hâlindeki Şer‘iye Sicilleri’nin 
tanıtımı için bkz.: Çevikel, 2000a, 2006ç.

8 Bu çalışmada Hicri tarihler Miladi tarihlere çevrilirken başvurulan kaynak şudur: Dağlı-Üçer, 
1997.
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IV. 1746-1801 Döneminde Kıbrıs’ta İhtidâlar

Bu bölümde Kıbrıs’ta ihtidâlara dair yukarıda değinilen Kıbrıs Şer’iye 
Sicilleri çerçevesinde bugüne kadar yaptığımız araştırmalar sonucunda 
1846-1901 dönemine ait ihtidâ olayları ele alınacaktır. Bunu yaparken önce ihtidâ 
usûlü ve tescili, ihtidâ tescil formülü ve içerdiği unsurların üzerinde durulacaktır.

A. İhtidâ Usûlü ve Tescili

Aşağıda ihtidâ usûlüne dair belirtilecek olan hususlar kullandığımız Kıbrıs 
Şer’iye Şicillerinden elde edilmiştir. Bu durum Tanzimat Dönemi’ne kadar 
İmparatorluk geneli için de geçerlidir. Başka bir deyişle, İmparatorluğun diğer 
bölgelerinde aynı konuyu araştıran araştırmacılar da ihtidâ usûlü şartlarına 
dair tespitlerini uygulamalardan, yani sicillerdeki kayıtlardan elde etmişlerdir 
(Jennings, 1993: 137-143; Erdoğru, 1999: 163-170; Şeker, 2005: 71-86). Sicillere 
yansıyan uygulamaların da İslâm hukuku, yani fıkıhtan kaynaklandığı şüphesizdir 
(Ercan, 2001: 198). İhtidâ eden birisinin takip edeceği usûl şöyleydi:

a. İhtidâ iki şekilde olabilirdi. Birincisi: Birisi ihtidâ etmek istediğinde iki 
Müslümanın yanında aşağıda değinilecek merasimi yerine getirmekle Müslüman 
olur, daha sonra Lefkoşa’daki “Meclis-i şer’a”, yani Şer’i Meclis’e giderek 
Kadı’ya durumu tescil ettirebilirdi (KŞS 19: 148/1). Burada mühtedinin ihtidâ 
durumunu tescil ettirme zorunluluğu olmadığını da belirtmek gerekir (Erdönmez, 
2007). İkincisi: Mühtedi Ada’yı belgelerde görüldüğü gibi genelde Şer’i 
Meclis’e gelmek suretiyle ihtidâsını Kadı’ya tescil ettirmekteydi (Jennings, 
2006: 372). Osmanlı yönetiminin tercihinin ikinci şekil olduğu söylenebilir 
(Erdoğru, 1999: 164). Bu durumu 1746-1801 döneminde tespit ettiğimiz 150 
kayıttan 149’unun bu şekilde olması göstermektedir. Meclisdeki ihtidâ eylemi 
vekâlet yoluyla da yapılabilmekteydi (Jennings, 1993: 137), fakat çoğunlukla 
bizzat mecliste bulunulduğu görülmüştür. Kadı’nın bir görevi de ihtidâ olaylarını 
tescil etmekti. Burada Kadı’nın asıl görevi ihtidânın zorlama olmaksızın gönül 
rızasıyla gerçekleşmiş olduğunu tespit etmekti (Jennings, 1993: 139). İhtidâların 
deftere kaydının mühtedinin vergi statülerinin belirlenmesi için de yapıldığı 
belirtilmektedir (Erdoğru, 1999: 166). Kadı ihtidâ olayıyla ilgili olarak: İhtidâ 
eden kişinin asıl memleketini, son ikamet adresini, eski ve yeni adını, duruma göre 
eşleriyle boşanıp boşanmadığını, çocuklarının eski ve yeni isimlerini, şahitlerin 
adlarını ve çoğunlukla kayıt tarihini mutlaka deftere işlerdi.9 

b. İhtidâ eden kişi kendi “hüsn-i rızasıyla” geldiği Şer’i Meclis’te şahitler 
(şuhûdi’l-hâl) ve Kadı huzurunda “... bi’t-tav’a kendi rızâsıyla şehâdetini okuyub 
bâtıl dinden çıkdım hak dini kabul itdim…diyerek “şerf-i İslâm ile müşerref/e 
olurdu (KŞS 19: 148/1; KKTC-MA, ŞS: 10/1, Varak No: 3, Sayfa No: 4; KŞS 
21: 192/2).
9 Jennings (1993: 139) bu kayda geçirme olayını Müslüman cemaatin kendi başarısını ilân etmesi 
olarak da değerlendirmektedir.
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c. Müslüman olan kişiye cinsiyetine göre bir Müslüman ismi verilir, başa 
sarılan sarık gibi Müslüman giyisileri giydirilir ve erkekler sünnet ettirilirdi (Ercan 
2001: 200). Yalnız kılık kıyafet değişimi ve sünnet ettirilme hakkında incelenen 
sicillerde kayda rastlanmamıştır.

ç. İhtidâ edenler evliyse İslâm hukukunun Hanefi Mezhebi’ne göre işlem 
yapılırdı (Jennings, 1993a: 166-167). Buna göre, ihtidâ eden kişinin karısına 
ya da kocasına da İslâm teklif edilirdi. Cevap olumsuz ise ve Müslüman olan 
erkekse karısını boşamak veya boşamamak konusunda serbestti ve karısına 
baskı yapamazdı (Erdoğru, 1999: 169).10 Müslüman olan kadınsa Gayrimüslim 
kocasıyla evli kalamayacağı için evlilik sonlandırılırdı.11 Bu bir tercih meselesi 
değil, bir zorunluluktu. Bir örnekte (KKtC-Ma, Şs: 10/1, Varak No: 3, Sayfa 
No: 4) asıl adı Lino bint-i Mihayil iken:

“… şeref-i İslâm ile müşerrefe olan Hadîce Hatun’ın zevci Dolma oğlı 
Zayriyye zimmî meclis-i şer’a ihzâr olunub mesfûra dahî İslâm ‘arz olundıkda 
ebâ vü imtinâ’ itmegin beynleri tefrîk itdirildigi işbu mahalle kayd şüdd…” 
denilmiş, yani Hatice Hatun kocasından boşanmak durumunda kalmıştı. İkinci 
bir örnekte ise (KKtC-Ma, Şs: 10/1, Varak No: 4, Sayfa No: 5), asıl adı Marina 
bint-i Elyasi’nin Müslüman olduktan sonra “… zevci Yasef v. Zurzi’ye İslâm ‘arz 
olundıkda ebâ itmekle beynleri tefrîk itdirildiği….” görülmüştü. Enteresandır ki, 
İslâm hukukunun bu kesin hükmünü görmezlikten gelmiş gözüken veya görmek 
istemeyen bazı araştırmacılar (Jennings, 1993: 140 ve 1993a: 167 vd.; Dündar, 
1998: 395; Ercan, 2001: 205; Özkul, 2006) ihtidâ eden kadınların çoğunun ihtidâ 
sonrası kocalarından boşanmış olmasını, Hristiyanlık’ta boşanmanın daha zor 
olduğu gerekçesiyle, kadınların ihtidâ olayını kocalarından boşanmak için bir 
yöntem olarak kullandıkları şeklindeki bir anlayışla açıklamak istemişler veya 
böyle bir anlayışa bir şekilde destek vermişlerdir. Boşanma isteği önemli bir etken 
olabilir (Çetin, 1994: 69; Erdönmez, 2007), fakat her dönemde ihtidâ edenlerin 
önemli bir kesimini oluşturan kadınların durumunu ağırlıklı olarak buna bağlamak 
hem mantıksız hem de ön yargılı bir değerlendirme olarak gözükmektedir. 

d. İhtidâ eden evli Gayrimüslimin çocukları için de İslâm hukukunun hükümleri 
uygulanırdı. Buna göre çiftlerden birisinin ihtidâsı durumunda çocuklar “hayrü’l-
ebeveyn”, yani anne ve babadan hayırlı olana, başka bir deyişle Müslüman olana 
verilirdi. 1746-1801 döneminde bu duruma dair 5 kayıt vardır: Çocuklar ikisinde 
anneye (KŞS 16: 211/1; KŞS 21: 337/3); üçünde ise babaya verilmiştir (KŞS 16: 
211/8; KŞS 18: 82/11; KŞS 21: 2/3). Bu örneklerin bazılarında çocukların eski 
10 Özkul’un (2006) bu konuda kendi dönemiyle ilgili olarak: “İki toplumlu evliliklerde gayrimüslim 
kadınların genellikle din değiştirmedikleri anlaşılmıştır” şeklindeki tespiti bu gerçeğe dayanmaktadır.

11 1746-1801 dönemi Kıbrıs Şer‘iye Şicilleri kayıtlarında rastlanmamış olmakla birlikte, on yedinci 
yüzyıl örneklerinde ihtidâdan sonra evliliği sonlandırılan kadın isterse uygun bir Müslüman’la 
evlendirilir, istemezse güvenilir bir Müslüman aileye emanet edilir ve kendisine para yardımı 
yapılırdı (Erdoğru, 1999: 164-165). 
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isimleri verilmiş, fakat hepsinde İslâmi isimleri kaydedilmiştir. Yine bu kayıtlarda 
bahse konu olan 15 küçük (sağir/sağire) çocuğun 6’sı erkek, 9’u da kız çocuğuydu.

B. İhtidâ Tescil Formülü ve Unsurları 

   1746-1801 dönemine ait Kıbrıs Şer’iye Sicilleri’nde tespit ettiğimiz 150 ihtidâ 
kaydına baktığımız zaman genelde şöyle bir formülle karşılaşılmıştır: İkamet yeri 
(kazâ/nâhiye/karye/mahalle) + eski isim + “meclis-i şer’-i şerîfe gelüb şeref-i 
İslâm ile müşerref olduğu” + yeni isim + “ …. ile tesmiye olunduğu işbu mahalle 
kayd şüdd” + tarih + “şuhûdi’l-hâl” (şahitler) ibâresi + şâhit isimleri (en az iki 
tane).

Bu formüle zaman zaman ihtidâ edenlerin özel durumlarına göre bazı başka 
unsurların da ilâve edildiği görülmüştür: Asıl memleketi, boşanma, gençlerin 
yaşlarına dair notlar (sabî-i mümeyyiz, sabî-i âkıl, mürâhik/mürâhika, şâbb, şâbb-ı 
emredd vb.), anne veya babalarına verilen çocukların sayısı ve yaş durumlarını 
belirten notlar, isimleri vb. gibi. Bu kayıtlarda mühtedilerin, yani ihtidâ edenlerin 
“bâtıl” dinlerinin ne olduğuna hiç değinilmemiştir. Çünkü, bunun İslâm’da hiçbir 
önemi bulunmamaktadır (Köse, 1997: 66). Yalnız bazı ihtidâ edenlerin isimlerinden 
önce ve sonra kullanılan “Nusârî tâ’ifesinden” (KŞS 19: 1/4), “Ermeniyân’dan” 
(KŞS 16: 1/11), “… nâm Ermeni” (KŞS 21: 2/7); “fi’l/‘an-asl Şam/Kahire/
Lazkiye/Vendili [Venedikli]” denilerek asıl memleketlerine yapılan atıftlardan 
(KŞS 18: 130/8; KŞS 19: 1/4; KŞS 21: 2/2) veya kişilerin eski ve aldıkları yeni 
isimden mühtedilerin milliyetleri konusunda bazı ip uçları elde edilebilmektedir. 
Hatta bir kayda (KŞS 18: 128/10) göre, ihtidâ eden Ristorinodi’nin isminden evvel 
gelen “halâ Yeniçeri Ağası Osman Ağa’nın olan” notundan onun köle olduğu 
anlaşılmaktadır.

1846-1801 dönemine ait Kıbrıs Şer’iye Sicilleri’nde tespit edilen ihtidâ 
kayıtlarında yukarıda belirtilen formüldeki sıraya uygun olarak en çok karşılaşılan 
unsurları şu şekilde sıralamak mümkündür: Eski ad, yaş durumu, yeni ad, ikamet 
yeri, çocuk durumu ve şuhûdi’l-hâl (şâhitler), tarih. Aşağıdaki bölümde bu 
unsurlar hakkında değerlendirmelerde bulunulacaktır.

V. İhtidâ Verileri (1846-1801) ve Değerlendirmeler

A. Rakamlar, Bayan/Erkek Oranları

Yapılan incelemeler sonucunda yukarıda künyeleri verilen ve 1746-1801 
dönemine ait Kıbrıs Şer’iye Sicilleri’nde toplam 150 ihtidâ kaydı tespit 
edilmiştir. İhtidâ eden anne ve babalarla birlikte müslüman olan ve isimleri ihtidâ 
kayıtlarında geçen 15 çocukla birlikte bu dönemde ihtidâ edenlerin ya da ihtidâları 
resmî kayıtlara yansıyanların sayısı 165’tir. Bunlardan 15’i çocuk, onların 9’u kız, 
6’sı erkek, geriye kalan 150 kişinin 57’si kadın, 93’ü de erkekti. Çocuklar da dâhil 
ihtidâ edenlerin 66’sı bayan, 99’u erkekti. Yani bayan/erkek oranı % 40/ % 60 idi. 
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XVIII. yüzyılın ilk yarısında ihtidâ eden kadınların ihtidâ eden erkeklere oranı % 
19.12 / % 80.88 idi (Özkul, 2006). Bu dönemde kadınların ihtidâ oranında iki kat 
artış olmuştur.

Kocaları veya hanımları Müslüman olmayı reddettiği için evliliğin sona ermesi 
sonucu ortada kalan çocuklar, İslâm hukukuna göre “hayrü’l-ebeveyn”e, yani 
anne ve babadan hayırlı olanına ya da İslâm’a geçene verilmişti. Kaydın birinde 
“mezbûrların [çucukların] ebeveynlerinden babalarına teslîm olundığı kayd şüdd” 
denilmişti (KŞS 21: 2/3). Çünkü bu kayıtta Müslüman olan bir babaydı.

Mariye bint-i Mihayil “şerf-i İslâm ile müşerrefe”, yani müslüman olmuş, 
Ümmü Gülsüm ismini almış ve “sağîr oğlı” Yorgi ve “sağîre kızı” Lino kendisine 
verilmişti. Çocuklara Mehmed ve Havva isimleri konmuştu (KŞS 16: 211/1).

– Piyeri veled-i Yanni “şerf-i İslâm ile müşerref” olmuş, İsmail ismini almış 
ve “sağîre kızı” Mariko kendisine verilmişti. Çocuğa Fâtıma ismi konmuştu (KŞS 
16: 211/8).

– Mariyo bint-i Yanni “şerf-i İslâm ile müşerrefe” olmuş, “Fâtımaˮ ismini 
almış ve “sağîr oğulları” Hristofi ve Samenderoya kendisine verilmişti. Çocuklara 
Hasan ve Hüseyin isimleri konmuştu (KŞS 16: 211/10).

– İstradi veled-i Yorgi “şerf-i İslâm ile müşerref” olmuş, Mustafa ismini almış 
ve “sağîre-i sülbiyye üç kızları” kendisine verilmişti. Çocuklara Emine, Meryem 
ve Âişe isimleri konmuştu (KŞS 16: 211/8).

– Françesko veled-i Piyeri “şerf-i İslâm ile müşerref” olmuş, İbrahim ismini 
almış ve “sülbî sağîr oğulları ve sülbiyye-i sağîre kızları” kendisine verilmişti. 
Çocuklara Hasan, Hüseyin, Mustafa ve Havva, Âişe, Meryem isimleri konmuştu 
(KŞS 21: 2/3).

– Lino bint-i (…) nasrâniyye “şerf-i İslâm ile müşerrefe” olmuş, Hadîce 
ismini almış ve “sağîre kızı” Halledo kendisine verilmişti. Çocuğa “Belkıs” ismi 
konmuştu (KŞS 21: 337/3).

Söz konusu kayıtlar incelendiğinde erkeklerin isimlerinin sonuna “zimmî”, 
bayanlarınkine de bayan Hristiyan anlamına gelen “nasrâniyye” tâbiri konduğu 
görülmüştür. Bayanlarla ilgili kayıtlardan yalnızca bir tanesinde “zimmîyye” 
tâbiri vardı (KKTC-MA, ŞS: 10/1, Varak No: 3, Sayfa No: 4).

B. İsimler

İsimler açısından baktığımızda Tanzimat Dönemi’nin tersine (Özkul, 2006) 
bu dönemde kayıtlarda çocukların bazılarının eski isimleri yokken, hepsinin yeni 
isimlerine yer verilmişti. 

İslâm’a geçen 165 kişinin isimlerine bakıldığında eski isimlerden bazılarının 
etnik ve dinî kökenlerine dair ipuçları (Ermeni, Yahudi, Arap veya İtalyan vb.) 
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görülebildiğine yukarıda değinilmişti. Bayanların ve erkeklerin hangi Müslüman 
isimlerini aldıkları ve bu isimlerin dağılımını Tablo 2 göstermektedir.

Tablo 2: İhtidâ Edenlerin Aldıkları Yeni İsimler ve Bu İsimlerin Dağılımı

Erkekler Sayısı Bayanlar Sayısı
Mehmed 31 Âişe 19

Mustafa 21 Fâtıma 19
Hüseyin 10 Emine 6
Ali 9 Meryem 5
Hasan 8 Hadîce 4
Ahmed 6 Havva 3
İbrahim 5 Kerîme 1
Osman 3 Rukiyye 1
İsmail 2 Âdile 1
Süleyman 1 Âlime 1
Abdülkadir 1 Belkis 1
Ömer 1
İsimsiz 1
13 99 12 66

Tablo 2’de görüldüğü gibi erkekler 13 tane İslâmi ismi tercih etmişler ve bu 
isimlerden de daha çok İslâm Peygamberi’nin ve onun akrabalarının isimleri 
kullanılmıştır. Bayanlar 12 isim kullanmışlar ve bu isimlerden en çok kullanılanlar 
da yine İslâm Peygamberi’nin hanımının, kızının ve annesinin isimleridir. Aynı 
durumun diğer dönemler için de geçerli olduğu anlaşılmaktadır (Özkul, 2006; 
Erdönmez, 2007). 

Tablo 2’deki göstergelerden İslâm’a yeni giren kişilerin isim tercih ederken 
rastgele hareket etmediklerini ve geçirdikleri önemli dinî ve ruhi dönüşümlerin ne 
derece etkili olduğunu, insanların, istisnalar bir yana, bazılarının kaydettiği gibi 
(Jennings, 1993: 141; Özkul, 2006) çoğunluğunun kocalarından ayrılabilmek veya 
vergi yükünden kaçabilmek uğruna ihtidâ etmediklerine dair önemli ipuçlarından 
birisini daha görmek mümkündür. Aslında kayıtlardan insanların ne maksatla 
ihtidâ ettiklerini anlamak mümkün değildir (Erdönmez, 2007). Bununla birlikte 
belgelerin hepsinde kişilerin kendi rızalarıyla mahkemeye gidip, eski “bâtıl” 
dinlerini terk ettikleri ve “hak din” olan İslâm’ı seçtikleri açıkca beyan edilmiştir. 
Gerisi, çoğu zaman ön yargılardan kaynaklanan ihtimaller veya faraziyelerdir. 
İhtidâ olayında en önemli belirleyici etkenin kişinin çevresiyle etkileşimi sonucu 
geçirdiği dinî ve ruhi dönüşüm olduğu muhakkaktır (Çetin, 1994: 60-73).12 

12 İslâm’ın ortaya çıkışından günümüze kadar farklı şekillerde devam etmiş olan bu tartışma hakkında 
tarihî, dinî, ruhi, moral, felsefi ve siyasi açılardan mutlaka bakılması gereken bir değerlendirme için 
bkz.: Köse, 1997: 65-90.
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C. İhtidâ Edenlerin Yaş Durumları

İslâmiyet’te insanlar Müslüman olarak doğdukları ve daha sonradan anne 
ve babaları veya çevreleri tarafından başka yollara sevk edildiklerinden bülûğ 
çağına kadar masumdurlar. İslâmlıkları da sahihtir, geçerlidir (El-Heytemi, […]: 
18). İslâm’da reşid olma, yani “din” kavramını idrâk etme yaşı 7 olarak kabul 
edilmektedir (Cin-Akgündüz, 1990: 358). Çocuğun bu yaştan itibaren kendi 
başına ihtidâsı en azından Tanzimat Dönemi’nin başlangıcına kadar13 kabul 
edilmiştir. 7 yaşından küçükler ise vasileriyle birlikte geldiklerinde ihtidâları 
mümkün olabilirdi veya kimsesi yoksa Kadı’nın marifetiyle bir Müslümanın 
veliliğine verilerek Müslüman yapılabilirdi (Özkul, 2006). 7 yaşından küçük 
çocukların anne ve babası olsa bile, şayet çocuklarına İslâm aleyhinde telkinde 
bulundukları tespit edilirse çocuk Gayrimüslim yakınlarından alınır ve ehil bir 
Müslümana emanet edilebilirdi (Cin-Akgündüz, 1990: 358).

Kıbrıs’taki uygulama açısından bakıldığında ihtidâsı kabul edilenlerin 
çoğunluğunu yetişkin ve bazıları evli erkek ve kadınların oluşturduğu ve çocuklar 
açısından da yukarıda değinilen İslâm’ın hükümlerinin gözetildiği görülmektedir. 
İslâm’ı seçen toplam 165 kişi arasında isimleriyle birlikte mutlaka yaşlarına dair 
de bazı notların düşüldüğü 45 genç tespit edilmiştir. Bu gençlerin ihtidâya ehil 
olduklarını göstermeye matuf olarak kullanılan tabirler ve kaç kere kullanıldıklarına 
dair rakamlar şunlardır: Şâbb, şâbb-ı emredd,  şâbb-ı reşîd (17 kişi); sabî/yye/
sağîr/e/-i mümeyyiz/e (15 kişi); sabî/yye/-i/mürâhik/a (8 kişi); sabî-i/sağîr-i ‘âkıl/
sabî-i ‘âkıl ve mürâhik (3 kişi) ve “tahmînen 20 yaşında olub” (1 kişi); “sabî 13 
yaşında olub” (1 kişi) ve “on yaşında mürâhik hükmünde olan emredd” (1 kişi). 

Burada yaş tanımlamalarına dair kullanılan ibarelerin anlamları şöyledir: 
“Şâbb”: “Delikanlı, yiğit” (Devellioğlu, 1995: 974); Sağîr, sağîr/sabî-i mümeyyiz: 
Bülûğa ermemiş, ergenlik çağına gelmemiş, fakat alım satıma aklı eren, alışverişte 
aldanmayan çocuk (Devellioğlu, 1995: 910); Mürâhik: Bülüğ çağına ermiş, on 
iki yaşına basmış erkek çocuk; Mürâhika: Dokuz yaşına basıp bâliğ olmayan kız 
çocuğu (Devellioğlu, 1995: 732) olarak tanımlanmaktadır.

Ç. İkâmet Yerleri ve İhtidâların Yerlere Göre Dağılımı

1746-1801 döneminde Kıbrıs Şer’iye Sicilleri’ne yansıdığı kadarıyla Kıbrıs’ta 
meydana gelen ihtidâların ya da ihtidâ için Şer’i Meclis’e gelen insanların nereden 
geldiklerini de ihtidâ kayıtlarından tespit etmek mümkün olmaktadır. Bu konudaki 
tespitlerimizi Tablo 3’te görmek mümkündür.
13 Bu dönemde Avrupalılar Osmanlı Devleti’nin her şeyine karışmaya başlamışlardı. Bunların 
etkisiyle bu dönemde gerçekeleşen ihtidâ olaylarında zamanın Osmanlı idarecilerinin gençlerin 
ihtidâsında en az 21 yaşında olmasını bir şart olarak aradıkları görülmüştür (Şeker, 2005: 10-11).
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Tablo 3: 1746-1801’de Kıbrıs’ta Yaşanan İhtidâların Bölgelere Göre Dağılımı

Kazâ Merkez Mahalle Karye Toplam

Lefkoşa 9 40 7 56

Gerine - - 19 19

Tuzla 6 1 10. 17

Mesariye - - 13 13

Karpas 3 - 4 7

Omorfa 1 - 6 7

Mağusa 1 1 4 6

Lefke 1 - 2 3

Hırsofi - - 3 3

Gilan 1 - 1 2

Leymosun - - 2 2

Baf - - 2 2

Larnaka - - 2 2

Nahiye

Değirmenlik 1 2 12 15

Dağ - - 11 11

Toplam 23 44 98 165

Tablo 3 ilgili dönemde sicillere yansıdığı kadarıyla nerede ne kadar ihtidâ 
gerçekleştiğini açık şekilde göstermektedir. Tablo’yu okuduğumuzda, en 
sık ihtidânın kazâ bazında Lefkoşa’da gerçekleştiği, onu Gerine, Tuzla ve 
Değirmenlik nâhiyesi ve Mesariye’nin takip ettiği, Kukla (Evdim), Pendaye ve 
Piskobi kazâlarında hiç ihtidâ olayına rastlanmadığı, Ada’nın ilgili dönemde 
en önemli iki nâhiyesinin bu konuda birçok kazâlardan daka aktif olduğu, Ada 
çapında ihtidâların büyük bir kısmının kırsal kesimde, yani köylerde (karye) ve 
yalnız Lefkoşa’da çoğunlukla mahallelerde, yani şehir merkezinde gerçekleştiğini 
ilk bakışta görmek mümkün olmaktadır. Ayrıca Tablo 3’te ihtidâ eden insanların 
ferdî hareket ettiklerini anlamak mümkündür. Neredeyse her birisi Ada’nın ayrı 
bir köşesinden gelmiştir.

Aynı Tanzimat Dönemi’nde de görüldüğü gibi (Erdönmez, 2007), ihtidâların 
çoğunun kırsal kesimde cereyan etmesi, insanların bu bölgelerde nüfus az 
olduğu için ister istemez birbirleriyle iletişim kurmak ve yardımlaşmak zorunda 
kalmalarının etkisiyle daha yakın ve etkileyici yakınlıklar kurma imkânı 
bulmuş olmalarına bağlamak mümkündür. Ada’nın idari, siyasi, ticari ve 
üretim merkezi Lefkoşa olduğu için burada da önemli ölçüde, cemaatlerin veya 
kişilerin birbirlerini derinden etkileyebilecek kadar temas içerisinde oldukları 



955

muhakkaktır. Değirmenlik Lefkoşa kazâsına bağlı olduğu için onu Lefkoşa’dan 
ayrı düşünmemek gerekiyor. İhtidâ konusunda Tuzla da dikkat çekmektedir. 
Bir liman kasabası olan Tuzla’nın durumunu, Ada’nın dış dünya ile temasının 
sağlandığı ve önemli bir ticaret ve dolayısıyla hareketlik ve etkileşim merkezi 
olan Larnaka ile birlikte değerlendirmek mümkündür. 

D. İhtidâların Yıllara Göre Dağılımı

1746-1801 döneminde Sicillere yansıdığı kadarıyla gerçekleşmiş olan 165 
ihtidânın hangi yıllarda ve ne kadar meydana geldiği konusunda da incelenen 
Siciller bilgi içermektedir. İncelenen Sicillere göre en erken ihtidâ kaydı 29 Zâ 
(Zi’l-ka’de) 1159 (13.12.1746) ve en en geç ihtidâ kaydı da 9 L (Şevvâl) 1215 
(23.02.1801) tarihlerine aittir.

150 ihtidâ kaydının 31’inde tarih belirtilmemiştir, fakat birçoğu için bir önceki 
ve bir sonraki kayıt tarihlerinden bu konuda bazı ip uçları çıkarmak mümkün 
olabilmektedir. Kayıt tarihi belli olan 134 ihtidâ olayının yıllara göre dağılımını 
Tablo 4’te görmek mümkündür.

Tablo 4: 1746-1801 Döneminde Yaşanan İhtidâların (Hicri) Yıllara Göre Dağılımı

Yıl Sayı Yıl Sayı Yıl Sayı

1159 2 1186 5 1203 2

1160 1 1187 5 1204 3

1161 3 1188 5 1205 1

1163 1 1189 1 1206 3

1164 15 (5’i çocuk 1190 1 1208 1

1176 1 1191 2 1209 1

1180 7 1192 3 1210 2

1181 5 1193 2 1211 3

1182 4 1199 8 (6’sı çocuk) 1212 4

1183 6 1200 1 1213 2

1184 3 1201 4 1214 5

1185 6 (3’ü çocuk) 1202 11 1215 5

Tarihsiz 31
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Tablo 4’teki yıllara göre ihtidâların dağılımına bakıldığı zaman en çok 
ihtidâ kaydı 1164 (15/5’i çocuk), 1202 (11), 1199 (8/6’sı çocuk), 1180 (7), 1183 
(6), 1185 (6/3’ü çocuk) ve 181, 1186, 1187, 1188, 1214 ve 1215 (5) yıllarında 
gerçekleşmiştir. Bu tarihlerde Ada’nın siyasi, iktisadi ve sosyal durumuna 
bakıldığında Ada tarihinin en çalkantılı dönemlerinin birisinden geçildiği 
görülmektedir. Bu dönemin en dikkat çekici yönlerinden birisi olarak da Hristiyan 
halkın temsilcileri ve Osmanlı yönetimi nezdinde haklarının savunucuları olan 
Ortodoks Kilisesi Başpiskoposlarının, piskoposların ve bir Rum olan Saray 
Tercümânı’nın (Dragoman) Ada’da güçleri zirveye ulaşırken bu durumdan 
sıradan Hristiyanların zararlı çıkmış olmalarıdır. Onların temsilcileri kendilerine 
tanınan her türlü ayrıcalığı çoğu zaman dindaşlarının lehine değil, tabiri caiz ise 
onları soymak için kullanmışlardı. Bu duruma karşı Hristiyan halkın tepkisi ise, 
bazen Ada dışına kaçmak, yani o zamanın tabiri ile “perâkende vü perîşân” olmak, 
bazen İstanbul’a arzuhâl ve mahzarlar göndermek ve bazen de ihtidâ etmek 
şeklinde olmuştu (Çevikel, 2000, 2006c, 2006ç: 325-332). Diğer dönemlerle 
kıyaslandığında en çok ihtidânın bu dönemde (1746-1801) yaşanmış olmasının 
dini, ruhi, sosyal ve ekonomik nedenlere ilâveten bir nedeni de bu durum olsa 
gerektir. 

E. Şâhitler (Şuhûdi’l-hâl)

İhtidâ kayıtlarının önemli bir unsuru da şâhitler ya da “şuhûdi’l-hâl” idi. 
Şahitlik müessesesinin İslâm hukukundaki yeri malumdur. Hemen hemen her 
konuda bir muamelenin geçerli olması için en iki erkek şâhidin şâhitliği yeterliydi. 
Bu durumda şâhitlik yapacak kişilerin güvenilir olmalarına dikkat edilmekteydi. 

1746-1801 dönemine ait ihtidâ kayıtlarının bilinmeyen bir nedenden dolayı 
19’unda şâhit isimleri yazılmamıştı: KŞS 16: 1/7, 1/9, 1/11, 211/6, 211/8, 211/9, 
211/10, 211/15; KŞS 18: 84/1, 128/2, 128/9, 1/7, 128/10; KŞS 19: 1/3, 1/4, 148/1; 
KŞS 21: 2/5, 2/7, 192/2, 288/2. 

131 kayıttan 18’inde en az 2 şâhit, 31’inde 3 şâhit ve gerisinde 4 ve daha fazla 
şâhit bulunmaktadır. Şâhitlerin hepsi erkekti ve Müslümandı. Jennings (1993; 
137) ve Erdoğru’nun (1999; 167) iddiası doğruysa, yani baba adları yerinde “ibn-i 
Abdullah” yazanlar mühtedi ise çoğunluğu doğuştan müslüman olan şâhitlerin 
arasında bu dönemde de 4 tane sonradan Müslüman olma (mühtedi) şâhit vardı: 
Mezarcı İbrahim bin Abdullah, Arab Hüseyin bin Abdullah,14 Mustafa bin 
Abdullah ve Ali bin Abdullah. Bu örnekler için söz konusu iddiayı kabul etmek 
14 Afrika kökenli bir mühtedi olabilir.
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mümkün olabilir. Çünkü, İmparatorluk genelinde de, sonradan müslüman olanlar 
genellikle babasının adıyla anılmaz, ona “Abdullah oğlu” yani “ibn-i Abdullah” 
denildiği bilinmektedir. Abdullah’ın kelime anlamı “Allah’ın kulu” demektir. Bu 
şekilde Müslüman olan zimmînin, müslüman olmadığı için adı da İslâmi olmayan 
babasının adıyla anılması gibi uygunsuz bir durum önlenmiş oluyordu (Ercan, 
2001: 200, 144 no’lu dipnot).

Burada, doğuştan Müslüman olup da, İslâm Peygamberi’nin Müslümanlara 
tavsiye ettiği birinci isim olan Abdullah ismini almış olanların mühtedilerden nasıl 
ayırt edileceği sorunu ortaya çıkmaktadır. Söz konusu iddia sahiplerinin bu soruna 
da cevap üretmeleri beklenirdi. Zirâ, şâhit isimleri arasında şu örnekler de vardı: 

Ömer Efendi ibn-i Abdullah, 

Sâdık Ağa ibn-i Abdullah, 

El-Hâc Ahmed ağa ibn-i Abdullah

Abdullah bin Hasan

Abdullah bin Osman 

Abdullah kayını Mehmed Efendi

Gerineli Abdullah

1746-1801 döneminde şâhitlerin çoğunluğu doğuştan Müslüman’dı. Ama XVI 
yüzyılda kayıtlarda daha fazla mühtedi şâhitlere rastlanmıştı (Erdoğru, 1999: 167).

Şâhitler arasında İmparatorluğun diğer bölgelerinden de insanlar 
bulunmaktaydı: Karabağlı Hüseyin, Mısrî Ömer Efendi, Diyarbekirli Hacı 
Musa, Şeyh Mehmed sâkin ez-Balıkesir,15 Arab Hüseyin bin Abdullah, Aksarayî 
faziletlü El-hâc Mehmed Efendi, Zencî Hâfız El-hâc Mustafa Efendi, Moravî                            
El-hâc Mehmed Efendi, Kartalî Es-seyyid Hasan Efendi. 

Şâhitlerle ilgili belki de altı çizilmesi gereken en önemli konulardan birisi de 
onların hangi mesleklerden ve toplumsal statülerden olduklarıdır. İlgili dönemde 
meydana gelmiş olan ihtidâ olaylarında şâhitlik yapmış kişileri mesleklerine ve 
toplumsal statülerine göre Tablo 5’teki gibi kabaca gruplara ayırmak mümkündür.
15 Lefkoşa’nın Değirmenlik nâhiyesine bağlı bir köy olan Balıkesre gibi okumak mümkündür.



958

Tablo 5: İhtidâ Olaylarında Görev Alan Şâhitlerin Meslekleri ve Toplumsal Statüleri
Güvenlik 

Görevlileri Din Hizmetleri Meslek 
Erbâbı

Sivil 
Memurlar

Toplum İleri Gelenleri 
(Ayan)

Sıradan 
Tebaa

Ases,
Başçavuş,
Bayrakdârbaşı,
Beşe,
Çavuş,
Çavuşlar Emini,
Çeribaşı,
Defterî,
Haseki,
Kalyoncu,
Kethüdâ, Kâtibi,
Kethüdâyeri,
Mîralây-ı 
Lefkoşa,
Orta Çavuş,
Subaşı,
Topcı Ağası

Hâfız,
Hoca,
İmâm,
Kâimmakâm-ı Nakîbü’l Eşrâf *,
Müezzin,
Müezzinbaşı,
Müftî,
Mütevelli,
Vâiz

Aylıkcı,
Babuşcı,
Bakkal,
Bardahcı,
Basmacı,
Berber,
Boyacı,
Çulhâ,
Debbâğ,
Fellâh,
Haffâf,
Hamamcı,
Kahveci,
Kalaycı,
Kassâb,
Kazzâz,
Kazzâzbaşı,
Keçeci,
Kuşcı,
Merâcı,
Mezarcı,
Mumcı,
Sarrâc,
Terzi,
Tokmakcı,
Tütüncü,
Yorgancı

Cizyeci,
Çukadâr,
Dellâl,
Kassâm,
Mahkeme, Kâtibi,
Muhzır,
Muhzırbaşı,
Sarây Kapucısı,
Ser-Kassâm,
Vekilharc

Abdi Ağa,
Ağazâde,
Ahmed Efendi,
Bakkâlzâde,
Çelebi,
Esnâfîzâde,
Hâcı, 
Hüseyin bin El-hâc Mehmed Ağa,
Kambellili 
Mellâ (Molla),
Misbahîzâde,
Muhaddiszâde,
Muhzırzâde,
Sâbık Çeribaşı,
Sâbık İhtisâb,
Sâbık Yeniçeri Ağası,
Sâbık Nakîbü’l Eşrâf,
Sarıbegzâde,
Seyyid,
Şeyh

Çatoslı Hâcı Ahmed,
Çatoslı Hasan,
Fânî 
Hüseyin,
Gerineli Abdullah,
Hüseyin bin Mehmed,
Kara 
Hasan,
Lefkoşalı Hüseyin,
Mustafa

*  Kıbrıs’taki Peygamber sülâlesinden olan Seyyid ve Şeriflerin secerelerini tutmak ve onların 
devletle olan ilişkilerinde yardımcı omak için görevli kişiye “Eşrâf” denirdi.

Tablo 5’teki şâhitlerin mesleklerine ve toplumsal statülerine bakıldığı zaman 
aynı Tablo’nun daha önceki ve sonraki dönemler için de geçerli olduğunu 
söylemek mümkündür (Erdoğru, 1999: 167-168; Erdönmez, 2007; Özkul, 2006). 
Neredeyse toplumun her kesiminden insanın ihtidâ olaylarında şâhitlik yaptığı 
görülmektedir. Bu durum da, ihtidâ olayı ile toplumun her kesiminin ilgili 
olduğunu göstermektedir. Kayıtlara göre ihtidâ olayları tamamen gönüllülük 
esasına göre gerçekleşmişti. Resmî kurumların bu konuda bir baskısı söz konusu 
olmamıştı. Bununla birlikte Müslümanların bu konuda istekli ve teşvik edici 
olduklarını söylemek mümkündür.

Konuyla ilgili bazı araştırmalarda, şâhitler arasında devleti temsil eden 
askerî ve dinî görevlilerin de bulunması bu kişilerin ihtidâların saysını artırmak 
istemeleriyle açıklamaya çalışıldığı görülmüştür. Bu fikrin doğruluk payı olabilir, 
zirâ müslüman olan birisinin çevresindeki özellikle de sevdiği kişlerin de manevi 
kurtuluşa ermelerini arzu etmesi İslâm inancının doğasından kaynaklanmaktadır. 
Fakat, şu husus gözden kaçırılmamalıdır: Kadı bir bölgede en yetkili devlet 
görevlilerinden birisidir. Eyâletlerde, sancaklarda ve kazâlarda mülki amirleri 
denetlemekle ve şer’i ve örfi hukukun tatbik edilip edilmediğini kontrol etmekle 
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görevli olan Kadı’ydı. Bu nedenle Kadılar doğrudan merkezden Padişah tarafından 
atanmaktaydı. Dolayısıyla Kadı toplum içine çıktığı anda, çarşıda, pazarda, 
düğünde, dernekte, camide, bayramlarda ve diğer merasimlerde etrafında doğal 
olarak devlet ve toplumun ileri gelenleri olmaktaydı. Kadı neredeyse mahkeme 
orada kurulmaktaydı. Kadı her ortamda toplumun sorunlarını çözmeye çalıştığı 
için, özellikle birisi ihtidâ ettiğinde ve kaydolmak istediğinde Kadı bulunduğu 
ortama göre etrafında şâhitlik için müsait olan kişileri şâhit yazmıştır. Bunu 
dönemin ihtidâ kayıtlarında adları geçen şâhit portrelerinden anlamak mümkündür. 
Kadı bir namazdan önce veya sonra ihtidâ olayını kaydettiyse şâhitlerin cami 
cemaatinden, bir pazar yerinde tüccârdan, çarşıda esnâftan veya devlet işlerinin 
görüldüğü bir mecliste daha çok idarecilerden olduğu anlaşılmaktadır. Yoksa ne 
Kadı, etrafında o anda ehil kişiler varken özel olarak şâhit aramaya çıkmış, ne de 
bazı askerî ve dinî görevliler, etraflarındaki zimmîleri ne yapıp yapıp müslüman 
edeyim ve adım deftere geçsin anlayışıyla birbirleriyle yarışa girmişlerdir.

SONUÇ YERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER

Tarih araştırmacıları elbette belli ölçüde tarihsel olaylara ve belgelere şüpheyle 
yaklaşmalıdırlar. Fakat bazı ön yargıların etkisinden, bilgi eksikliğinden veya 
araştırma yaparken çaba gerektiren etraflıca inceleme ve sorgulama yapmaktan 
kaçınıp, daha önce konuyla ilgili görüş ortaya atanları körü körüne taklit ve 
tekrar etmekten dolayı belgelerin kesin ifade ettiği verilerden sarfı nazar ederek, 
konu hakkında, birbiriyle de çelişen ve ihtimaller üzerine kurulu çıkarımlar 
yapmaya çalışmak veya görüş ileri sürmek de sağlıklı bir bilimsel anlayışın eseri 
olamaz. Bu husus özellikle ihtidâların nedenleri üzerinde yapılan tartışmalarda 
daha belirgindir. Maddi, kişisel ve ailevi etkenlerin de mutlaka bu konuda etkisi 
olmuş olabilir, fakat Jennings’in yaptığı gibi yapılırsa, yani bir taraftan ihtidâların 
toplumsal veya toplumlar arası ilişkiler çerçevesinde ele alınmasını savunurken, bir 
taraftan da ihtidâ eden erkekse, sanki Müslüman olunca hiç vergi vermeyecekmiş 
gibi, cizye yükünden kurtulmak, kadınsa, ya kocasını çekemez olduğu ve ondan 
boşanabilmek ya da gönlünü kaptırdığı bir müslümanla evlenebilmek için ihtidâ 
ettiği ileri sürülürse ve olayın dinî, ruhi ve moral boyutu hiç gündeme getirilmezse 
burada bilim ve bilim ahlâkı adına söylenebilecek çok şey kalmamış demektir. 

İhtidâlar hakkında Batılı düşünürlerin veya araştırmacıların tutumu on 
dokuzuncu yüzyıldan beridir çok değişmemiştir. On dokuzuncu yüzyılda, 
İslâm’ın ortaya çıkışından itibaren hızla geniş coğrafyalarda yayılışında en 
önemli faktör olmuş olan ihtidâ olayı “kılıç teorisiyle” açıklanmaya çalışılırken, 
yirminci yüzyılın ilk on yıllarından itibaren aynı zihniyetle, fakat halkların 
İslâm’a haklarını daha da geliştirmek, ekonomik veya mesleki statü elde etmek, 
cizyeden muafiyet, ticarette daha fazla hareket alanı veya hacim elde etmek için 
girdikleri gibi bir argümanla bazı batılı âlimler çıkmıştı. Dün de bugün de, ihtidâ 
olayları aslında Hristiyanların, Kilise’nin ve ruhban sınıfının bir başarısızlığı ve 
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yetersizliği olarak görülmüştür (Köse, 1997: 65-66). Bu durum ihtidâ meselesinde 
batılı araştırmacılarda önemli ön yargılara neden olmaktadır ve bunun etksisyle 
bu kişiler olayı, Müslüman olan insanları aşağılamayı da içeren, mutlaka basit 
maddi menfaatlere bağlama eğilimi sergilemektedirler. Jennings de onların bir 
ardılı olduğunu göstermiştir. Bazı Türk araştırmacılar da Jennings’i, ortaya attığı 
görüşlerin içerdiği tutarsızlıkların farkına varmadan, ya da dikkate almadan tekrar 
etmişlerdir.

Hâlbuki şu nokta gözden kaçırılmamalıdır: Madem ihtidâ etmek o kadar avantaj 
sağlıyorsaydı ve devlet yöneticileri de o kadar istekli ve heyecanlı idiyseler, hatta 
olayda zor kullandıysalar 309 yılda ihtidâ edenlerin sayısı 400 kadar mı olurdu? 
Diğer zimmîlerin akılları yok muydu? İhtidâ olayı günümüzde de dünya çapında 
devam eden bir olgudur. Özellikle Batı Avrupa’da ihtidâ oranı diğer bölgelere 
göre daha yüksek düzeyde gözükmektedir. Bu bölgede ihtidâ edenlerin de çok 
genç olmadıkları, bilakis yetişkin ve çoğunluğunun entelektüel birikime sahip 
kişiler olduğu bilinmektedir. Burada sormak şunu sormak gerekir: Jennings’in 
ve onu destekleyenlerin ihtidâ sebebi olarak genelde ortaya koydukaları cizye 
vergisinden kurtulmak veya kocasından kolayca ayrılabilmek vb. gerekçelerden 
hangisi Batı Avrupa’daki ihtidâ olayları için geçerli olmuş olabilir? Bunun mantığı 
var mıdır? Bu gibi soruların sayısını artırmak mümkündür. 

İhtidâ olayına yaklaşım konusundaki bu ciddi meseleye değindikten sonra 
şu tespitleri de aktarmak gerekir: Birçok araştırmacının incelediği dönemler 
arasında, sicillere yansıdığı kadarıyla, en çok ihtidâ 1746-1801 döneminde 
gerçekleşmiştir. Bu döneme değişik açılardan bakıldığında da Ada tarihinin en 
çalkantılı süreçlerinden birisinin bu yıllarda yaşandığı ve bunun da ihtidâların 
yüksek olmasında dikkate değer bir etkisi olduğu anlaşılmaktadır.

İhtidâ kayıtlarında yetkililerin zor uyguladığına dair bir işaret bulunamamıştır. 
Tam tersine işin gönül rızasıyla gerçekleştiğine dair notlar vardır.

İhtidâlarda kişilerin çevreleriyle ilişkilerinin, dinî ve ruhi dönüşümlerinin en 
önemli faktör olduğunu ihtidâ kayıtlarında açıkça belirtilen ifadeler ve unsurlar 
göstermektedir. Maddi ve kişisel nedenlerin de olayların bazılarında etkili olmuş 
olabileceği muhakkatır, fakat bizim dönemimizde ve diğer dönemlerin çoğunda 
kayıtlara yansıyan örneği yoktur. Birkaç tane varsa ve kayıtlara yansıdıysa, 
bu demektir ki ihtidâların büyük çoğunluğunda iddia edilen etkenlerin etkisi 
olmamıştır. Zirâ olmuş olsaydı diğer kayıtlara da bol bol yansıyacaktı. 

İhtidâlarda bireysel tercihler ve iradeler söz konusu olmuştur. Bir merkezden 
yönlendirme işaret veya alametine rastlanmamıştır. İhtidâlar değişik zamanlarda 
ve Ada’nın farklı, fakat cemaatlerin rahatlıkla sıkı ilişki kurabildiği köşelerinde 
meydana gelmiştir. Kitlesel bir hareket söz konusu değildir.
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İhtidâ edenlerin ihtidâdan sonra yakınlarıyla ilişkilerini kestiklerine dair bir 
kayda rastlanmamıştır.

İhtidâ muamelelerinde İslâm’ın Hanefi hukukunun tatbik edildiği görülmüştür. 
Bu durumu, ihtidâ eden kişinin Şer’i Meclis’e hüsnü rızasıyla geldiği, yaş olarak 
yeterli şartı taşıdığı ve çocukların müslüman olan anne veya babaya verildiği gibi 
hususların kayda geçirilmesi göstermektedir.

İlgili dönemde ve diğer dönemlerde meydana gelen ihtidâların toplumsal 
düzende ve nüfus oranlarında önemli bir etki yaptığı söylenemez. Mühtediler 
topluma kısa sürede entegre olmuşlardır. Kendi gayretlerinin yanında devlet ve 
Müslüman toplumun desteği bu sürece katkı koymuştur. İhtidâ ettikten sonra 
İslâm Peygamberi’nin ve onun yakınlarının isimlerini tercih etmiş olmaları da bu 
entegrasyon sürecine katkı yapmıştır.

1746-1801 döneminde ihtidâ edenlerden herhangi birisinin tekrar eski dinine 
döndüğüne, yani irtidat16 ettiğine dair bir kayıt bulunamamıştır. 

İslâm hukukuna göre Müslümanların Gayrimüslimlere mirâsçı olmaları câiz 
olmadığı gibi, Gayrimüslimlerin de Müslümanlara mirâsçı olmaları câiz değildir. 
Çünkü, “din ayrılığı mirâs engelidir” denilmiştir (Cin-Akgündüz, 1990; 360). 
İncelenen dönemde uygulama açısından ihtidâ edenlerin aileleriyle olan mirâs 
meseleleri hakkında bilgi bulunamamıştır. Bunun için şer’iye sicillerindeki diğer 
kayıtları ayrıntılı şekilde incelemek gerekir. Diğer kayıtlarda da şayet açık bir 
kayıt yoksa, kişinin mühtedi olduğunu gösteren baba adı yerinde “ibn-i Abdullah” 
yazılmasından başka bir ip ucu bulmak zor gözükmektedir. Burada da sorun vardır. 
Zirâ, doğuştan Müslüman olanların da sıklıkla “Abdullah” ismini alabildikleri 
bilinmektedir.
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ORTA ÇAĞ MACARİSTANI’NDA MÜSLÜMAN GRUPLAR

ÇOBAN, Erdal
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Genel olarak bilinenin aksine Macar tarihindeki tek önemli İslam etkisi 
Osmanlı egemenliği değildir. İslamiyetin Macar tarihinde oynadığı rol bundan 
daha eski zamanlara inmektedir. 9-10. yüzyıl Macarları hakkındaki ilk yazılı 
kayıtlar, onları kendi adlarıyla tarih sahnesine çıkaran Müslüman yazarlara aittir. 
Gırnâtî’nin bilgileri ve başka tarihi kaynakların ışığında Macarlar arasında Kuzey 
İranlı iki kavim grubunun, Müslüman Kálizlerin ve Alanların (As) bulunduğunu ve 
bunların Macarların yurt tutuşundan (896) önceki bir zamanda Macar boybirliğine 
katıldığını belirleyebiliyoruz. Macar devletinde her iki grup maliye ve ticaret 
sahasında uğraştıkları gibi kraliyet ordusunun önemli unsurları olmuşlardı. Bu 
ikili görevleri Haçlı seferleri zamanındaki konsil kararlarına rağmen 12. yüzyılın 
sonuna kadar belli bir dereceye kadar dinî kimliklerini korumalarını sağlamıştır. 
13. yüzyılın ilk çeyreğinde kilisenin siyasi başarılar elde etmesi ve Müslümanlara 
tölerans gösteren krallar üzerindeki papalık baskıları sonucunda asimilasyon 
sürecine girilmiştir. Asimile oluşları 13. yüzyılın sonunda artık tamamlanmıştır. 
Güçlü bir İslam cemaatiyle ilişkilerinin nispeten az olması bu sürecin hızlanmasına 
yardımcı olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Macaristan, İslam, Káliz, Alanlar, İsmaili, sarasen.

ABSTRACT

The Muslim Groups in Mediaeval Hungary

Contrary to what is commonly assumed, the Ottoman rule was not the sole 
noteworthy Islamic influence in Hungarian history. The role which Islam played 
dates back the earlier times. The first written records on Hungarians of the 9th-10 th 
centuries are descended from Muslim writers who also carried to the scene of 
history them in their own name. In the light of Gırnâtî’s informations and the other 
historical sources we could state that two Northern Iranian groups, namely Muslim 
Kálizs and Alans (Jazygian) were among Hungarians and joined the Hungarian 
tribal confederation before the Magyar conquest of Hungary (896). Both groups 
have functioned in the trade and finance, also in the royal army. Their double-
mission helped them to preserve their religious identity to some extent up to the 
end of 12th century in spite of desicions of councils in the age of crusade. Owing 
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to the fact that the Church achieved political success in the quarter of 13 th century 
and the Papacy put pressure on the kings tolerating the muslims, assimilation was 
begun. Their asimilation was concluded in the end of 13th century.

Key Words: Hungary, Islam, Káliz, Alans, Ishmaelite, Saracen.

---

Bugün genel olarak kamuoyunda Macar tarihindeki yegane İslam etkisinin, 
gerçekte ne kadar İslami karakter taşıdığına bakılmaksızın, 16. ve 17. 
yüzyıllardaki Osmanlı-Türk egemenliği olduğuna inanılmaktadır. Konumuzla 
doğrudan ilgili olmasa da yine de vurgulamak gerekir ki buradaki İslam olgusu 
daha çok yeni fatihler veya güney Slav kökenli göçmenler arasında ve kırsal 
kesimden ziyade çoğunlukla stratejik açıdan önemli şehirlerde yaşamış, yerel 
halkın İslamlaştırılması da idarecilerin öncelikli ilgi alanına girmemiştir (Dávid, 
1998: 87-8; Fekete, 1949: 733-34). Osmanlı mirası bağlamında Balkan ve diğer 
Doğu Avrupa ülkeleriyle karşılaştırdığımız zaman Macaristan’da kayda değer 
Müslüman varlığından söz etmek neredeyse olanaksızdır. Bugüne bakıldığında 
ise İslam dini küçük bir cemaatle temsil edilmekle birlikte şüphesiz bu ülke 
insanlarını çok yakından alakadar etmemektedir (Lederer, 1992: 1).

İslamiyet’in Macar tarihinde oynadığı rol, yukarıda anılan devirlerden çok 
öncesine dayanmaktadır. Öncelikle 9. yüzyıl sonunda Güney Rusya bozkırında 
yaşayan Macarların tarihine dair ayrıntılı en eski yazılı bilgilerin Müslüman Arap-
Fars yazarlarının eserlerinde bulunduğunu söylemek isteriz. Göçler dönemi Macar 
tarihinin kaynaklarının başında bir dönem Samanî ülkesinde bakanlık görevi de 
yapmış olan Buharalı Ceyhanî’nin coğrafya eseri gelmektedir. Orijinal haliyle 
günümüze ulaşamamış olan bu redaksiyonu, İbn Rusta, Bekrî ve Mervazî’den 
başka Gardizî ve Hudûd el-âlam’ın Fars yazarının kayıtlarına dayanarak yeniden 
yapılandırabiliyoruz. Ceyhanî, Volga Nehri’nin orta akış mecrasındaki Macarları 
tasvir ederken onların Türk ırkının bir kolu olduğunu, göçebe olduklarını 
yazar.1 Şüphesiz bu notlar Macarların ve Türklerin simbiyotik özelliklerini 
ve Türk kültürünün Macarların siyasî ve sosyal teşkilatları üzerindeki izlerini 
göstermektedir. Zira bugün modern dilbilim çalışmaları Macar dilinin Fin-Ugor 
dil ailesine bağlı olduğunu tespit etmiştir. Macarlara karşı özel bir alaka duyan 
bu Müslüman seyyah, coğrafyacı ve tarihçilerinin önemi Macarları kendi kavim 
adlarıyla (macgar) ilk kez tarih sahnesine çıkaran kaynaklar olması açısından 
bakıldığında daha da artmaktadır (Róna-Tas, 1996: 227-30; Vásáry, 1993: 152).

Macarlar, Urallardaki anayurtlarından çıktıktan sonra daha güneye, bugünkü 
Başkurdistan’a yani tarihî Magna Hungaria’ya, muhtemelen 750-800 yılları 
arasında ise Güney Rusya bozkırlarına göç etmişlerdir. Burada Türk soylu 
Ogurlar, Sabirler ve Hazarların etkisi altında kalmışlardır. Peçenek saldırıları 
1 Müslüman kaynaklarının Macar ana tarihine ilişkin notlarının çevirisi için bkz.: Györffy, 1958: 
51-67.. Kaynakların Macar tarihi açısından bir değerlendirmesi: Róna-Tas, 1996:  67-72.
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sonucunda da 896 yılında Karpat havzasını ve Pannonia’yı, bugünkü Macaristan’ı 
yurt edinmişlerdir. Müslüman yazarların Macarlara olan ilgisi batılı kaynaklardan 
çok daha yansız olarak bu tarihi olaydan sonra da devam etmiştir. 934 yılında 
İstanbul’a yapılan Macar akınlarından söz eden Mesudî, keza 942 yılında 
İspanya’daki Macar akınları hakkında bilgiler sunan İbn Hayyan ve Makdisî’yi 
bunlar arasında sıralamak mümkündür (Róna, 1996: 71-2). Macarların İslamiyetle 
olan ilişkilerini gösteren Macarca kaynaklar ve tarihi açıdan güvenilir belgeler 
maalesef pek fazla değildir. Macar tarih yazınında ise 12. yüzyıldan itibaren 
görünen güçlü Hristiyan ruhu adeta bu olguyu perdelemektedir. Bu bağlamda 
ortaçağda Macarlar arasındaki Müslüman varlığının, örneğin Anonymus’un 
gestasında sadece tek bir atıfla anılması ilginçtir. Oysa azımsanamayacak nitelikte 
bir Müslüman toplumunu barındıran ortaçağ Macar krallığı, bu karakteri sayesinde 
İber yarımadası ve Sicilya-Güney İtalya krallığından sonra Avrupa’da Hristiyan 
ve İslam uygarlığının temas ettiği bir bölge olarak üçüncü sırada geliyordu, her ne 
kadar diğerlerine oranla nicelik bakımından daha mütevazi koşullara sahip olsa 
da (Szűcs, 1987: 12).

Konumuz açısından en değerli kaynağımız Endülüslü bir coğrafyacı ve seyyah 
olan Ebû Hâmid el-Gırnâtî’nin seyahatnamesidir. 1080’de Granada’da doğan 
Gırnâtî, genç yaşında bir çok arkadaşı gibi ilim tahsil etmek için yurdunu terk 
ederek İslam dünyasının merkezlerine, 1114-1115 yılında İskenderiye’ye, ertesi 
yıl Kahire’ye gitmiştir. 1122’de ise onu Bağdat’ta buluyoruz. Çeşitli duraklara 
uğradıktan sonra Volga deltasında bulunan Saksin’de yirmi yıl geçirmiş, ardından 
Volga Bulgarlarını ziyaret etmiştir. 1150’de Bulgar başkentini terk ettikten sonra, 
Rus ülkesi üzerinden üç yıl geçirdiği Macaristan’a ulaşmıştır. Bu seyahatinden 
döndükten sonra yol boyunca gördüklerini iki eserde toplamıştır: Kitâb el-muğrib 
‘an ba’d ‘acâ’ibi’l-Mağrib’i 1155’te Bağdat’ta, Tuhfetü’l-elbâb’ı ise 1162’de 
Şam’da tamamlamıştır.2 Gırnâtî, 12. yüzyıldaki Macaristan Müslümanlarını 
tasvir ettiği ilk eserde bazı seleflerine benzer şekilde bu ülkeyi Başkırt ülkesi 
veya el-Unkuriyya diye adlandırırken, halkını bugün Türk soyundan sayılan 
Başkırt adıyla kaydeder (Garnáti, 1985: 56, 82).3 Macar kralına, kazáli dendiğini 
söyler ki bu terim Slav dillerindeki kral ile ya da o sırada hüküm süren Macar 
Kralı II. Géza (1141-1161)’nın adıyla ilintili olabilir (Lederer, 1992: 2). “Onlar, 
Türklerin yurdundan gelerek Frank ülkesine ilk girenlerdir” derken Macarların bir 
zamanlar bozkırdan Avrupa’ya göçtüklerini iyi bilmektedir. Öyle görünüyor ki, 
Gırnâtî buradaki ikameti sırasında Macarların kökenine dair bazı şeyler dinlemiş 
ve okumuş olmalıydı. Seyyahımız, ülkenin 70 şehirden oluştuğunu, her birinde 
2 Gırnatî’nin hayatı ve eserleri hakkında bkz.: Garnáti, 1985: 11-28; Kmoskó, 1997: 80-81; Özdemir, 
yıl: 128-30.

3 Hem Karpat Havzası’na göçmüş Macar kavmine hem de Volga Boyu’nda kalmış Macar 
kavim bakiyelerine Volga Bulgarları “Başkırt” adını veriyordu (Róna-Tas, 1996: 226). “Macar 
hâkimiyetindeki Başkırt Bölgesi’ni dolaştı” şeklindeki ifade (Özdemir, 1994: 129) bu anlamda 
tekrar gözden geçirilmelidir.
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sayısız hisar, çiftlik vs. bulunduğunu ve buralarda Isfahan ve Bağdat gibi refahın 
hüküm sürdüğünü yazar (Garnáti, 1986: 56, 82, 139). 

Ülkenin siyasî koşullarını iyi gözlemlediği kadar, dinî münasebetleri de 
yakından takip eden Gırnâtî, Macaristan toplumundaki sayısız ya da binlerce 
İslamiyeti benimsemiş olanların yaşadığını kaydeder ve bunları öncelikle genel 
bir etnik sınıflandırmaya tabi tutar. Birincisi Harezm kökenlidirler, Hristiyan 
gibi davranırlar ve Müslüman olduklarını gizlerler (Garnáti, 1986: 56). Doğu 
Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde olduğu gibi, dönemin Macarca belgelerinde, 1111 
yılında Nyitra ilinde yaşayan topluluk örneğindeki gibi Harezmli olarak değil, kendi 
kavim adlarıyla, káliz olarak anılmıştı: quos hungaricae caliz vocant (Györffy, 
1990: 51-2). Kadim bir kültüre sahip Harezm ve Aral gölü ile Volga’nın aşağı 
akış mecrasında ilk kez 6. yüzyıl ortasında görünen ve etnik olarak Kuzey-İranlı 
olan Kálizler, 8. yüzyıldaki Arap fetihlerinin sonucunda Müslüman olmuşlardır. 
Kálizlerin savaşlar ve veba salgını yüzünden Hazar imparatorluğuna ve Doğu 
Avrupa’ya küçüklü büyüklü gruplar halinde göçtüklerini, ancak bazen tüccar ve 
hazine memurları olarak bazen de askeri unsurlar olarak geleneksel uğraşlarını yeni 
yurtlarında devam ettirdiklerini biliyoruz. 10. yüzyılda Hazar İmparatorluğu’nda 
önemli sayıda ticaret ve zanaatla uğraşan ve mali ve idari makamlarda görev alan 
Kálizlerin bulunmasından başka hakanın 12.000 kişilik muhafız ordusunu aynı 
Müslümanların oluşturması buna bir örnek teşkil etmektedir (Czeglédy, 1998: 23; 
KMTL: 314).

Harezmlilerin yahut Kálizlerin, ilk defa ne zaman Macarlar arasına karıştığı 
tartışmalı görünüyor. Bir varsayıma göre bu iltihak, Macarların Hazar egemenliği 
altında yaşadığı dönemlere, 8. yüzyılın son çeyreğine kadar inmektedir. Bilindiği 
üzere Hazar tabiyetinde olan Kavarlar, muhtemelen Museviliği devlet dini haline 
getiren efendilerine isyan etmişler ve bu iç savaş sonucu daha batıya, Tuna ve 
Dinyester arasına (Etelköz) göçe başlayan Macar boybirliğine farklı bir bağlaşık 
olarak katılmışlardır. Bizans imparatoru VII. Konstantin bu tarihî olayı anlatırken 
3 Kavar boyundan söz eder, ancak bunların adlarını vermez (Moravcsik, 1998: 
46). Macar tarih yazarı Simon Kézai’nin kroniğinde yer alan bir anlatıya dayanan 
varsayım yukarıdaki olaya İrani Kálizlerin, Türkçe konuşan Kavarların bir kolu 
olarak müdahil olduğunu öne sürmektedir. Bu anlatı Harezmli-Macar bağlantısını 
şu şekilde yansıtır: güya Attila’nın oğlu olan Csaba, Harezmli soyundan (de gente 
Corosmina) bir kadınla evlenmiş ve bu evlilikten de Aba sülalesi doğmuştur. 
Bir bölümünü Harezmli Müslümanların teşkil ettiği Kavar boylarının, isyan 
sebeplerini göz önünde tuttuğumuzda, iltihakın 8. yüzyılın son çeyreği ile 860 yılı 
arasında gerçekleştiği muhtemeldir (Györffy, 1958: 143-144; Györffy, 1990: 51).

Yurt tutuştan sonra bile doğulu veya bozkır kavimleri Macarların görüş 
sahasından çıkmamışlardır. Macaristan’ın doğulu etnik unsurlarla ikmal edilmesi 
sürekli tekrarlanan bir olay halini almıştır. Doğu Avrupa’daki Müslüman 
haznelerinden biri Moğol istilasına kadar ayakta kalan Volga Bulgaristanı idi. 
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İbn Fadlan’ın seyahatnamesinden öğreniyoruz ki, Volga Bulgarları 923’te 
İslamiyeti kabul etmişlerdi. Macar kroniği Anonymus da Macar prensi Taksony 
zamanında (yak. 956-970) Volga Bulgarları topraklarından ( de terra Bular) 
bazı soyluların yanlarındaki Müslümanlarla birlikte Macaristan’a göç ettiğini 
kaydeder. Anonymus da eserinde bu grupları Árpád hanedanı döneminde resmi 
belgelerde etnik kökenine bakılmaksızın doğulu Müslümanlar için kullanılan 
ismaelita terimiyle zikreder (Györffy, 1958: 138). Bunun yanısıra aynı dönemlerde 
böszörmény sözcüğünün de kullanıldığını biliyoruz. Sözcüğün asıl kaynağı 
musulman olup bunun Türkçe versiyonları büsürman, bisermin, büsürmen’dir; bu 
sonuncu biçim Macarca sözcüğün de kaynağıdır (Ligeti, 1986: 269; Györffy, 1990: 
62; KMTL: 734). Bu etimolojinin arkasında hangi  etnik grubu aramak gerektiği 
konusunda çeşitli görüşler vardır. Bu adın Bulgar şehrinden ve civarından gelen 
Türk kökenli göçmenlerle ilgili olduğu söylenmekle beraber (Ligeti, 1986: 269), 
daha çok itibar edilen görüş, Volga Nehri’nin yukarı akış mecrasında önemli bir 
ticaret kolonisi oluşturan Kálizler üzerinde durmaktadır. Buna göre 15. yüzyıldaki 
bir lügatçenin böszörmény adının Latince karşılığını ismaelita olarak vermesi 
bunun kanıtlarından biridir. Muhtemelen Macar halkı arasında Müslümanlar için 
bu tabir tercih edilmişti. Anonymus’da geçen Volga Bulgarı soyluların torunu 
olan Etej’in (oku: Etey) adının, Nyitra ili Kálizlerinden Etheius’un adıyla aynı 
olması da bu görüşü desteklemektedir (Györffy, 1990: 52; Szűcs, 1987: 14). Arap 
coğrafyacı Ebu Abdullah Yakut 1220 sıralarında, Halep şehrinde, bir zamanlar 
Volga Bulgaristanından geldiklerini söyleyen ve orada fıkıh eğitimi alan Macar 
Müslüman kolonisiyle karşılaşmıştı. Bu gençler Yakut’a 30 köyden oluşan bir 
nüfusla Macaristan’ın güney bölgesine yerleştiklerini ve geri döndüklerinde 
“Başkırt” ülkesindeki dindaşlarına imamlık yapacaklarını anlatmışlardı (Kmoskó, 
1997: 84-5; Julianus, 1986: 16). Bizanslı tarihçi Kinnamos’a dayanarak bunların 
tam olarak Szerémség’e yerleştiklerini söyleyebiliriz. Kinnamos, 1150’de 
Macarların yardımcı birlikleri olarak Bizans’a karşı Sırplara yardım etmesi 
vesilesiyle Káliz Müslümanlarını Khalisoi adıyla anmaktadır. Ayrıca 1165’ten 
önce Bizansla yapılan barış neticesinde Szerémség bölgesindeki Kálizlerin 
Sava’nın karşı yakasına göçürüldüğünü kaydeder (Moravcsik, 1988: 202, 234). 

Orta Çağ Macaristanı’nda etnik tablonun önemli bir parçasını ise Peçenekler 
oluşturmaktadır. Macarların 895 sıralarında Etelköz’deki yurtlarını terk etmelerine 
sebep olan bu Türk boybirliği kimi zaman da onlarla barışçıl ilişkiler kurmuştur. 
X. yüzyıl ortasında soylu bir Peçenek boyunun yerleşmesinden itibaren 12. yüzyıl 
başına kadar Macaristan’a sızmaları sürmüştür. Doğu Avrupa’daki Peçenekler 
arasında 11. yüzyılın ilk yarısında Hristiyan misyonlarının olduğunu biliyoruz, 
ancak sonuçları tartışmalıdır. Bununla beraber Arap coğrafyacı Bekrî aynı tarihlerde 
Peçenek boylarından birinin mecusilikten İslam’a girdiğini bildirmektedir. 
İstanbul’da Bizans’a esir düşen Müslüman Peçeneklerden de haberdarız. Ne 
var ki aynı tarihler aynı zamanda Peçenek boy birliğinin dağılma aşamasına 
denk düştüğünden sonraki dönemlere dair İslamiyetin tam anlamıyla yerleşip 
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yerleşmediğine dair kesin bilgiler yoktur (Galamb, 2001: 185; Golden, 2002: 223). 
Çeşitli zamanlarda Macaristan’a giren Peçenek toplulukları arasında İslamiyetin 
yaşadığına, 1074’deki ülkedeki anarşi esnasında kral I. Géza’nın müttefiki olan 
Peçenek beylerinden birinin adı olan Zoltán adı zayıf da olsa işaret etmektedir. Zira 
bu adın kökeni Arapça sultandır ve Türkçe aracılığıyla Macarcaya da yerleşmiştir 
(TESz: 802-03). Her şeye rağmen Peçenek sızmaları sırasında Kálizlerin temsil 
edilmiş olduğu kuvvetle muhtemeldir. Arap yazarlardan Bekrî’den öğreniyoruz ki 
bunlar Peçenekler arasında huwalis adıyla yer almaktaydılar (KMTL: 314).

Ülkenin çeşitli yerlerine, Macarlardan ayrı ve kapalı birimlere yerleştirilen 
Müslüman grupların hatırası Pilis, Fejér, Veszprém, Somogy, Baranya, Bodrog, 
Bihar, Szilágy, Nyitra ve Zemplén  illerinde bugüne kadar ayakta kalan Kalász, 
Káloz, Kálozd gibi yer adlarında yaşamaktadır. Keza Alman-Roma imparatorluğuna 
sınır olan Zala ilinde yerleşiktiler. Büyük kolonilerinden birini şüphesiz Szerémség 
barındırmaktaydı (Györffy, 1959: 52-3). Bihar, Nyírség, Felső-Tisza bölgesinde de 
yer adlarından yola çıkarak Müslüman toplulukların izine rastlamak mümkündür. 
Berekböszörmény, Hajdúböszörmény gibi yerleşimler buna bir örnektir (Györffy, 
1990: 54).

Kálizler, diğer Doğu Avrupa Devletlerinde olduğu üzere Macaristan’da da ikili 
bir görev üstlenmişlerdi. Macar Devleti’nin kuruluşu aşamasında Batı tarzında 
yeniden yapılandırılan kraliyet ordusunda, göçebe taktiğiyle savaşan hafif atlı 
teşkilat yerini muhafaza etmiştir. Sonradan iltihak eden kavim unsurlarından 
oluşan bu teşkilatta Peçenekler ve Sekellerle beraber Kálizler de yer almıştı 
(Pálóczi, 2003: 9-10). Macar devlet hayatında ise kraliyet gelirleri mukataacılığı, 
monetariusluk yani darphane memurluğu ve salinariusluk yani tuz mukataacılığı 
gibi idari ve mali fonksiyonları üstlenmişlerdi. Buna gümrük memurluklarını 
da ekleyebiliriz, Macarcadaki İrani kökenli vám yani gümrük sözcüğü de 
muhtemeldir ki Kálizler aracılığıyla bu dile girmişti (Czeglédy, 1998: 23; Györffy, 
1990: 53).4 Gırnâtî, Kálizler için “krala hizmet ederler” derken bu tabakayı 
kastediyor olmalıydı (Garnáti, 1986: 56), fakat ticaret hayatında da Yahudilerle 
birlikte bunlar anahtar vazifesi görüyordu. 13. yüzyılda ticarette oynadıkları rol, 
tuz nakliyatı için kullanılan ve Káliz yolu denen ticari yola adlarını vermelerinden 
de anlaşılabilir. Latince belgelerde tuz ölçümü için kullanılan ve Türkçe kökenli 
bir sözcük olan tyminus (tümen) sözcüğü bugün Macarcada hala kullanılmaktadır 
(Adorján, 1998). 12. yüzyılda yoğun olarak bulundukları Szeremség ise Káliz 
tüccarları vasıtasıyla şarap ticaretinin merkezi olmuştu (MoT: 1100).

Dış ticarette de son derece etkindiler. Etkinlik alanları kuzeyde Prag’a, güneyde 
Tuna deltasına ve doğu’da Kiev’e kadar uzanıyordu. Endülüslü Yahudi bir seyyah 
olan İbn Yakub, daha X. yüzyıl ortasında Macar ülkesinden Müslümanların, 
Yahudilerin ve Macarların mallarıyla birlikte Prag’a gidip geldiklerini kaydeder. 
Bugün Budapeşte dahilinde Tuna üzerinde önemli bir liman bulunmaktaydı. 1135 
4 İbn Yakub ve onun seyahatnamesini Arap yazarı Bekrî muhafaza etmiştir (Kmoskó, 1997: 79-80).
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tarihli bir vesika burada yine Kálizleri zikretmektedir. Aynı yerde Budakalász 
yerleşim adına yüzyıllar sonra dahi rastlamaktayız (Gedai, 1986: 19; Szűcs, 1987: 
13; MoT: 1100). 

Macaristan Müslümanlarının diğer grubunu Gırnâtî, ewlâdü’l-mağaribâ 
(Mağribîlerin torunları) olarak adlandırır ve bunların sadece savaşçı olduklarını 
ve açıktan açığa İslamı yaşadıklarını söyler. Gırnâtî, bunlara ilahiyat konularında 
dersler verdiğini, önceden Cuma namazını bilmediklerini, fakat şimdi Cuma 
hutbesiyle beraber bunu da öğrendiklerini kaydeder. Seyyahımız biraz gururla 
kendine pay çıkarır ve abartarak artık onbinden fazla yerde Cuma namazının 
kılındığını ilave eder (Garnáti, 1986: 56-7). Bilindiği üzere “mağribî” sözü “Kuzey 
Afrikalı” anlamına gelmektedir ve Macaristan için bu adlandırmanın hangi etnik 
gruba işaret ettiği bu yüzden tartışmalı olmuştur. Peçenek kökeni (Garnáti, 
1985: 139-40), ayrıca Batılı levantenler ile Afrikalı lejyonerler olduğu üzerinde 
durulmuşsa da (Czeglédy, 1970: 259), bunların İrani bir dil konuşan ve bugünkü 
Osetlerin de öncüleri sayılan Alanların bir kolu olan As kavmi olması çok daha 
muhtemel görülmektedir. 12. yüzyılda Doğu Avrupa bozkırında yaşayan kavimler 
arasında sadece Alanlar, daha doğrusu onların selefleri kavimler göçü esnasında 
Kuzey Afrika’ya göçmüştü (Györffy, 1990: 58-9; MoT: 1100). Macaristan’daki 
Alan kökenli Müslümanlar, kardeşlerinin “mağribî” olduklarını biliyor 
olabilirlerdi ya da bu bilinci üç yıl boyunca Macaristan Müslümanları arasında 
vaaz veren ve Kuzey Afrika’yı iyi tanıyan Gırnâtî yaymış olabilirdi. Seyyahımız 
Macaristan’a gelmeden önce yaşadığı Hazarların eski başşehri Sarışın ve Kiev 
civarında da Müslüman “mağribîlerin” binlercesine rastlamıştı. Bunlar Türkçe 
konuşuyor, Türk tarzında yaşıyor ve Türk gibi ok atıyordu. (Garnáti, 1985: 38, 
54; Györffy, 1990: 57). Başka kaynaklardan bunların Kafkasya’da yaşayan bazı 
Alanlar olduğunu, daha doğrusu Türkleşen As kavmi olduğunu tespit edebiliyoruz 
(Györffy, 1990: 58). 

Şüphesiz içlerinde Hristiyanların da olduğu Alanların ilk grupları Hazarlara 
tâbi ve onların hizmetinde iken tıpkı daha önce zikredilen Kálizler gibi göç 
eden Macar boylarına katılarak Karpat Havzası’na gelmişti (Györffy, 1990: 57). 
Bu olayın hatırası Macarların köken efsanelerinden biri olan “Sihirli Geyik” 
efsanesinde yaşamaktadır. Hunor ve Magor kardeşler bir av sırasında Azak denizi 
civarında Alan prensi Dula’nın kızlarını kaçırırlar ve evlenirler (Dümmerth, 1987: 
32; Györffy, 1958: 140). Macaristan’daki yer adlarında bu kavmin kendilerine 
verdikleri ve İrani çoğul ekiyle yapılmış olan Oziun, Ossian şekillerinin yanı sıra 
Türkçe çoğul ekiyle yapılmış Oszlár, Aszlár şekillerine de rastlamak mümkündür 
(Györffy, 1959: 55, 92. dn).

Doğu Avrupalı Müslüman Alan gruplarının yurt tutuşu müteakiben 12. yüzyıl 
ortasına kadar Macaristan’a büyük gruplar hâlinde geldikleri biliniyor. Arap 
seyyahı Mesudi 934 yılındaki İstanbul kuşatması sırasında Hazar yurdundan, 
Derbend (Al-Bab) bölgesinden ve Alanlar arasından Müslümanların Macar 
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ordusuna katıldığını kaydeder (Györffy, 1958: 65). Yine Gırnâtî’den biliyoruz ki, 
Macaristan’daki emirlerden birinin oğlu, II. Géza’nın görevlendirmesiyle iyi ok 
yapan Müslüman ve Türkleri toplaması için Rus kralına elçi olarak gönderilmişti. 
Artık anayurduna dönmek üzere olan Gırnâtî de kendisine eşlik etmişti. Elçi ve 
Gırnâtî, Kiev’de Müslüman okçulardan, muhtemelen “mağribîlerden” bir birlik 
kadar okçu toplamayı başarmışlardı (Garnáti, 1986: 65-6. MoT: 1101). 

Orta Çağ’da Macaristan Müslüman toplumunun yaşam koşullarını incelemeden 
önce son söz olarak bunların mezheplerine değinmek gerekirse, kabul edildikleri 
toplum tarafından kendilerine verilen isimler arasında olan ismaili tabiri, aşırı bir 
Şiî mezhebi olan İsmailîyye’yi anımsatmaktadır (Karácsonyi, 1985: 18). Buna 
rağmen Halep’teki Macaristanlı Müslüman  kolonisinin ifadelerinden bunların 
Ortodoks İslam’a, daha doğrusu Hanefi mezhebine bağlı oldukları anlaşılıyor. 
İsmaili tabiri herhalde Hz. İsmail’den gelen biblik bir adlandırmadır (Czeglédy, 
1970: 259; Czeglédy, 1998: 108). 

1000 yılında Hristiyan Macar Krallığı’nın kurulmasıyla birlikte Müslüman 
toplum üzerindeki tehdit ve izolasyon gayretleri de başlamıştır. 11. yüzyıldaki 
kilise kurullarının verdiği hükümler de bunu doğrulamaktadır. Kral Aziz László 
(1077-1095) zamanında 1092 yılında toplanan Szabolcs Kilise kurulu, vaftiz olan 
Müslüman tüccarların eski ibadetlerini uyguladıkları taktirde cezalandırılmalarını 
ve başka köylere, doğrusu Hristiyan köylere yerleştirilmelerini emrediyordu 
(Udvarvölgyi, 1998). 1096 yılındaki Tarcal kilise kurulu ise Müslüman köylerinde 
kilise inşa edilmesini emrederken bu köylerin halkının yarısının başka köylere 
yerleştirilmesine hükmetmişti. Bu kararlardan anlaşılıyor ki dinî totalizm 
bakımından etnik toplulukların planlı bir biçimde parçalanması hedeflenmiş ve 
Hristiyanlaştırma sorunu da bu haliyle zor kullanma aşamasına girmiştir.  Bu 
zorlama klasik bir yöntemdi ve daha önceden yeni dini benimsemek istemeyen 
pagan Macar boyları için de uygulanmıştı. İsmaili köylerinin ülke çapında dağınık 
bir yerleşim yapısına sahip olması belki de bu yöntemlerle açıklanabilir (Eckhart, 
1949: 24; Szűcs, 1987: 14-5). 

Müslüman kızların sadece Hristiyanlarla evlenebileceği hükmü de bir başka 
klasik yöntemdi. Yine sadece domuz eti tüketebilecekleri de kurul kararları 
arasında yer alıyordu (Adorján, 1998). Söz konusu kilise kurullarının kararlarına 
ilk refleksi verenler kraliyet sarayıyla iş yapan tüccar ve hazine mukataacıları 
olmuştur ve Hristiyanlığı en azından görünüşte kabul etmişlerdir. Bu tabakanın 
takiyyelerini birbuçuk asır sonra bile Gırnâtî de tecrübe etmiş, krala hizmet eden 
Kálizlerin kendilerini Hristiyanmış gibi gösterdiklerini söylemişti. 

Kilisenin tabir yerindeyse bu yasal terörü pratikte çok da fazla uygulanamamıştır. 
Zira ibadetlerini gizli olarak da olsa yerine getiren bu takiyyeciler dışında daha 
12. yüzyıl ortasında bile Gırnâtî’nin bildirdiğine göre krala sadece savaşta hizmet 
eden ancak açıktan açığa İslamiyeti yaşayan bilhassa askeri gruplar vardı. Bu olgu 
şüphesiz kilisenin zaman zaman tavır değiştirdiği gibi bir düşünceyle (Lederer, 
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1992: 2) açıklanamaz. Bunun açıklaması kilise ve kraliyet gücü arasındaki 
dengeden, kraliyet gücünün, kilisenin dikte ettirmeye çalıştığı şeyleri çoğu zaman 
körü körüne yerine getirmeyişinde aranabilir. Hazine işlerinde devletin mali 
konularda ehil olan Yahudilere olduğu gibi Müslümanlara da ihtiyacı vardı. Öte 
yandan devletin bu grubun savaşçı unsurlarına da özellikle Bizans İmparatorluğu 
ile olan mücadelesinde 12. yüzyıl boyunca ihtiyaç duyulmuştu. Macar krallarının 
doğu Avrupa’nın çeşitli noktalarından topladıkları Müslüman unsurlarla ordularını 
takviye etmeye çalışmaları önemli bir göstergedir. Hazar devletinde üstlendikleri 
ikili rollerini aslında burada da yaklaşık 12. yüzyıl sonuna kadar sürdürmeleri 
onlar için bir güvence sağlamıştır: Onların bu rolleri Haçlı seferleri çağında, 
Hristiyan monarşisi içine girmiş Müslüman rezervinin dinî ve etnik kimliğine 
yönelik ciddî tehdidi nispeten törpüleyebilmiştir.

11. yüzyıldaki Hristiyanlaştırma gayretkeşliğini ve kilisenin dikte ettirmeye 
çalıştığı kararları kraliyet politikasının dengelemeye çalıştığını, başka deyişle 
kraliyet gücünün gösterdiği zorunlu diye nitelendirebileceğimiz töleransı 
seyyahımız Gırnâtî, kral II. Géza ile yaptığı sohbetinde anlatmaktadır: Gırnâtî’ye 
göre bu kral Hristiyan rahiplere karşı koyuyordu, bundan başka Müslüman askerler 
için çok eşliliğe de izin vermişti. Özetle diyordu ki: “Bu kral Müslümanları 
seviyor.” (Garnáti, 1986: 61-2). Gırnâtî, kralların gösterdiği töleransı Bizans 
esaretinden dönen Müslüman bir askerin Bizans imparatoruyla yaptığı konuşmayı 
bize naklederek vurgular. Buna göre imparator kendi paralı Müslüman askerleri bu 
kadar kötü iken niçin büyük bir hevesle Macar kralının ordusunda savaştıklarını 
sorunca esir, Macar kralının dinî görevlerini yerine getirmede Müslüman 
askerlerini serbest bıraktığı cevabını verir. Bu diyalog biraz masalımsı olsa da 
Müslüman kolonisinin bakış açısını yansıtması bakımından önemli görünüyor 
(Garnáti, 1986: 60).

12. yüzyıl ortalarında Gırnâtî, mağribi dediği Müslüman grupla arapçanın 
haricinde kendi ana dilleriyle temas kurmuştu. Etnik kimlikleri bu dönemde 
henüz bozulmamış görünüyor (Szűcs, 1987: 17). Fakat yine de Arapça ve Kur’an 
dili bilgilerinin zayıflamaya başladıklarını yazarımızın onları arapça öğrenmeye 
teşvik etmesinden anlaşılıyor. Arapça veya Müslüman ismi verme geleneğinin 
devam ettiğine dair belgelerin de tanıklığı vardır. İsmail bin Hasan, yukarıda 
zikredilen kral II. Géza’nın Volga boyuna gönderdiği elçilerden ve bir emirin oğlu 
idi. Káliz Müslümanları arasında da bu gözleniyor: Nyitra bölgesindeki darphane 
mukataacılarından birinin adı Mecüc idi. Keza Peşte’ye yerleşen ve Macar kroniği 
Anonymus’ta da yer alan bir Káliz komutanın adı olan Billa, muhtemelen arapça 
billah tabirinden geliyordu. Nyírség büsürmenleri arasında da Eliah ve İbrahim 
adlarına rastlıyoruz. Aynı topluluk içinde ilginç bir şekilde Müslüman kişi adı 
olan Cuma’nın Péntek olarak Macarcalaştığını da tespit ediyoruz (Györffy, 
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1990: 52; Szűcs, 1987: 17; Udvarvölgyi, 1998). Kral II. Béla (1131-1141) ve IV. 
István (1162-1163) zamanında basılan paralarda hilal motifi etrafındaki illahi 
veya besmele tabirleri hazine memurları arasında Müslüman-Arap kültürünün 
yaşamaya devam ettiğinin birer tanıklarıdır (Udvarvölgyi, 1998). 

Yazarın söylediği gibi daha önceden Cuma namazını bilmeyişleri, daha 
doğrusu unutmuş olmaları, ibadet ve diğer yükümlülükleri tekrar öğrenmeleri ve 
uygulamaları İslami öğretilerin unutulmaya başladığına işaret ediyor. Gırnâtî’nin 
ayrıca bu topluluğa hac ve miras hukukunun şartlarını da açıklaması gerekmişti 
(Garnáti, 1986: 56, 59-60).

13. yüzyılın ilk çeyreğindeki gelişmeler Müslüman toplumu için bir dönüm 
noktası teşkil etmiş ve onlar için dinî açıdan çözülmeyi ifade etmiştir. Olayların 
baş rolünde Macar ruhban sınıfı ve Papalık bulunmaktadır. 1208’den itibaren 
ülkede uygulanan ekonomik politika sonucu kral II. András (1205-1235) kraliyet 
mülklerini dağıtmayı ve doğrudan vergilendirme yerine kraliyet gelirlerinin 
kiraya verilmesi demek olan mukataa rejimini sistemli hale getirmiştir. Yeni 
düzenleme, bir yandan kilisenin bazı gelirlerden, örneğin tuz ticaretinden elde 
ettiği ayrıcalıklardan mahrum kalmasını, öte yandan da eskiden beri kraliyet 
selahiyeti altında olan Müslüman ve Yahudi mukataacıların kilisenin geleneksel 
yaptırımlarından tam anlamıyla kurtulmasını beraberinde getiriyordu (Kristó, 
2006: 203-04; Adorján, 1998). Papalık mektupları, krala muhalefet eden Macar 
kilisesinin arkasında olduğunu gösteriyor, bu mektuplar aynı zamanda ülkedeki 
Müslüman ve Yahudilerin durumunu da anlatmaktadır. Papa III. Honorius 
1218’de Macaristan’daki Kálizlere, bilhassa bunların sahip oldukları mülklere 
dikkat çekmişti (Adorján, 1998). 1221 yılında aynı papa, Macar kraliçesine 
sarasenlerin (Müslümanların) sayısının arttığını, Hristiyanların sarasen nüfuzu 
altına girmelerine izin vermemesini bir mektupla istemişti. İsmaililerle birlikte 
yaşamanın doğuracağı tehlikelere de dikkat çekmişti (MoT: 1101). Kilisenin 
artan baskısı ve daha fazla iktidarda söz sahibi olmak isteyen asillerin çabaları 
sonucu kral, sınıfların teşkilat-ı esasiyesini oluşturan Altın Mühür denen fermanı 
çıkarır. Altın Mühür, bir maddesinde şu hükmü koyuyordu: “Maliye, tuz ve 
gümrük görevleri ülkenin soylularına aittir, ismaililer ve Yahudiler burada 
bulunamaz.” Macaristan’da yabancı karşıtı hükümler ilk defa bu Altın Mühür’de 
ve devlet otoritesiyle resmîleştirilmiş oluyordu (Kristó, 1997: 202). Çeşitli iç 
ve dış siyasi nedenlerle Altın Mührün bir çok maddesi yürürlüğe girememiştir. 
Haliyle yabancılara karşı baskı da artmıştır. Papa, 1225’de krala yazdığı 
mektupta Yahudi ve ismaili meselesini önplana çıkarmıştır, bunu yaparken de 
1217’de Toledo evrensel konsilinin İspanya ve Sicilya’yı da içine alacak şekilde 
tüm Avrupa’da Müslüman ve Yahudilere karşı başlattığı direkt saldırıya atıfta 
bulunmuştur. Macaristan’da Müslümanların Hristiyan köleler satın aldığı, hatta 
Hristiyan köylülerin kendilerini Müslüman olarak gördüklerini, zira Müslümanların 
durumunun Hristiyanlarınkinden çok daha rahat olduğunu söylüyordu (MoT: 1340).
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1231’de Macaristan üzerindeki Papalık baskısı zirve noktasına ulaşır. Papa IX. 
Gregorius, 1230 sonunda Macar kralını excommunicatio ile yani aforoz ile tehdit 
ederek Macarların günahlarını şöyle anlatır: Hristiyan halk eziliyor, Müslümanlar 
ve Yahudiler İsa’nın müminleri üzerinde hüküm sürüyor. Ağır külfetler altında 
ezilen Hristiyanlar, Müslümanların daha iyi olan şartlarını, özgürlüklerini görerek 
kendiliklerinden onlara katılıyor, onlarla aynı özgürlüklere sahip olmak için onların 
dinine geçiyor. Müslümanlar Hristiyanlarla, Hristiyanlar Müslümanlarla evlilik 
tesis ediyor. Müslümanlar, Hristiyan köleler satın alıyor, onları din değiştirmeye 
zorluyor ve oğullarının vaftiz edilmelerine izin vermiyorlar. Birkaç Müslüman 
yalanla Hristiyanları yanına topluyor. Müslümanlar Kumanları köleleştiriyor, 
eskiden vaftiz edilen Kumanları dinlerini terk etmeye zorluyor, vaftiz olmak 
isteyenleri de bu niyetlerinden vazgeçiriyorlar.” Bu mektupta da Müslüman ve 
Yahudilerin resmi kurumlarda çalışamayacağını kararlaştıran Toledo konsiline 
atıfta bulunulmuştu (MoT: 1353). 

Altın Mühür 1231’de kilisenin beklentileri ve çıkarları doğrultusunda 
yenilenmiştir, yine de hayata geçirilmesinde kral ayak diremiştir. Kral maliyenin 
başında yine Hristiyan olmayan mukaatacıları bulundurmaya devam etmiştir. 
Esztergom başpiskoposu Róbert, Papa’nın verdiği yetki ile sadece bu sebepten 
bütün Macaristan’ı interdictum altına alır. Interdictum ister kralın ister oğullarının 
sarayında olsun bütün ülkede rahiplerin ayin yapmaması anlamına geliyordu. Gerçi 
piskopos kralı sadece uyarmıştı, ancak kralın danışmanları kilisenin aforozundan 
kurtulamamıştı. Müslümanları ve tabir yerindeyse cyrpto Müslümanları himaye 
eden kral naibi, heretikliği ispatlanan eski hazine yöneticis aforoz edilmiştir. 
Esztergom başpiskoposu, yayınladığı interdictumda, bu mahkumiyetlerin 
ardından ismailililer hakkında şu kararı verir: “Bütün sarasenler, köle ve hür 
olarak yanlarında tuttukları ister Bulgar veya Kuman veya ister başka milletten 
olsun tüm vaftiz edilmişleri, vaftiz olmak isteyenleri veya vaftizlilerin oğullarını 
azad edene kadar, Hristiyanların ister ticarette olsun isterse bir anlaşma yaparken 
olsun herhangi bir şekilde sarasenlerle ilişki kurmalarını yasaklıyoruz” (Adorján, 
1998). 

Hristiyanlarla ilişkilerinin kesilmesi Müslümanların hiç kuşkusuz tam bir iflası 
ve tecrit edilmesi anlamına geliyordu. Macaristan tarihinde kilise hakimiyetinin 
doruk noktasını belirleyen ise bu olayların ardından ülkeye gelen papa delegasyonu 
ve kral arasında imzalanan Bereg anlaşmasıdır. Kilisenin mağduriyetleri arasında 
olan yargılama ve vergilendirme ve tuz meselesi giderilir, Müslümanlar konusunda 
da kilise çıkarları gözetilir. Kral András, kraliyet hazinesi, maliye, tuz kamarası, 
vergi işleri ve başka memuriyetlerin başına Müslümanları getirmeyeceğine dair 
söz verir. İzole etme yöntemlerinden biri de Hristiyanların ve Müslümanların 
bir arada yaşamalarını engellemekti. Müslümanların kimliklerini belli edecek 
şekilde özel işaretler taşıması, Hristiyanlarla evliliklerinin yasaklanması ve köle 
bulunduramamaları da bu ağır anlaşma koşulları içindeydi. Müslümanlarla bir 
arada yaşamaya devam edecek olan Hristiyanların malları müsadere edilecek ve 
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bu Hristiyanlar ebediyyen köleliğe mahkum edilecekti (Kristo, 2006: 220; MoT: 
1364-65). 

Müslüman gruplara bu olayları müteakiben 13. yüzyıl boyunca çok nadiren 
rastlıyoruz. 1257’den sonra sarasenler tarafından tasarruf edilen mülklerin ellerinden 
geri alındığından haberdarız. Bundan başka kaynaklarda 1260 ve 1291’deki askeri 
olaylar dışında Macar ordusunda yer alan Müslümanlar zikredilmezler. Yaklaşık 
9. yüzyıl ortalarından itibaren Árpád hanedanı kralları zamanında önemli bir rol 
oynayan Müslümanların dört yüzyıl sonunda Hristiyanlığa karıştıkları, asimile 
oldukları görülüyor. Asimilasyonun fenomenolojik anlamda yapısal temel 
tiplerinden biri ve en klasik olanı, ortaçağ Macaristanındaki Müslüman gruplar 
hadisesinde bir örnek olarak karşımıza çıkıyor: ‘ben’ ya da ‘biz’in temsilcisi 
asimile eden ev sahibi çoğunluk iken, ‘sen’ ya da ‘sizi’ asimile olan yabancı 
azınlık temsil etmektedir. Bu sonuncu grup, ilki için bir tehlike kaynağıdır (Biczó, 
2004: 19-20). Yukarıda verilen detayların incelenmesinden açıkça şu sonuca 
varılabilir: kademe kademe sertleşen ve batı Hristiyanlığı istikametine yönelen 
Macar toplumu, ancak başta kilise tamamen başka bir kültürü yaşayan Müslüman 
kavim unsurlarını etkin bir biçimde asimile etmiştir.  Bu sürecin yürümesine şu 
da yardımcı olmuştur: Azınlığın büyük ve güçlü bir İslam cemaatiyle sağlam 
ilişkileri nispeten azdı ve bundan başka bu azınlığın varlıklarını sürdürebilmeleri, 
özellikle ticarete odaklı hayat tarzlarını başarılı bir şekilde geliştirmeleri ancak 
Hristiyan Macar çoğunluğa endeksli idi. 
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TÜRK MİTOLOJİSİNDE AL DİNİ VE OKRA İLİŞKİSİ
ÇOBANOĞLU, Özkul*

TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Bildirinin amacı, Al Dini ile Umay-Tanrıça Dini ve Kök Tengri Dini gibi 
diğer Türk dinleri arasındaki ilişkileri aydınlatmaktır. Bu bağlamda bildiride, Al 
Dini’nin özellikleri ile Türklerinin mitolojik mirası arasındaki devamlılığa dikkat 
çekilecektir.

Anahtar Kelimeler: Türk Mitolojisi, Al Dini, Umay-Tanrıça Dini, Türk 
Halk Bilimi. 

ABSTRACT

Relationships Between The Red Religion and Turkic Mythology

The aim of this paper is to clarify relationships between the Religion of Red 
(Al Dini) and the other Turkic religions like Umai Religion and the Blue-sky 
god (Kök Tengri Dini). In this context a special attention will be given to the 
characteristics of the Religion of Red and their continiuty among the Turkic 
peoples’ mythological heritage.

Key Words: Turkish Mythology, The Red Religion, The Umai Religion, The 
Blue-sky God Religion, Turkish Folklore.

---

Çalışmamızın konusunu, Asya-Türk Simyası bağlamında Türk Mitolojisi’nde 
dişil ve anaerkil özelliklere sahip “Umay-Tanrıça Dini” ile eril ve ataerkil özelliklere 
sahip “Kök-Tengri” veya “Göktanrı Dini” arasında bir geçiş ve denklik, eşitlik 
dönemi dini olarak karşımıza çıkan Al Dini ve Al Tanrı özelliklerini muhtevi 
kültleri belirlemek bu kültlerin okra (aşı boyası veya kızıl kil) ile olan ilişkisine 
dair tespitlerde bulunmaktır.

Öncelikle Umay-Tanrıça Dini ile işe başlayacak olursak, Türk kültürünü 
ortaya çıkaran etnogenezin en eski formlarına anaerkil bir yapının hâkim olduğu 
ve Türklerin neşet ettiği coğrafya olarak Güney Sibirya ormanlarıyla Altay 
dağları arasındaki üçgenin en eski yerleşim bölgesi olduğu düşünülmektedir. 

* Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi. TDE Türk Halkbilimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. e-posta: 
ozkul@hacettepe.edu.tr
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Bu bağlamda kamlık/Şamanlık toplumun dinî, siyasi ve ruhani lideri olarak 
kadınlardadır. Kadınlar doğum ve aybaşı halleri nedeniyle üstün cins olarak 
kabul edilmekte ve erkeklere av dışında mutlaka bir kadın kamın eşlik etmesi 
söz konusudur. En eski köken miti olarak “kayın/kadın ağacından doğum” miti 
yaygındır. Bu mit kayın ağacının kutsallığının kaynağıdır. Bu erken dönemde 
kadınların yarattıkları kültlerin başlıcaları ağaç kültü, yer-su kültü, ateş kültü, 
mağara kültü ve ayı kültüdür. Toplayıcılık ve avcılıkla geçinmekte olan bu yapıya 
son buzul dönemine doğru mağaralara yerleşme gerekliliği nedeniyle ancak ateşe 
sahip olan topluluklar mağaraları vahşi hayvanlardan ele geçirip ateş vasıtasıyla 
koruyabildiler. Aile veya soyun kutsal mağarası fikri bu dönemde oluşur daha 
sonra erkek egemen dönemde kutsal ata veya ecdat mağarası fikrine dönüşecektir. 

Mağaraya yerleşen kadın egemen bu toplulukların kadınlar eliyle başlatılan ve 
çapalarla yapılan bahçe tarımına geçtikleri arkeolojik kazılarla tespit edilmiştir. 
İlkel bahçe tarımına geçiş besin kaynaklarının düzenliliğini artırırken kadın 
egemenliğini pekiştirmesinin yanı sıra “yurt” ve “sıla” kavramlarının en eski 
şekli olan esirgeyen-koruyan ve besleyen kutsal “yer” ve “su” (yir-sub) kültünün 
oluşması söz konusudur. Daha sonraları bu kültün evrimiyle ve kutsal ay kültüyle 
birleşmesiyle kadın cinsellik organıyla da ilişkili bir tapıncı da içeren ve erkeklere 
zorla kabul ettiren bir biçimde yer ve toprak unsurunu yeşil ve ak renklerle 
temsil eden yaratıcı dişi tanrıça Umay inancı ve dini ortaya çıkacaktır. Güney 
Sibirya Altay dağları arasındaki üçgende yapılan arkeolojik kazılardan hareketle 
bu dönemi temsil eden toplulukların sayıları yaklaşık 13-15 arasında kabul 
edilmektedir.

Kadın egemen yapının en üst derecede uygulandığı dönemde, erkek 
topluluklarının köleleştirilmeye başlanıldığı bir nevi erken dönem amazonluğu 
söz konusudur. Bu zorlayan ve aşağılayan kadın egemen yapıya karşı erkeklerin 
gizlice kendi kültlerini ve kadın karşıtı ilk derneklerini başlarında bir kadın 
kam bulunmaksızın 3 veya 6 ay gibi uzun sürelerle avlandıkları av sezonunda 
oluşturduklarını düşünmekteyiz. Kadın karşıtı olarak ilk oluşturulan kült “kutsal 
dağ” kültü olmalıdır. Kadın egemenliğinin kolayca ulaşamayacağı dağlar ve 
ayı dişi kutsal kabul eden kadın kültlerinin karşıtı olarak erkek olan “Kün ata” 
veya Güneş’e yakınlaşmayı da sağlayan ve ona ulaşmayı yardımını elde etmeye 
yönelen inanç ve pratiklerle bir erkek derneği teşekkül etmiş oluyordu. 

Asya’daki iki buzul dönemi arası MÖ 30.000 ile 12.000 arasındaki dönemde 
Mağaralarda yaşamak durumunda kalan geleceğin Türk soylu toplulukları 
arasında kadın egemenliğinin önce esnek bir hale geldiği ve sosyo-kültürel evrim 
sürecinde son derece nadir görülen bir kadın-erkek eşitliği ana fikrini içeren ve 
bizim “Al Dini” olarak adlandırdığımız yeni bir inanç sistemi ortaya çıkmıştır. 
Kün ve ay tanrı ve tanrıçanın altında yer aldığı kan, ateş ve güneş kültleriyle 
özdeşleşen “Al tanrı” hem erkekliği hem de dişiliği olan bir varlık olarak tasavvur 
edilmiştir. Al tanrı inancı bütün Altaylıların dinî konumuna yükselmiş ve bugün 
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de Altaylı kavimlerin aralarındaki “kut, tör, törü, kam, ham, kami” gibi ortak 
dinî terminolojinin de oluştuğu dönemdir1. Umay dininde, Umay tanrıça veren 
bir yaratıcı iken ve canlılara insanlara kut vermesi esası üzerine teşekkül etmiş 
olmasına karşılık, Al tanrı verdiği canı alan bir dinî anlayış üzerine şekillenmiştir. 
Bu döneme kadar muhtemelen olmayan veya son derece ikinci planda olan öte 
dünya ve uçmak kavramlarının oluşturulması da yine Al diniyle ilişkili olmalıdır. 
Al, Türkçe de kan ve ateş, kızıllık anlamları taşırken Moğol ve Tunguz dillerinde 
ayrıca kadın cinsel organı anlamına da geliyordu. Ancak asıl anlamını Türkçe’de 
“almak” fiilinden almış olmalıdır. Alan, alıcı olan ve dolayısıyla zamanı yansıyan 
öd/od, ateş-güneş ve kan tanrısından başka birisi değildir. 

Alan ve sonsuz olan “al tanrı”2 yüksek dağların üzerinde bulutların yer aldığı 
gökte tasavvur ediliyordu ve dağlardan ona yol olduğu ve yol üzerinde ölenlerin 
gittiği ve Türk mitolojisindeki muhtemelen ilk cennet tasavvuru olan tamamen 
sütten oluşmuş bir “Süt Göl” inancıyla pekişiyordu. Al tanrı ile insanların 
haberleşmesini sağlayan “turna3” ve “karga” kuşları özel bir yere sahiptiler. Al 
tanrı, kadın-erkek, ak-kara, iyi-kötü arasında dengeyi sağlamış sonsuzluk demekti. 
Türk mitolojisinde beşinci element olan madenlerin insanların ilgi sahasına girdiği 
dönemde “al tanrının tonuna/donuna giren” maden olarak “al-ton” veya “al-tun” 
hiç paslanmayan, yaşlanmayan, ölmeyen sonsuzluk timsali olarak “al tanrıyla “ 
özdeşleştirilecekti. 

Biraz da bu nedenle, hayvancılıkla uğraşmaya başlayan göçerevli bozkır 
yaşantısının ilk örnekleri veya proto tipleri olan erkek egemen obaların teşekkülüyle 
birlikte ki buzul devrinden çok sonraları ortaya çıkan bir olgu olarak al dinine karşı 
“kök/gök” dinini yücelten yeni yapıların ilk fikri çekirdekleri ortaya çıkacaktır. 
Gömülme âdetlerini de değiştiren al dinî anlayışı içinde, önceleri ateşin temizliği 
fikri gelişecek ve Hint-Avrupalılardan Altaylıları ayıran önemli bir farklılık hâlini 
alacaktır. Altının sonsuzluk verici bir güce sahipliği ve iksir olarak düşünülüşü ile 
ateşin temizleyiciliği Türk simyasının en önemli prensipleridir. Hint-Avrupalıları 
bu konuda tesiri altına alan Altaylıların anlayışları İran’a nüfuz ederek orada 
Zerdüştlüğün oluşumunu başlatacak ve zamanla asimile olarak kaybolacaktır. 

1 Eski bir Altay dininden kalmış gibi görünen bu ortak dini terminolojinin varlık nedeni ve etimolojik 
çözümlenmesi yapılmadıkça Altay şamanizmi ve mitolojisi bahisleri açıklığa kavuşmadıkça 
Türkoloji ve Altayistik çalışmalarının sağlam bir kuramsal zemine oturamayacağı inancını taşıyoruz. 
Bu tür bir kuramsal açıklama olmadıkça Türkoloji ve Altayistikte yapılan ek-kök denklikleriyle 
ilgili “dil” çalışmalarını da “akademik bir santraç” olarak ciddiye almıyoruz.

2 “Al-tay” kelimesinin etimolojisinin de al dini ile ilişkili olduğunu düşünüyoruz. “Al” ve “ala” 
kelimelerinin yarım anlamı da vardır.

3 Türk mitolojisinin erken çağlarında Turna daha ziyade insanların birbirlerine ve al tanrıya olan 
isteklerini ve dileklerini ulaştıran bir mitolojik varlık olarak düşünülmüştür. Günümüzde de 
Anadolu türkülerinde neredeyse tamamen aynı rol ve işlevle görevini sürdüyor gibidir. Karga ise al 
tanrının isteklerini getirme görevini üstlenmiştir. Kargan’ın ses ve hareketlerine bakarak anlamlar 
çıkarmak adeta fal bakmak bugün bile izleri Türk dünyasında yaygın bir uygulamadır. Baykuş’un 
uğursuzluğu ve ölüm haberciliği de bu bağlamda ele alınıp incelenebilir.
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Orta Asya, Deşti Kıpçak ve Sibiryayı içine alacak şekilde yayılan Al Dini ve 
Altaylılar, Al Tanrı’nın sembolü olan Altınla kaplanmış bir elbiseyle gömülmeyi 
altının sahip olduğu sonsuzluk ve ölümsüzlük özelliğini gömülene verdiği 
inancına sahiptiler4. Bugünkü, Kazakistan sınırları içinde bulunan üç altın elbiseli 
adam aslında bu inancın yaşadığı dönemde binlerce ve onbinlerce altın elbiseyle 
gömülen zengin başarılı Türk soylusu demekti. Ancak başta mezar hırsızları 
olmak üzere  birçok nedene bağlı olarak bunların yağmalanıp ortadan kalktığını 
düşünmemize rağmen hâlâ tahminlerimizin ötesinde altın elbiseli Türk’ün Turan 
topraklarında yeraltında olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu bir dinî gereklilikti ve 
dünya görüşleri buna bağlı olarak oluşmuştu.

Bu bağlamda, “okra” adı verilen “kızıl kil yağlı toprak” bahsine geçebiliriz. 
Günümüzde hiçbir inandırıcı delili kalmamış ve tarihin en büyük fiyaskolarından 
birisi olan Aryan Teorisi’ni gerçekmiş gibi göstermek ve Turan teorisini örtmek 
maksadıyla uydurulan arkeolojik ve prehistorik postulalardan birisi de herhangi 
bir mezarda eğer ceset/iskelet kızıl kil yağlı toprakla sarılıp kaplanmışsa “okra” 
dedikleri bu tekniğin bulunduğu bütün mezarlar-hiçbir açıklama ve delil ileri 
sürülmeksizin- otomatik olarak Hint-Avrupa ve de Aryan kabul edilmektedir. Bu 
yolla İskit, Sarmat başta olmak üzere Altay ve Türkistan ve Sibirya’da ortaya 
çıkan Türk uygarlığına ait kalıntıların Türklerden ve Altaylılardan çalınarak Hint-
Avrupalılığa veya hiçbir zaman var olmamış “Aryanlığa”(!) mal edilmektedir. 
Oysa gerçek şudur: Zengin Türk ve Altaylılar ölülerini “süt gölü” kıyılarında 
sonsuz olsunlar diye “al-tanrı tonuna”, “al-tun”a kesmiş elbise içinde altın elbiseli 
olarak gömüyorlarken, göreceli olarak fukara olan daha az altın ele geçirenleri 
de en önemli organları olan “gözleri” ve dilleri” üzerine altın sikkeler koyarak 
gömüyorlardı. İnanışlarına göre en azından gözleri veya dilleri sonsuz ve ölümsüz 
olacaktı. Daha da fukara olanları ise, inanca göre altın olmasına az kalmış -Eski 
Türklerin anlayışına göre madenler de canlıydılar ve toprak altında kaldıkça 
tıpkı bir meyve gibi olgunlaşırlar ve böylece ad ve nitelik değiştirirlerdi. Toprak, 
zamanla, kurşun, demir, bakır ve altın olurdu. 

Batılıların “okra” dediği “kızıl kil yağlı toprak”, Türkçede aynı zamanda “aşı 
toprağı ve rengi” olarak bilinir. En eski zamanlardan beri insanın “aşık” kemiği 
“aşı toprağı”5 ve boyası biraz da sonsuza kadar yaşasın ebedi olsun anlayışıyla 
bin yıllık Müslümanlığımıza rağmen İstanbul Boğaziçi’nde yapılan yalıların vaz 
geçilmez rengidir. Hiç şüphesiz bunun nedeni kızıl kil veya aşı toprağının en eski 
zamanlardan itibaren altın olmasına ramak kalmış yarı altın gibi düşünülmesidir. 
Böylece, yeterince zengin olmayan ve altından oluşan bir elbiseye sahip olamayan 
Türk veya Altaylı da eğer iskeleti veya beyni gibi organları aşı toprağıyla sarılıp 

4 İskitlerde görülen aşırı altın düşkünlüğünün ve tüketiminin nedeni de budur. Aynı şekilde 
kaybedilmiş mezar veya kurgan tipi gömme tekniklerini de bu nedene bağlıyoruz.

5 Aşı yapmak ile de ilişkili olan ve son derece eski bir Türkçe ibare olan aşı, Türk mitolojisinde insan 
ve hayvanların bazı büyülerle diriltilebileceği “aşık kemiği” ile de ilişkili olması son derece dikkat 
çekicidir.
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korunursa toprağın altında yeterince kalınca altına dönüşeceği inancıyla korunmuş 
ve günün birinde yüce dağların üstünde yer alan “süt gölü”6 cennetine ulaşma 
şansını yakalamış oluyordu. 

Al Dini’nin Türk kültür tarihi başta olmak üzere Altaylıların kültürü üzerinde 
meydana getirdiği bir başka tesir; erkek egemenliğine geçmez ve dönüşmezden 
önce kadın ve erkek eşitliğinin sağlandığı yegane uygarlık Altay uygarlığıdır. 
Kadın egemen yapı içinde dilleri konuşma biçimleri kadın dili ve erkek dili 
olarak ayrılmıştır.  birçok dildeki kadın-erkek ayrımı da bu dönemin kalıntısıdır. 
Ancak Al Dini döneminde Altay dillerinde kadın ve erkek dili ayrımları ortadan 
kalkmıştır. 

Al Dini’ni takip eden erkek egemen Kök Tanrı Dini Döneminde Al Dinine 
inanlar “alık” olarak aşağılanmıştır. Bu dine alt pek çok ruhani ve dinî figür anlam 
değiştirerek veya içleri boşaltılarak kötü anlam taşır hâle getirilmişlerdir. Albız, 
alkızı, alkarısı, al karası, al basması, aldamak örnekler verilebilir. 

W. Eberhard’ın aktardığı eski Çin kroniklerindeki metinler –ki göreceli olarak 
çok yakın zaman sayılabilecek son birkaç bin yıllık bilgiler içerirler– tamamen 
al renkli elbiseler veya şapkalar giyen Türk topluluklarında bahsetmektedirler. 
Türk kültür tarihinde son derece önemli roller oynamış “al inancının taraftarları” 
görünen odur ki en az ondan daha eski olan kadın egemen yapının temsilcisi 
konumundaki “Umay Tanrıça” taraftarları veya “umaycı/umacı”lar kadar 
inançlarına ve tapınçlarına sadık kalmışlardır. Muhtemelen günümüz Anadolu 
Alevi-Bektaşilerince tarihî bağlamlarda kullanılan “kızılbaşlık” veya “alevi”nin 
mensubu olmanın İslâm öncesi kökenleri doğrudan doğruya bahsettiğimiz “Al 
Dini” inancı olmalıdır. Göktanrı dinine inanan ve hâkim unsur hâline dönüşen 
erkek egemen yapının çok yoğun olarak göçerevli hayvancılık şeklini alması 
nedeniyle Türk kültür tarihinin erken dönem din ve kültlerinin de küçük 
uyarlamalar neticesi ayakta kaldığı hatta bazı uzak ormanlık bölgelerde daha eski 
formları sürdürmeye devam ettiği görülür. Nitekim Eski Yunan tarihçilerinin 
Kıpçak sahasında varlıklarını anlattığı Amazonları da eski Türk kadın egemen 
yapısının belki de en son temsilcileri olarak kabul edişimizin nedeni budur.

Sonuç olarak spekülatif mahiyette görülmekle birlikte Hint-Avrupa ve Aryan 
Teorisi taraftarlarınca ileri sürülen ve hiçte zannedildiği gibi ciddi ve güçlü 
delillerle desteklenmeyen kuramsal yaklaşımların karşısına benzer şekilde tezlerle 
çıkarak ve bunları arkeolojik ve filolojik her türlü materyalle destekleyerek 
Türk uygarlığının erken dönemine ait verilerin Batılılarca yağma edilmesine ve 
gerçeklerin saptırılmasına son verebiliriz, en azından yeni tartışma perspektifleri 
açabiliriz diye düşünüyorum. 

6“Süt akan çeşme”, “pına”r, “göl” fikri 1000 yıllık Müslümanlığımıza rağmen hâlâ kolleftif 
şuuraltımızda Anadolu’da pek çok yerde yaşayan bir motiftir. Keza aynı şekilde başta Tıva 
Cumhuriyeti ve Altaylar olmak üzere Türk dünyasının pek çok yerinde dağlar arasında “Süt Gölü” 
olarak adlandırılan göllerin varlığı da doğrudan bu dönemle ilişkilidir.
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OSMANLI HANEDAN TÜRBELERİNDEN
BAZI İŞLEMELİ ÇOCUK SANDUKA KILIFLARININ

TÜRK SANATINA KATKILARI
        BARIŞTA, H. Örcün 
        TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

Fotoğraf 1: Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Türbeler Müdürlüğü 
Deposundaki 52 envanter numaralı Hibetullah Sultan'a ait sanduka kılıfının ön 
cepheden gönüşü.

Fotoğraf 2: Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Türbeler Müdürlüğü 
Deposundaki 52 envanter numaralı Hibetullah Sultan'a ait sanduka kılıfının 
kitabesi.
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Fotoğraf 3: Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Türbeler Müdürlüğü 
Deposundaki 52 envanter numaralı Hibetullah Sultan'a ait sanduka kılıfının arka 
cepheden gönüşü.

Fotoğraf 4: Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Türbeler Müdürlüğü 
Deposundaki 52 envanter numaralı Hibetullah Sultan'a ait sanduka kılıfının yan 

cepheden gönüşü.
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Fotoğraf 5, 6: Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Türbeler Müdürlüğü 
Deposundaki 52 envanter numaralı Hibetullah Sultan'a ait sanduka kılıfının 

kitabesinin gönüşü.
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BAŞ, Gülsen
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

FOTOĞRAFLAR

Fotoğraf  1: Avludaki Mezar Taşlarından Genel Görünüm

Fotoğraf 2: 2 ve 3 Nolu Sanduka

İRAN AZERBAYCANI’NDAN TÜRK DÖNEMİNE AİT TAŞ 
SANDUKALAR: MERAGA MÜZESİ ÖRNEKLERİ

BAŞ, Gülsen
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

FOTOĞRAFLAR

Fotoğraf  1: Avludaki Mezar Taşlarından Genel Görünüm

Fotoğraf 2: 2 ve 3 Nolu Sanduka

Fotoğraf  1: Avludaki Mezar Taşlarından Genel Görünüm

Fotoğraf  2: 2 ve 3 Nolu Sanduka
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Fotoğraf 3: 5 Nolu Sanduka

Fotoğraf 4: 7 Nolu Sanduka

Fotoğraf 3: 5 Nolu Sanduka

Fotoğraf 4: 7 Nolu Sanduka

Fotoğraf 3: 5 Nolu Sanduka

Fotoğraf 4: 7 Nolu Sanduka
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Fotoğraf 5: 8 Nolu Sanduka
Fotoğraf 5: 8 Nolu Sanduka
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Fotoğraf 6: 11 Nolu SandukaFotoğraf 6: 11 Nolu Sanduka
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Fotoğraf 7: 12 Nolu Sanduka

Fotoğraf 8: 13 Nolu SandukaFotoğraf 7: 12 Nolu Sanduka

Fotoğraf 8: 13 Nolu Sanduka

Fotoğraf 7: 12 Nolu Sanduka

Fotoğraf 8: 13 Nolu Sanduka

Fotoğraf 7: 12 Nolu Sanduka

Fotoğraf 8: 13 Nolu Sanduka

Fotoğraf 7: 12 Nolu Sanduka

Fotoğraf 8: 13 Nolu Sanduka
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Fotoğraf 9: 14 Nolu Sanduka
Fotoğraf 9: 14 Nolu Sanduka
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Fotoğraf 10: 18 Nolu Sanduka

Fotoğraf 11: 20 Nolu Sanduka

Fotoğraf 10: 18 Nolu Sanduka

Fotoğraf 11: 20 Nolu Sanduka
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MISIR’IN AKDENİZ SAHİLİNDEKİ                                           
BAZI SAVUNMA YAPILARI

       BAYHAN, Ahmet Ali
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

RESİMLER

Resim 1: İskenderiye Sultan Kayıtbay Kalesi.

Çizim 1: İskenderiye, Sultan Kayıtbay Kalesi Vaziyet Planı.
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Resim 2: İskenderiye, Sultan Kayıtbay Kalesi Ana Burcu.

Resim 3: Reşid Kalesi (Bilici’den).
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Resim 4: Reşid Kalesi Giriş Cephesi.

Resim 5: Reşid Kalesi Mazgalları.
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Resim 6: Ebukir Kalesi (Bilici’den).

Resim 7: Ebubekir Kalesi.
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Resim 8: Ebukir Kalesi.

YEMEN FATİHİ GAZİ SİNAN PAŞA’NIN
KAHİRE VE ŞAM VAKFİYELERİ

      BAYRAM, Sadi
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

Resim 8: Ebukir Kalesi. 
YEMEN FATİHİ GAZİ SİNAN PAŞA’NIN 

KAHİRE VE ŞAM VAKFİYELERİ
      BAYRAM, Sadi 

TÜRKİYE/ТУРЦИЯ
RESİMLER

Resim 1: Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa’nın Evahir-i Şevval 989 H./19 
Kasım 1581 M. Tarihli Mısır-Kahire Bulak’a Ait Vakfiye’nin Baş Sayfası 
(Vakfiye’nin ayrıca 20 Rebiu’ulevvel 996 H./10 Şubat 1588 M. Ve Evâil-i
Rebiulâhir 999 H./17 Ocak 1591 M. Tarihli zeyl vakfiyeleri –ekleri vardır). 

Resim 1: Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa’nın Evahir-i Şevval 989 H./19 Kasım 
1581 M. Tarihli Mısır-Kahire Bulak’a Ait Vakfiye’nin Baş Sayfası (Vakfiye’nin 

ayrıca 20 Rebiu’ulevvel 996 H./10 Şubat 1588 M. Ve Evâil-i Rebiulâhir 999 
H./17 Ocak 1591 M. Tarihli zeyl vakfiyeleri –ekleri vardır).
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Resim 2: Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa’nın ilk vakfın olan ve 19 Kasım 1581
tarihli Bulak Vakfiyesi’nin eni 37 cm boyu 7.40 m’dir. Vakfiye’nin sonu görülüyor.

Resim 3 ve 4: Yemen Fatihi Gazi Sinan 
Paşa’nın Kahire-Bulak Vakfiyesinin renkli 
görünümü, solda diğer vakfiyelerindeki 
tuğralardan biri.
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Resim 5 ve 6: Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa’nın Zeyl Vakfiyelerinin Zahriye 
Sayfalarından İkisi.

Resim 7: K.81 Numaralı 20 Ocak 1596 Tarihli Vakfiye Tasdik Sayfası, Şam 
Vakıfları Burada Yer Alır.
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Resim 8 ve 9: Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa’nın 
K.81 Numaralı Vakfiyesi,Şam-Cabiye 
Kapısı,Bab-ı Nasır Mahallesinde yaptırdığı 
Hadra Mescidi,imaret ve misafirhane vakfiyede
belirtilir. Sağda, Zeyl vakfiyelerdeki tuğralardan 
biri.

Plan Kahire-Bulak 
/Yemen Fatihi Gazi Sinan 
Paşa Camii Planı(Kültür 
ve Turizm Bakanlığı 
Kültür Tabiat Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü 
Arşivi’nden).
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Resim 10, 11, 12 ve 13: Bulak Camiinden bir diğer görünümler (Kültür Tabiat 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Arşivi’nden)

Resim 10, 11, 12 ve 13: Bulak Camiinden bir diğer görünümler (Kültür Tabiat 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Arşivi’nden)Resim 10, 11, 12 ve 13: Bulak Camiinden bir diğer görünümler (Kültür Tabiat 

Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Arşivi’nden)

Resim 10, 11, 12 ve 13: Bulak Camiinden bir diğer görünümler (Kültür Tabiat 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Arşivi’nden)

Resim 10, 11, 12 ve 13: Bulak Camiinden bir diğer görünümler (Kültür Tabiat 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Arşivi’nden)
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Resim 14: Kahire-Bulak Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Camii Kubbesi
(Kültür Tabiat Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü Arşivi’nden) 

Resim 15 16 ve 17: Kahire-
Bulak Camii’nden üç görünüş
(Kültür Tabiat Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü Arşivi’nden)

Resim 14: Kahire-Bulak Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Camii Kubbesi
(Kültür Tabiat Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü Arşivi’nden) 

Resim 15 16 ve 17: Kahire-
Bulak Camii’nden üç görünüş
(Kültür Tabiat Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü Arşivi’nden)

Resim 14: Kahire-Bulak Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Camii Kubbesi
(Kültür Tabiat Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü Arşivi’nden) 

Resim 15 16 ve 17: Kahire-
Bulak Camii’nden üç görünüş
(Kültür Tabiat Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü Arşivi’nden)

Resim 14: Kahire-Bulak Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Camii Kubbesi
(Kültür Tabiat Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü Arşivi’nden) 

Resim 15 16 ve 17: Kahire-
Bulak Camii’nden üç görünüş
(Kültür Tabiat Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü Arşivi’nden)

Resim 14: Kahire-Bulak Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Camii Kubbesi
(Kültür Tabiat Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü Arşivi’nden) 

Resim 15 16 ve 17: Kahire-
Bulak Camii’nden üç görünüş
(Kültür Tabiat Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü Arşivi’nden)

Resim 14: Kahire-Bulak Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Camii Kubbesi
(Kültür Tabiat Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü Arşivi’nden) 

Resim 15 16 ve 17: Kahire-
Bulak Camii’nden üç görünüş
(Kültür Tabiat Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü Arşivi’nden)
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Resim 18, 19, 20 ve 21: Kahire-Bulak Camii’nden dört görünüş
(Kültür Tabiat Varlıkları ve Müzeler Genêl Müdürlüğü Arşivi’nden) 

Resim 22: Şam-Cabiye Kapısı-Bab-ı Nasır Mahallesi, Yemen Fatihi Gazi 
Sinan Paşa Mescidi (Ali Kılcı’dan) 

Resim 18, 19, 20 ve 21: Kahire-Bulak Camii’nden dört görünüş
(Kültür Tabiat Varlıkları ve Müzeler Genêl Müdürlüğü Arşivi’nden) 

Resim 22: Şam-Cabiye Kapısı-Bab-ı Nasır Mahallesi, Yemen Fatihi Gazi 
Sinan Paşa Mescidi (Ali Kılcı’dan) 

Resim 18, 19, 20 ve 21: Kahire-Bulak Camii’nden dört görünüş
(Kültür Tabiat Varlıkları ve Müzeler Genêl Müdürlüğü Arşivi’nden) 

Resim 22: Şam-Cabiye Kapısı-Bab-ı Nasır Mahallesi, Yemen Fatihi Gazi 
Sinan Paşa Mescidi (Ali Kılcı’dan) 

Resim 18, 19, 20 ve 21: Kahire-Bulak Camii’nden dört görünüş
(Kültür Tabiat Varlıkları ve Müzeler Genêl Müdürlüğü Arşivi’nden) 

Resim 22: Şam-Cabiye Kapısı-Bab-ı Nasır Mahallesi, Yemen Fatihi Gazi 
Sinan Paşa Mescidi (Ali Kılcı’dan) 

Resim 18, 19, 20 ve 21: Kahire-Bulak Camii’nden dört görünüş
(Kültür Tabiat Varlıkları ve Müzeler Genêl Müdürlüğü Arşivi’nden) 

Resim 22: Şam-Cabiye Kapısı-Bab-ı Nasır Mahallesi, Yemen Fatihi Gazi 
Sinan Paşa Mescidi (Ali Kılcı’dan) 

Resim 18, 19, 20 ve 21: Kahire-Bulak Camii’nden dört görünüş
(Kültür Tabiat Varlıkları ve Müzeler Genêl Müdürlüğü Arşivi’nden) 

Resim 22: Şam-Cabiye Kapısı-Bab-ı Nasır Mahallesi, Yemen Fatihi Gazi 
Sinan Paşa Mescidi (Ali Kılcı’dan) 

Resim 18, 19, 20 ve 21: Kahire-Bulak Camii’nden dört görünüş
(Kültür Tabiat Varlıkları ve Müzeler Genêl Müdürlüğü Arşivi’nden) 

Resim 22: Şam-Cabiye Kapısı-Bab-ı Nasır Mahallesi, Yemen Fatihi Gazi 
Sinan Paşa Mescidi (Ali Kılcı’dan) 
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Resim 23: Şam-Cabiye Kapısı-Bab-ı Nasır Mahallesi Yemen Fatihi Gazi 
Sinan Paşa Mescidi (Ali Kılcı’dan) 

Resim 24: Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa’nın Şam’da Bulunan Camii’nden 
Bir Diğer Görünüş (Ali Kılcı’dan). 

Resim 23: Şam-Cabiye Kapısı-Bab-ı Nasır Mahallesi Yemen Fatihi Gazi 
Sinan Paşa Mescidi (Ali Kılcı’dan) 

Resim 24: Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa’nın Şam’da Bulunan Camii’nden 
Bir Diğer Görünüş (Ali Kılcı’dan). 

Resim 23: Şam-Cabiye Kapısı-Bab-ı Nasır Mahallesi Yemen Fatihi Gazi 
Sinan Paşa Mescidi (Ali Kılcı’dan) 

Resim 24: Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa’nın Şam’da Bulunan Camii’nden 
Bir Diğer Görünüş (Ali Kılcı’dan). 

Resim 23: Şam-Cabiye Kapısı-Bab-ı Nasır Mahallesi Yemen Fatihi Gazi 
Sinan Paşa Mescidi (Ali Kılcı’dan) 

Resim 24: Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa’nın Şam’da Bulunan Camii’nden 
Bir Diğer Görünüş (Ali Kılcı’dan). 
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Resim 25: Şam-Cabiye Kapısı Bab-ı Nasır Mahallesi’ndeki Camiin Giriş Portali 
(Ali Kılcı’dan) 
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СЕВЕРНОЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ В ХIII- XVIII вв.: 
УЗЛОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ.
BELYAEVA, S. A./БЕЛЯЕВА, С. А.

UKRAYNA/UKRAINE/УКРАИНА

Рис. 2: Крепость Аккерман и городская структура Белгорода-Днестровского.
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Рис. 3: Крепость Аккерман, вид с Днестровского лимана.

Рис. 4: Крепость Очаков и окольный град.
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Рис. 5: Очаков. Здание мечети с пристройками ХІХ ст. (ныне 
православная церковь).

Рис. 7: Измаил, мечеть ХУІ ст.
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TÜRK HEYKEL SANATININ GELİŞİM AŞAMASINDA 
ABDÜLAZİZ DÖNEMİ (1861-1876) ETKİNLİKLERİ

ÇETİNTAŞ, Vildan
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

Figür 1: Kadıköy Altıyol Kavşağı’nda Bulunan  İsidore J. Bonheur İmzalı 
Boğa Heykeli.

Figür 2: Beylerbeyi Sarayı Sarı Köşk Önünde İsidore J. Bonheur İmzalı 
Boğa Heykeli.
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Figür 3: İsidore J. Bonheur İmzalı Küçük Boğa Heykelleri (Fotograf: 
Haziran 1969: 490  Tarihli Apollo Dergisinden Alınmıştır).

Figür 4: Beylerbeyi Sarayı Ahır Köşkü Önünde P. Roillard İmzalı At 
Heykeli 

Figür 3: İsidore J. Bonheur İmzalı Küçük Boğa Heykelleri (Fotograf: 
Haziran 1969: 490  Tarihli Apollo Dergisinden Alınmıştır).

Figür 4: Beylerbeyi Sarayı Ahır Köşkü Önünde P. Roillard İmzalı At 
Heykeli 
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Figür 5: Beylerbeyi Sarayı Harem Bahçesi’nde, P. Roillard İmzalı Dişi 
Geyik ve Yavrusu. 

Figür 6: Beylerbeyi Sarayı Bahçesi’nde Erkek Geyik Heykeli. 
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Figür 7: Beylerbeyi Sarayı Mermer Köşk Önünde Yavruları ile Dişi Aslan 
Heykeli. 

Figür 8: Beylerbeyi Sarayı Harem Girişi’nde 1864 Tarih ve P. Roillard İmzalı 
Aslan Heykelleri. 
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Figür 9: Beylerbeyi Sarayı Bahçesi’nde Erkek Aslan Heykeli. 

Figür 10: Gustave Garnier İmzalı Sultan Abdülaziz Büstü (Fotograf, 4 
Haziran 1998: 30 Sothebys,  Müzayede Kataloğu’ndan Alınmıştır.
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Figür 11: Topkapı Sarayında bulunan C. Fuller imzalı 1872 tarihli Sultan 
Abdülaziz Büstü ( Fotoğraf, Günsel Renda Arşivi’nden alınmıştır.). 

Figür 12: Beylerbeyi Sarayı Havuzlu Salon’da Yer Alan 1871 Tarih ve C.
Fuller İmzalı Atlı Sultan Abdülaziz Heykeli 


